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	 พร้อมพงศ์	เดิมชื่อ	นพพร	มีชื่อเล่นว่า	ตั้ม	เกิดที่จังหวัด 

พังงา	หลังจากเรียนจบชั้น	ม.ศ.	๕	ก็เข้ากรุงเทพมหานคร	มาเรียน 

ต่อที่คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ระหว่างนั้นก็หา 

งานท�าไปด้วย	โดยเป็นนายแบบและสมคัรเข้าเป็นนกัแสดงในสงักดั 

บริษัท	ซีเอสพี	จ�ากัด	ของ	สรพงศ์	ชาตรี	ซึ่งมี	สมนึก	 เอี่ยวเจริญ 

ผู้จัดการส่วนตัวของสรพงศ์เป็นผู้บริหาร	ต่อมา	พรพจน์	กนิษฐเสน	 

ผูส้ร้างและผูก้�ากบัภาพยนตร์	จงึตดิต่อให้พร้อมพงศ์แสดงภาพยนตร์

	 พร้อมพงศ์	เริ่มต้นการเป็นพระเอกภาพยนตร์ขณะก�าลัง 

เรียนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ปี	 ๔	 โดยถูกหมายมั่นปั้นมือจาก 

พรพจน์และสีบุญเรืองฟิล์มที่ก�าลังมองหาพระเอกหน้าใหม่มาจับคู่ 

กบั	จารณุ	ีสขุสวสัดิ	์นางเอกยอดนยิม	โดยจะอาศยักระแสความนยิม 

ในตัวจารุณีเป็นแรงส่งอีกทางหนึ่ง	 ท�าให้ใบปิดโปสเตอร์ภาพยนตร์ 

ซึ่งพร้อมพงศ์เป็นพระเอกในช่วงแรก	 ๆ	 มักจะมีการขึ้นชื่อ	 จารุณี	 

สุขสวัสดิ์	นางเอกไว้ก่อนเสมอ	

	 ภาพยนตร์เรื่องแรกที่พร้อมพงศ์แสดงเป็นพระเอก	 คือ	 

เลดี้ฝรั่งดอง	 สร้างโดยสีบุญเรืองฟิล์ม	 แต่มอบให้	 พรพจน์	 ก�ากับ 

การแสดง	 ยกกองไปถ่ายท�าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเกือบทั้งเรื่อง	 

เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๒๗	 จากบทสุภาพบุรุษผู้ซึ่ง 

พร้อมที่จะช่วยเหลือจารุณีนางเอกที่ก�าลังตกทุกข์ได้ยาก	 แถมยัง 

ยึดมั่นในความรักยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองที่พร้อมพงศ์ได้รับบท 

และแสดงออกมานั้น	 ก็ท�าให้แฟนภาพยนตร์จารุณีและแฟน 

ภาพยนตร์ไทยต่างเปิดใจรบัพระเอกคนใหม่คนนี	้ท�าให้ในปี	๒๕๒๘	 

มีภาพยนตร์ที่พร้อมพงศ์แสดงเป็นพระเอกออกมาฉายอีก	 ๗	 เรื่อง 

คือ	หลานสาวเจ้าสัว	(จารุณี)	เขยบ้านนอก	(จารุณี)	วัยเรียนเพี้ยน 

รัก	(จารุณี)	พ่อมหาจ�าเริญ	(สินจัย)	หยุดโลกเพื่อเธอ	(พัชราวรรณ) 

ต�ารวจบ้าน	(จารุณี)	มาธาดอร์จอมเพี้ยน	(จารุณี)	

	 อย่างไรก็ตาม	 ช่วงที่ภาพยนตร์เหล่านี้ออกฉาย	 กระแส 

ความนิยมภาพยนตร์ที่ผู ้ก�ากับคลื่นลูกใหม่ใช้ดาราวัยรุ่นแสดงก็ 

ทวีความแรงขึ้น	ท�าให้ภาพยนตร์ที่	พร้อมพงศ์-จารุณี	แสดงไว้ก่อน 

หน้านี้และน�าเข้าฉายอีก	๗	เรื่องในปี	๒๕๒๙	คือ	ลูกสาวเถ้าแก่เฮง	 

แด่คุณครูด้วยดวงใจ	 เครื่องแบบสีขาว	 เจ้าสาวมะลิซ้อน	 ราชินี 

ดอกหญ้า	แม่ดอกรักเร่	ยุ่งนักรักซะเลย	ได้รับผลกระทบแบบเต็ม	ๆ 	 

เพราะเนื้อเรื่องไม่อาจฝ่าฟันกระแสความนิยมดังกล่าวได้	 แม้จะมี 

บางเรื่องที่	 พร้อมพงศ์-จารุณี	 แสดงออกได้ถึงบทบาทอย่างเช่น	 

เครื่องแบบสีขาว	ราชินีดอกหญ้า	แต่ก็ไม่อาจท�าให้กระแสการสร้าง 

ภาพยนตร์แบบเดิม	 ๆ	 หวนกลับคืนมาได้	 เป็นเหตุให้ผู ้สร้าง 

ภาพยนตร์หน้าเก่า	ๆ	ต่างเริ่มชะลอการสร้างภาพยนตร์	

	 พร้อมพงศ์	 กลับมามีผลงานแสดงภาพยนตร์ออกฉาย 

อีกครั้งในปี	 ๒๕๓๑	 เช่นเรื่อง	 รักส�ารอง	 เพชรเหนือเพชร	 ราชสีห์ 

หน้าเซ่อ	 นางกลางไฟ	 ตัณหาเถื่อน	 แม้บางเรื่องพร้อมพงศ์จะ 

มิได้รับบทพระเอกแล้ว	 แต่ก็ยังพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถ 

ของนักแสดงอย่างพร้อมพงศ์ชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในยุคที่ 

เคยรับบทเป็นพระเอกลูกไล่ให้กับจารุณี	 สุขสวัสดิ์	 อย่างบทผู้ร้าย 

ในคราบพระเอกเรื่อง	 นางกลางไฟ	 ที่พร้อมพงศ์ต้องขับเขี้ยวกับ 

นาถยา	 แดงบุหงา	 คู่รักเก่าจนเลยเถิดไปถึงการหลอกใช้เด็กสาว 

อย่าง	 ปัทมา	 ปานทอง	 น้องสาวของบิณฑ์	 พระเอกตัวจริงมาเป็น 

เครื่องมือต่อรองนั้น	 ก็แสดงให้เห็นถึงฝีมือของพร้อมพงศ์ได้เป็น 

อย่างดี	

	 พร้อมพงศ์	 เป็นพระเอกคนสุดท้ายที่แสดงคู่กับจารุณี	 

สุขสวัสดิ์	 มากที่สุดและหลังจากนั้นพร้อมพงศ์ก็หันไปแสดงละคร 

โทรทัศน์อีกหลายเรื่อง	 เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน	์ นักจัดรายการ 

วิทยุ	 นักเขียนคอลัมน์หนังสือบันเทิง	 นิตยสาร	 เป็นอาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยและปัจจุบันเป็นนักการเมือง

พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
๑

ชื่อในการแสดง  พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ 
ชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ 
วันเกิด   ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔
พิมพ์มือลานดารา ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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	 ทม	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 ขณะเรียนแผนกภาษาต่าง 

ประเทศ	 ปีสุดท้ายของโรงเรียนบพิตรพิมุข	 เคยแสดงเป็นพระเอก 

ละครเวทีของโรงเรียน	โดยครั้งนั้นมีการเชิญ	ส.อาสนจินดา	มาเป็น 

ผู้ก�ากับละครเวที	 ซึ่ง	 ส.อาสนจินดา	พึงพอใจในบุคลิกหน้าตาและ 

ความสามารถทางการแสดงของทมและรอจนกระทั่งทมเรียนจบ	 

ขณะที่ทมเองก็คิดที่จะเดินทางไปเรียนต่อยังต่างประเทศ	 แต่	 

ส.อาสนจินดา	 ก็ชักชวนทมให้เข้าวงการภาพยนตร์ไทยจนได้	 โดย 

ตั้งชื่อให้ว่า	ทม	วิศวชาติ	ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์	๑๖	มม.	 

เรือ่ง	ยอดรกัคนยาก	ใช้ค�าโฆษณาว่า	“ทม	วศิวชาต	ิสภุาพบรุษุศลิปิน 

คนใหม่จากโรงถ่ายภาพยนตร์	ส.อาสนจินดา”	ยอดรักคนยาก	เป็น 

ภาพยนตร์ชีวิตรักเศร้าเคล้าน�้าตา	 มีนางเอกสาวชาวฮ่องกงชื่อ 

ยูไมซิน	แสดงน�า	มี	ส.อาสนจินดา	เป็นทั้งพระเอก	ผู้สร้าง	ผู้ก�ากับ 

การแสดง	 เข้าฉายวันที่	 ๒๙	 กรกฎาคม	 ๒๔๙๘	 ที่โรงภาพยนตร์ 

บรอดเวย์	

	 จากนั้นชื่อของทมก็เป็นที่รู้จักของแฟนภาพยนตร์	 โดย

แสดงภาพยนตร์เรื่อง	 ขวัญใจคนจน	 (๒๔๙๘	 ส.อาสนจินดา- 

ยูไมซิน)	ทุรบุรุษทุย	(๒๕๐๐	ส.อาสนจินดา-วิภา-ทม)	ประดู่ไม่รู้โรย	 

(๒๕๐๐	ทม-เลิศลักษณ์)	ทรชนคนดี	(๒๕๐๐	ทัศนาภรณ์-ดนัย-ทม)	 

ชาติอาชาไนย	(๒๕๐๐	รัตนาภรณ์-เชาว์-ทม)	หนึ่งต่อเจ็ด	(๒๕๐๑	 

สุรสิทธิ์-วิไลวรรณ)	 สามสิงห์	 (๒๕๐๑	 ทม-แน่งน้อย)	 เกล็ดแก้ว	 

(๒๕๐๑	รตันาภรณ์-แมน-ทม)	งเูห่าไฟ	(๒๕๐๒	ทม-แน่งน้อย)	มนษุย์ 

ผีสิง	(๒๕๐๓	ทม-ทิพย์มณี)	สายสวาทยังไม่สิ้น	(๒๕๐๓	ทม-อมรา)	 

แพรด�า	 (๒๕๐๔	 รัตนาวดี-ทม)	 สลักจิต	 (๒๕๐๔	 ชนะ-รสริน-ทม)	 

มหาเวสสนัดร	(๒๕๐๔	รจุน์-ไชยา)	ครีมีาศ	(๒๕๐๕	ทม-บศุรา)	ปัทมา

นางแก้ว	(๒๕๐๕	รสริน-ทม)	ฯลฯ

	 ต่อมาในช่วงที่วงการโทรทัศน์ไทยเริ่มตื่นตัว	 ผู ้สร้าง 

และดาราหลายคนต่างหันไปเอาดีทางงานแสดงโทรทัศน์	 พฤหัส	 

บุญ-หลง	จึงชักชวนทมเข้าสู่วงการโทรทัศน์ที่วิกสนามเป้า	(ทีวีช่อง	

๕)	ท�าให้เดือนหนึ่ง	ๆ	ทมจะมีงานแสดงละครโทรทัศน์มากถึง	๒๕	 

วัน	โดยจะแสดงคู่กับนางเอกดังหลายคนเช่น	สุพรรณ	บูรณะพิมพ์	

ทม วิศวชาติ
๒

ชื่อในการแสดง  ทม วิศวชาติ
ชื่อ-นามสกุลจริง ชาญ เชยโสภณ
วันเกิด   ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๘
พิมพ์มือลานดารา ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 หลังจากทมเก็บเงินจากการแสดงภาพยนตร์และละคร 

โทรทัศน์ได้พักหนึ่ง	 ทมก็เดินทางตามฝันไปเรียนต่อวิชาธุรกิจการ 

บันเทิงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา	 ๒	 ปีและกลับมาเริ่มงาน 

บนัเทงิใหม่อกีครัง้	โดยครัง้นี	้นอกจากทมจะรบัแสดงละครโทรทศัน์	 

แสดงภาพยนตร์แล้วยังรับเป็นผู้ก�ากับละครโทรทัศน์หลายเรื่อง 

เช่น	ฉุยฉาย	ทางไทยทีวีสี	 ช่อง	๓	และเคยสร้าง-ก�ากับภาพยนตร์	 

เช่นเรื่อง	ปลาร้าหอม	(๒๕๒๔	สรพงศ์-คนางค์)	เขยสี่ทิศ	(สรพงศ์- 

ปิยะมาศ)

	 ภายหลังเมื่อพ้นยุคการเป็นพระเอกภาพยนตร์ไทยแล้ว	 

ทมยังรับงานแสดงภาพยนตร์ในบทบาทอื่น	 ๆ	 ติดต่อกันอีกหลาย 

เรือ่งทัง้ระบบ	๑๖	มม.และ	๓๕	มม.	เช่น	รุง่ทพิย์	(๒๕๐๕	มติร-รชัน)ี	 

สิงห์สันติภาพ	(๒๕๐๙	ลือชัย-โสภา)	โนห์รา	(๒๕๐๙	สมบัติ-พิศมัย)	 

ดาวพระศุกร์	 (๒๕๐๙	 มิตร-พิศมัย)	 นักเลงสี่แคว	 (๒๕๑๐	 มิตร- 

เนาวรัตน์)	 ลูกปลา	 (๒๕๑๒	 มิตร-เพชรา)	 ไอ้สู้	 (๒๕๑๓	 สมบัติ- 

เพชรา)	 ไอ้เบี้ยว	 (๒๕๑๓	 มิตร-ลือชัย)	 พุดตาน	 (๒๕๑๔	 สมบัติ- 

เพชรา)	 สุดสายป่าน	 (๒๕๑๕	ครรชิต-เพชรา)	 คุ้มนางฟ้า	 (๒๕๑๕	 

ครรชิต-เพชรา)	รักคืนเรือน	(๒๕๑๕	สมบัติ-เพชรา)	เจ้าสาวเรือพ่วง	 

(๒๕๑๖	ครรชิต-เพชรา)	หัวใจหิน	(๒๕๑๖	สมบัติ-เพชรา)	ไม่มีค�า

ตอบจากสวรรค์	(๒๕๑๖	สมบตั-ิอรญัญา)	ผูด้เีถือ่น	(๒๕๑๗	ไพโรจน์- 

อรญัญา)	นีห่รอืผูห้ญงิ	(๒๕๑๗	ยอดชาย-ภาวนา)	ถนนนีช้ัว่	(๒๕๑๘	 

สมบัติ-ทัศน์วรรณ)	 ลูกผู้ชาย	 (๒๕๑๘	 กรุง-ดวงนภา)	 เสาร์	 ๕ 

(๒๕๑๙	กรงุ-สรพงศ์)	ฟ้ามอิาจกัน้	(๒๕๑๙	ยอดชาย-วนัด)ี	วรีะบรุษุ 

กองขยะ	(๒๕๑๙	สรพงศ์-ทศัน์วรรณ)	รกุฆาต	(๒๕๒๐	กรงุ-สรพงศ์)	 

ตามฆ่า	๒๐,๐๐๐	ไมล์	(๒๕๒๐	กรุง-สรพงศ์)	นักล่าผาทอง	(๒๕๒๑	

กรุง-สรพงศ์)	 ลูกชั่ว	 (๒๕๒๒	 กรุง-อุเทน)	 เสือสะดิ้ง	 (๒๕๒๔ 

พอเจตน์-ปิยะมาศ)	ปลาร้าหอม	(๒๕๒๔	สรพงศ์-คนางค์)	สนับมือ	 

(๒๕๒๔	สรพงศ์-พิศาล)	ลูกสาวแม่ค้า	(๒๕๒๔	สรพงศ์-มนตรี)	ชีวิต 

เลอืกไม่ได้	(๒๕๒๔	อศัวนิ-อนสุรณ์)	แสนซน	(๒๕๒๕	ไกรสร-จารณุ)ี	 

ประกาศิตนักเลง	(๒๕๒๕	สรพงศ์-ปิยะมาศ)	ฯลฯ



ดอกดิน กัญญามาลย์ ชื่อในการแสดง  ดอกดิน กัญญามาลย์
ชื่อ-นามสกุลจริง ดอกดิน กัญญามาลย์
วันเกิด   ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๗
พิมพ์มือลานดารา ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 ดอกดิน	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 มีแววเป็นศิลปินมา 

ตั้งแต่เด็ก	เมื่ออายุได้	๗	ขวบ	คุณพ่อพาไปฝากครูกู๋	บุนนาค	ให้ฝึก 

สวดคฤหัสถ์	 (การแสดงจ�าอวดในงานศพ)	 เคยตั้งคณะจ�าอวด	 เคย 

อยูก่บัละครเร่คณะอมรศลิป์	ต่อมาได้แสดงจ�าอวดสลบัฉากหน้าเวที 

ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมบุรีร่วมกับ	 จอก	 ดอกจันและอยู่เรื่อยมาจน 

ถึงละครคณะศิวารมณ์	 คณะอัศวินการละคร	 ครั้น	 จอก	 ดอกจัน 

เสียชีวิต	ดอกดินได้แสดงร่วมกับล้อต๊อก-สมพงษ์	พงษ์มิตร	แต่พอ

หลงัสงครามโลกครัง้ที	่๒	ยตุลิงกม็ภีาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาฉาย	 

ท�าให้วงการละครเริ่มตกต�่า	ดอกดินจึงเลิกแสดงละคร

	 ดอกดิน	 เริ่มเข้าวงการภาพยนตร์ครั้งแรกโดยแสดงเป็น 

ตวัประกอบในเรือ่ง	ทหารใหม่	จากนัน้กเ็ริม่เขยีนเรือ่งเอง	สร้างและ 

ก�ากับเอง	 ซึ่งเป็นภาพยนตร์ขาวด�า	 เช่นเรื่อง	 สามเกลอถ่ายหนัง	 

(๒๔๙๕)	 สามเกลอเจอจานผี	 แต่ยังไม่ค่อยประสบความส�าเร็จ	 จึง 

ไปแสดงเป็นตัวประกอบอีกหลายเรื่องเช่น	 ธิดายาจก	 (๒๔๙๗ 

วิไลวรรณ-พันค�า)	 หญิงคนชั่ว	 (๒๔๙๘	 วิไลวรรณ-ฉลอง)	 เศรษฐี 

อนาถา	 (๒๔๙๙	 ระเบียบ-เสถียร)	 มังกรทอง	 (๒๕๐๐	 เกอหล่าน- 

ส.อาสนจินดา)

	 ดอกดิน	 กลับมาสร้างภาพยนตร์อีกใช้ชื่อว่า	 พระนคร 

ภาพยนตร์	สร้างเป็นภาพยนตร์สีธรรมชาติ	เรื่อง	ดาวคลี่	น�าแสดง 

โดย	 กรรณิการ์	 ดาวคลี่-สิงห์	 มิลินทราศัย	 เข้าฉายปลายเดือน 

มกราคม	๒๕๐๑	ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์	 แต่ก็ยังไม่ประสบความ 

ส�าเร็จอีก	 จึงกลับไปแสดงเป็นตัวประกอบโดยเฉพาะบทตัวตลก 

ตามพระ-ตามนาง	เรื่องเช่น	พล	นิกร	กิมหงาน	ตอน	เวทีถล่มและ 

พิชิตเมีย	 (๒๕๐๑	 งามตา-พงษ์ลดา)	 แม่นาคพระโขนง	 (๒๕๐๒ 

สุรสิทธิ์-ปรียา)	 สาวดาวเทียม	 (๒๕๐๓	 อมรา-สมควร)	 มังกรหยก	 

(๒๕๐๔	วรเทพ-อภิญญา)	จอมใจเวียงฟ้า	(๒๕๐๕	จิตรกร-อรสา)

	 ดอกดิน	วกกลับมาสร้างภาพยนตร์อีกในระบบ	๑๖	ม.ม.	 

เปลี่ยนชื่อเป็น	กัญญามาลย์ภาพยนตร์	จากเรื่อง	แพนน้อย	(๒๕๐๖	 

มติร-เพชรา)	และ	ฝนแรก	(๒๕๐๖	ไชยา-เพชรา)	ใช้ดาราแสดงระดบั 

แม่เหล็ก	โดยระยะแรกมอบให้	ศิริ	ศิริจินดา	ก�ากับการแสดง	ต่อมา 

ดอกดินจึงก�ากับภาพยนตร์เอง	เริ่มจากเรื่อง	นกน้อย	น�าแสดงโดย	 

มิตร-เพชรา	 เข้าฉายวันที่	 ๑๘	 กันยายน	๒๕๐๗	ที่โรงภาพยนตร์ 

คาเธ่ย์	 หนังผ่านหลักล้านจนเกิดวลียอดฮิตในยุคนั้นว่า	 “ล้านแล้ว 

จ้า...”	 และในการประกาศรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรัสวดี	 ครั้งที่	 ๘	 

ประจ�าปี	 ๒๕๑๐	 นกน้อย	 ก็ได้รับ	 ๓	 รางวัลคือ	 ดาราน�าหญิง 

ยอดเยี่ยม	 (เพชรา	 เชาวราษฎร์)	 ดาราประกอบชายยอดเยี่ยม	 

(ดอกดิน	 กัญญามาลย์)	 ผู้พากย์ยอดเยี่ยม	 (สมพงษ์-จุรี)	 จากนั้น 

ดอกดนิกผ็กูขาดดาราอย่างมติร-เพชรา	ไว้กบัภาพยนตร์แนวครบรส 

อกีหลายเรือ่ง	ก่อนทีจ่ะเปลีย่นมาเป็น	สมบตั-ิเพชรา	ยิง่ถ้าม	ีดอกดนิ 

จับคู่กับอรสาด้วยแล้ว	 ก็จะยิ่งเรียกเสียงฮาเพิ่มมากยิ่งขึ้น	 เช่น 

ลมหวน	 (๒๕๐๘	 มิตร-เพชรา)	 แสงเทียน	 (๒๕๐๙	 มิตร-เพชรา) 

นกเอี้ยง	(๒๕๐๙	มิตร-เพชรา)	ปูจ๋า	(๒๕๑๐	มิตร-เพชรา)	มดแดง	 

(๒๕๑๐	มติร-เพชรา)	ดอกอ้อ	(๒๕๑๑	มติร-เพชรา)	กบเต้น	(๒๕๑๑	 

มิตร-เพชรา)	 ลมเหนือ	 (๒๕๑๒	 มิตร-เพชรา)	 ไทยน้อย	 (๒๕๑๒	 

สมบัติ-เพชรา)	 ไทยใหญ่	 (๒๕๑๓	 สมบัติ-เพชรา)	 ม้ามืด	 (๒๕๑๓	 

สมบัติ-เพชรา)	 ไก่นา	 (๒๕๑๔	 สมบัติ-เพชรา)	 เชียงตุง	 (๒๕๑๕	 

สมบัติ-เพชรา)	

	 ดอกดนิ	เริม่สร้างภาพยนตร์ระบบ	๓๕	ม.ม.	เสยีงในฟิล์ม 

ในเรื่อง	ไอ้ทุย	(๒๕๑๔	สมบัติ-เพชรา)	เป็นเรื่องแรก	แล้วตามด้วย	 

สายฝน	 (๒๕๑๖	 สมบัติ-เพชรา)	 คนกินเมีย	 (๒๕๑๗	 สมบัติ-วันดี)	 

แหม่มจ๋า	(๒๕๑๘	สมบัติ-มยุรา)	มือปืนพ่อลูกอ่อน	(๒๕๑๘	สมบัติ- 

มยรุา)	กุง้นาง	(๒๕๑๙	สมบตั-ิมยรุา)	แม่ดอกกญัชา	(๒๕๒๐	สมบตั-ิ 

มยุรา)	 สิงห์ส�าออย	 (๒๕๒๐	 สมบัติ-มยุรา)	 ไอ้	 ๘	 นิ้ว	 (๒๕๒๑ 

สรพงศ์-มยุรา)	แม่เขียวหวาน	(๒๕๒๒	สรพงศ์-เนาวรัตน์)	ย.ยอดยุ่ง	 

(๒๕๒๓	สรพงศ์-เนาวรัตน์)	นกน้อย	(๒๕๒๔	สรพงศ์-สาลิกา)	เฮง 

สองร้อยปี	 (๒๕๒๕	 สรพงศ์-เนาวรัตน์)	 สาวแดดเดียว	 (๒๕๒๖ 

สรพงศ์-ม.ล.สุรีย์วัล)

	 นอกจากนี้	 ดอกดิน	 ยังเคยเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์ให้ 

บรรดาผูส้ร้างรายอืน่	ๆ 	อกีหลายเรือ่ง	เช่น	น้อยใจยา	(๒๕๐๙	ไชยา- 

เพชรา)	พิมพิลาไล	(๒๕๐๙	มิตร-พิศมัย)	จุฬาตรีคูณ	(๒๕๑๐	มิตร- 

เพชรา)	ปิ่นรัก	(๒๕๑๐	มิตร-เพชรา)	ฯลฯ
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สุเทพ วงศ์กำ แหง ชื่อในการแสดง  สุเทพ วงศ์กำ แหง
ชื่อ-นามสกุลจริง สุเทพ วงศ์กำ แหง
วันเกิด   ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
พิมพ์มือลานดารา ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 สุเทพ	 เกิดที่จังหวัดนครราชสีมา	 หลังจากเรียนจบชั้น 

มธัยม	กเ็ข้ากรงุเทพมหานคร	มาเรียนตอ่ทีโ่รงเรียนเพาะช่าง	จนจบ	 

แต่ก็ไม่ได้ใช้วิชาที่เรียนมาเพราะสนใจในการร้องเพลง	 สุเทพเริ่ม 

เป็นนักร้องเมื่ออายุ	 ๑๙	 ปีและเคยเป็นนักร้องประจ�ากองดุริยางค์ 

ทหารอากาศ	

	 สุเทพ	เริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยการแสดงละครโทรทัศน์ 

และภาพยนตร์ควบคู่กัน	 เช่นเรื่อง	บัวบานในแผ่นดินแดง	 (๒๕๐๐	 

สเุทพ-สพุรรณ)	ก่อนอรณุจะรุง่	(๒๕๐๐	ชนะ-ประภาพรรณ)	แต่ชวีติ 

ทางการแสดงก็ยังไม่ค่อยจะรุ่งโรจน์ต่างกับการเป็นนักร้อง	 สุเทพ 

เริ่มต้นจะจริงจังกับการเป็นพระเอกภาพยนตร์เมื่อได้แสดง 

ภาพยนตร์	๓๕	ม.ม.	เสียงในฟิล์ม	เรื่อง	สวรรค์มืด	ซึ่งก่อนหน้านั้น	 

สเุทพกเ็คยแสดงสวรรค์มดืเป็นละครสัน้ประกอบเพลงทางโทรทศัน์ 

ช่อง	๔	 คู่กับ	 สวลี	 ผกาพันธ์	 มาก่อนแล้ว	 ซึ่ง	 เทวมิตร	 กุญชร	ณ	 

อยุธยา	 ผู้จัดการบริษัทไบเล่ย์	 พอใจมากถึงขนาดตั้งบริษัทคันจรา 

ภาพยนตร์ขึ้นมาเพื่อสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะและยังคงให้ 

สุเทพรับบทพระเอกเช่นเดิม	 แต่นางเอกเปลี่ยนมาเป็น	 สืบเนื่อง	 

กันภัย	นางสาวถิ่นไทยงามปี	๒๔๙๙	แทน	

	 สวรรค์มืด	ถ่ายท�าที่โรงถ่ายหนุมานภาพยนตร์ของ	รัตน์	 

เปสตันยี	 ในซอยวิทยุ	 โดยนอกจากสุเทพจะแสดงเป็นพนักงาน 

เก็บขยะเทศบาลผู้มีรักแท้แล้ว	 ยังได้แสดงออกถึงความสามารถใน 

การร้องเพลงประกอบภาพยนตร์อกีหลายเพลง	เข้าฉายเมือ่วนัที	่๑๖	 

มกราคม	๒๕๐๑	ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง-เฉลิมบุรี	 จากนั้น 

สุเทพก็แสดงเรื่อง	 ขบวนเสรีจีน	 ของคันจราภาพยนตร์คู่กับมิสคูมี่	 

เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๖	 มิถุนายน	 ๒๕๐๒	ที่โรงภาพยนตร์คาเธ่ย์	 แต่ 

ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่อง	ก็ท�าให้สุเทพผิดหวังในชีวิตการเป็นพระเอก 

ภาพยนตร์เพราะเสียงตอบรับจากผู้ชมในยุคนั้นน้อยเกินไป	 สุเทพ 

จึงตัดสินใจเดินทางไปเรียนต่อวิชาศิลปะที่กรุงโตเกียวอีกประมาณ	

๓	ปี	

เมื่อสุเทพกลับจากกรุงโตเกียว	ก็เป็นเวลาเดียวกับที่สถานีโทรทัศน์ 

กองทัพบก	ช่อง	๗	สี	ก�าลังสนับสนุนรายการละครโทรทัศน์	สุเทพ 

จึงเข้ามาเป็นพระเอกละครโทรทัศน์อยู่เกือบปี	 โดยได้แสดงคู่กับ 

ดาราดัง	 เช่น	 วิไลวรรณ	 วัฒนพานิช	 ในเรื่อง	 อาลัยโตเกียว	 และ 

สุเทพยังได้ร้องเพลงให้กับวงดนตรีสื่อสารสังคีต	 ของ	 นริศ	 ทรัพย์ 

ประภา	ซึ่งแสดงเป็นประจ�าทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ด้วย

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้สุเทพจะหันไปเอาดีทางการร้องเพลง 

ไทยสากลแล้ว	 แต่ก็ยังไม่ทิ้งงานภาพยนตร์	 ยังคงปรากฏตัวแสดง 

ภาพยนตร์และร้องเพลงในภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง	 เช่น	 เงารัก	 

(๒๕๐๘	สมบัติ-พิศมัย)	เงิน	เงิน	เงิน	(๒๕๐๘	มิตร-เพชรา)	พิการรัก	 

(สุเทพ-ชนะ-มณทิชา)	สาวขบเผาะ	(๒๕๑๕	ไพโรจน์-ผึ้ง)	นอกจาก 

นี้	 สุเทพก็ยังเคยสร้างภาพยนตร์สะท้อนชีวิตศิลปินที่ตกอับในเรื่อง	 

วิมานดารา	น�าแสดงโดย	สมบัติ-ทัศน์วรรณ	มี	ชุติมา	สุวรรณรัตน์	 

เป็นผู้ก�ากับการแสดง	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๑๙	 มกราคม	 ๒๕๑๗	 ที่ 

โรงภาพยนตร์เพชรรามา

	 สุเทพ	 เคยได้รับฉายาจาก	 รงค์	 วงษ์สวรรค์	 ว่าเป็น 

“นักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์”	 เป็นนักร้องชายคนแรกที่ได้ 

รับพระราชทานแผ่นเสียงทองค�า	 ประสบความส�าเร็จอย่างสูงใน 

อาชีพนักร้อง	 มีผลงานเพลงเป็นจ�านวนมากและต่อเนื่องยาวนาน	 

ทัง้ยงัได้รบัเกยีรตคิณุต่าง	ๆ 	มากมาย	เช่น	เป็นศลิปินแห่งชาติ	สาขา 

เพลงไทยสากล-ขับร้อง	ประจ�าปี	๒๕๓๓
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ประจวบ ฤกษ์ยามดี ชื่อในการแสดง  ประจวบ ฤกษ์ยามดี 
ชื่อ-นามสกุลจริง ประจวบ ฤกษ์ยามดี
วันเกิด   ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖
พิมพ์มือลานดารา ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 ประจวบ	มีชื่อเล่นว่า	น้อย	เกิดที่กรุงเทพมหานคร	เป็น 

น้องชายของ	 ยุวนุช	 ฤกษ์ยามดี	 ดาราละครเวทีชื่อดังในอดีตและ 

ประจวบยงัเป็นน้องภรรยาของ	ทว	ีณ	บางช้างหรอืครมูารตุ	ผูก้�ากบั 

ภาพยนตร์	ประจวบเริม่เข้าสูว่งการภาพยนตร์ด้วยการท�างานอยูใ่น 

โรงถ่ายหนมุานภาพยนตร์	ของ	รตัน์	เปสตนัย	ีต่อมาเมือ่รตัน์จะสร้าง 

ภาพยนตร์	๓๕	ม.ม.เรื่อง	ชั่วฟ้าดินสลาย	มี	 ชนะ	ศรีอุบล-งามตา 

ศุภพงษ์	เป็นพระเอก-นางเอก	ประจวบก็ถูกเลือกให้รับบท	“ทิพย์”	 

ผูจ้ดัการปางไม้ของนายห้างพะโป้	ซึง่แม้จะเป็นตวัรอง	แต่กม็บีทบาท 

ส�าคัญเป็นครั้งแรก	 เข้าฉายเมื่อปลายเดือนธันวาคม	 ๒๔๙๘	 ที่ 

โรงภาพยนตร์นิวโอเดียน-ศาลาเฉลิมกรุง	 ชื่อประจวบจึงเริ่มเป็นที่ 

รู้จัก	จากนั้นก็แสดงภาพยนตร์เรื่อง	หนีเมีย	(๒๔๙๙	สมควร-มนัส)	 

ปีถัดมาประจวบจึงมีชื่อขึ้นแท่นเป็นพระเอกภาพยนตร์ไทยอีก 

หลาย	ๆ	เรื่อง	เช่น	เปียดื้อ	(๒๕๐๐	รัตนาภรณ์-ประจวบ)	ลบลาย 

เสือ	 (๒๕๐๑	 ประจวบ-พงษ์ลดา)	 บาปสวาท	 (๒๕๐๓	 สมจิตร- 

ประจวบ)	 พระเจ้าอชาตศัตรูกับพิมพิสารมหาราช	 (๒๕๐๔ 

รัตนาภรณ์-ประจวบ)	พสุธาที่ข้ารัก	(๒๕๐๔	ประจวบ-อมรา)	พิชิต 

ทรชน	(๒๕๐๗	อมรา-ประจวบ)	ฯลฯ	

	 ในขณะเดียวกัน	 ประจวบก็ยังรับบทเป็นพระรองและ 

ตัวประกอบที่มีบทบาทส�าคัญอีกหลายเรื่อง	 เช่น	 โรงแรมนรก	 

(๒๕๐๐	ชนะ-ศรินทิพย์)	รักริษยา	 (๒๕๐๐	อมรา-ชนะ)	บุกแหลก	 

(๒๕๐๑	อมรา-สรุสทิธิ)์	สีค่งิส์	(๒๕๐๒	อมรา-ไชยา)	ปาหนนั	(๒๕๐๒	 

จรัสศรี-อดุลย์)	 เลือดทาแผ่นดิน	 (๒๕๐๒	 สุรสิทธิ์-ชนะ)	 สามเสือ	 

(๒๕๐๔	 ชนะ-ประจวบ)	 อีก้อย	 (๒๕๐๔	พันค�า-ประจวบ)	 สร้อย 

สวรรค์	(๒๕๐๖	ชนะ-ภาวนา)	๗	สมิง	(๒๕๐๗	พันค�า-อรสา)	ยอด 

รักพยัคฆ์ร้าย	(๒๕๐๗	ลือชัย-เอื้อมเดือน)	ฯลฯ

	 ประจวบได้รบัพระราชทานรางวลัตุก๊ตาทองในฐานะดารา 

ประกอบชายยอดเยี่ยม	 ๒	 ครั้งจากเรื่อง	 รักริษยา	 (๒๕๐๐)	 และ 

มอืโจร	(๒๕๐๔)	ด้วยความสามารถเฉพาะตวัและบคุลกิทีส่นกุสนาน	 

ร่าเรงิ	ท�าให้ประจวบแสดงภาพยนตร์ได้หลากหลายบท	ไม่ว่าจะเป็น 

ผู้ดี	 ผู้ร้ายหรือแม้แต่บทตลก	 ดังนั้น	 ไม่ว่าจะเป็นยุคของพระเอก 

ภาพยนตร์คนใด	 ภาพยนตร์แต่ละเรื่องจึงมักจะมีชื่อของประจวบ 

ร่วมแสดงด้วยอยู่เสมอ	อย่างในยุคไชยา	สุริยัน	เช่นเรื่อง	ยอดเดี่ยว	 

(๒๕๐๓	ไชยา-อมรา)	เดนชีวิต	(๒๕๐๖	ไชยา-วรรณา)	เย้ยฟ้าท้าดิน	 

(๒๕๐๗	 ไชยา-ประจวบ-วรรณา)	 เลือดข้น	 (๒๕๐๗	 ไชยา-ภาวนา) 

ผู้ชนะสิบทิศ	(๒๕๐๙	ไชยา-พิศมัย)	รุ้งทอง	(๒๕๑๔	ไชยา-พิศมัย)	 

สะใภ้หัวนอก	 (๒๕๑๔	 ไชยา-พิศมัย)	 วิวาห์ลูกทุ่ง	 (๒๕๑๕	 ไชยา- 

เพชรา)	ฯลฯ	

	 แต่ช่วงที่ประจวบแสดงภาพยนตร์ไว้มากที่สุดก็คือ	 ยุค 

พระเอก	มิตร	ชัยบัญชา	สมบัติ	เมทะนี	เช่นเรื่อง	ร้ายก็รัก	(๒๕๐๓	 

มิตร-อุษา)	 อวสานอินทรีแดง	 (๒๕๐๖	 มิตร-เพชรา)	 จ้าวหญิงนก 

กระจาบ	(๒๕๐๙	มิตร-กรุณา)	เดือนร้าว	(๒๕๐๘	มิตร-เนาวรัตน์)	 

นางสาวโพระดก	(๒๕๐๘	มิตร-พิศมัย)	๗	พระกาฬ	(๒๕๑๐	มิตร- 

เพชรา)	 จุฬาตรีคูณ	 (๒๕๑๐	 มิตร-สมบัติ)	 ไอ้หนึ่ง	 (๒๕๑๑	 มิตร- 

เพชรา)	จอมโจรมเหศวร	(๒๕๑๓	มติร-เพชรา)	มนต์รกัลกูทุง่	(๒๕๑๓	 

มิตร-เพชรา)	 อินทรีทอง	 (๒๕๑๓	 มิตร-เพชรา)	 งามงอน	 (๒๕๐๖	 

สมบตั-ิรตันาภรณ์)	อาชญากร	๙๙๙	(๒๕๐๗	สมบตั-ิขวญัใจ)	ดวงตา 

สวรรค์	(๒๕๐๗	สมบัติ-พิศมัย)	ลูกผู้ชายชื่อไอ้แผน	(๒๕๐๘	สมบัติ- 

เพชรา)	 บ้าบิ่นบินเดี่ยว	 (๒๕๑๐	 สมบัติ-ภาวนา)	 ไอ้ทุย	 (๒๕๑๔	 

สมบัติ-เพชรา)	 จงอางผยอง	 (๒๕๑๔	 สมบัติ-สุทิศา)	 แว่วเสียงซึง	 

(๒๕๑๔	สมบัติ-อรัญญา)	แคนล�าโขง	(๒๕๑๕	สมบัติ-อรัญญา)	มนต์ 

รักดอกค�าใต้	(๒๕๑๕	สมบัติ-เพชรา)	พ่อตาปืนโต	(๒๕๒๐	สมบัติ- 

อรัญญา)	ฯลฯ

	 แม้ประจวบจะเป็นดาราภาพยนตร์มาตั้งแต่ปี	 ๒๔๙๘ 

แต่ระยะเวลาก็หาท�าให้ชื่อของประจวบห่างหายไปจากวงการไม่	 

เพราะไม่ว่าจะเป็นพระเอกรุน่ต่อ	ๆ 	มาอย่าง	ครรชติ	ยอดชาย	มานพ	 

กรุง	สรพงศ์	ไพโรจน์	อุเทน	ทูน	โกวิทย์	ปิยะ	พอเจตน์	บิณฑ์หรือ 

แม้กระทั่งรุ่น	สันติสุข	พรหมศิริ	ต่างก็ได้เคยร่วมงานกับประจวบมา 

แล้วทั้งสิ้น	 แต่ถ้าถามว่า	 ประจวบชอบที่จะแสดงบทบาทไหนมาก 

ที่สุด	คนดูหนังอย่างเราๆ	ก็คงจะต้องเดาว่าเป็นบทตลก..	แต่เจ้าตัว 

กลับมีค�าตอบว่า	ชอบ	“บทผู้ร้าย”	มากกว่า
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ชาลี อินทรวิจิตร ชื่อในการแสดง  ชาลี อินทรวิจิตร 
ชื่อ-นามสกุลจริง ชาลี อินทรวิจิตร
วันเกิด   ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
พิมพ์มือลานดารา ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 ชาลี	 เดิมชื่อว่า	 สง่า	 เกิดที่จังหวัดสมุทรสาคร	 จบจาก 

โรงเรยีนอ�านวยศลิป์และโรงเรยีนวศิวกรรมรถไฟรุน่แรก	แต่มคีวาม 

สนใจด้านเสยีงเพลง	เคยประกวดร้องเพลงตามงานวดัได้ที	่๑	ต่อมา	 

ครูล้วน	 ควันธรรม	 ชักชวนไปเป็นนักร้องคณะแซมเบอร์มิวสิคและ 

ได้แสดงละครเพลง	 ต่อมาก็เข้าวงดนตรีประสานมิตร	 ซึ่งมี	 สมาน	 

กาญจนะผลิน	ประสิทธิ์	พยอมยงค์	สง่า	ทองธัช	เป็นผู้สนับสนุนให้ 

แต่งค�าร้องเพลงจนเป็นที่ประจักษ์แก่วงการเพลง	

	 ในวงการภาพยนตร์นั้น	 ชาลีแสดงเป็นตัวประกอบมา 

ตั้งแต่ปี	๒๔๙๘	และเคยเป็นพระเอกในปี	๒๔๙๙	เรื่อง	โอ้ชนกชนนี	 

คู่กับ	 อรวรรณ	 เนียนช�านาญ	แม้ต่อมายุคของพระเอก-นางเอกจะ 

เปลี่ยนไป	แต่ชาลีก็ยังมีงานแสดงภาพยนตร์ตลอดมา	เช่น	สลัดด�า	 

(๒๔๙๘	 สุรสิทธิ์-วารุณี)	 สี่สิงห์นาวี	 (๒๔๙๙	 สุรสิทธิ์-วิไลวรรณ)	 

กระท่อมทิพย์	 (๒๕๐๔	 จิตรกร-ดวงใจ)	 จอมใจเวียงฟ้า	 (๒๕๐๕	 

จิตรกร-อรสา)	 สวรรค์มืด	 (๒๕๐๑	 สุเทพ-สืบเนื่อง)	 ขบวนเสรีจีน	 

(๒๕๐๒	 สุเทพ-มิสคูมี่)	 ดอกฟ้าในมือโจร	 (๒๕๐๑	 ลือชัย-ตรีงตา)	 

พรายด�า	 (๒๕๐๗	 ลือชัย-เพชรา)	 คมแสนคม	 (๒๕๐๗	 ลือชัย- 

วัลย์ลดา)	ค่าน�้านม	(๒๕๐๓	มิตร-ปรียา)	สิงห์เดี่ยว	(๒๕๐๕	มิตร- 

นฤมล)	อ�านาจมดื	(๒๕๐๖	มติร-บศุรา)	รกั-ยม	(๒๕๑๒	มติร-เพชรา)	 

โนห์รา	 (๒๕๐๔	 สมบัติ-รัตนาภรณ์)	 สกาวเดือน	 (๒๕๐๕	 สมบัติ- 

รตันาภรณ์)	สมงิสาว	(๒๕๐๖	สมบตั-ิรตันาภรณ์)	กระเบนธง	(๒๕๐๙	 

สมบัติ-โสภา)	 ฯลฯ	 ชาลีมีผลงานแสดงภาพยนตร์อีกหลายยุคเช่น	 

ยุคของสรพงศ์	ทูน	อ�าพล	สันติสุข	ฯลฯ	ชาลีได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง 

พระสรุสัวด	ีดาราประกอบชายยอดเยีย่มจากเรือ่ง	คาดเชอืก	(๒๕๒๗	 

สรพงศ์)

	 ระหว่างแสดงภาพยนตร์	 ชาลียังเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ 

ด้วย	โดยครัง้แรกสร้างในชือ่	ศรนิทราภาพยนตร์	เริม่จากเรือ่ง	ดวงตา 

สวรรค์	(๒๕๐๗	สมบัติ-พิศมัย)	ซึ่งท�าให้	พิศมัย	ได้รับรางวัลตุ๊กตา 

ดาราน�าหญิงยอดเยี่ยมและคุณาวุฒิ	 ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองผู้ก�ากับ 

การแสดงยอดเยี่ยม	 ต่อด้วยเรื่อง	 ชาติเจ้าพระยา	 (๒๕๐๘	 มิตร- 

เพชรา)	 มี	 เนรมิต	 ก�ากับการแสดง	 พอถึงเรื่องที่	 ๓	 จึงเริ่มใช้ชื่อ 

อนิทรวจิติรภาพยนตร์	จากเรือ่ง	ใจฟ้า	(๒๕๐๘	มติร-เพชรา	)	พนัค�า	 

เป็นผู้ก�ากับการแสดง	แต่เรื่องที่	๔	คือ	๗	พระกาฬ	(๒๕๑๐	มิตร- 

เพชรา)	มีชื่อ	ศรินทิพย์	ศิริวรรณ	ภริยาเป็นผู้อ�านวยการสร้างและ 

ชาลีลงมือก�ากับภาพยนตร์เองและจากนั้นก็เรื่อง	 จั๊กจั่น	 (๒๕๑๑	 

มิตร-เพชรา)	ไอ้หนึ่ง	(๒๕๑๑	มิตร-เพชรา)	ปราสาททราย	(๒๕๑๒	 

มิตร-เพชรา)	กิ่งแก้ว	(๒๕๑๓	มิตร-สุทิศา)	สื่อกามเทพ	(เนรมิต	ร่วม 

ก�ากับ	 ๒๕๑๔	 สมบัติ-เพชรา)	 สวนสน	 (๒๕๑๕	 ยอดชาย-พิศมัย)	 

ขอบฟ้าเขาเขียว	 (๒๕๑๖	 สมบัติ-อรัญญา)	 ใครจะร้องไห้เพื่อฉัน	 

(๒๕๑๗	ยอดชาย-ภาวนา)	ประทีปอธิษฐาน	(๒๕๑๗	อุเทน-ภาวนา)	 

ผยอง	(๒๕๑๘	สรุยิา-นริตุต์-ปิยะมาศ)	นางสาวลกูดก	(๒๕๑๙	สมบตั-ิ 

พิศมัย)	มันทะลุฟ้า	(๒๕๒๐	สมบัติ-สรพงศ์-นัยนา)	ฯลฯ

	 ชาลี	 ยังรับก�ากับการแสดงภาพยนตร์ให้กับผู้สร้างราย 

อื่นด้วย	 เช่น	 ความรักเจ้าขา	 (๒๕๑๒	 มิตร-เพชรา)	 โซ่เกียรติยศ	 

(๒๕๑๘	สมบัติ-อรัญญา)	เกวียนหัก	(๒๕๒๑	สรพงศ์-นันทนา)	ขอ 

เช็ดน�้าตาให้ตัวเอง	(๒๕๒๑	สมบัติ-นัยนา)	ชั่วฟ้าดินสลาย	(๒๕๒๓	 

วฑิรูย์-ธติมิา)	ฝนตกแดดออก	(๒๕๒๓	สรพงศ์-ลลนา)	สายใจ	(๒๕๒๔	 

พิศาล-เนาวรัตน์)	 ไอ้หนึ่ง	 (๒๕๒๕	 ทูน-จารุณี)	 เพลงรักก้องโลก	 

(๒๕๒๖	ทูน-จารุณี)	ยันต์สู้ปืน	(๒๕๒๗	สรพงศ์-ม.ล.สุรีย์วัล)	ลูกสาว 

คนใหม่	 (๒๕๒๗	ทูน-จารุณี)	ความรัก	 (๒๕๓๑	สันติสุข-จินตหรา)	 

ยิ้มนิดคิดเท่าไร	(๒๕๓๒	จินตรา-ชูศักดิ์)	ฯลฯ

	 นอกจากนี้	 ชาลียังใช้ความสามารถด้านการประพันธ์ 

ค�าร้อง	แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ไว้มากมาย	ซึง่บางเพลงกไ็ด้รบั 

รางวลัตุก๊ตาทอง	เช่นเพลงจากเรือ่ง	ลกูทาส	ลกูเจ้าพระยา	เพชรตดั 

หยก	อาจารย์อ้วนสตเิฟ่ือง	ทีไ่ด้รบัรางวลัสพุรรณหงส์	เช่นเพลงจาก 

เรื่อง	บ้านทรายทอง	ค่าของคน	ไอ้ผาง	รฟท.	ฯลฯ	และปี	๒๕๓๖	 

ชาลีได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ	 สาขาศิลปะการแสดง 

(ผู้ประพันธ์ค�าร้อง-ผู้ก�ากับภาพยนตร์)		
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สมบัติ เมทะนี ชื่อในการแสดง  สมบัติ เมทะนี
ชื่อ-นามสกุลจริง สมบัติ เมทะนี
วันเกิด   ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐
พิมพ์มือลานดารา ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 สมบัติ	 มีชื่อเล่นว่า	 แอ๊ด	 เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี	 จบ 

จากวิทยาลัยเทคนิคทุ่งมหาเมฆ	 เข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี	 ๒๕๐๓	 

โดยการชักน�าของ	 น�าดี	 วิตตะ	 หัวหน้าคณะละครโทรทัศน์ 

พจนาภิรมย์	 ให้แสดงละครเรื่อง	 หัวใจปรารถนา	 คู่กับ	 วิไลวรรณ	 

วัฒนพานิช	เป็นครั้งแรกและแสดงเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องแรก 

คือ	 รุ ้งเพชร	 ภาพยนตร์	 ๑๖	 มม.ของ	 น้อย	 กมลวาทิน	 คู ่กับ 

รัตนาภรณ์	อินทรก�าแหง	เข้าฉายวันที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๐๔	ที่ 

โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์	 จากนั้นก็เป็นพระเอกคู่กับรัตนาภรณ์ให้ 

กมลศิลป์ภาพยนตร์อีก	๔	เรื่องคือ	สกาวเดือน	(๒๕๐๕)	สิงห์สั่งป่า	 

(๒๕๐๖)	สมิงสาว	(๒๕๐๖)	งามงอน	(๒๕๐๖)	

	 ขณะที่สมบัติแสดงภาพยนตร์อยู่กับกมลศิลปภาพยนตร์ 

ได้	 ๒	 เรื่อง	 มารุต	 ผู้สร้างผู้ก�ากับก็ขอตัวสมบัติมาแสดงภาพยนตร์	 

๓๕	มม.	เสียงในฟิล์มเรื่อง	ตะวันหลั่งเลือด	คู่กับ	บุศรา	นฤมิตร	เป็น 

ภาพยนตร์แนวบู๊	สร้างในระบบ	๓๕	มม.เรื่องแรกของสมบัติ	ได้รับ 

ค�าชมว่าแสดงได้ทุกรูปแบบ	ท�าให้	 โดม	 แดนไทย	 ขอตัวสมบัติมา 

ประกบกับ	ไชยา	สุริยัน	ในภาพยนตร์แนวบู๊เรื่อง	เก้ามังกร	(๒๕๐๖)

	 ต่อมา	น�าดี	 วิตตะ	สร้างภาพยนตร์แนวบู๊	 ดุเดือด	 เรื่อง	 

สิงห์ล่าสิงห์	ซึ่งมี	มิตร	ชัยบัญชา	เป็นพระเอกและให้สมบัติมาแสดง 

ประกบ	ซึง่สมบตัไิม่ขดัข้องเพราะเป็นการทดแทนบญุคณุ	ท�าให้ต้อง 

ออกจากสังกัดกมลศิลป์ภาพยนตร์	 เมื่อภาพยนตร์เข้าฉายที่ 

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง	ในวันที่	๑๕	ตุลาคม	๒๕๐๗	ก็ท�าให้ 

ชื่อเสียงของสมบัติโด่งดังยิ่งขึ้นและต่อมาสมบัติจึงรับงานแสดง 

ภาพยนตร์ได้โดยไม่สังกัดค่าย	

	 สมบัติ	 ได้รับพระราชทานรางวัลตุ๊กตาทองครั้งแรกใน 

ฐานะดาราน�าฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากเรื่อง	 ศึกบางระจัน	 (๒๕๐๙ 

พิศมัย)	ของ	สุพรรณ	พราหมณ์พันธุ์	ท�าให้มีงานแสดงเพิ่มมากขึ้น 

กระทั่งสิ้นยุค	 มิตร	 ชัยบัญชา	 เข้าปี	 ๒๕๑๔	 สมบัติก็ได้แสดงเป็น 

พระเอกมากถึงปีละ	๔๐	เรื่อง	

	 สมบัติ	 ลงทุนสร้างและก�ากับภาพยนตร์ด้วยตนเอง 

ครั้งแรกในชื่อ	 เมทะนีฟิล์ม	 โดยมี	 กาญจนา	 เมทะนี	 ภรรยาเป็น 

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เริ่มจากภาพยนตร์	 ๓๕	 มม.	 เรื่อง	 ไม่มีค�าตอบ 

จากสวรรค์	(๒๕๑๖	สมบัติ-อรัญญา)	แต่รายได้ไม่ค่อยดี	จึงเปลี่ยน 

มาสร้างแนวบู๊เอาใจตลาดในยุคนั้น	 เริ่มจากเรื่อง	 นักแลงเทวดา	 

(๒๕๑๘	สมบัติ-อรัญญา)	ท้ามฤตยู	(๒๕๑๙	สมบัติ-อรัญญา)	แหย่ 

หนวดเสอื	(๒๕๒๐	สมบตั-ิอรญัญา)	มหาภยัพนัหน้า	(๒๕๒๑	สมบตั-ิ 

อรัญญา)	สลักจิต	(๒๕๒๒	สมบัติ-จารุณี)	ในจ�านวนนี้	นักเลงเทวดา	 

ถือเป็นภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงและแจ้งเกิดด้านการก�ากับการ 

แสดงให้แก่สมบัติเป็นผลส�าเร็จ	 แต่ภาพยนตร์ที่ท�ารายได้มากที่สุด 

คือเรื่อง	สลักจิต	

	 นอกจากนี	้สมบตัยิงัรบัก�ากบัภาพยนตร์ให้ผูส้ร้างรายอืน่ 

อีกเช่นเรื่อง	 ปล้นอเมริกา	 (๒๕๒๐	 สมบัติ-อรัญญา)	 หนักแผ่นดิน	 

(๒๕๒๐	สมบตั-ินยันา)	นกัเลงตาทพิย์	(๒๕๒๓	จตพุล-จารณุ)ี	ลกูสาว 

ก�านนั	(๒๕๒๔	ทนู-จารณุ)ี	แม่แตงร่มใบ	(๒๕๒๕	ทนู-จารณุ)ี	นกัเลง 

คอมพิวเตอร์	 (๒๕๒๕	สรพงศ์-ทูน)	 นักฆ่าจากเจ้าพระยา	 (๒๕๒๕	 

สมบัติ-ทูน)	ลูกสาวก�านัน	ภาค	๒	(๒๕๒๖	ทูน-จารุณี)	น.ส.ลูกหว้า	 

(๒๕๒๗	เกรียงไกร-จารุณี)	คู่สร้างคู่สม	(๒๕๓๐	พงษ์พัฒน์-ชไมพร)	 

ฯลฯ

	 ตลอดระยะเวลาการแสดงภาพยนตร์	 สมบัติผ่านการ 

แสดงคู่กับนางเอกภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศมาแล้วกว่า	 ๘๐	 

คน	 นอกจากนี้	 เมื่อถึงยุคของพระเอกรุ่นน้อง	 สมบัติก็ยังคงแสดง 

ประกบกับพระเอกรุ่นน้องอีกหลายๆ	 คนไม่ว่าจะเป็นยุคของ	 กรุง 

สรพงศ์	นาท	ฯลฯ	กระทั่งกินเนสส์บุ๊กออฟเวิร์ลเรกคอร์ค	บันทึกไว้ 

ว่า	 สมบัติ	 เป็นดาราที่แสดงภาพยนตร์ไว้มากที่สุดถึง	 ๖๑๗	 เรื่อง	 

(ขณะนั้น)	 ซึ่งปัจจุบัน	 สมบัติก็ยังคงมีผลงานปรากฏให้เห็นอยู่ 

เนือง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์	 ละครทีวี	 หรืองานโฆษณาสินค้า 

ต่าง	ๆ	
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ปริม บุนนาค ชื่อในการแสดง  ปริม บุนนาค
ชื่อ-นามสกุลจริง หม่อมปริม บุนนาค
วันเกิด   พ.ศ. ๒๔๖๖
พิมพ์มือลานดารา ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 หม่อมปริม	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 เป็นธิดาพระยา 

นพิทัธ์กลุพงศ์	(ชนิ	บนุนาค)	กบั	คณุหญงิเปลือ้ง	เป็นหลานปูพ่ระยา 

ประภากรวงศ์วรวฒุภิกัด	ี(ชาย	บนุนาค)	เข้าเรยีนทีโ่รงเรยีนผดงุดรณุี	 

และโรงเรียนมิชชันนารีพระคริสตธรรม	 จบระดับชั้นประถมศึกษา	 

ท่านบิดาให้ออกจากโรงเรียนมาอยู่บ้าน	 โดยท่านเป็นครูสอนวิชา 

ต่าง	ๆ 	ให้	โดยเริม่หดัพมิพ์ดดีตัง้แต่เดก็จนพมิพ์ภาษาองักฤษได้	และ 

ช่วยท่านบิดาพิมพ์จดหมายโต้ตอบกับชาวต่างประเทศ	

	 หม่อมปริม	 เริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์เมื่ออายุประมาณ	 

๑๖	ปี	โดยได้แสดงเป็นนางเอกในภาพยนตร์	๓๕	มม.	ขาวด�า	เสียง 

ในฟิล์ม	 เรื่อง	 วันเพ็ญ	 ก�ากับการแสดงโดย	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 

พระองค์เจ้าภาณพุนัธ์ยคุล	(เสดจ็พระองค์ชายใหญ่)	และมนีายชาญ	 

บนุนาค	พีช่ายเป็นผูก้�ากบัเสยีง	ม	ีนายสนทิ	พกุประยรู	เป็นพระเอก	 

เข้าฉายวันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๔๘๒	ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง	ก็ 

ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี	

	 ต่อมาหม่อมปรมิได้แสดงละครการกศุลให้กบัจฬุาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย	และมูลนิธิราชประชาสมาศัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 

เรือ่ง	ฟ้าแจ้งจางปาง	มศีาสตราจารย์คณุหญงิจนิตนา	ยศสนุทร	และ 

ศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มศิริ	บุณยสิงห์	ร่วมแสดงด้วย	หลังจากนั้น 

พี่ชายก็ชวนไปเล่นละครเวทีที่โรงละครแห่งชาติ	

	 ในปีต่อมาได้เป็นหม่อมของพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์ 

เจ้าภาณุพันธ์ยุคล	 หลังจากสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 สงบลง	 หม่อม 

ปริมได้เปิดร้านเสริมสวยชื่อ	 โมฬี	 เนื่องจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 

พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล	 โปรดงานด้านศิลปะทุกแขนงทั้ง 

ภาพยนตร์	 ละคร	 วรรณกรรมและโบราณวัตถ	ุ เป็นต้น	 ท่านได้ตั้ง 

โรงพิมพ์ประชาธิปไตย	เขียนคอลัมน์วิจารณ์การเมือง	ซึ่งในสมัยนั้น 

การเขียนบทความเช่นนั้นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก	 จึง 

เปลี่ยนมาเขียนบทละครซึ่งเรื่องที่มีชื่อเสียงมากก็คือ	เรื่อง	พันท้าย 

นรสิงห์	 ต่อมาก็มีการน�ามาแสดงเป็นละครเวที	 เสด็จพระองค์- 

ชายใหญ่ทรงสร้างละครในนามของคณะอัศวินการละคร	 หม่อม 

ปรมิได้เข้ามาช่วยงานทัง้สองกจิการและได้เป็นผูอ้�านวยการโรงเรยีน 

การแสดงของอัศวินการละคร		

	 หม่อมปริม	มีส่วนช่วยในการจัดการการสร้างภาพยนตร์ 

ของอัศวินภาพยนตร์แทบทุกเรื่องเช่น	 พันท้ายนรสิงห์	 (๒๔๙๓ 

ชูชัย-สุพรรณ)	นางกลางเมือง	 (๒๔๙๗	สมจิตต์-ฉลอง)	ถ่านไฟเก่า	 

(๒๕๐๐	 วิไลวรรณ-สมบัติ)	 นเรศวรมหาราช	 (๒๕๐๑	 รัตนาภรณ์- 

ชูชัย)	 สุดชีวิต	 (๒๕๐๓	 ไชยา-อมรา)	 เรือนแพ	 (๒๕๐๔	 ไชยา- 

มาเรยีจาง-จนิฟง-ส.อาสนจนิดา)	จ�าปนู	(๒๕๐๗	มสิจลูี	่ซเีหย่น-แมน)	 

เป็ดน้อย	(๒๕๑๑	ไชยา-สุทิศา)	ละครเร่	(๒๕๑๒	สุทิศา-มานพ)	เรา 

รักกันไม่ได้	(๒๕๑๓	สมบัติ-สุทิศา)	น�้าผึ้งขม	(๒๕๑๗	นฤมล-สอาด)	 

ทะเลฤาอิ่ม	 (๒๕๑๙	 สรพงศ์-วิยะดา)	 อัศวิน	 ๑๙	 (๒๕๑๙	 กรุง- 

อรัญญา)	 ยมบาลจ๋า	 (๒๕๒๑	 กรุง-อรัญญา)	 คนมีคาว	 (๒๕๒๑ 

สรพงศ์-นัยนา)	เงาะป่า	(๒๕๒๓	จตุพล-ศศิธร)

	 อย่างไรก็ตาม	 หม่อมปริม	 มีฝีมือในการท�าอาหารคาว 

หวานหลายอย่าง	เนือ่งจากชวีติในวยัเดก็เคยอยูใ่นบ้านท่านเจ้าจอม 

พิศว์	(เจ้าจอมในรัชกาลที่	๕)	ซึ่งท่านมีศักดิ์เป็นทวด	ได้เคยช่วยงาน 

ประดษิฐ์และแกะสลกัผลไม้	ท�าขนมป้ันขลบิ	และขนมลกูชบุ	เป็นต้น	 

เมือ่มกีารประกวดการท�าขนมลกูชบุในงานเคหะสงเคราะห์	องค์การ 

เคหะแห่งชาต	ิซึง่จดัขึน้ครัง้แรกทีส่วนอมัพร	ประมาณปี	พ.ศ.	๒๔๙๖	 

หม่อมปรมิได้สง่ขนมลกูชบุฝมีือของตนเองเข้าประกวดได้รับรางวลั 

ที่	 ๑	 หลังจากนั้นได้ท�าขนมลูกชุบเป็นงานอดิเรก	 ฝากขายที่ร้าน 

อาหารสุโขทัย	 เมื่อมีคนรู้จักสั่งมากขึ้น	 จึงรับท�าตามสั่งอย่างเดียว	 

ส่วนใหญ่จะป้ันเป็นรปูผลไม้ต่าง	ๆ 	โดยจดจ�าสตูรจากคณุย่าคอื	ท่าน 

ชื่น	ภรรยาพระยาประภากรวงศ์วรวุฒิภักดี	(ชาย)	นอกจากนี้	ยังท�า 

ท็อฟฟี่กะทิจากสูตรคุณหญิงเปลื้อง	บุนนาค	มารดาของหม่อมปริม 

อีกด้วย	
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จักรกริช เปสตันยี ชื่อในการแสดง  จักรกริช เปสตันยี
ชื่อ-นามสกุลจริง เอเดิล เปสตันยี
วันเกิด   -
พิมพ์มือลานดารา ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 หากเอ่ยถึง	 “จักรกริช	 เปสตันยี”	 ชื่อนี้ก็คงจะไม่ค่อย 

เป็นที่รู้จักเท่าไรนัก	แต่ถ้าเห็นนามสกุล	“เปสตันยี”	แล้ว	คงไม่ต้อง 

บอกเพราะชื่อของ	“รัตน์	เปสตันยี”	เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง	 

โดย	รตัน์	เปสตนัยี	เกดิเมือ่ปี	๒๔๕๑	มคีวามสนใจเรือ่งการถ่ายภาพ 

มาตั้งแต่เด็ก	 ๆ	 พยายามเรียนรู ้ฝึกฝนเองจนช�านาญและเคย 

ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจนได้รับรางวัลอยู่เสมอ	 ต่อมาได้สร้าง 

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง	 แตง	 เข้าประกวดที่เมืองกลาสโกล์ว	 ประเทศ 

อังกฤษ	และได้รับรางวัลจาก	อัลเฟร็ด	ฮิตช์ค็อก	ผู้ก�ากับภาพยนตร์ 

ชื่อดัง	ซึ่งต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล	แห่ง 

อศัวนิภาพยนตร์	กช็กัชวนรตัน์ให้มาเป็นช่างภาพถ่ายภาพยนตร์	๑๖	 

มม.	เรื่อง	พันท้ายนรสิงห์	(๒๔๙๓	ชูชัย-สุพรรณ)	ด้วยเหตุนี่เอง	ที่ 

ท�าให้	 รัตน์	 เปสตันยี	 เข้าสู่วงการภาพยนตร์	 ซึ่งต่อมาจะเรียกเป็น 

ครอบครัวภาพยนตร์ก็ได้เพราะภริยาและบุตรอีก	๓	คนคือ	พรรณี	 

เปสตันยี	 (ตรังคสมบัติ)	สันต์	 เปสตันยี	และ	 เอเดิล	 เปสตันยี	ต่าง 

เกี่ยวข้องในภาพยนตร์ของรัตน์	เปสตันยี	แทบทั้งสิ้น	

	 รัตน์	เริ่มสร้างภาพยนตร์เรื่องแรก	คือ	ตุ๊กตาจ๋า	(๒๔๙๔)	 

ใช้บริเวณบ้านที่ถนนวิทยุเป็นสถานที่ถ่ายท�า	 ตามด้วยเรื่อง	 สันติ- 

วีณา	 (๒๔๙๗	 พูนพันธ์-เรวดี)	 ชั่วฟ้าดินสลาย	 (๒๔๙๘	 ชนะ- 

งามตา-ประจวบ)	 โรงแรมนรก	 (๒๕๐๐	 ชนะ-สุรสิทธิ์-ศรินทิพย์- 

ประจวบ)	สวรรค์มืด	(๒๕๐๑	สุเทพ-สืบเนื่อง	โดย	รัตน์	ก�ากับการ 

แสดง)	 แพรด�า	 (๒๕๐๔	 ทม-รัตนาวดี)	 ซึ่งเรื่องแพรด�านี้	 รัตน์ให้ 

บุตรสาวคือ	พรรณี	เปสตันยี	ในชื่อ	รัตนาวดี	รัตนาพันธ์	แสดงเป็น 

นางเอกและรัตน์ปิดท้ายด้วยการสร้างและก�ากับเรื่อง	 น�้าตาลไม่ 

หวาน	(๒๕๐๗	สมบตั-ิเมตตา)	ก่อนทีจ่ะหนัไปผลติภาพยนตร์สารคดี 

ให้กับหน่วยงานต่าง	ๆ

	 หลังจากที่	 รัตน์	 เปสตันยี	 เสียชีวิตเมื่อปี	 ๒๕๑๓	 สันต์ 

เปสตันยี	 บุตรคนที่	 ๒	 ก็ยังคงท�างานเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และ 

ต่อมาได้กลบัมาใช้ชือ่	หนมุานภาพยนตร์	สร้างและก�ากบัภาพยนตร์ 

เรื่อง	 นี่แหละสิ่งที่ข้าต้องการ	 บทประพันธ์ของ	 พ.ต.ต.ประชา 

พูนวิวัฒน์	 โดยมอบให้น้องชายคนเล็กคือ	 เอเดิล	 เปสตันยี	 ในชื่อ 

จักรกริช	เปสตันยี	แสดงเป็นพระเอกคู่กับ	อรัญญา	นามวงษ์	และมี	 

เมตตา-ดามพ์-เชาว์-สีเทา-ประณีต-มานพ	 ร่วมแสดง	 เข้าฉายครั้ง 

แรกเมื่อวันที่	 ๑๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๑๖	 ที่โรงภาพยนตร์ศาลา 

เฉลิมไทย

	 แม้ว่าหลาย	ๆ	อย่างที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง	นี่แหละ 

สิ่งที่ข้าต้องการ	 จะดูแปลกใหม่ส�าหรับวงการ	 แต่ก็ยังไม่ถูกใจคนดู 

ในยุคนั้น	 จึงท�าให้ชื่อของจักรกริช	 ไม่ได้รับความนิยมตามไปด้วย	 

จากนั้นจักรกริชหรือเอเดิล	ก็ไม่ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องใดอีก	ส่วน	 

สันต์	 เปสตันยี	 ก็หวนกลับไปน�าเรื่อง	สันติ-วีณา	กลับมาสร้างใหม่ 

อีกครั้ง	น�าแสดงโดย	นาท	ภูวนัย-นัยนา	ชีวานันท์	เข้าฉายเมื่อวันที่	 

๔	ธันวาคม	๒๕๑๙	โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย-สามย่าน	แล้วจึง 

หันไปท�าธุรกิจเกี่ยวกับการถ่ายท�าภาพยนตร์
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ปยุต เงากระจ่าง ชื่อในการแสดง  ปยุต เงากระจ่าง
ชื่อ-นามสกุลจริง ปยุต เงากระจ่าง
วันเกิด   ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒
พิมพ์มือลานดารา ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 ปยุต	 เกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 หลังจบชั้นมัธยม	๖	 

ที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัย	 ก็เข้ากรุงเทพมหานคร	 มาเรียนต่อ 

โรงเรียนเพาะช่าง	 เคยท�างานเป็นช่างเขียนประจ�าร้านท�าบล็อก 

หลายแห่งย่านวงเวียน	 ๒๒	 กรกฎา	 เคยท�างานที่หนังสือพิมพ์ 

หลักเมือง	รับงานเขียนภาพตั้งแต่ซองยา	ซองรูปสลากยา	รูปสินค้า	 

ขวดน�า้ปลา	ภาพเหมอืน	ลายไทยหน้าปกหนงัสอื	ภาพประกอบเรือ่ง	 

ในวัยเด็กปยุตมีความหลงไหลในตัวการ์ตูนเป็นพิเศษโดยเฉพาะกับ 

บุคลิกของตัวตลกในหนังตลุงอย่าง	ไอ้แก้ว	ไอ้เปลือย	ไอ้เท่งรวมถึง 

ตัวการ์ตูนแมวเฟลิกซ์	จากหนังการ์ตูนอเมริกันเรื่อง	Felix	the	Cat	 

ของ	Pat	Sullivan	ซึ่งเคยมาฉายที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 ในปลายปี	 ๒๔๘๔	 ปยุตได้รับแรงบันดาลใจที่จะสร้าง 

ภาพยนตร์การ์ตูน	เมื่อได้พบกับ	เสน่ห์	คล้ายเคลื่อน	จิตรกรชื่อดัง 

โดยบงัเอญิ	โดยเสน่ห์ชกัชวนไว้หากว่าปยตุได้เข้ามากรงุเทพมหานคร	 

กระทัง่ปยตุเรยีนจบเพาะช่าง	กย็งัตามหาตวัเสน่ห์ไม่พบ	แต่เมือ่พบ 

กนัอกีท	ีกเ็ป็นการไปงานเคารพศพของเสน่ห์	คล้ายเคลือ่นแล้วและ 

ปยตุได้ทราบว่า	เสน่ห์เคยคดิจะสร้างภาพยนตร์การ์ตนูแล้ว	แต่ขาด 

การสนับสนุน	 ปยุตจึงตั้งปณิธาณที่จะสานต่อความตั้งใจของเสน่ห์ 

ในอันที่จะสร้างภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องแรกให้จงได้

		 การสร้างภาพยนตร์การ์ตูนของปยุตนั้น	 ใช้วิธีสังเกต 

อากัปกิริยาต่าง	 ๆ	 ของตัวการ์ตูน	 แล้วคิดค�านวณเอาเองเช่น	 เมื่อ 

ต้องการให้ตัวการ์ตูนพูดว่า	 ไปไหนมาครับ	 ปยุตก็จะพูดประโยคนี้ 

เองและจับเวลาดูว่ากี่นาที	 จากนั้นก็เอามาค�านวณกับระยะเวลา 

ความเรว็ของช่องเฟรมทีจ่ะใช้ในการถ่ายท�า	เมือ่ได้จ�านวนช่องเฟรม 

และจ�านวนวินาทีแล้ว	จึงน�ามาแยกเป็นภาพและเริ่มเขียนอิริยาบถ 

ต่าง	ๆ	ของตัวละคร	

	 ภาพยนตร์การ์ตนูเรือ่งแรกของปยตุ	จงึมตีวัละครเอกเป็น 

ตัวของปยุตเองที่แสดงท่าทางนอกจอ	แล้วก็วาดเป็นตัวการ์ตูนออก 

ไป	จึงเท่ากับว่า	ปยุตนั่นเองเป็นผู้แสดงการ์ตูนเรื่อง	เหตุมหัศจรรย์	 

ซึ่งถ่ายท�าด้วยฟิล์มสีขนาด	๑๖	มม.	ความยาว	๑๒	นาที	เข้าฉายใน 

รายการพิเศษส�าหรับสื่อมวลชนและผู้ชมเฉพาะที่โรงภาพยนตร์ 

ศาลาเฉลิมไทย	 เมื่อวันที่	๕	กรกฎาคม	๒๔๙๘	ซึ่งได้รับการกล่าว 

ขวัญถึงอย่างกว้างขวางตามหน้าหนังสือพิมพ์และมีการน�ากลับมา 

ฉายประกอบภาพยนตร์เรือ่ง	ทรุบรุษุทยุ	ของ	ส.อาสนจนิดา	อกีเมือ่ 

วันที่	๑๐	พฤษภาคม	๒๕๐๐	ที่โรงภาพยนตร์บรอดเวย์

	 ต่อมาส�านักข่าวสารอเมริกันได้เห็นถึงความสามารถของ 

ปยุต	 ซึ่งขณะนั้นปยุตได้ท�างานเป็นช่างเขียนของส�านักข่าวสารอยู่ 

แล้ว	 จึงส่งปยุตไปดูงานการสร้างภาพยนตร์การ์ตูนที่ญี่ปุ่นและเมื่อ 

กลับมาก็ได้สร้างภาพยนตร์การ์ตูนต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์	 เรื่อง	 

หนุมานเผชิญภัย	(ครั้งใหม่)	ยาว	๒๐	นาที	ซึ่งตั้งใจจะน�าเข้าฉายใน 

โรงภาพยนตร์	แต่เกิดปัญหาด้านการเมืองเสียก่อน	

	 นอกจากนี้	 ปยุตก็ยังเคยแสดงภาพยนตร์เรื่อง	 เคหาสน์ 

สีแดง	 (๒๔๙๙	 รัชนี-ชาญชัย)	 ซึ่งสร้างโดยโยคีสถานสี่พระยา 

ภาพยนตร์	ของ	วิรัช	พึ่งสุนทร	และยังรับงานเขียนการ์ตูนโฆษณา 

สนิค้าต่าง	ๆ 	เขยีนการ์ตนูประกอบการท�าไตเติล้ภาพยนตร์ไทยหลาย 

เรื่องเช่น	ไตเติ้ลเรื่อง	นกแก้ว	(๒๕๐๙	มิตร)	พ่อไก่แจ้	(๒๕๑๙	กรุง)	 

ฯลฯ

	 ตัง้แต่ปี	๒๕๑๙	ปยตุทุม่เทเวลาให้กบัการสร้างภาพยนตร์ 

การ์ตูนขนาดยาวเรื่องแรกของไทยคือ	 สุดสาคร	 โดยร่วมสร้างกับ 

จิรบันเทิงฟิล์ม	 มีผู้ช่วยท�างานหลายคนเช่น	 นันทนา	 เงากระจ่าง 

บุตรสาว	 แต่ด้วยข้อจ�ากัดด้านเงินทุน	 ท�าให้การสร้างเป็นไปด้วย 

ความยากล�าบาก	 ซ�้าร้ายปยุตยังต้องเสียดวงตาข้างซ้ายจากการ 

ตรากตร�ากว่าจะส�าเรจ็เป็นภาพยนตร์สขีนาด	๓๕	มม.	กเ็ข้าไปเดอืน 

พฤษภาคม	๒๕๒๑	และน�าเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่	๑๓	 เมษายน	 

๒๕๒๒	ที่โรงภาพยนตร์เอเธนส์และโรงในเครือ	ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้ 

อย่างมาก

 หมายเหตุ ปยุต เงากระจ่าง เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๗ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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อรัญญา นามวงษ์ ชื่อในการแสดง  อรัญญา นามวงษ์
ชื่อ-นามสกุลจริง อัญชลี ชอบประดิษฐ์
วันเกิด   ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๐
พิมพ์มือลานดารา ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 อรัญญา	มีชื่อเล่นว่า	 เปี๊ยก	 เกิดที่จังหวัดลพบุรี	 จบการ 

ศึกษาจากโรงเรียนพาณิชย์การสันติราษฎร์บ�ารุง	 เข้าวงการบันเทิง 

เมื่อปี	 ๒๕๐๗	 ด้วยการเป็นนักร้องดาวรุ ่งคนใหม่ของวงดนตรี 

สนุทราภรณ์	จากนัน้กเ็ข้าประกวดนางสาวไทยรุน่เดยีวกบั	อาภสัรา	 

หงสกุล	ได้รับต�าแหน่งรองนางสาวไทยประจ�าปี	๒๕๐๗	แต่ก็ยังคง 

ชอบที่จะเป็นนักร้องมากกว่า	กระทั่ง	ชรินทร์	นันทนาคร	ผู้สร้างผู้ 

ก�ากับภาพยนตร์	ออกปากเชิญให้มาเข้าฉากร้องเพลงในภาพยนตร์ 

ไทยเรื่อง	ลมหนาว	ซึ่ง	มิตร-เพชรา	แสดงน�า	เข้าฉายเมื่อวันที่	๑๙	 

มีนาคม	๒๕๐๙	ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง

	 ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าอนสุรมงคลการและ 

หม่อมอุบลยุคล	แห่งละโว้ภาพยนตร์	ตัดสินใจให้อรัญญามารับบท 

นางเอกครั้งแรกในภาพยนตร	์ ๓๕	 มม.	 เสียงในฟิล์ม	 เรื่อง	 อีแตน 

คู่กับ	 มิตร	 ชัยบัญชา	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๒๐	 มีนาคม	 ๒๕๑๑	 ที่ 

โรงภาพยนตร์เฉลิมเขตร์	 ปรากฏว่า	 ได้รับเสียงตอบรับจากแฟน 

ภาพยนตร์เป็นอย่างดี	 จากนั้นชื่อของอรัญญาก็เป็นนางเอก

ภาพยนตร์ไทยเรื่อยมา	 แต่จะเห็นว่า	 ชื่อสกุลในการแสดงของ 

อรัญญาตามใบปิดโฆษณาตั้งแต่เรื่องแรกและส่วนใหญ่	มักจะเขียน 

ว่า	นามวงศ์	ทั้งสิ้น	แต่ความจริงต้องใช้	นามวงษ์	จึงจะถูกต้อง					

	 อรญัญา	ผ่านการแสดงภาพยนตร์มาแล้วแทบทกุบทบาท	 

ไม่ว่าจะเป็นบทเด็กสาวกะโปโล	 หญิงผู้สูงศักดิ์	 สาวน้อยบ้านนา 

นักร้อง	สาวใหญ่เสน่ห์ร้อนแรง	ไก่แก่	แม่ปลาช่อนหรือกระทั่งสาว 

นกับู	๊ยงิกนัสนัน่ลัน่จอกต็าม	อรญัญาแสดงเป็นนางเอกคูก่บัพระเอก 

หลายรุ่นหลายคน	 ไม่ว่าจะเป็นรุ่น	 มิตร	 สมบัติ	 ไชยา	 ครรชิต 

ยอดชาย	กรุง	ไพโรจน์	สรพงศ์	นาท	นิรุตติ์	ไพโรจน์	สังวริบุตร	ฯลฯ	 

โดยในจ�านวนนี้	 สมบัติ	 เมทะนี	 เป็นพระเอกที่อรัญญาแสดงคู่ด้วย 

กันมากที่สุด	

	 นอกจากอรัญญาจะแสดงภาพยนตร์แล้ว	 ก็ยังเคยสร้าง 

ภาพยนตร์ด้วยโดยร่วมกบั	รจุน์	รณภพ	สร้างภาพยนตร์เรือ่ง	โฉมตรู 

ภูธร	 (๒๕๑๔	สมบัติ-อรัญญา)	ภูกระดึง	 (๒๕๑๖	สมบัติ-อรัญญา)	 

พิษสวาท	(๒๕๑๗	สมบัติ-อรัญญา)	ก่อนที่ปลายปี	๒๕๑๗	อรัญญา 

จะใช้ชื่อตัวเป็นผู้อ�านวยการสร้าง	 เริ่มจากเรื่อง	 ทองประกายแสด	 

(๒๕๑๗)	 ซึ่งมีการปั้นนางเอกหน้าใหม่	 วันทนา	 บุญบันเทิง	 จนสั่น 

สะเทือนวงการ	ตามด้วยเรื่อง	แด่คุณครูด้วยคมแฝก	(๒๕๑๘	นาท- 

อรัญญา)	 นรกตะรูเตา	 (๒๕๑๙	 สมบัติ-นาท-อรัญญา)	 ก่อนที่จะ 

ปิดท้ายชือ่	อญัชลโีปรดกัชัน่	ด้วยภาพยนตร์เรือ่ง	อย่าลมืฉนั	(๒๕๒๐	 

สมบัติ-อรัญญา)

	 อรัญญา	 มีผลงานแสดงภาพยนตร์หลายร้อยเรื่องทั้งใน 

ระบบ	๑๖	 มม.	 และ	 ๓๕	 มม.	 เช่น	 สันก�าแพง	 (๒๕๑๑	 สมบัติ- 

อรัญญา)	เกาะสวาทหาดสวรรค์	(๒๕๑๒	สมบัติ-อรัญญา)	ดินน�้าลม 

ไฟ	 (๒๕๑๒	 สมบัติ-อรัญญา)	 แม่นาคพระนคร	 (๒๕๑๓	 มิตร- 

อรญัญา)	พระจนัทร์แดง	(๒๕๑๓	มติร-อรญัญา)	ฝนเดอืนหก	(๒๕๑๓	 

มิตร-อรัญญา)	 ฟ้าคะนอง	 (๒๕๑๓	 ไชยา-อรัญญา)	 โทน	 (๒๕๑๓	 

ไชยา-อรัญญา)	รักข้ามขอบฟ้า	(๒๕๑๔	สมบัติ-อรัญญา-เจียยุทธร)	 

แก้วสารพัดนึก	(๒๕๑๔	สมบัติ-อรัญญา)	๑๑	ม.ม.(๒๕๑๕	ครรชิต- 

อรัญญา)	 คนสู้คน	 (๒๕๑๕	 ไพโรจน์-อรัญญา)	 อ้อมอกเจ้าพระยา	 

(๒๕๑๕	 ยอดชาย-อรัญญา)	 นี่แหละสิ่งที่ข้าต้องการ	 (๒๕๑๖ 

จกัรกรชิ-อรญัญา)	จ้าวทุง่	(๒๕๑๖	กรงุ-เอก-อรญัญา)	เหยือ่อารมณ์	 

(๒๕๑๘	 กรุง-อรัญญา)	 นักเลงเทวดา	 (๒๕๑๘	 สมบัติ-อรัญญา) 

ไฟรัก	 (๒๕๑๘	 สมบัติ-อรัญญา)	 มีนัดไว้กับหัวใจ	 (๒๕๑๘	 กรุง- 

อรัญญา)	ไฟรักสุมทรวง	(๒๕๑๘	อรัญญา-กรุง)	สัตว์มนุษย์	(๒๕๑๙	 

กรุง-สรพงศ์-อรัญญา)	 เผาขน	 (๒๕๑๙	 สมบัติ-อรัญญา)	 เจ้าแม่	 

(๒๕๑๙	อรัญญา-สมบัติ)	จันดารา	(๒๕๒๐	อรัญญา-ศิริขวัญ)	วิมาน 

ไฟ	(๒๕๒๒	สรพงศ์-อรัญญา)	ฯลฯ

	 ปี	 ๒๕๑๗	 อรัญญาได้รับรางวัลเปาติง	 ในงานมหกรรม 

ภาพยนตร์แห่งเอเชีย	ครั้งที่	๒๐	ณ	กรุงไทเป	จากการแสดงน�าใน 

ภาพยนตร์เรื่อง	ตลาดอารมณ์	
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พิศมัย วิไลศักดิ์ ชื่อในการแสดง  พิศมัย วิไลศักดิ์ 
ชื่อ-นามสกุลจริง พิศมัย วิไลศักดิ์ 
วันเกิด   ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
พิมพ์มือลานดารา ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 พิศมัย	 มีชื่อเล่นว่า	 มี้	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 จบจาก 

โรงเรียนนาฏศิลปของกรมศิลปากร	เป็นผู้มีความสามารถในการร�า 

ฉุยฉายพราหมณ์ได้อย่างงดงาม	 เดิมทีเกือบจะได้แสดงภาพยนตร์ 

ของ	กรรณสูตภาพยนตร์	โดย	เฑียร์	กรรณสูต	ติดต่อทาบทามให้มา 

แสดงเป็นนางเอก	 แต่เพราะมีเหตุขัดข้องเรื่องฟิล์มถ่ายภาพยนตร์ 

ที่สั่งเข้ามาไม่ได้	ต่อมา	ลมูล	อติพยัคฆ์	แห่งหนังสือพิมพ์ไท-รายวัน	 

ได้แนะน�าพิศมัยไปยัง	อิงอรหรือศักดิ์เกษม	หุตาคม	นักเขียนชื่อดัง 

เจ้าของบทประพนัธ์เรือ่ง	การะเกด	เพือ่ให้แสดงภาพยนตร์	ซึง่กเ็ป็น 

เวลาเดียวกับที	่ สุพรรณ	พราหมณ์พันธุ	์ ผู้สร้างภาพยนตร์เจ้าของ 

สหะนาวีไทยภาพยนตร์	ซึ่งขณะนั้นได้ปั้น	ลือชัย	นฤนาท	พระเอก 

ใหม่โด่งดังมาแล้วจากเรื่อง	เล็บครุฑ	(๒๕๐๐)	อยากเปลี่ยนแนวมา 

สร้างภาพยนตร์ชวีติรกั	เศร้า	สะเทอืนใจและสนใจในเรือ่ง	การะเกด	 

ของอิงอร	ซึ่งเคยแสดงเป็นละครโทรทัศน์	ช่อง	๔	บางขุนพรหมมา 

แล้วและก�าลังเป็นที่นิยม	 อิงอรจึงแนะน�าให้เลือกพิศมัยมาเป็น 

นางเอกของเรื่องซึ่งสุพรรณก็ตัดสินใจตามนั้น	โดยให้	พิศมัย	แสดง 

คูก่บั	ลอืชยั	นฤนาท	มกีารใช้ค�าโฆษณาภาพยนตร์ว่า	พศิมยันางเอก 

นาฏศิลปสาวลูกก�าพร้า	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๐๑	 ที่ 

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง	 โดยแต่ละรอบจะมีพิศมัยแสดงการ 

ร�าฉุยฉายพราหมณ์ให้ชมก่อนการฉายภาพยนตร์	 ซึ่งได้รับการ 

ต้อนรับอย่างดีจากแฟนภาพยนตร์

	 จากนั้นพิศมัยก็แสดงเป็นนางเอกในสังกัดภาพยนตร์ 

สหะนาวไีทยเรือ่ยมา	เช่นเรือ่ง	สองฝ่ังฟ้า	(๒๕๐๓	ชนะ)	ดรรชนนีาง	 

(๒๕๐๔	 แสน)	 ยอดรัก	 (๒๕๐๕	 ขวัญชัย)	 เสือเก่า	 (๒๕๐๖	 ชนะ)	 

ละอองดาว	(๒๕๐๗	สมบตั)ิ	เลบ็อนิทรย์ี	(๒๕๐๗	สมบตั)ิ	เกยีรตศิกัดิ์ 

ทหารเสือ	 (๒๕๐๘	 ไชยา-สมบัติ)	 ครุฑเพชร	 (๒๕๐๘	 มิตร)	 ศึก 

บางระจัน	(๒๕๐๙	สมบัติ)	ประกาศิตจางซูเหลียง	(๒๕๑๑	สมบัติ)	 

นางฟ้าชาตรี	(๒๕๑๕	ไชยา)	ส้มต�า	(๒๕๑๖	สมบัติ)	ตะบันไฟตะไล 

เพลิง	(๒๕๑๘	เผ่าพันธ์)	เก้ายอด	(๒๕๒๐	เผ่าพันธ์)	เล็บครุฑ	๗๘	 

(๒๕๒๕	กรุง-เผ่าพันธุ์)	ฯลฯ	

	 พิศมัย	ผ่านการแสดงเป็นนางเอกคู่กับพระเอกหลายคน	 

ไม่ว่าจะเป็น	ลือชัย	มิตร	ไชยา	สมบัติ	ยอดชาย	กรุง	สรพงศ์ฯลฯ	แต่ 

ในจ�านวนนี้	 สมบัติ	 เมทะนี	 เป็นพระเอกที่แสดงคู่กันมากที่สุด	 ถึง 

แม้ว่า	พศิมยัจะได้ชือ่ว่า	เป็นผูท้ีพ่ถิพีถินัในการเลอืกบทเลอืกเรือ่งที่ 

จะแสดง	แต่กย็งัมผีลงานภาพยนตร์ออกมาเป็นร้อย	ๆ 	เรือ่ง	ทีส่�าคญั 

เช่น	 จ�าเลยรัก	 (๒๕๐๖	 มิตร)	 ชายชาตรี	 (๒๕๐๗	 มิตร)	 ลูกทาส	 

(๒๕๐๗	 ไชยา)	 ดวงตาสวรรค์	 (๒๕๐๗	 สมบัติ)	 นางสาวโพระดก	 

(๒๕๐๘	 มิตร)	 ชุมทางเขาชุมทอง	 (๒๕๐๘	 มิตร)	 อินทรีมหากาฬ	 

(๒๕๐๘	มิตร-ไชยา)	ธนูทอง	(๒๕๐๘	ไชยา)	ดาวพระศุกร์	(๒๕๐๘	 

มิตร)	สาวเครือฟ้า	(๒๕๐๘	มิตร)	โนห์รา	(๒๕๐๙	สมบัติ)	ในม่าน 

เมฆ	(๒๕๐๙	สมบตั)ิ	ผูช้นะสบิทศิ	(๒๕๐๙	ไชยา)	จ้าวอนิทร	ี(๒๕๑๑	 

มิตร)	แม่ย่านาง	(๒๕๑๓	มิตร)	ค่าของคน	(๒๕๑๔	ไชยา)	หนึ่งนุช	 

(๒๕๑๔	สมบัติ)	ราชินีบอด	(๒๕๑๔	ไชยา)	เจ้าพระยาที่รัก	(๒๕๑๔	 

พนม-จงัเอยีง)	นีแ่หละรกั	(๒๕๑๕	ไชยา)	รกัต้องห้าม	(๒๕๑๕	สมบตั)ิ	 

อเวจสีชีมพ	ู(๒๕๑๕	ครรชติ)	สวนสน	(๒๕๑๕	ยอดชาย)	กระสอืสาว	 

(๒๕๑๖	สมบัติ)	แรงรัก	(๒๕๑๖	ยอดชาย)	ชูชกกัณหาชาลี	(๒๕๑๖	 

สมบัติ)	แม่สาย	(๒๕๑๘	ยอดชาย)	คุณครูคนใหม่	(๒๕๑๘	สมบัติ)	 

ระห�่าล�าหัก	(๒๕๑๘	ไพโรจน์)	ไร้เสน่หา	(๒๕๒๒	สรพงศ์)	ฯลฯ	และ 

เมื่อพ้นยุคการเป็นนางเอก	 พิศมัยก็ยังคงรับแสดงภาพยนตร์ในบท 

นักแสดงสมทบตลอดมาและปัจจุบันก็ยังมีผลงานแสดงละคร 

โทรทัศน์ปรากฏอยู่ให้เห็น	

	 พศิมยั	ได้รบัพระราชทานรางวลัตุก๊ตาทอง	ดาราน�าหญงิ 

ยอดเยี่ยม	จากภาพยนตร์เรื่อง	ดวงตาสวรรค์	ในปี	๒๕๐๗	รางวัล 

ดาราทองพระราชทาน	ในปี	๒๕๑๐	รางวลัสพุรรณหงส์ทองค�า	ดารา 

น�าหญิงยอดเยี่ยม	 จากเรื่อง	 ไร้เสน่หา	 ปี	 ๒๕๒๒รางวัลตุ๊กตาทอง	 

ดาราประกอบหญิง	จากเรื่อง	เงิน	เงิน	เงิน	ในปี	๒๕๒๖		และจาก 

เรื่อง	ก�าแพง	ในปี	๒๕๔๒	ฯลฯ

	 ปี	๒๕๕๓	พมิยั	ได้รบัเลอืกเป็นศลิปินแห่งชาต	ิสาขาศลิปะ 

การแสดง	(ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์-นักแสดง)	
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โขมพัสตร์ อรรถยา ชื่อในการแสดง  โขมพัสตร์ อรรถยา
ชื่อ-นามสกุลจริง อัญชลี อรรถจินดา
วันเกิด   ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
พิมพ์มือลานดารา ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 โขมพัสตร์	มีชื่อเล่นว่า	แอ๋ว	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 ใน 

ครอบครัวนักแสดง	 คุณย่าเป็นเจ้าของละครคณะศรีจันทรา	 ส่วน 

คณุพ่อคอื	อรรถ	อรรถจนิดา	เป็นผูส้ร้างภาพยนตร์และเป็นนกัเขยีน 

ใช้นามปากกาว่า	 อ.อรรถจินดา	 โขมพัสตร์เรียนจบมัธยม	 แล้วต่อ 

โรงเรียนภาษาศาสตร์และการบัญช	ี เข้าอบรมวิชาการโรงแรมของ 

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ท.)	 ได้รับ 

ประกาศนียบัตรพิเศษจากมหาวิทยาลัยคอนแนลล์	 สหรัฐอเมริกา	 

เคยท�างานเป็นพนกังานต้อนรบัทีโ่รงแรมมณเฑยีร	ถนนสรุวิงศ์	เคย 

เดินแฟชั่นโชว์	 แม้ว่าโขมพัสตร์จะสืบสายเลือดศิลปิน	 แต่ใน 

ครอบครัวกลับก็ไม่ใคร่ที่จะสนับสนุนนัก	 ด้วยใจรักทางการแสดง 

โขมพัสตร์จึงไปสมัครท�างานกับ	สักกะ	จารุจินดา	ที่สถานีโทรทัศน์ 

ไทยทีวี	ช่อง	๔	บางขุนพรหม	จึงได้เล่นละครทีวีในปี	๒๕๑๑	โดย 

ผลงานที่สร้างชื่อเสียงก็คือละครทีวีเรื่อง	แก้วหน้าม้า

	 โขมพัสตร์	 ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทยเป็นครั้งแรก 

ด้วยชกัน�าของ	ไพรชั	กสวิฒัน์	ให้มาเป็นดาวรุง่ดวงใหม่ในภาพยนตร์	 

๑๖	มม.	เรื่อง	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	น�าแสดงโดย	สมบัติ-อรัญญา-สุทิศา- 

ครรชิต	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๒๐	 ตุลาคม	 ๒๕๑๒	 ที่โรงภาพยนตร์ 

เอ็มไพร์	 จากนั้นผู้สร้างหลายคนก็เริ่มสนใจในตัวโขมพัสตร์	 แต่ 

เส้นทางการเข้ามาเป็นดาราเซก็ซีข่องโขมพสัตร์เริม่จาก	ชาล	ีอนิทร- 

วิจิตร	 ให้มารับบทตัวอิจฉาซึ่งจะต้องกล้าเปลือยอกโชว์ต่อหน้า 

เพชรา	เชาวราษฎร์	ในภาพยนตร์เรือ่ง	ความรกัเจ้าขา	(มติร-เพชรา)	 

ซึ่งเมื่อเข้าฉายวันที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๑๒	ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์	ก็ 

ท�าให้ชือ่ของโขมพสัตร์เป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้	ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 

พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล	แห่งอัศวินภาพยนตร์	น�าภาพยนตร์	๓๕	 

มม.	 เรื่อง	 เรารักกันไม่ได้	 (สมบัติ-สุทิศา)	ซี่งมีฉากที่โขมพัสตร์ต้อง 

โป๊ยัว่ยวนเข้าฉายในวนัที	่๔	กมุภาพนัธ์	๒๕๑๓	ทีโ่รงภาพยนตร์ศาลา 

เฉลมิกรงุ	กท็�าให้ชือ่โขมพสัตร์ขึน้แท่นเป็นดาราเซก็ซีห่รอืดาวยัว่คน 

ใหม่ของวงการทันที

	 จากนั้นโขมพัสตร์ก็มีผลงานภาพยนตร์ติดต่อกันเรื่อย 

มาโดยแสดงได้แทบทุกบทบาทคละเคล้ากันไป	 ไม่ว่าจะเป็น	 รอง 

นางเอก	 ตัวอิจฉา	 ผู้ดี	 ผู้ร้าย	 นักร้องและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ	 บท 

ดาวยั่วเซ็กซี่	 ภาพยนตร์ที่โขมพัสตร์แสดงไว้ที่ส�าคัญ	 เช่นเรื่อง	 

ปราสาททราย	(๒๕๑๒	มิตร-เพชรา)	น้องรัก	(๒๕๑๒	มิตร-สุทิศา)	 

ฝนเดือนหก	 (๒๕๑๓	มิตร-อรัญญา)	ชุมทางนักเลง	 (๒๕๑๓	มิตร- 

เพชรา)	อินทรีทอง	(๒๕๑๓	มิตร-เพชรา)	ฝนเหนือ	(๒๕๑๓	สมบัติ- 

เพชรา)	 อีสาวบ้านไร่	 (๒๕๑๓	 สมบัติ-อรัญญา)	 ไอ้เบี้ยว	 (๒๕๑๓	 

มิตร-ลือชัย)	 ลูกทุ่งเข้ากรุง	 (๒๕๑๓	 สมบัติ-อรัญญา)	 ลูกหนี้ทีเด็ด	 

(๒๕๑๓	มิตร-เพชรา)	ม้ามืด	(๒๕๑๓	สมบัติ-เพชรา)	ไก่นา	(๒๕๑๔	 

สมบัติ-เพชรา)	 คนึงหา	 (๒๕๑๔	 มิตร-พิศมัย)	 เพลงรักพยัคฆ์สาว	 

(๒๕๑๔	 สมบัติ-ปริศนา)	 สื่อกามเทพ	 (๒๕๑๔	 สมบัติ-เพชรา) 

หนึ่งนุช	 (๒๕๑๔	 สมบัติ-พิศมัย)	 ลมรักทะเลใต้	 (๒๕๑๔	 สมบัติ- 

เพชรา)	แว่วเสยีงซงึ	(๒๕๑๔	สมบตั-ิอรญัญา)	ไอ้ทยุ	(๒๕๑๔	สมบตั-ิ 

เพชรา)	เชียงตุง	(๒๕๑๕	สมบัติ-เพชรา)	ศาลาลอย	(๒๕๑๕	สมบัติ- 

อรัญญา)	แม่เนื้อทอง	(๒๕๑๕	สมบัติ-อรัญญา)	วิวาห์ลูกทุ่ง	(๒๕๑๕	 

ไชยา-เพชรา)	 เพลงสวรรค์นางไพร	 (๒๕๑๕	สมบัติ-ภาวนา)	 เพชร 

ตาแมว	 (๒๕๑๕	 ไพโรจน์-นัยนา)	 บุหงาหน้าฝน	 (๒๕๑๕	 สมบัติ- 

อรัญญา)	ไม้ป่า	(๒๕๑๕	ยอดชาย-เพชรา)	ภูกระดึง	(๒๕๑๖	สมบัติ- 

อรัญญา)	 จอมเมฆินทร์	 (๒๕๑๖	 สมบัติ-ลักษมี)	 เจ้าชายห่อหมก	 

(๒๕๑๖	 สมบัติ-วันดี)	 ส้มต�า	 (๒๕๑๖	 สมบัติ-พิศมัย)	 คนองกรุง	 

(๒๕๑๖	สมบตั-ิสทุศิา)	ผาเวยีงทอง	(๒๕๑๖	ไชยา-พศิมยั)	๔	สทีเีดด็	 

(๒๕๑๗	ยอดชาย-ภาวนา)	เกาะรักนางงู	(๒๕๑๗	ไพโรจน์-ปริศนา)	 

รอยมลทิน	 (๒๕๑๗	 สมบัติ-รุ ้งลาวัลย์)	 ไฟรัก	 (๒๕๑๘	 สมบัติ- 

อรญัญา)	สาวสบมึส์	(๒๕๑๘	ยอดชาย-ลกัษม)ี	ผสีาวฮสิทเีรยี	(๒๕๑๘	 

นาท-ศิริขวัญ)	เผ็ด	(๒๕๑๘	สมบัติ-อรัญญา)	เพื่อนคู่แค้น	(๒๕๑๙	 

กรุง-นิรุตติ์)	นางงูเห่า	 (๒๕๑๙	สมบัติ-อรัญญา)	 เพื่อนรัก	 (๒๕๒๐	 

สมบัติ-ทัศน์วรรณ)	ฯลฯ	
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มาลาริน บุนนาค ชื่อในการแสดง  มาลาริน บุนนาค
ชื่อ-นามสกุลจริง มาลาริน บุนนาค
วันเกิด   ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔
พิมพ์มือลานดารา ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 มาลาริน	 เดิมชื่อว่า	 ดนุลดา	 สวัสดิ์ธนบาล	 มีชื่อเล่นว่า	 

กระต่าย	เป็นบุตรของ	ธิดา	บุนนาค	นักเขียนหญิงคนแรกของไทย 

ทีเ่ขยีนเรือ่งแนวอโีรตคิอย่างเปิดเผย	มาลารนิเกดิทีก่รงุเทพมหานคร	 

เรียนจบชั้น	ม.ศ.๓	จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์	แล้วมาเรียน 

ต่ออาชีวะที่โรงเรียนกรุงเทพโปลีเทคนิค	 ต่อมาในปี	 ๒๕๑๒	มีการ 

ประกวดนางงามออด๊าซครัง้แรก	มาลารนิกเ็ข้าประกวดด้วยและคว้า 

ต�าแหน่งมสิออด๊าซมาครอง	จากนัน้กไ็ปประกวดนางสาวไทยเข้าถงึ 

รอบ	๑๕	คนสุดท้าย	แต่ไม่ได้รับต�าแหน่ง

	 มาลาริน	 เริ่มเข้าวงการภาพยนตร์ไทยโดยการชักน�า 

ของ	 สุรัสน์	 พุกกะเวส	 และ	 สุธี	 มีศีลสัตย์	 โดยได้แสดงภาพยนตร์ 

๑๖	มม.	เรื่องแรกคือ	ทุ่งมหาราช	น�าแสดงโดย	สมบัติ-สุทิศา	ก�ากับ 

การแสดง	โดย	ส.อาสนจินดา	เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๔	เมษายน	๒๕๑๓	 

ที่โรงภาพยนตร์คาเธ่ย์	แต่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก	กระทั่งเมื่อวันที่	๓๑	 

กรกฎาคม	๒๕๑๓	ทีภ่าพยนตร์เรือ่ง	ม้ามดื	ของดอกดนิ	กญัญามาลย์	

น�าแสดงโดย	สมบัติ-เพชรา	เข้าฉายที่โรงภาพยนตร์คาเธ่ย์	ก็ท�าให้ 

ชื่อของ	มาลาริน	บุนนาค	เป็นที่โจษขานกล่าวถึงฉากที่เธอนุ่งผ้าถุง 

ในธารน�้าตกแสดงบทเลิฟซีนกับชุมพร	 เทพพิทักษ์	 ว่าเป็นฉาก 

แจ้งเกิดให้กับมาลารินในฐานะดาราเซ็กซี่ดวงใหม่	

	 จากนั้นบรรดาผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเคนบทบาท 

เซ็กซี่สตาร์นี้ให้กับมาลารินอย่างต่อเนื่อง	 มีทั้งให้แสดงยั่วยวน 

พระเอก	ยั่วยวนผู้ร้าย	หนักบ้างน้อยบ้าง	คละเคล้ากันไป	บางครั้ง 

มาลารนิกไ็ด้รบับทเป็นตวัอจิฉา	ผลงานภาพยนตร์ทีส่�าคญั	เช่นเรือ่ง	 

ภตูเสน่หา	(๒๕๑๓	สมบตั-ิอรญัญา)	เจ้าจอม	(๒๕๑๔	สมบตั-ิเพชรา)	 

มนต์รักชาวไร่	(๒๕๑๔	สมบัติ-อรัญญา)	ชาละวัน	(๒๕๑๔	สุรสิทธิ์- 

สุพรรณ)	 แว่วเสียงซึง	 (๒๕๑๔	 สมบัติ-อรัญญา)	 ไอ้ทุย	 (๒๕๑๔	 

สมบัติ-เพชรา)	นักบุญทรงกลด	(๒๕๑๔	สมบัติ-เพชรา)	ราชินีบอด	 

(๒๕๑๔	ไชยา-พิศมัย)	ลมรักทะเลใต้	(๒๕๑๔	สมบัติ-เพชรา)	หัวใจ 

ปรารถนา	(๒๕๑๕	สมบตั-ิเพชรา-เอก)	ล่ามหากาฬ	(๒๕๑๕	ครรชติ- 

สุทิศา)	 ศาลาลอย	 (๒๕๑๕	 สมบัติ-อรัญญา)	 รอยบุญ	 (๒๕๑๕	 

ไพโรจน์-สุทิศา)	 เพชรตาแมว	 (๒๕๑๕	 ไพโรจน์-นัยนา)	 ดินคู่ฟ้า	 

(๒๕๑๕	สมบัติ-อรัญญา)	เลือดแม่	(๒๕๑๕	สมบัติ-เพชรา)	กลิ่นร�่า	 

(๒๕๑๕	สมบัติ-เพชรา)	แก้วกลางนา	(๒๕๑๖	ยอดชาย-บุปผา)	คุ้ง 

ตะเคียน	(๒๕๑๖	สมบัติ-อรัญญา)	เศรษฐีถังแตก	(๒๕๑๖	ยอดชาย- 

ภาวนา)	เทพบุตรตัวแสบ	(๒๕๑๘	กรุง-นาท-ธัญญรัตน์)	รางวัลชีวิต 

นิสิตที่รัก	 (๒๕๑๘	 ยอดชาย-กรุง-ภาวนา)	 เดียมห์	 (๒๕๑๙	 กรุง- 

หวังผิง)	ดวล	(๒๕๒๐	เอก-เฟอร์นันโด	ซานโจ)	ฯลฯ

	 มาลารนิ	มดีารารุน่พีท่ีค่บกนัเป็นเพือ่นสนทิคอื	โขมพสัตร์	 

อรรถยา	จงึมกัจะเหน็ทัง้สองปรากฏตวัในจอหรอืนอกจอภาพยนตร์ 

ด้วยกันเสมอ			

	 ปี	 ๒๕๑๕	 บริษัทโกลเด้นฮาร์เวสต์	 ประเทศฮ่องกง 

เข้ามาถ่ายท�าภาพยนตร์จีนในเมืองไทย	 เรื่อง	 ไอ้หนุ่มซินตึ้ง	 (THE	 

BIGBOSS)	 น�าแสดงโดย	 บรู๊ซลี	 ซึ่งจะมีฉากหนึ่งที่บรู๊ซลี	 ต้องไป 

เที่ยวหาความส�าราญยังซ่องนางโลม	มาลารินก็ถูกเลือกให้มาแสดง 

บทเลิฟซีนกับ	บรู๊ซลี	ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับแฟนภาพยนตร์ไทย 

เป็นอย่างมาก
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จารุณี สุขสวัสดิ์ ชื่อในการแสดง  จารุณี สุขสวัสดิ์
ชื่อ-นามสกุลจริง จารุณี สุขสวัสดิ์
วันเกิด   ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
พิมพ์มือลานดารา ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

	 จารุณี	 มีชื่อเล่นว่า	 เปิ ้ล	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 ใน 

ครอบครัวที่ยากจน	 จึงต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่ยังเด็ก	 ๆ	 ต้อง 

หางานต่าง	ๆ 	พร้อมกบัเรยีนหนงัสอืไปด้วย	ระหว่างทีก่�าลงัเรยีนชัน้	 

ม.ศ.๓	อยู่โรงเรียนบางกะปิ	ก็ทราบข่าวว่า	สีบุญเรืองฟิล์ม	เปิดรับ 

สมัครนักแสดงวัยรุ่นเพื่อแสดงเป็นนักเรียนในภาพยนตร	์ ๓๕	 มม.	 

เรื่อง	 สวัสดีคุณครู	 ก็เลยส่งรูปถ่ายไปสมัครและต่อมาพันค�าและ 

ดาวน้อย	สีบุญเรือง	ก็เลือกให้แสดงภาพยนตร์	กระทั่งเมื่อวันที่	๑๙	 

พฤศจิกายน	๒๕๒๐	ภาพยนตร์เรื่อง	สวัสดีคุณครู	เข้าฉาย	ชื่อของ 

จารุณีก็ถูกกล่าวถึงในฐานะนักแสดงวัยรุ่นคนใหม่	 ต่อมาวันที่	 ๒๙	 

กรกฎาคม	๒๕๒๑	ภาพยนตร์เรื่องที่	๒	ที่จารุณีแสดงเป็นนางเอก 

เต็มตัวคู่กับ	สรพงศ์	ชาตรี	เรื่อง	รักแล้วรอหน่อย	เข้าฉาย	จารุณีจึง 

เป็นนางเอกคนใหม่ที่ถูกจับตามองทันที	

	 ในขณะที่สีบุญเรืองฟิล์ม	 เดินแต้มด้วยการสร้างหนังครู 

ต่ออีกเรื่องคือ	ครูขาหนูเหงา	กาญจนา	เมทะนี	เจ้าของเมทะนีฟิล์ม 

ก็อาศัยความคุ้นเคยกับดาวน้อยขอตัวจารุณีไปรับบท	จอย	เด็กสาว 

ลกูครึง่ผมสบีรอนซ์หลานรกัของอาเดยีวในเรือ่ง	สลกัจติ	ซึง่ม	ีสมบตัิ	 

เมทะนี	ก�ากับการแสดง	ขณะที่	คมน์	อรรฆเดช	แห่งโคลีเซี่ยมฟิล์ม	 

ก็ขอตัวจารุณีไปแสดงเป็น	 นาจา	 แม้วสาวนักบู๊	 ในเรื่อง	 เสือภูเขา	 

ส่วนไฟว์สตาร์โปรดักชั่น	ก็มอบหมายให้	รุจน์	รณภพ	ก�ากับจารุณี	 

ให้เป็น	 พจมาน	 พินิตนันท์	 เด็กสาวเลือดทรนงจากเรื่อง	 บ้าน- 

ทรายทอง	 ภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องที่จารุณีแสดงนี้เข้าฉายในเวลา 

ไล่เลี่ยกัน	 เริ่มจาก	 สลักจิต	 (๕	พฤษภาคม	๒๕๒๒)	 เสือภูเขา	 (๕	 

ตุลาคม	๒๕๒๒)	บ้านทรายทอง	(๑๒	มกราคม	๒๕๒๓)	ทั้งสามเรื่อง 

ต่างเป็นแรงบวก	 แรงส่งซึ่งกันและกันที่ท�าให้แฟนภาพยนตร์ต่าง 

เห็นถึงความสามารถทางการแสดงของจารุณีในบทบาทที่แตกต่าง 

กันจนท�าให้จารุณีแจ้งเกิดในวงการภาพยนตร์ได้อย่างงดงาม	

	 จากนัน้กเ็ป็นยคุทองของจารณุเีพราะในแต่ละปีมผีลงาน 

ภาพยนตร์ทีจ่ารณุเีข้าฉายหลายเรือ่ง	ทีส่�าคญัในปี	๒๕๒๓	เช่นเรือ่ง	 

พจมาน	สว่างวงศ์	 (พอเจตน์)	ช่างเขาเถอะ	 (สรพงศ์)	แผ่นดินแห่ง 

ความรัก	(ราวนิ)	นักเลงตาทิพย์	(สมบัต)ิ	พรุ่งนี้ฉันจะรกัคุณ	(จตุพล)	 

วัยสวิง	(จตุพล)	ในปี	๒๕๒๔	เช่น	ลูกสาวก�านัน	(ทูน)	รักข้ามคลอง	 

(สรพงศ์)	 คุณปู่ซู่ซ่า	 (ทูน)	 อาจารย์โกย	 (ทูน)	 แม่กาวาง	 (สรพงศ์)	 

แก้วตาพี่	 (ทูน)	 ซึ่งในปีนี้เองที่จารุณีประสบอุบัติเหตุขับเรือชนต่อ 

หม้อสะพาน	 ขณะถ่ายท�าภาพยนตร์เรื่อง	 ลูกสาวก�านัน	 ส่วน 

ภาพยนตร์ในปี	 ๒๕๒๕	 เช่น	 สวัสดีไม้เรียว	 (สรพงศ์)	 เจ้าสาวของ 

อานนท์	(ไพโรจน์)	เทพธิดาโรงงาน	(เกรียงไกร)	ปริศนา	(เกรียงไกร)	 

ดาวพระเสาร์	(สรพงศ์)	ในปี	๒๕๒๖	เช่น	แม่ดอกกระถิน	(สรพงศ์)	 

สามอนงค์	 (เกรียงไกร)	มหาเฮง	 (ทูน)	นิจ	 (สรพงศ์)	 มายาพิศวาส	 

(เกรียงไกร)	 บ้านน้อยกลางดง	 (สรพงศ์)	 ในปี	 ๒๕๒๗	 เช่น	 แรง 

อธิษฐาน	 (เกรียงไกร)	 เลดี้ฝรั่งดอง	 (พร้อมพงศ์)	 ลูกทุ่งพเนจร	 

(สายัณห์)	ลูกสาวคนใหม่	(ทูน)	ปี	๒๕๒๘	เช่น	ผู้การเรือเร่	(สรพงศ์)	 

หลานสาวเจ้าสัว	(พร้อมพงศ์)	รัตนาวดี	(เกรียงไกร)	หมอบ้านนอก	 

(ปิยะ)	วัยเรียนเพี้ยนรัก	(พร้อมพงศ์)	ปี	๒๕๒๙	เช่น	โกยมหาสนุก	 

(ยุรนันท์)	วันนี้ยังมีรัก	 (ดิลก)	ราชินีดอกหญ้า	 (จารุณี)	 เครื่องแบบ 

สีขาว	(พร้อมพงศ์)	ชมพู่แก้มแหม่ม	(ยุรนันท์)	ซึ่งช่วงนี้เองที่จารุณี 

เริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพอันเนื่องเคยได้รับอุบัติเหตุระหว่างถ่ายท�า 

ภาพยนตร์	 ท�าให้ต้องรับงานภาพยนตร์น้อยลง	 ท�าให้ปี	 ๒๕๓๐	 มี 

ภาพยนตร์เข้าฉายเพียง	 ๕	 เรื่องและมาเพิ่มขึ้นเป็น	 ๑๒	 เรื่องในปี	 

๒๕๓๑	ก่อนที่จะหยุดยาวเพื่อพักรักษาตัวและกลับมารับงานแสดง 

ภาพยนตร์อีกครั้งในปลายปี	 ๒๕๓๗	 และแสดงภาพยนตร์ของ	 

บัณฑิต	ฤทธิ์ถกล	เรื่อง	บุญชู	๘	เพื่อเธอ	พร้อม	ๆ	กับได้รับรางวัล 

ตุ๊กตาทองดาราประกอบหญิงไปในปีนั้น

	 จารุณี	เคยได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองค�า	ดาราน�าหญิง 

ยอดเยี่ยม	 จากเรื่อง	 ช่างเขาเถอะ	ปี	๒๕๒๓	ปี	๒๕๒๕	จากเรื่อง	 

สวัสดีไม้เรียว	 เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดาราน�าหญิง	 จากเรื่อง	 

ปริศนา	ปี	๒๕๒๕	ปี	๒๕๒๖	จากเรื่อง	มายาพิศวาส
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รวงทอง ทองลั่นธม ชื่อในการแสดง  รวงทอง ทองลั่นธม
ชื่อ-นามสกุลจริง รวงทอง ทองลั่นธม
วันเกิด   ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
พิมพ์มือลานดารา ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 รวงทอง	 เดิมชื่อ	 ทองก้อน	 ทองลั่นทม	 เกิดที่จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา	พออายุได้	๒	ขวบ	มารดาก็ถึงแก่กรรม	รวงทอง 

จึงเข้ามาอยู่กับคุณยายที่กรุงเทพมหานคร	 เรียนหนังสือจบชั้น 

มธัยม	๖	ทีโ่รงเรยีนขตัตยิานผีดงุ	ว่าง	ๆ 	กม็กัจะชอบนัง่ฟังเพลง	ร้อง 

เพลง	รวงทองสมัครเข้าร้องเพลงกับครูเอื้อ	สุนทรสนาน	หัวหน้าวง 

สุนทราภรณ์	ซึ่งด้วยน�้าเสียงอันมีพรสวรรค์	ครูเอื้อจึงรับเข้าเป็นนัก 

ร้องน้องใหม่ของวงสุนทราภรณ์และได้ติดตามไปร้องในสถานที่ 

ต่าง	 ๆ	 เป็นเวลา	 ๒	 ปี	 จึงได้มีโอกาสร้องเพลง	 รักบังใบ	 ซึ่ง	 ชอุ่ม 

ปัญจพรรค์	แต่งให้ร้องเป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงอย่างมาก

	 จากนั้นรวงทองก็ได้ร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงอย่าง 

ต่อเนื่อง	 ได้ร้องเพลงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 

ประเทศไทยของกรมประชาสมัพนัธ์อย่างสม�า่เสมอ	ท�าให้ชือ่รวงทอง 

ก้าวขึ้นสู่ท�าเนียบของนักร้องยอดนิยมระดับแนวหน้าของประเทศ 

อย่างสง่างามในเวลาอนัรวดเรว็	รวงทองเคยได้ฉายาว่า	ลกูเป็ดขีเ้หร่	 

อันเนื่องมาจากมีผู้กระเซ้าด้วยความเอ็นดูว่า	 มีท่าเดินที่กระโดก 

กระเดกเหมือนลูกเป็ด	อีกทั้งยังแต่งตัวไม่เป็น	แม้ต่อมารวงทองจะ 

มบีคุลกิสง่างาม	สลดัทิง้รปูลกัษณ์ของความเป็นลกูเป็ดขีเ้หร่ไปแล้ว	 

แต่แฟนเพลงก็ยังคงจดจ�าฉายาและภาพลักษณ์นั้นได้ไม่ลืม	

	 รวงทอง	 เข้าท�างานเป็นข้าราชการในแผนกดนตรีสากล 

ของกรมประชาสัมพันธ์เมื่อปี	๒๕๐๐	เป็นเวลา	๕	ปี	จึงได้ลาออก 

จากราชการมาประกอบอาชีพเป็นนักร้องอิสระโดยเคยร้องประจ�า 

ที่	พรินเซสการ์เด้น	ซาวอย	นาทัวรีส	ซูซี่วอง	โลลิต้า	รวงทองเปลี่ยน 

มาใช้ชื่อสกุลจาก	ทองลั่นทม	เป็น	ทองลั่นธม	เมื่อเดือนพฤษภาคม	 

๒๕๒๓

	 ผลงานเพลงทีร่วงทองขบัร้องมามมีากกว่า	๒,๐๐๐	เพลง	 

มเีพลงอมตะตลอดกาลหลายเพลง	เช่น	วมิานสชีมพ	ูปาหนนั	ขวญัใจ 

เจ้าทุย	มั่นใจไม่รัก	ขยี้ใจ	วนาสวาท	ทุยจ๋าทุย	รักเธอเสมอ	หนาม 

ชีวิต	หาดผาแดง	หนาวตัก	ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง	 เสียงกระซิบจาก 

เกลียวคลื่น	ฯลฯ	

	 รวงทอง	ยังเคยมีงานอื่น	ๆ	อันเกี่ยวเนื่องกับการวงการ 

บนัเทงิอกีหลายประเภท	อาท	ิงานแสดงละคร	เช่น	คณะไท-ทรรศน์	 

งานจัดรายการเพลงทางวิทยุและโทรทัศน์	 เช่น	 รายการเสียงทิพย์ 

จากรวงทอง	ทางช่อง	๗	

	 ส�าหรับด้านงานแสดงภาพยนตร์นั้น	 แม้รวงทองจะมี 

ความสามารถทางการแสดงละครประกอบเพลงก็ตาม	 แต่ก็ไม่ใคร่ 

ที่จะชอบแสดงภาพยนตร์นัก	 จึงมีเพียงครั้งเดียวที่รวงทองก้าวเข้า 

มาเป็นนางเอกภาพยนตร์คู่กับ	มิตร	ชัยบัญชา	โดยแสดงประกบกับ	 

อมรา	อัศวนนท์	ในเรื่อง	ในฝูงหงส์	ซึ่งสร้างในระบบ	๑๖	มม.	โดย 

ดาวตลกหญงิ	ชศูร	ีโรจน์ประดษิฐ์	(มสีมมนต์)	เป็นผูอ้�านวยการสร้าง 

และ	สมควร	กระจ่างศาสตร์	เป็นผู้ก�ากับการแสดง	เข้าฉายเมื่อวัน 

ที่	๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๐๖	ที่โรงภาพยนตร์คาเธ่ย์

	 นอกจากนี	้รวงทองเคยได้รบัพระราชทานรางวลัแผ่นเสยีง 

ทองค�าจากเพลง	 รักเธอเสมอ	 และ	 วนาสวาท	 ได้รับพระราชทาน 

รางวลัใบโพธิท์องในฐานะนกัร้องผูเ้ผยแพร่ภาษาไทยได้อย่างถกูต้อง	 

ต่อมาได้รบัการยกย่องเชดิชเูกยีรตใิห้เป็นศลิปินแห่งชาต	ิสาขาศลิปะ 

การแสดง	(นักร้องเพลงไทยสากล)	ประจ�าปี	๒๕๓๙

๑๖



๓

๑๐
๐ 

ดา
วบ

นล
าน

ดา
รา

จีราภา ปัญจศิลป์ ชื่อในการแสดง  จีราภา ปัญจศิลป์
ชื่อ-นามสกุลจริง จีราภา ปัญจศิลป์
วันเกิด   ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๖
พิมพ์มือลานดารา ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 จีราภา	 มีชื่อเล่นว่า	 แอ๊ด	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 ใน 

ครอบครัวศิลปิน	คุณพ่อคือ	คารม	สังวริบุตร	เป็นผู้อ�านวยการสร้าง 

ภาพยนตร์	 คุณแม่คือ	 พรพรรณ	 วรรณมาศ	 เคยเป็นนางเอก 

ภาพยนตร์ไทยเรือ่ง	รอยไถ	(๒๔๙๓	ค�ารณ)	จรีาภาเรยีนจบพาณชิย์ 

จากโรงเรียนพาณิชยการพระนคร	 ได้ท�างานเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ	 

กองวิทยาการ	 กรมประชาสัมพันธ์	 แต่ขณะเรียนพาณิชย์ปี	 ๒ 

จีราภาก็เริ่มแสดงละครวิทยุคณะแก้วฟ้ากับคุณพ่อคุณแม่แล้ว	

	 การท�าละครวทิยใุนสมยันัน้	จะน�าเรือ่งมาจากภาพยนตร์ 

ไทยทีก่�าลงัถ่ายท�า	มาสร้างบทละครวทิย	ุหากละครวทิยไุด้รบัความ 

นิยม	 ก็จะท�าให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมีผู้คนเข้าไปชมกันมากขึ้นเป็น 

ล�าดบั	ต่อมาครแูก้ว	อจัฉรยิกลุ	ให้จรีาภาเป็นนางเอกละครวทิยคุณะ 

แก้วฟ้าคู่กับ	วิเชียร	นีลิกานนท์	ซึ่งต่อมากลายเป็นคู่พระคู่นางทาง 

เสียงละครวิทยุที่โด่งดังในยุคนั้น

	 ละครวิทยุเรื่องแรกที่จีราภาให้เสียงการแสดงก็คือ	 

ภาพยนตร์ไทยเรื่อง	อ้อมอกสวรรค์	(๒๕๐๕	มิตร-เพชรา)	แต่เรื่องที่ 

สร้างชื่อเสียงก็คือ	สุริยาที่รัก	(มิตร-ภาวนา)	ต่อมาคุณพ่อคุณแม่จึง 

ออกมาตั้งคณะละครวิทยุเป็นของตนเอง	 ใช้ชื่อว่า	 คณะอัชชาวดี	 

แปลว่า	เสยีงซมึใจ	จรีาภากย็งัคงให้เสยีงแสดงนางเอกของละครวทิยุ 

คณะอัชชาวดีเช่นเดิม	

	 จีราภา	 เป็นผู้มีความสามารถหลายอย่าง	 เช่น	 เคยเป็น 

โฆษกสถานีโทรทัศน์ช่อง	 ๗	 สี	 เป็นนักพากย์หนัง	 เคยร้องเพลง 

ประกอบภาพยนตร์	 เช่นเรื่อง	 ขวัญชีวิต	 เงารัก	 แผ่นดินสวรรค์ชื่น 

ชีวิต	หัวใจเถื่อน	ละครบทเศร้า	ฯลฯ	และยังได้รับรางวัลดาราทอง 

พระราชทาน	 สาขานางเอกละครวิทยุในปี	 ๒๕๑๐	 คู่กับ	 วิเชียร 

นีลกานนท์

	 แม้ว่า	จรีาภาจะท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัภาพยนตร์มาตลอด 

เวลา	 แต่ส�าหรับการแสดงภาพยนตร์นั้น	 จีราภา	 ได้เริ่มแสดง 

ภาพยนตร์	๓๕	มม.	เป็นครั้งแรกจากเรื่อง	แม่ศรีไพร	(๒๕๑๔	นาท- 

เพชรา)	ซึ่งสร้างและก�ากับโดย	วิจิตร	คุณาวุฒิ	ซึ่งในเรื่องนี้	จีราภา 

ได้รับบทเป็น	 มะสะยอง	 สาวชาวกะเหรี่ยงแห่งหมู่บ้านพะโส	 ซึ่ง 

นอกจากแสดงแล้ว	 ยังมีฉากที่จีราภาได้ร้องเพลงตามความถนัด 

ของตนเองอีกด้วย	 ภาพยนตร์เรื่องนี้เองที่ท�าให้แฟนละครวิทยุ	 ซึ่ง 

ก่อนหน้านั้นเคยได้ยินแต่เสียงของจีราภา	 มีโอกาสได้เห็นหน้าตา 

ของนางเอกละครวิทยุเสียงหวานคนนี้แล้ว

	 ต่อมาจรีาภาได้แสดงภาพยนตร์โดยมบีทบาทมากขึน้เริม่ 

จากเรือ่ง	อ้อมอกเจ้าพระยา	(๒๕๑๕	ยอดชาย-อรญัญา-จนิฟง)	ดรณุี 

ผีสิง	 (๒๕๑๖	 ไพโรจน์-สุทิศา)	 ชายผ้าเหลือง	 (๒๕๑๗	 ยอดชาย- 

วันดี)	 พระลักษณวงศ์	 (พัลลภ-เยาวเรศ)	 จากนั้นจึงเริ่มสร้าง 

ภาพยนตร์เองใช้ชื่อว่า	 อัชชาวดีภาพยนตร์	 โดยร่วมมือกับ	 อุดม 

ฤทธิ์ดิเรก	 ซึ่งเคยสร้างภาพยนตร์มานานแล้วเริ่มจากเรื่อง	 ๕ 

แผ่นดินเพลิง	 (๒๕๑๙	 กรุง-มิสเคียวจิน)	 ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวบู๊ 

ข้ามชาติ	ต่อด้วยเรื่อง	สาวแก่	(๒๕๑๙	ไพโรจน์-ทัศน์วรรณ)	ซึ่งได้	 

ไพโรจน์	 สังวริบุตร	 น้องชายแท้	 ๆ	 ของจีราภาที่ก�าลังโด่งดังจาก 

ภาพยนตร์เรือ่ง	วยัอลวน	(๒๕๑๙)	มาเป็นพระเอก	แต่ชวีติการสร้าง 

ภาพยนตร์ของจีราภาไม่ค่อยประสบความส�าเร็จนัก	 จึงกลับมา 

ด�าเนินกิจการละครวิทยุคณะอัชชาวดีจนถึงปัจจุบัน	
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ไกร ครรชิต ชื่อในการแสดง  ไกร ครรชิต
ชื่อ-นามสกุลจริง ไกรลาศ อินทรครรชิต
วันเกิด   ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙
พิมพ์มือลานดารา ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 ไกร	เกิดที่กรุงเทพมหานคร	โดยนามสกุล	อินทรครรชิต	 

นั้น	 ต้นตระกูลได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่	 ๖	 ไกร 

เริ่มเข้าวงการภาพยนตร์โดยการชักน�าของพระเอกเก่า	 ปิ่นนเรศ 

ศรีนาคาและชาณีย์	 ยอดชัย	 ดาวร้ายเจ้าของฉายา	 แจ๊คพาแลนซ์ 

เมืองไทย	โดยในระยะแรก	ๆ	ไกรจะช่วยท�างานเป็นเด็กในกองถ่าย 

หนงัของ	ฉตัรชยัภาพยนตร์	ซึง่ม	ีวรณุ	ฉตัรกลุ	ณ	อยธุยา	เป็นเจ้าของ 

และเป็นผูก้�ากบัการแสดง	บางครัง้ไกรจงึได้แสดงในฉากทีย่งัไม่ค่อย 

มีบทบาทอะไรนัก	 กระทั่งต่อมาจึงฝึกหัดการแสดง	 เต้นร�าและมี 

ความพร้อมมากขึ้น	 วรุณจึงเริ่มให้ไกรแสดงภาพยนตร์ในบทบาทที่ 

เพิ่มมากขึ้น	ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นบทผู้ช่วยดาวร้าย	โดยได้ตั้งชื่อ 

ให้ว่า	ไกร	ครรชิต

	 ปี	๒๕๐๗	ไกรเริ่มแสดงภาพยนตร์ของฉัตรชัยภาพยนตร์	 

เช่นเรื่อง	 เทพบุตร	๑๒	คม	 (๒๕๐๗	สมบัติ)	 ศึกเสือไทย	 (๒๕๐๘	 

สมบัติ)	คมสีหราช	(๒๕๐๙	สมบัติ)	เลือดทรนง	(๒๕๐๙	สมบัติ)	ซึ่ง 

เลือดทรนงเป็นภาพยนตร์ที่แฟน	 ๆ	 จดจ�าไกรได้ขึ้นใจเพราะมีฉาก 

เลิฟซีนกับ	 แก่นใจ	 มีนะกนิษฐ์	 เซ็กซี่สตาร์ชื่อดังในยุคนั้น	 จากนั้น 

ไกรก็มีงานแสดงภาพยนตร์ในบทดาวร้ายหรือนักแสดงสมทบเรื่อย 

มาหลายร้อยเรือ่ง	ทีส่�าคญัเช่นเรือ่ง	ตวัต่อตวั	(๒๕๐๙	สมบตั)ิ	พยคัฆ์ 

เดี่ยว	(๒๕๑๐	สมบัติ)	สุภาพบุรุษเที่ยงคืน	(๒๕๑๐	สมบัติ)	เทพบุตร 

สลาตัน	 (๒๕๑๒	 มิตร)	 ปีศาจเสน่หา	 (๒๕๑๒	 มิตร)	 ลูกสาว 

พระอาทิตย์	(๒๕๑๒	สมบัติ)	๔	สิงห์อิสาน	(๒๕๑๒	สมบัติ)	๗	สิงห์ 

คนืถิน่	(๒๕๑๓	มติร)	ชมุทางนกัเลง	(๒๕๑๓	มติร)	อนิทรทีอง	(๒๕๑๓	 

มิตร)	 คมแฝก	 (๒๕๑๓	 สมบัติ)	 ไอ้ยอดทอง	 (๒๕๑๓	 สมบัติ) 

กายทิพย์	(๒๕๑๓	สมบัติ)	ลูกยอด	(๒๕๑๔)	มนต์รักจากใจ	(๒๕๑๔	 

ชชั)	ยอดต่อยอด	(๒๕๑๔	มติร)	เจ้าสาวขีค้กุ	(๒๕๑๔	สมบตั)ิ	โฉมตรู 

ภธูร	(๒๕๑๔	สมบตั)ิ	สะท้านกรงุ	(๒๕๑๕	กรงุ)	นางฟ้าชาตร	ี(๒๕๑๕	 

ไชยา)	หวัใจมตีนี	(๒๕๑๕	ไพโรจน์)	รกัคนืเรอืน	(๒๕๑๕	สมบตั)ิ	รอย 

แค้น	(๒๕๑๕	สรยุทธ)	กุหลาบไฟ	(๒๕๑๖	ครรชิต)	ส้มต�า	(๒๕๑๖	 

สมบัติ)	สุดหัวใจ	(๒๕๑๖	สมบัติ)	เขาสมิง	(๒๕๑๖	อุเทน)	บัวล�าพู	 

(๒๕๑๗	 มานพ)	 กังหันสวาท	 (๒๕๑๗	 มิตร)	 รักครั้งแรก	 (๒๕๑๗ 

ยอดชาย)	ทองประกายแสด	(๒๕๑๗	วันทนา)	นายอ�าเภอใจเพชร	 

(๒๕๑๘	นาท)	 ตะบันไฟ	 ตะไลเพลิง	 (๒๕๑๘	 เผ่าพันธุ์)	 ราชินีฝิ่น	 

(๒๕๑๘	 สมบัติ)	 นักเลงป่าสัก	 (๒๕๑๘	 สมบัติ)	 วิญญาณโลกีย์ 

(๒๕๑๘	อุเทน)	 ไข่จงอาง	 (๒๕๑๙	นาท)	๑๗	ทหารกล้า	 (๒๕๑๙	 

ยอดชาย)	ชาติอาชาไนย	(๒๕๑๙	สมบัติ)	ทมิฬดง	(๒๕๑๙	สมบัติ)	 

ท้ามฤตยู	 (๒๕๑๙	 สมบัติ)	 แม่ม่ายใจถึง	 (๒๕๑๙	 สมบัติ)	 ๓	 นักสู้ 

ผู้ยิ่งใหญ่	(๒๕๑๙	สรพงศ์)	เพลิงทะเล	(๒๕๒๐	ยอดชาย)	๑๒	สิงห์ 

สยาม	(๒๕๒๐	กรุง)	เก้ายอด	(๒๕๒๐	เผ่าพันธุ์)	ราชสีห์ดง	(๒๕๒๐	 

สมบตั)ิ	ปล้นอเมรกิา	(๒๕๒๐	สมบตั)ิ	มนต์รกันกัรบ	(๒๕๒๐	สมบตั)ิ	 

บินเดี่ยว	 (๒๕๒๐	 สิงหา)	 เพชรมหากาฬ	 (๒๕๒๑	 กรุง)	 มนต์รัก 

แผ่นดินทอง	(๒๕๒๑	สมบัติ)	ชาติหินดินระเบิด	(๒๕๒๒	กรุง)	ถล่ม 

แหลมทองค�า	(๒๕๒๒	กรุง)	มนุษย์	๑๐๐	คุก	(๒๕๒๒	ปิยะ)	อวนด�า	 

(๒๕๒๒	 สมบัติ)	 นางสาวโพระดก	 (๒๕๒๔	 จารุณี)	 สิงห์คนองปืน	 

(๒๕๒๔	สรพงศ์)	สิงโตค�าราม	(๒๕๒๔	สรพงศ์)	ด�าอ�ามหิต	(๒๕๒๔	 

สรพงศ์)	ยอดเยาวมาลย์	(๒๕๒๕	จารุณี)	นายอ�าเภอไข่ดาว	(๒๕๒๕	 

ทนู)	นกัเลงโตเมอืงอสีาน	(๒๕๒๕	สรพงศ์)	กตญัญปูระกาศติ	(๒๕๒๖	 

โจวเหวินฟะ)	นักเลงมหาหิน	(๒๕๒๖	ทูน)	ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง	๙	(๒๕๒๖	 

ทูน)	 เกียรติศักดิ์ทหารเสือ	 (๒๕๒๖	 ทูน)	 ลูบคมพยัคฆ์	 (๒๕๒๖ 

สรพงศ์)	นักเลงตราควาย	(๒๕๒๖	สรพงศ์)	มือปืน	(๒๕๒๖	สรพงศ์)	 

ล�าพูนด�า	(๒๕๒๖	สรพงศ์)	มังกรลายไทย	(๒๕๒๗	สรพงศ์)	พรหม 

สี่หน้า	 (๒๕๒๗	 สรพงศ์)	 ลูกทุ่งพเนจร	 (๒๕๒๗	 สายัณห์)	 นักร้อง 

พ่อลูกอ่อน	 (๒๕๒๘	ยอดรัก)	 เพชรล�าพระเพลิง	 (๒๕๒๘	สรพงศ์)	 

ทับพญาเสือ	 (๒๕๒๘	 สรพงศ์)	 นักร้องปืนโหด	 (๒๕๒๘	 สายัณห์)	 

อินทรีสาว	 (๒๕๒๙	 จารุณี)	 เสือภูพาน	 (๒๕๒๙	 สรพงศ์)	 นักเลง 

เรียกพ่อ	(๒๕๒๙	สรพงศ์)		มือปืนคนใหม่	(๒๕๒๙	สรพงศ์)	เพชร 

สองคม	 (๒๕๒๙	 สรพงศ์)	 เหนือฟ้ายังมีเซียน	 (๒๕๒๙	 สรพงศ์) 

นักฆ่าหน้าหยก	 (๒๕๓๐	 ฉัตรชัย)	 ฉลามเสือวังตะเคียน	 (๒๕๓๐ 

ฉัตรชัย)	เพชรสลัม	(๒๕๓๐	ฉัตรชัย)	ดวงพลุแตก	(๒๕๓๑	ฉัตรชัย)	 

เก๊าม้าเก็ง	 (๒๕๓๑	 ฉัตรชัย)	 พยัคฆ์ร้ายเดนตาย	 (๒๕๓๑	 ฉัตรชัย)	 

เพชรเหนือเพชร	(๒๕๓๑	สรพงศ์)	๔	นัดตัดชีพ	(๒๕๓๑	เอกพันธ์)	 

เลือดแค้น	 เล็กนกใน	 (๒๕๓๒	สรพงศ์)	 สองฝั่งโขง	 (๒๕๓๕	ลิขิต)	 

ฯลฯ

		 นอกจากนี้	 ไกร	ครรชิต	 ยังเป็นบิดาของ	พิเศก	อินทร-

ครรชิต	นักแสดงภาพยนตร์เรื่อง	ทวิภพ	ของ	สุรพงษ์	พินิจค้า
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รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง ชื่อในการแสดง  รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง
ชื่อ-นามสกุลจริง รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง
วันเกิด   ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕
พิมพ์มือลานดารา ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 รังสิโรจน์	 มีชื่อเล่นว่า	 เอก	 เกิดที่อ�าเภอเสนา	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	จบจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา	

	 เริ่มต้นวงการบันเทิงด้วยการแสดงละครโทรทัศน	์ ช่อง 

๗	สี	เรื่อง	จ�าเลยรัก	(๒๕๔๑	จอนห์-กุลสตรี)	โดยขณะนั้นยังใช้ชื่อ 

ว่า	 วรพจน์	 พันธุ์เพ็ง	 ต่อมาจึงได้แสดงเป็นพระเอกละครโทรทัศน์	 

ช่อง	๗	สีอีกหลายเรื่อง	อังกอร์	๒	ฝนเหนือ	ชุมแพ	เหล็กไหล	ทอง	 

๙	เสาร์	๕	แม่ศรีไพร	ฯลฯ			

	 ต่อมาเพราะความโด่งดังของ	 “ทวิภพ”	 ที่เคยสร้างเป็น 

ทั้งละครและภาพยนตร์มาก่อน	 โดยเฉพาะภายใต้การก�ากับการ 

แสดงของ	เชิด	ทรงศรี	ที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากในปี	๒๕๓๓	ท�าให้ 

ฟิล์มบางกอกน�าทวิภพกลับมาสร้างใหม่ด้วยทุนสร้างมหาศาล 

โดยการก�ากับของ	 สุรพงษ์	 พินิจค้า	 และในการเลือกนักแสดงนั้น 

รังสิโรจน์	 พันธุ์เพ็ง	 ได้รับบทเป็น	 คุณหลวงอัครเทพวรากร	 และ	 

ฟลอเรนซ์	วนิดา	เฟเวอร์	รับบทเป็น	มณีจันทร์หรือเมณี่

	 ทวิภพ	 เป็นเรื่องความรัก	 ความผูกพันข้ามภพ	 โดยมี 

กระจกบานหนึ่งที่มณีจันทร์สามารถเดินผ่านกลับไปสู ่ยุคสมัย 

รชักาลที	่๕	ได้	กระทัง่ได้พบคณุหลวงอคัรเทพวรากร	ข้าหลวงประจ�า 

กรมเจ้าท่า	 เกิดความผูกพันกับคนในบ้านคุณหลวงมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 

แต่ต่อมามณีจันทร์ได้เข้าช่วยกอบกู ้สถานการณ์ของประเทศ 

สยามซึง่ก�าลงัอยูใ่นช่วงคบัขนัทีป่ระเทศฝรัง่เศสกบัประเทศองักฤษ	 

ก�าลังจะเอาประเทศสยามเป็นแดนกันชน	 มณีจันทร์ได้ใช้ความรู้ 

ด้านภาษาช่วยคณุหลวงอคัรเทพวรากรและเจ้าคณุวศิาลคด	ีแก้เกม 

ของประเทศนักล่าเมืองขึ้นทั้งสอง	 พร้อม	 ๆ	 กับการตัดสินใจว่าจะ 

ท�าอย่างไรกับความรักที่มีต่อคุณหลวงในเมื่อประตูทวิภพเริ่มจะมี 

รอยร้าวเพิม่ขึน้ทกุครัง้ทีเ่ธอผ่านเข้าออกเพราะมนัจะต้องแตกลงใน 

วันหนึ่ง..

	 ส�าหรับรังสิโรจน์แล้ว	 ขณะรับแสดงภาพยนตร์เรื่อง 

ทวภิพ	ยงัคงไว้ผมยาวถงึกลางหลงั	ไม่เคยคดิจะตดัผมจนกระทัง่ต้อง 

รับบทเป็น	 หลวงอัครเทพวรากร	 พระเอกของเรื่องจึงยอมตัดผมที่ 

ตนรักเพื่อให้สมบทบาทที่ได้รับ	 ทวิภพเริ่มลงมือถ่ายท�าตั้งแต่ต้น 

เดือนมกราคม	 ๒๕๔๔	 โดยรังสิโรจน์มีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้า	 ๑	 

เดือน	ต้องเรียนต้องอ่านประวัติศาสตร์ไทยในอดีต	ต้องทาตัวด�า	ๆ	 

เพื่อให้ดูมาดเข้ม	 ต้องเรียนเต้นร�าแบบฝรั่ง	 เรียนขี่ม้า	 พูดแบบคน 

โบราณเพราะหลวงอัครเทพวรากร	เป็นนักเรียนนอกรุ่นแรก	ๆ 	ของ 

ไทยที่ได้ไปเรียนอังกฤษ	ทั้งนี้	เพื่อแสดงออกมาได้เหมือนธรรมชาติ 

เพราะการแสดงละครโทรทศัน์จะไม่เหมอืนกบัการแสดงภาพยนตร์

	 ทวิภพ	เข้าฉายครั้งแรกวันที่	๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๔๗	ไม่ 

ค่อยประสบความส�าเร็จด้านรายได้	แต่ชื่อของรังสิโรจน์ก็เป็นที่รู้จัก 

ในฐานะพระเอกภาพยนตร์ไทย	 จากนั้นก็แสดงละครโทรทัศน์อีก 

หลายเรื่อง	นอกจากนี้	รังสิโรจน์	ยังเคยเป็นทูตพระพุทธศาสนา	ใน 

วันวิสาขบูชา	ปี	๒๕๕๐	และยังเป็นรองอันดับ	๒	หนุ่ม	AXE	MAN	 

๒๐๐๐	อีกด้วย
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ชินกร ไกรลาศ ชื่อในการแสดง  ชินกร ไกรลาศ
ชื่อ-นามสกุลจริง ชิน ฝ้ายเทศ
วันเกิด   ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙
พิมพ์มือลานดารา ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 ชินกร	 เกิดที่อ�าเภอกงไกรลาศ	 จังหวัดสุโขทัย	 เรียนจบ 

ชั้น	ป.๔	จากโรงเรียนวัดคุ้งยาง	มีความสนใจการร้องเพลงพื้นบ้าน 

มาตั้งแต่เด็ก	 ๆ	 เคยเป็นนักร้องเพลงเชียร์ร�าวงจนอายุได้	 ๑๖	 ปี 

เป็นเพื่อนรักกันกับ	 ทิว	 สุโขทัย	 นักร้องลูกทุ่ง	 ประมาณปี	 ๒๕๐๗	 

หลังจากได้ชมการแสดงของวงดนตรีคณะพยงค์	 มุกดาพันธุ์	 จึงขอ 

สมัครเข้าเป็นนักร้องของวง	 ต่อมามีผลงานเพลงบันทึกแผ่นเสียง 

ครั้งแรกในเพลง	ลูกทุ่งชีวิต	ไต่เต้าการเป็นนักร้องจนมีชื่อเสียงตาม 

ล�าดบั	ผลงานเพลงทีส่ร้างชือ่ให้ชนิกรเป็นทีรู่จ้กัของประชาชนได้แก่ 

เพลง	ยอยศพระลอ	เพชฌฆาตใจ	เพชรร่วงในสลัม	ต่อมาชินกรได้ 

ตั้งวงดนตรีเป็นของตนเองชื่อ	วงดนตรีชินกร	ไกรลาศ	รับงานแสดง 

ดนตรีทั่วไป	

	 ชนิกร	เป็นนกัร้องลกูทุง่ทีส่ามารถประยกุต์เพลงพืน้บ้าน 

มาผสมผสานกับการแสดงดนตรีลูกทุ่งได้หลายลักษณะ	 ทั้งร้อง 

ล�าตดั	เพลงฉ่อย	เพลงเกีย่วข้าว	เพลงเรอื	เพลงอแีซว	ต่อมาปี	๒๕๑๓	 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีลูกทุ่งไทยในงานวชิรา- 

วธุานสุรณ์	ปี	๒๕๑๔	ได้รบัรางวลัแผ่นเสยีงทองค�าพระราชทานจาก 

เพลง	ยอยศพระลอ	ปี	๒๕๓๒	และปี	๒๕๓๔	ได้รับรางวัลนักร้อง 

ลูกทุ่งดีเด่น	กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย	ครั้งที่	๑	และครั้งที่	๒	ตาม 

ล�าดบั	ได้รบัรางวลันกัร้องเพลงไทยผูอ้อกเสยีงภาษาไทยถกูต้องจาก 

มหาวทิยาลยัมหดิลและต่อมาในปี	๒๕๔๑	ได้รบัยกย่องเชดิชเูกยีรติ 

เป็นศิลปินแห่งชาติ	สาขาศิลปะการแสดง	(นักร้องเพลงลูกทุ่ง)	

	 ในด้านการแสดงภาพยนตร์นั้น	ปี	 ๒๕๑๑	 เพลง	 ยอยศ 

พระลอ	ที่	ชินกร	ไกรลาศ	ขับร้องไว้โด่งดังมาก	จึงถูกน�ามาใช้เป็น 

เพลงเอกในภาพยนตร์	 ๓๕	 มม.	 เสียงในฟิล์มเรื่อง	 พระลอ	 (มิตร- 

เพชรา)	สร้างโดย	ไถง	สุวรรณฑัต	ผลก็คือ	ท�าให้เพลงนี้โด่งดังยิ่งขึ้น 

อีก	 เพียงแต่ในเรื่องนั้นให้	มีศักดิ์	นาครัตน์	นักร้องเพลงไทยสากล 

เป็นผู้แสดงแทนเท่านั้น	

	 ต่อมา	 รังสี	 ทัศนพยัคฆ์	 ผู้สร้างผู้ก�ากับภาพยนตร์ชื่อดัง	 

สร้างภาพยนตร์	๑๖	มม.	เรื่อง	ชาติล�าชี	ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวบู๊	แต่ 

มีการสอดแทรกเพลงเข้าไปถึง	 ๗	 เพลงและเพื่อต้องการให้สมจริง 

มากขึ้น	 จึงน�านักร้องลูกทุ่งที่ร้องเพลงดังกล่าวมาร่วมแสดงในฉาก 

นั้น	ๆ	ด้วยโดยถ่ายด้วยฟิล์ม	๓๕	มม.	 เพื่อแก้ปัญหาการวางเพลง 

ของนักพากย์ที่มักจะวางเสียงคลาดเคลื่อน	 ซึ่งหนึ่งในนักร้องที่ถูก 

เชิญมาแสดงนั้น	ก็คือ	ชินกร	ไกรลาศ	

	 หลังจากภาพยนตร์เรื่อง	 ชาติล�าชี	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๓	 

ตุลาคม	 ๒๕๑๒	 ทั้งบทเพลง	 นักร้องที่เชิญมาแสดงภาพยนตร์ 

ถกูกล่าวขวญัอย่างมาก	ท�าให้ภาพยนตร์ประสบความส�าเรจ็เกนิคาด	 

จากนั้น	 รังสี	 ทัศนพยัคฆ์	 จึงเดินหน้าสร้างภาพยนตร์เพลงระบบ 

๓๕	มม.	เต็มรูปแบบเรื่อง	มนต์รักลูกทุ่ง	(๒๕๑๓	มิตร-เพชรา)	ต่อ 

ทันที	 ส่วนบรรดาผู้สร้างภาพยนตร์รายอื่น	 ๆ	 ก็โหนกระแสนักร้อง 

บุกจอเงิน	 มีการแทรกทั้งเพลงทั้งนักร้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

ภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้น	 ชินกรเองก็ได้รับผลพลอยได้จากกระแส 

ดังกล่าวด้วยเช่นกันเพราะถูกเชิญให้ไปร่วมแสดงภาพยนตร์ 

โดยเฉพาะในฉากร้องเพลงอีกหลาย	ๆ	 เรื่อง	 เช่น	กิ่งแก้ว	 (๒๕๑๓	 

มติร-สทุศิา)	อยากดงั	(๒๕๑๓	สมบตั-ิสทุศิา)	เงนิจางนางจร	(๒๕๑๓	 

สมบัติ-เพชรา)	รักนิรันดร์	(๒๕๑๓	สมบัติ-เพชรา)	จอมบึง	(๒๕๑๓	 

สมบัติ-อรัญญา)	สิงห์สาวเสือ	(๒๕๑๓	สมบัติ-อรัญญา)	เสน่ห์ลูกทุ่ง	 

(๒๕๑๓	สมบัติ-เพชรา)	เพลงรักแม่น�้าแคว	(๒๕๑๓	สมบัติ-เพชรา)	 

แก้วสารพัดนึก	 (๒๕๑๔	 สมบัติ-อรัญญา)	 ไอ้ทุย	 (๒๕๑๔	 สมบัติ- 

เพชรา)	แว่วเสยีงซงึ	(๒๕๑๔	สมบตั-ิอรญัญา)	ไก่นา	(๒๕๑๔	สมบตั-ิ 

เพชรา)	คนใจเพชร	(๒๕๑๔	สมบตั-ิอรญัญา)	เพลงรกัลกูทุง่	(๒๕๑๕	 

สมบตั-ิอรญัญา)	เจ้าลอย	(๒๕๑๕	สมบตั-ิอรญัญา)	๒	สงิห์	๒	แผ่นดนิ	 

(๒๕๑๕	สมบัติ-อโนมา)	 ไอ้ขุนเพลง	 (๒๕๒๓	 ไพรวัลย์-นิดา)	 มนต์ 

เพลงลูกทุ่ง	เอฟ.เอ็ม	(๒๕๔๕	รุ่ง-กุ้ง-ยิ่งยง)	ฯลฯ	
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ครรชิต ขวัญประชา ชื่อในการแสดง  ครรชิต ขวัญประชา
ชื่อ-นามสกุลจริง ครรชิต เกียรติสุชน
วันเกิด   ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
พิมพ์มือลานดารา ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 ครรชิต	 เกิดที่จังหวัดสมุทรสงคราม	 จบจากโรงเรียน 

ศรัทธาสมุทร	 แล้วมุ่งหน้ามาหางานท�าที่กรุงเทพมหานคร	แต่กลับ 

ได้ท�างานที่จังหวัดนครราชสีมา	 ต่อมาถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเรือ 

อยู	่๓	ปี	เมือ่พ้นเกณฑ์กไ็ด้เข้าท�างานทีก่ระทรวงพฒันาการแห่งชาติ 

อกี	๔	ปี	ศกัดา	ธงชยั	มาพบเข้ากช็กัชวนให้มาเป็นพระเอกภาพยนตร์	 

๑๖	มม.	 เรื่องแรกคือ	นักเลงพันเหลี่ยม	คู่กับ	กรุณา	ยุวากร	 เทพี 

จากอ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	เข้าฉายเมื่อวันที่	๓	พฤศจิกายน	 

๒๕๑๐	ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมบุรี	แต่ภาพยนตร์ไม่ค่อยประสบความ 

ส�าเร็จนัก	

	 ต่อมา	เชิด	ทรงศรี	น�าครรชิตไปแสดงประกบกับ	สมบัติ	 

เมทะนี	 ในภาพยนตร์ชีวิตรัก	 เศร้าสะเทือนอารมณ์	 เรื่อง	 อกธรณี	 

เข้าฉายเมื่อวันที่	๖	กันยายน	๒๕๑๑	ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์	เรื่อง 

นี้เอง	ที่ท�าให้แฟนภาพยนตร์เริ่มจดจ�าชื่อครรชิตว่าเป็นพระเอกคน 

ใหม่	ยิ่งเมื่อภาพยนตร์เรื่อง	นางพญา	(๒๕๑๒	สมบัติ-สุทิศา)	และ	 

ดินน�้าลมไฟ	(๒๕๑๒	สมบัติ-อรัญญา-สุทิศา)	ที่ครรชิตร่วมแสดงเข้า 

ฉายอีก	ก็ยิ่งท�าให้ครรชิตมีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งขึ้น	ต่อมาครรชิตถูกจับ 

แสดงประกบกับ	มิตร	ชัยบัญชา	ครั้งแรกด้วยภาพยนตร์	๑๖	มม.	 

แนวสยองขวัญเรื่อง	พระจันทร์แดง	(๒๕๑๓	มิตร-อรัญญา)	ก่อนที่ 

จะตามมาด้วยภาพยนตร์	๓๕	มม.	เรื่อง	อินทรีทอง	(๒๕๑๓	มิตร- 

เพชรา)	ซึ่งสร้างชื่อให้กับครรชิตมากยิ่งขึ้นอีก

	 หลังจาก	มิตร	ชัยบัญชา	 เสียชีวิต	ครรชิตถูกจับตามอง 

จากบรรดาผู้สร้างหลายรายในฐานะเด็กปั้นของ	 มิตร	 ชัยบัญชา	 

ท�าให้ปี	๒๕๑๔	มีภาพยนตร์ที่ครรชิตแสดงเป็นพระเอกทั้งจับคู่กับ	 

เพชรา	เชาวราษฎร์และนางเอกอื่น	ๆ	เพิ่มจ�านวนมากขึ้นเช่นเรื่อง	 

ทุ่งเศรษฐี	(๒๕๑๔	เพชรา)	แก้วขนเหล็ก	(๒๕๑๔	เพชรา)	ทโมนไพร	 

(๒๕๑๔	เพชรา)	แม่นม	(๒๕๑๔	เพชรา)		สุภาพบุรุษเสือใบ	(๒๕๑๔	 

เพชรา)	สองฝั่งโขง	(๒๕๑๔	ดวงใจ)	สะใภ้ยี่เก	(๒๕๑๔	เนตรนภา)	 

คีรีบูน	(๒๕๑๔	เพชรา)	เขยตีนโต	(๒๕๑๔	เพชรา)	พี่สาว	(๒๕๑๔	 

สุทิศา)	สุดที่รัก	(๒๕๑๔	เพชรา)	เทพบุตรจอมโกง	(๒๕๑๔	อรัญญา)	 

ลานพัยหญ้า	(๒๕๑๔	เพชรา)	ปานจันทร์	(๒๕๑๔	สุทิศา)	ดอกดิน	 

(๒๕๑๔	อรัญญา)	ในจ�านวนนี้	ทุ่งเศรษฐี	เป็นหนังเงินล้านเรื่องแรก 

ของครรชิตก่อนที่จะมีเรื่อง	แก้วขนเหล็ก	ตามมาอีกเรื่อง

	 ปี	 ๒๕๑๔-๒๕๑๕	 ถือเป็นปีทองของครรชิตเพราะมี 

ภาพยนตร์เข้าฉายตลอดปี	เช่นเรื่อง	กว๊านพะเยา	(๒๕๑๕	เพชรา)	 

พิษผยอง	(๒๕๑๕	เพชรา)	ล่ามหากาฬ	(๒๕๑๕	สุทิศา)	สุดสายป่าน	 

(๒๕๑๕	เพชรา)	ลานสาวกอด	(๒๕๑๕	เพชรา)	อเวจีสีชมพู	(๒๕๑๕	 

พิศมัย)	กินรีลอยฟ้า	(๒๕๑๕	อรัญญา)	กล้าสิบทิศ	(๒๕๑๕	เพชรา)	 

๑๑	 ม.ม.	 (๒๕๑๕	 อรัญญา)	 แควเสือ	 (๒๕๑๕	 สุทิศา)	 ริมฝั ่ง 

แม่ระมิงค์	(๒๕๑๕	สุทิศา)	คุ้มนางฟ้า	(๒๕๑๕	เพชรา)	ก่อนที่จะทิ้ง 

ความเป็นพระเอกไว้ในปี	๒๕๑๖	จากภาพยนตร์เรื่องคือ	มนต์เมือง 

เหนือ	(๒๕๑๖	บุษบา)	กุหลาบไฟ	(๒๕๑๖	เพชรา)	เจ้าสาวเรือพ่วง	 

(๒๕๑๖	 เพชรา)	 แล้วก็เบนเข็มไปแสดงละครโทรทัศน์ของรัชฟิล์ม 

เช่นเรื่อง	มนุษย์	ตะวันขึ้นที่อ่าวพังงา

	 จากนั้น	ครรชิตก็เริ่มกลับคืนสู่จอเงินอีกครั้งในปี	๒๕๑๘	 

โดยรับบทเป็นนายต�ารวจผู้ตามไล่ล่าเหล่าพวกเทวดาเดินดิน	 ซึ่ง	 

ม.จ.ชาตรีเฉลิมยุคล	 ก�ากับการแสดงและก็มีผลงานภาพยนตร์เข้า 

ฉายติดต่อกันเรื่อยมาหลายร้อยเรื่องเช่น	 โรงแรมผี	 (๒๕๑๘	นาท- 

ปิยะมาศ)	นกัเลงป่าสกั	(๒๕๑๘	สมบตั-ินาท)	ชมุแพ	(๒๕๑๙	สมบตั-ิ 

นาท)	มหาอุตม์	 (๒๕๑๙	สมบัติ-ไชยา)	ท้ามฤตยู	 (๒๕๑๙	สมบัติ- 

อรัญญา)	 เผาขน	 (๒๕๑๙	 สมบัติ-อรัญญา)	 ไผ่ก�าเพลิง	 (๒๕๑๙	 

สมบตั-ิอรญัญา)	วรีะบรุษุกองขยะ	(๒๕๑๙	สรพงศ์-ทศัน์วรรณ)	ทาง 

เสือผ่าน	(๒๕๒๐	กรุง-นาท)	ดับเครื่องชน	(๒๕๒๐	กรุง-สรพงศ์)	ศึก	 

๕	เสือ	(๒๕๒๐	สมบัติ-อรัญญา)	สิงห์ส�าออย	(๒๕๒๐	สมบัติ-มยุรา)	 

ลุย	(๒๕๒๐	สมบัติ-สรพงศ์)	มหาหิน	(๒๕๒๑	สมบัติ-ปิยะมาศ)	ฯลฯ	

	 นอกจากนี้	ครรชิตเคยเป็นผู้สร้างภาพยนตร์	๒	เรื่องคือ	 

หนักแผ่นดิน	(๒๕๒๐	สมบัติ-อรัญญา)	ก�ากับการแสดงโดย	สมบัติ	 

เมทะน	ีและเรือ่ง	นกัสูภ้ธูร	(๒๕๒๑	สมบตั-ิอรญัญา)	ก�ากบัการแสดง 

โดย	ชุมพร	เทพพิทักษ์
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เยาวเรศ นิสากร ชื่อในการแสดง  เยาวเรศ นิสากร
ชื่อ-นามสกุลจริง พวงเพ็ญ แสงสว่างวัฒนะ
วันเกิด   ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔
พิมพ์มือลานดารา ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 เยาวเรศ	มีชื่อเล่นว่า	แดง	เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์	เรียน 

จบชั้นมัธยม	๖	จากโรงเรียนราชินีล่าง	เข้าท�างานเป็นครูที่โรงเรียน 

เขมะศิริศึกษา	 เยาวเรศเริ่มเข้าวงการภาพยนตร์ครั้งแรกปี	 ๒๕๐๖	 

โดยแสดงเป็นนางเอกคูก่บั	แมน	ธรีะพล	ในภาพยนตร์	๑๖	มม.	เรือ่ง	 

มงกุฎรักนักเลง	 แต่ภาพยนตร์ยังไม่ทันได้เข้าฉาย	 ก็มีภาพยนตร์ที่ 

เยาวเรศแสดงร่วมกับ	มิตร-เพชรา	ในเรื่อง	อวสานอินทรีแดง	สร้าง 

โดย	แดน	กฤษดา	เข้ามาฉายก่อนในวันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๐๖	ที่ 

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลมิกรงุ	กเ็ลยท�าให้แฟนภาพยนตร์รูจ้กัเยาวเรศ 

ในบทรองนางเอกก่อน	จดุนีเ้องทีท่�าให้ชวีติการแสดงภาพยนตร์ของ 

เยาวเรศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะบรรดาผู้สร้างภาพยนตร์ต่าง 

ดงึตวัเยาวเรศไปร่วมแสดงภาพยนตร์อย่างต่อเนือ่งในปี	๒๕๐๗	เช่น 

เรื่อง	เล็บอินทรีย์	(สมบัติ-พิศมัย)	เลือดข้น	(ไชยา-ภาวนา)	ร้อยป่า	 

(มิตร-เพชรา)	 คมแสนคม	 (ลือชัย-วัลย์ลดา)	 ละอองดาว	 (สมบัติ- 

พิศมัย)	หัวใจเถื่อน	(มิตร-เพชรา)	ในจ�านวนนี้	ร้อยป่า	สร้างชื่อเสียง 

ให้เยาวเรศมากทีส่ดุนอกจากนี้	เยาวเรศยงัเคยร่วมแสดงภาพยนตร์ 

กับบริษัทโตโฮ	ในเรื่อง	ไนท์อินแบงค์กอก	และกับชอว์บราเดอร์	ใน 

เรื่อง	แม่น�้าจระเข้

	 จากนั้นตั้งแต่ปี	 ๒๕๐๘	 จนถึงปี	 ๒๕๑๓	 ก็มีผลงาน 

ภาพยนตร์ซึง่เยาวเรศแสดงไว้เข้าฉายหลายเรือ่งตดิต่อกนั	เช่นเรือ่ง	 

จอมใจ	(๒๕๐๘	มิตร-เพชรา)	รอยร้าว	(๒๕๐๘	ลือชัย-เอื้อมเดือน)	 

นางสาวโพระดก	 (๒๕๐๘	 มิตร-พิศมัย)	 ธนูทอง	 (๒๕๐๘	 ไชยา- 

พิศมัย)	 สามมงกุฎ	 (๒๕๐๘	สมบัติ-เมตตา)	 ถิ่นผู้ดี	 (๒๕๐๘	มิตร- 

เพชรา)	ชืน่ชวีนั	(๒๕๐๘	มติร-เพชรา)	นางไม้	(๒๕๐๘	สมบตั-ิภาวนา)	 

นางเสอืดาว	(๒๕๐๘	แมน-ปรยีา)	พระรถเมร	ี(๒๕๐๘	ไชยา-เพชรา)	 

ชมุทางรกั	(๒๕๐๙	มติร-เพชรา)	หยกแดง	(๒๕๐๙	มติร-พศิมยั)	หมอ 

ชนนิทร์ผูว้เิศษ	(๒๕๐๙	สมบตั-ิภาวนา)	เพชรตดัเพชร	(๒๕๐๙	มติร- 

เพชรา)	 เพชรสีเลือด	 (๒๕๐๙	 มิตร-เพชรา)	 น�้าตาเทียน	 (๒๕๐๙	 

สมบัติ-ภาวนา)	ไทรคู่	(๒๕๐๙	มิตร-โสภา)	ซัมเซ็ง	(๒๕๐๙	สมบัติ- 

ภาวนา)	สามเกลอเจอล่องหน	 (๒๕๐๙	มิตร-เพชรา)	นักเลงสี่แคว	 

(๒๕๑๐	มิตร-เนาวรัตน์)	กู่การะเวก	(๒๕๑๐	สมบัติ-ภาวนา)	ตะวัน 

สีทอง	 (๒๕๑๐	มิตร-พิศมัย)	 สุภาพบุรุษเที่ยงคืน	 (๒๕๑๐	 สมบัติ- 

โสภา)	พระลอ	(๒๕๑๑	มิตร-เพชรา)	อีแตน	(๒๕๑๑	มิตร-อรัญญา)	 

จ้าวแผ่นดนิ	(๒๕๑๑	สมบตั-ิเนาวรตัน์)	ไอ้หนึง่	(๒๕๑๑	มติร-เพชรา)	 

ปีศาจแสนสวย	(๒๕๑๒	สมบตั-ิโสภา)	ยอดรกัยงูทอง	(๒๕๑๒	สมบตั-ิ 

ภาวนา)	จอมคน	(๒๕๑๒	มิตร-เพชรา)	กินรี	(๒๕๑๒	สมบัติ-สุทิศา)	 

ไอ้แมวด�า	 (๒๕๑๒	 มิตร-ปริศนา)	 เทพบุตรสลาตัน	 (๒๕๑๒	 มิตร- 

เพชรา)	 แม่นาคพระนคร	 (๒๕๑๓	 มิตร-อรัญญา)	 เรารักกันไม่ได้	 

(๒๕๑๓	 สมบัติ-สุทิศา)	 ดาวพระเสาร์	 (๒๕๑๓	 สมบัติ-อรัญญา) 

ป่ีแก้วนางหงษ์	(๒๕๑๓	มติร-สทุศิา)	จอมโจรมเหศวร	(๒๕๑๓	มติร- 

เพชรา)	อินทรีทอง	(๒๕๑๓	มิตร-เพชรา)	ฯลฯ	ในจ�านวนนี้	เพชรตัด 

เพชร	เป็นภาพยนตร์ระบบ	๓๕	มม.	เรื่องแรกที่เยาวเรศแสดง	แต่ที่ 

ถูกกล่าวขวัญถึงมากที่สุดก็คือ	พระลอ	ซึ่งเยาวเรศแสดงประกบกับ	 

เพชรา	เชาวราษฎร์	ได้อย่างสมศักดิ์ศรี	

	 ต่อมาเยาวเรศได้เบนเข็มไปเป็นนางเอกภาพยนตร์ 

โทรทัศน์คู่กับ	สมชาย	ศรีภูมิ	พัลลภ	พรพิษณุ	ฯลฯ	โดยส่วนใหญ่ 

จะเป็นประเภทจักร	 ๆ	 วงศ์ๆ	 ซึ่งได้รับความนิยมจากแฟนจอแก้ว 

อย่างมากเช่นเรือ่ง	ปีกกนิร	ีปลาบูท่อง	พระเวสสนัดร	พกิลุทอง	ฯลฯ	 

ซึง่บางเรือ่งกม็กีารน�ามาเข้าฉายตามโรงภาพยนตร์ด้วย	เช่น	แม่ปลา 

บู่	(๒๕๑๕	พัลลภ-เยาวเรศ)	ฝนสามฤดู	(๒๕๑๕	เยาวเรศ-ชัย)	นาง 

สิบสอง	 (๒๕๑๗	นรา-เยาวเรศ)	พระลักษณวงศ์	 (พัลลภ-เยาวเรศ)	 

อภินิหารโกมินทร์	 (ไพโรจน์-เยาวเรศ)	 แต่เยาวเรศก็ยังไม่ทิ้งวงการ 

ภาพยนตร์	ยงัมผีลงานออกมาฉายอยูเ่รือ่ย	ๆ 	เช่น	สภุาพบรุษุเสอืใบ	 

(๒๕๑๔	ครรชิต-เพชรา)	วังบัวบาน	(๒๕๑๕	สมบัติ-สุทิศา)	ลานสาว 

กอด	 (๒๕๑๕	 ครรชิต-เพชรา)	 บุหงาหน้าฝน	 (๒๕๑๕	 สมบัติ- 

อรัญญา)	แสนทนง	(๒๕๑๕	สมบัติ-เพชรา)	หาดทรายแก้ว	(๒๕๑๕	 

สมบตั-ิเพชรา)	ไอ้แกละเพือ่นรกั	(๒๕๑๕	สรพงศ์-นยันา)	แหวนทอง 

เหลือง	 (๒๕๑๖	 ไชยา-นัยนา)	 เมียเถื่อน	 (๒๕๑๘	สมบัติ-อรัญญา)	 

แม่ดอกกัญชา	 (๒๕๒๐	 สมบัติ-มยุรา)	 บัวแก้วบัวทอง	 (๒๕๒๓ 

จตุพล-รัชนู)	ฯลฯ		
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มานี มณีวรรณ ชื่อในการแสดง  มานี มณีวรรณ
ชื่อ-นามสกุลจริง ศศิธร ทรัพย์ประภา
วันเกิด   พ.ศ. ๒๔๘๐
พิมพ์มือลานดารา ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 มานี	 เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่	 เรียนจบชั้นมัธยม	 ๖	 จาก 

โรงเรยีนการช่างสตรเีชยีงใหม่	เคยฝันไว้ว่าอยากจะเป็นนางพยาบาล	 

ขณะเรียนหนังสือก็เคยเข้ากรุงเทพมหานครมาร�าฟ้อนเล็บในงาน 

วันรัฐธรรมนูญถึง	 ๓	 ปีซ้อน	 ต่อมาคุณพ่อคุณแม่ยกมานีให้เป็น 

ลกูบญุธรรมของคณุอรณุเพือ่จะได้ส่งเสยีให้เรยีนพยาบาลตามทีค่ดิ 

ไว้	แต่ก็มีเหตุให้มานีไม่ได้เรียน	มานีจึงกลับเชียงใหม่มาช่วยงานใน 

ร้านขายกาแฟของคุณพ่อคุณแม่	 ต่อมาได้ท�างานเป็นสิบโทหญิง	 

สังกัดพลาธิการทหารบกเชียงใหม่อยู ่	 ๒	 ปี	 ก็มีเหตุให้ต้องเข้า 

กรุงเทพมหานคร	 มายึดอาชีพเป็นนักร้องร้องเพลงในลีลาของ 

รวงทอง	ทองลั่นทม	อยู่ที่ไนท์คลับอเล็กแซนดร้าเป็นแห่งแรก	ก่อน 

ที่จะไปเดินทางไปร้องเพลงในประเทศยุโรปหลายปี	

	 มานี	 กลับเมืองไทยมาเป็นนักร้องอีกครั้ง	 เพลงที่โด่งดัง 

ที่สุดก็คือ	จุดเทียนเวียนวน	ซึ่งแต่เดิมร้องเพียงคนเดียว	แต่พอจับคู่ 

ร้องกับ	อดุลย์กรีน	 ในลักษณะสองแง่สองง่าม	ก็เป็นที่นิยมมากขึ้น	 

จนถูกสั่งห้ามออกอากาศทางวิทยุในยุคนั้น	ส่วนอีกเพลงที่น่าสนใจ 

ก็คือ	จดหมายรักจากเมียเช่า

	 เหตุที่ท�าให้มานีได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์นั้น	ก็เนื่องจาก 

ว่า	วนัหนึง่ขณะทีม่านไีด้ตดิตามเพือ่นสนทิไปดกูารถ่ายท�าภาพยนตร์	 

๓๕	 มม.	 ของละโว้ภาพยนตร์	 เรื่อง	 เงิน	 เงิน	 เงิน	 (๒๕๐๘	 มิตร- 

เพชรา)	ขณะนั้นนอกจากผู้คนจะรู้จักมานีในฐานะนักร้องแล้ว	ยังรู้ 

ว่ามานีเคยเต้นระบ�าโชว์มาก่อนด้วย	มานีจึงถูกเชิญชวนในเข้าฉาก 

เต้นระบ�าโชว์คูก่บัล้อต๊อกทนัท	ีซึง่นัน่เป็นงานแสดงครัง้แรก	แต่กว่า 

ภาพยนตร์จะเข้าโปรแกรมฉาย	ก็ปราฏว่าภาพยนตร์	๑๖	มม.	เรื่อง	 

เดือนร้าว	(๒๕๐๘	มิตร-เนาวรัตน์)	ที่มานีแสดงในภายหลัง	แต่ใช้ค�า 

โฆษณาว่าพบ	๔	ดาวเปลือยผู้อื้อฉาวนั้น	ได้เข้าฉายก่อนในวันที่	๙	 

ธันวาคม	๒๕๐๘	ขณะที่	เงิน	เงิน	เงิน	เข้าฉายในวันที่	๒๘	ธันวาคม	 

๒๕๐๘				

	 เส้นทางการเป็นดาราของมาน	ี จึงเริ่มขึ้นและยังถูกเชิญ 

ไปแสดงละครโทรทศัน์บ้าง	แสดงภาพยนตร์บ้าง	แม้บทบาททีไ่ด้รบั 

ส่วนใหญ่มักจะเป็นบทตัวอิจฉา	หรือไม่ก็เป็นดาวยั่วเซ็กซี่	แต่มานีก็ 

สร้างสสีนัให้กบัวงการภาพยนตร์ในยคุนัน้	เช่นเรือ่ง	จอมประจญับาน	 

(๒๕๐๙	มติร-เพชรา)	พระอภยัมณี	(๒๕๐๙	มติร-เพชรา)	เพชรชมพู	 

(๒๕๐๙	 สมบัติ-ปริศนา)	 กระเบนธง	 (๒๕๐๙	 สมบัติ-ชนะ-โสภา)	 

พิมพิลาไล	(๒๕๐๙	มิตร-พิศมัย)	อ้ายค่อม	(๒๕๐๙	ลือชัย-ภาวนา)	 

๔	สมิง	(๒๕๐๙	มิตร-เพชรา)	ดรุณีสีเลือด	(๒๕๐๙	มิตร-เพชรา)	๕	 

พยัคฆ์สาว	(๒๕๑๐	มิตร-เพชรา)	พยัคฆ์ร้ายใต้สมุทร	(๒๕๑๐	มิตร- 

รักชนก)	 พรายพิศวาส	 (๒๕๑๑	 มิตร-เพชรา)	 ๗	 ป่าช้า	 (๒๕๑๑ 

สุรสิทธิ์-วิน-ปรียา)	 น�้าอ้อย	 (๒๕๑๑	 มิตร-เพชรา)	 เพชรพระอุมา	 

(๒๕๑๔	รพินทร์-สุทิศา)	คนใจเพชร	 (๒๕๑๔	สมบัติ-อรัญญา)	ผา 

เวยีงทอง	(๒๕๑๖	ไชยา-พศิมยั)	ครสูมศร	ี(๒๕๒๙	รณ-ชาลติา)	ฯลฯ

	 มาน	ีเคยปรากฏเป็นข่าวว่า	จะเป็นผูส้ร้างภาพยนตร์เรือ่ง	 

ป่าสะท้านปืน	 ในปี	 ๒๕๒๗	 แต่เมื่อภาพยนตร์เข้าฉาย	 ก็ได้มีการ 

เปลีย่นมอืเปลีย่นชือ่เรือ่งไป	มานปีรากฏตวัเป็นครัง้สดุในภาพยนตร์ 

เรื่อง	ตลุยโรงหมอ	(๒๕๓๑	ยุรนันท์-สินจัย)		

 หมายเหต ุ มาน ีมณวีรรณ เสยีชวีติ เมือ่วนัที ่๓ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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วาสนา ชลากร ชื่อในการแสดง  วาสนา ชลากร
ชื่อ-นามสกุลจริง วาสนา บุตรเพชร
วันเกิด   ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๐
พิมพ์มือลานดารา ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 วาสนา	มีชื่อเล่นว่า	แดง	เกิดที่กรุงเทพมหานคร	จบจาก 

โรงเรียนวิมุตยรามพิทยากร	 ใกล้สะพานพระราม	 ๖	 ฝั ่งธนบุรี 

เริ่มต้นในวงการบันเทิงด้วยการไปสมัครเป็นนักร้องกับวงดนตรี 

สุนทรภรณ์ของครูเอื้อ	 สุนทรสนาน	 ฝึกร้องเพลงจนได้ต�าแหน่ง 

นกัร้องดาวรุง่พรุง่นี	้ต่อมาวาสนาจงึออกไปท�างานเป็นนกัร้องแผนก 

ดนตรขีองโรงงานยาสบูและอยูใ่นความดแูลของครนูารถ	ถาวรบตุร	 

และครูสมาน	กาญจนผลิน	ตามล�าดับ	วาสนาเคยเป็นนางแบบเดิน 

แฟชั่น	 ใช้ชีวิตการเป็นนักร้องอาชีพครั้งแรกที่ฉุยฉายไนท์คลับและ 

ร้องประจ�าอกีหลายแห่ง	เช่น	ซซูีว่อง	ลโิด้	นาทรูสิต์	โดเรมี	พทุธชาต	 

ฯลฯ	

	 ในด้านการแสดงภาพยนตร์นัน้	วาสนาปรากฏตวัครัง้แรก 

ในฐานะดารารบัเชญิจากภาพยนตร์	๑๖	มม.	เรือ่ง	จอมประจญับาน	 

(๒๕๐๙	มติร-เพชรา)	ซึง่เป็นภาพยนตร์ทีส่ร้างยกย่องเกยีรตวิรีกรรม 

ของทหาร	ลูกเสือและต�ารวจตระเวนชายแดน	โดยมีพลอากาศเอก 

ทวี	จุลทรัพย์	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม	เป็นผู้อุปถัมภ์ 

การสร้างและ	ส.อาสนจินดา	ก�ากับการแสดง	เข้าฉายเมื่อวันที่	๑๕	 

มีนาคม	 ๒๕๐๙	 ที่โรงภาพยนตร์บางกอก	 หลังนั้นวาสนาก็ยังคง 

กลับไปใช้ชีวิตนักร้องได้ฉายาว่าสาวไฟพะเนียง	 กระทั่ง	 ชรินทร์ 

นันทนาคร	แห่งนันทนาครภาพยนตร์มาพบขณะก�าลังร้องเพลง	จึง 

ชักชวนให้มาแสดงภาพยนตร์	ซึ่งก�าลังจะสร้างเรื่อง	แมวไทย	(มิตร- 

เพชรา)	 โดยมอบให้วาสนารับบทเป็น	อัปสรสุดา	สาวเซ็กซี่ยั่วยวน 

ใจชายแถมยงัมบีทบูใ๊ห้สวมชดุสดุหวาบหววิอกี	เข้าฉายเมือ่วนัที	่๒๗	 

กนัยายน	๒๕๑๑	ทีโ่รงภาพยนตร์คาเธ่ย์	ท�าให้ชือ่ของวาสนาเริม่เป็น 

ที่รู้จัก	

	 จากนัน้วาสนากม็กัจะได้รบับทตวัอจิฉารษิยาหรอืทีเ่รยีก 

ว่า	ตัวโกงฝ่ายหญิง	ซึ่งแทบทุกเรื่องก็มักจะต้องมีบทเซ็กซี่ยั่วยวนใจ 

ชายด้วยเสมอ	จงึท�าให้ตัง้แต่ปี	๒๕๑๒	เป็นต้นมามผีลงานภาพยนตร์ 

ที่วาสนาแสดงเข้ามาฉายเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ 	เช่นเรื่อง	๔	สิงห์อิสาน	 

(๒๕๑๒	สมบัติ-ชัชฎาภรณ์)	ปีศาจแสนสวย	(๒๕๑๒	สมบัติ-โสภา)	 

ลูกปลา	(๒๕๑๒	มิตร-เพชรา)	ปลาไหลทอง	(๒๕๑๒	มิตร-เพชรา)	 

ไพรรัก	 (๒๕๑๒	มิตร-เพชรา)	 ทับสะแก	 (๒๕๑๒	สมบัติ-อรัญญา)	 

ปราสาททราย	(๒๕๑๒	มิตร-เพชรา)	เจ้าแม่สาริกา	(๒๕๑๒	มิตร- 

อรัญญา)	ลอยกระทง	(๒๕๑๒	มิตร-เพชรา)	เทพบุตรลูกทุ่ง	(๒๕๑๒	 

รุจน์-วาสนา)	 เทพฤทธิ์จอมเพชฌฆาต	 (๒๕๑๓	มิตร-โสภา)	 ฝนใต้	 

(๒๕๑๓	สมบัติ-เพชรา)	ฝนเหนือ	(๒๕๑๓	สมบัติ-เพชรา)	จ�าปาทอง	 

(๒๕๑๔	มิตร-อรัญญา)	น้องนางบ้านนา	(๒๕๑๔	ไชยา-อรัญญา)	สื่อ 

กามเทพ	 (๒๕๑๔	สมบัติ-เพชรา)	 ธารรักไทรโยค	 (๒๕๑๔	สมบัติ- 

เพชรา)	 น�้าใจพ่อค้า	 (๒๕๑๔	 ยอดชาย-ดีเสวต)	 ลูกยอด	 (๒๕๑๔	 

กรงุ-เพชรา)	รกัร้อน	(๒๕๑๔	สมบตั-ิเพชรา)	กว่าจะรกักนัได้	(๒๕๑๔	 

ไชยา-อรัญญา)	 ค่าของคน	 (๒๕๑๔	 ไชยา-พิศมัย)	 เพลงรักลูกทุ่ง	 

(๒๕๑๕	สมบัติ-อรัญญา)	เข็ดจริงจริงให้ดิ้นตาย	(๒๕๑๕	สายัณห์- 

ดวงดาว)	หาดทรายแก้ว	(๒๕๑๕	สมบตั-ิเพชรา)	คนกล้าตาย	(๒๕๑๕	 

ยอดชาย-สุทิศา)	 วางฟูซาน	 (๒๕๑๖	 ยอดชาย-มิสหลินจี้)	 แม่นาค 

พระโขนง	 (๒๕๑๖	 สุภัค-ยอดชาย)	 ภูกระดึง	 (๒๕๑๖	 สมบัติ- 

อรัญญา)	พยัคฆ์พันลาย	(๒๕๑๖	สมบัติ-เพชรา)	รสสวาท	(๒๕๑๖	

ไพโรจน์-ซีซาน)	ไผ่ล้อมรัก	(๒๕๑๖	อรัญญา-ไพโรจน์)	สวรรค์เวียง 

พิงค์	 (๒๕๑๖	 ไพโรจน์-กรุง-วันดี)	 แม่นาคอาละวาด	 (๒๕๑๖ 

ยอดชาย-สุภัค)	เศรษฐีถังแตก	(๒๕๑๖	ยอดชาย-ภาวนา)	เจ้าปลิว 

สิงห์สุพรรณ	 (๒๕๑๖	ยอดชาย-เพชรา)	หัวใจหิน	 (๒๕๑๖	สมบัติ- 

เพชรา)	นีห่รอืผูห้ญงิ	(๒๕๑๗	ยอดชาย-ภาวนา)	นางสบิสอง	(๒๕๑๗	 

นรา-เยาวเรศ)	น�า้ตานาง	(๒๕๑๗	ไพโรจน์-วนัด)ี	สนหน่อยน่าทนูหวั	 

(๒๕๑๗	ยอดชาย-สุภัค)	ผู้ดีเถื่อน	(๒๕๑๗	ไพโรจน์-อรัญญา)	ตัณหา	 

(๒๕๑๘	 ยอดชาย-วันดี)	 ฉันไม่อยากเป็นคุณนาย	 (๒๕๑๙	 สมบัติ- 

เพชรา)	อีเสือ	(๒๕๒๐	กรุง-รุ้งลาวัลย์)	ลบลายเสือ	(๒๕๒๑	สมบัติ- 

อรัญญา)	ฯลฯ

	 นอกจากนี้	 วาสนายังได้แสดงภาพยนตร์โทรทัศน์ให้กับ 

ดาราฟิล์มของ	 ไพรัช	 สังวริบุตร	 หลายเรื่อง	 เช่น	 พระลักษณวงศ์	 

พานทองรองเลือด	นางสิบสอง	ขุนแผนผจญภัย	ฯลฯ	และปัจจุบัน 

ก็ยังมีผลงานแสดงภาพยนตร์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์
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ชรินทร์ นันทนาคร ชื่อในการแสดง  ชรินทร์ นันทนาคร
ชื่อ-นามสกุลจริง ชรินทร์ นันทนาคร
วันเกิด   ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖
พิมพ์มือลานดารา ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 ชรินทร์	เดิมชื่อ	บุญมัย	งามเมือง	เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่	 

เรียนจบมัธยม	 ๖	 ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 แล้วเข้ากรุงเทพ 

มหานครมาเรียนต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญ	 แต่เพราะเป็นผู้มีใจรักใน 

การร้องเพลง	 ปี	 ๒๔๙๒	 จึงได้เริ่มฝึกร้องเพลงกับครูไสล	 ไกรเลิศ 

จากนัน้กม็โีอกาสได้ร้องเพลงสลบัการแสดงละครเวที	ละครโทรทศัน์	 

ชรินทร์ร้องเพลงอัดแผ่นเสียงครั้งแรกด้วยเพลง	ดวงใจในฝัน

	 ขณะที่ชรินทร์ใช้ชีวิตนักร้องก็ถูกทาบทามจาก	 สุรัสน์ 

พุกกะเวส	 เจ้าของหนังสือดาราไทยให้มาแสดงภาพยนตร์เป็น 

พระเอกครั้งแรกคู่กับนางเอกใหม่	ทรงศรี	เทวะคุปต์	ในภาพยนตร์	 

๑๖	มม.	เรื่อง	สาวน้อย	ซึ่งในเรื่องมีเพลง	สาวน้อย	ที่ชรินทร์ร้องไว้ 

เป็นเพลงเอก	ก�ากับการแสดงโดย	ส.อาสนจินดา	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 

๒๖	ธันวาคม	๒๕๐๑	ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย	แต่ไม่ค่อยเป็น 

ทีน่ยิมของแฟนภาพยนตร์ในสมยันัน้	ส.อาสนจนิดา	จงึพลกิบทบาท 

ให้ชรินทร์มาเล่นบท	๑	ใน	๑๒	มือปืนมีชื่อว่า	ฉึ่ง	ช่อมะเดื่อ	ซึ่งขณะ 

ถ่ายท�าตัง้ชือ่เรือ่งไว้ว่า	สบิสองมอืปืน	แต่ตอนเข้าฉายเปลีย่นชือ่เป็น	 

สิบสองนักสู้	 โดยฉายวันที่	 ๒๕	 ธันวาคม	๒๕๐๒	ที่โรงภาพยนตร์ 

เอ็มไพร์และพัฒนากร	 ชื่อของชรินทร์จึงเป็นที่รู ้จักมากขึ้นและ 

ภาพยนตร์เรื่องนี้เองที่ท�าให้ทุกคนเรียกชรินทร์ว่า	พี่ฉึ่ง	เรื่อยมาจน 

ปัจจุบัน

	 หลงัจากนัน้	ชรนิทร์กย็งัคงยดึอาชพีนกัร้องเป็นหลกั	หาก 

จะมีผลงานแสดงภาพยนตร์บ้าง	ก็มักจะเป็นบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ 

การร้องเพลง	 เช่นเรื่อง	 แพนน้อย	 (๒๕๐๖	 มิตร-เพชรา)	 ฝนแรก	 

(๒๕๐๖	ไชยา-เพชรา)	นกน้อย	(๒๕๐๗	มิตร-เพชรา)	ใจฟ้า	(๒๕๐๘	 

มิตร-เพชรา)	ลมหวน	(๒๕๐๘	มิตร-เพชรา)	เงิน	เงิน	เงิน	(๒๕๐๘	 

มิตร-เพชรา)	นกยูง	(๒๕๐๙	มิตร-เพชรา)	เพื่อนรัก	(๒๕๐๙	มิตร- 

รักชนก)	 ละครเร่	 (๒๕๑๒	 สุทิศา-กนกวรรณ)	 หวานใจ	 (๒๕๑๓	 

สมบัติ-เพชรา)	เรือมนุษย์	(๒๕๑๓	สมบัติ-เพชรา)	ฯลฯ

	 ชรินทร์	 เริ่มสร้างภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อป	ี ๒๕๐๘	 เริ่ม 

จากภาพยนตร์	๑๖	มม.	เรื่อง	เทพบุตรนักเลง	(๒๕๐๘	มิตร-เพชรา)	 

ลมหนาว	(๒๕๐๙	มิตร-เพชรา)	แมวไทย	(๒๕๑๑	มิตร-เพชรา)	โดย 

ภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องนี้	 ชรินทร์ยังไม่ได้เป็นผู้ก�ากับการแสดง 

ชรินทร์เริ่มเป็นผู้ก�ากับการแสดงครั้งแรกจากเรื่อง	 สวรรค์วันเพ็ญ	 

(๒๕๑๒	มิตร-เพชรา)	 รักเธอเสมอ	 (๒๕๑๓	 สมบัติ-เพชรา)	 น�้าผึ้ง 

พระจันทร์	 (๒๕๑๕	 สมบัติ-เพชรา)	 แผ่นดินแม่	 (๒๕๑๘	 สมบัติ- 

เพชรา)	ลูกเจ้าพระยา	(๒๕๒๐	สมบัติ-เพชรา)	ไอ้ขุนทอง	(๒๕๒๑ 

สรพงศ์-ปิยะมาศ)	 เพลงรักดอกไม้บาน	 (๒๕๒๒	 ราวิน-นันทิดา) 

แผ่นดินแห่งความรัก	(๒๕๒๓	ราวิน-จารุณี)	รักข้ามคลอง	(๒๕๒๔	 

สรพงศ์-จารุณี)	รักมหาสนุก	(๒๕๒๕	ทูน-ฤทัยรัตน์)	บ้านน้อยกลาง 

ดง	(๒๕๒๖	สรพงศ์-จารุณี)	บ้านสีดอกรัก	(๒๕๒๗	สรพงศ์-จารุณี)	 

ผู้การเรือเร่	 (๒๕๒๘	 สรพงศ์-จารุณี)	 ลูกทุ่งฮอลลิเดย์	 (๒๕๒๙ 

สรพงศ์-สนิจยั)	ฟ้าสทีอง	(๒๕๓๐	ยรุนนัท์-พมิ)	ผูพ้นัเรอืพ่วง	(๒๕๓๐	 

ยุรนันท์-นาถยา)	คุณจ่าเรือแจว	(๒๕๓๑	ตวงสิทธิ์-ศศิมาภรณ์)

	 อาจเป็นเพราะว่า	ชรนิทร์ชอบร้องเพลง	ดงันัน้	ภาพยนตร์ 

ส่วนใหญ่ที่ชรินทร์สร้างหรือก�ากับจึงจะมีฉากที่เกี่ยวข้องกับเพลง 

ประกอบอยู่เสมอ	 ไม่ว่าจะเป็นการใส่เพลงประกอบหรือมีนักร้อง 

ลูกทุ่ง-ลูกกรุงมาร่วมแสดง	 ส่วนเรื่อง	 รักเธอเสมอ	 เป็นเรื่องแรกที่ 

ชรินทร์ไปถ่ายท�าในต่างประเทศ	 โดยไปถ่ายท�าในงานเอ็กซ์โป	 

ประเทศญี่ปุ่น	ส่วนเรื่อง	น�้าผึ้งพระจันทร์	เป็นภาพยนตร์	๓๕	มม.	 

เสียงในฟิล์มเรื่องแรกที่ชรินทร์สร้างและก�ากับซึ่งมีการไปถ่ายท�าที่ 

ประเทศอติาล	ีอยีปิต์	กรกี	นอกจากนี	้ชรนิทร์ยงัเคยสร้างภาพยนตร์ 

ระบบ	๗๐	มม.เสียงในฟิล์มด้วยเช่น	แผ่นดินแม่	ลูกเจ้าพระยา	

	 ชรินทร์	ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวว่า	 นันทนาคร	 ซึ่งมีความหมายว่า	 ผู้ให้ความรื่นรมย์ 

แก่ชาวเมืองและได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองค�า	 ได้รับการยกย่องให้ 

เป็น	ศิลปินแห่งชาติ	สาขาศิลปะการแสดง	ประจ�าปี	๒๕๔๑

๒๕



	 นาถยา	มีชื่อเล่นว่า	กุ๊ก	เกิดที่กรุงเทพมหานคร	เรียนจบ 

ชั้น	ม.ศ.๕	จากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี	ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงขณะ 

เรียนคณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 โดยการชักน�าของ 

อาจารย์มหาวิทยาลัย	 เริ่มต้นจากการถ่ายแบบ	 เคยถ่ายโฆษณา 

สินค้าเช่น	 ครีมเลอรัว	 กรีนสปอต	 ยาสระผมซิลเวอร์เบลล์	 

จกัรยานยนต์คาวาซากิ	เคยเป็นพธิกีรรายการเปิดใจดาราคูก่บัปมขุ	 

ศุภสาร	ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง	๗	สี	

	 นาถยา	เข้าสูว่งการภาพยนตร์ครัง้แรกโดยการชกัน�าของ	 

เปี๊ยกโปสเตอร	์ ผู้ก�ากับภาพยนตร์ชื่อดัง	 โดยได้รับบทนางเอกเป็น	 

คุณหญิงกีรติ	 สาวใหญ่สูงศักดิ์ผู ้มีใจภักดิ์กับความรักแรกพบใน 

ต่างแดนในเรื่อง	ข้างหลังภาพ	คู่กับ	อ�าพล	ล�าพูน	เข้าฉายเมื่อวันที่	 

๒๗	 เมษายน	 ๒๕๒๘	 สร้างชื่อเสียงและแจ้งเกิดให้ทันที	 ต่อมา 

นาถยาพลิกบทบาทเป็นทนายความสาวท้าทายความอยุติธรรมให้ 

เพื่อนจากเรื่อง	หย่าเพราะมีชู้	เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๒๘	 

ก็ยิ่งท�าให้แฟนภาพยนตร์เห็นความสามารถของนาถยามากยิ่งขึ้น

	 	จากนั้นปี	๒๕๒๙	ภาพยนตร์ที่นาถยาแสดงไว้ก็เริ่มเข้า 

ฉายมากขึ้น	 เช่นเรื่อง	 เกมส์มหาโชค	 (๒๕๒๙	 ปัญญา-นาถยา) 

ลูกทุ่งฮอลิเดย์	(๒๕๒๙	สรพงศ์-สินจัย)	อุ้งมือมาร	(๒๕๒๙	พิศาล- 

นาถยา)	น�า้เซาะทราย	(๒๕๒๙	สนิจยั-นาถยา)	เสีย้นเสน่หา	(๒๕๒๙	 

ยุรนันท์-นาถยา)	พิศวาสซาตาน	 (๒๕๒๙	พิศาล-นาถยา)	 ไม่สิ้นไร้ 

ไฟสวาท	(๒๕๒๙	ยุรนันท์-นาถยา)	ซึ่งน่าสังเกตว่า	ในระยะหลัง	ๆ	 

นาถยาถกูก�าหนดให้แสดงบทผูห้ญงิจดัจ้านมากขึน้	ข้อนีร้างวลัตุก๊ตา 

ทองพระสุรัสวดี	 ดาราน�าหญิงยอดเยี่ยมปี	 ๒๕๒๙	ที่นาถยาได้รับ 

จากเรื่อง	ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท	เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดี ๓
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นาถยา แดงบุหงา ชื่อในการแสดง  นาถยา แดงบุหงา
ชื่อ-นามสกุลจริง นาถยา เบ็ญจศิริวรรณ
วันเกิด   ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔
พิมพ์มือลานดารา ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๖

	 นาถยา	 ยังคงมีผลงานแสดงภาพยนตร์อีกหลากหลาย 

บทบาทติดต่อกันเรื่อยมาเช่น	 เรื่อง	 กิเลสสีม่วง	 (๒๕๓๐	 นาถยา- 

ชยัรตัน์)	เมยีหมายเลข	๑	(๒๕๓๐	สรพงศ์-นาถยา)	ชะตาฟ้า	(๒๕๓๐	 

ยุรนันท์-นาถยา)	 ปีกมาร	 (๒๕๓๐	 ยุรนันท์-นาถยา)	 ร่านดอกงิ้ว	 

(๒๕๓๐	ยุรนันท์-นาถยา)	เมียนอกหัวใจ	(๒๕๓๐	ยุรนันท์-นาถยา)	

ถามหัวใจคุณก็ได้	 (๒๕๓๐	 นาถยา-ฉัตรชัย)	 บาปสวาท	 (๒๕๓๐ 

นาถยา-ลขิติ)	พรหมจารสีดี�า	(๒๕๓๐	บณิฑ์-นาถยา)	ดแีตก	(๒๕๓๐	 

อ�าพล-นาถยา)	 คาวน�้าผึ้ง	 (๒๕๓๐	 ยุรนันท์-นาถยา)	 ผู้พันเรือพ่วง	 

(๒๕๓๐	ยุรนันท์-นาถยา)	พยัคฆ์ร้ายสวาท	๖๐	(นาถยา)	ก้อ..โอ.เค. 

นะ	 (๒๕๓๐	 นาถยา-ยุทธนา)	 เศรษฐีเงินผ่อน	 (๒๕๓๑	 ยุรนันท์- 

นาถยา)	รักมหาเฮง	(๒๕๓๑	ยุรนันท์-นาถยา)	นางกลางไฟ	(๒๕๓๑	 

บิณฑ์-นาถยา)	 ตลาดพรหมจารี	 (๒๕๓๑	นาถยา-จินตหรา)	 วิมาน 

อารมณ์	(๒๕๓๑	นาถยา-บณิฑ์)	กะชุม่กะชวย	(๒๕๓๑	นาถยา-เพญ็)	 

คืนปล่อยผี	(๒๕๓๑	นาถยา-เพ็ญ)	ตลาดอารมณ์	(๒๕๓๑	นาถยา- 

รอน)	รกัฤาเสน่หา	(๒๕๓๑	บณิฑ์-นาถยา)	เมยีเถือ่น	(๒๕๓๑	บณิฑ์- 

นาถยา)	คนกลางเมือง	(๒๕๓๑	ยุรนันท์-นาถยา)	วิวาห์ไฟ	(๒๕๓๑	 

สันติสุข-นาถยา)	 ไม่มีพรุ่งนี้อีกแล้ว	 (๒๕๓๒	 พงษ์พัฒน์-นาถยา) 

ก่อนจะสิ้นลมหนาว	 (๒๕๓๒	 พิสิฐ-นาถยา)	 วัยโลกแตก	 (๒๕๔๐	 

หมี-แว่น-นาถยา)	ฯลฯ

	 ส่วนในวงการละครโทรทัศน์นั้น	นาถยาเริ่มต้นโดยได้รับ 

การชกัชวนจาก	กณัฑรย์ี	สมิะเสถยีร	ให้มาแสดงละคร	โดยมผีลงาน 

ที่ส�าคัญเช่น	แหวนทองเหลือง	สงครามปาก	มัจจุราชจ�าแลง	คนมี 

คาว	 วิมานไม้ฉ�าฉา	 บ้านศิลาทราย	 ผู้ชนะสิบทิศ	 ฯลฯ	 จากนั้น 

นาถยาก็หันไปท�าธุรกิจส่วนตัวและปัจจุบันเป็นนักการเมือง
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อำ ภา ภูษิต ชื่อในการแสดง  อำ ภา ภูษิต
ชื่อ-นามสกุลจริง อำ ภา ภู่ห้อย
วันเกิด   ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๐
พิมพ์มือลานดารา ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๗

	 อ�าภา	มีชื่อเล่นว่า	แอ๋ว	เกิดที่กรุงเทพมหานคร	เรียนจบ 

ประกาศนยีบตัรวชิาชพี	จากวทิยาลยัครสูวนดสุติ	เมือ่ปี	๒๕๒๐	เป็น 

เทพีสงกรานต์สวนสามพราน	 จังหวัดนครปฐม	 เคยถูกคัดเลือกไป 

ประกวดนางงามนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น	 ขณะเป็นนางแบบเดิน 

แฟชัน่สงักดัโรงเรยีนสอนตดัเสือ้สรญา	มผีูส้ร้างภาพยนตร์หลายคน 

ติดต่อเข้าวงการ	แต่อาจารย์ส�าราญ	วิจักขณา	ก็ไม่ยอมให้อ�าภาไป 

แสดง	กระทั่ง	จิรวรรณ	กัมปนาทแสนยากร	แห่งจิรบันเทิงฟิล์ม	ซึ่ง 

ขณะนั้นปั้น	เนาวรัตน์	ยุกตะนันท์	จนโด่งดังมาแล้วมาพบอ�าภาเข้า 

จึงชักชวนให้มาแสดงภาพยนตร์	 แม้ขณะนั้นจิรบันเทิงฟิล์มอยู่ 

ระหว่างก�าลังสร้างภาพยนตร์เรื่อง	รักที่ปรารถนา	แต่จิรวรรณก็รีบ 

ให้	 พิศาล	 อัครเศรณี	 เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง	 ฟ้าหลังฝน	 โดยมี	 

วิฑูรย์-เนาวรัตน์	 ยืนเป็นนักแสดงน�าแล้วตามด้วยอ�าภาในฐานะ 

ดาราหน้าใหม่	 สร้างและเข้าฉายเมื่อวันที่	 ๑๒	พฤษภาคม	๒๕๒๑	 

ปรากฏว่า	 สายตาแฟนภาพยนตร์ต่างจับจ้องไปยังดาราหน้าใหม่ 

อย่างอ�าภาเพราะบทที่ได้รับเศร้ารันทดใจ	 เธอยอมสละสามีให้กับ 

หญิงอื่นเพียงเพราะเห็นว่าสามีจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั้น	 สามารถเรียก 

คะแนนสงสารให้อ�าภาได้ดเีกนิคาด	อนัเป็นผลให้อ�าภาแจ้งเกดิทนัที 

ในวงการภาพยนตร์

	 ในปีเดียวกัน	 อ�าภายังมีผลงานภาพยนตร์ตามมาอีกคือ	 

สวยแต่ซน	 (๒๕๒๑	 วิฑูรย์-อ�าภา)	 รักทะเล้น	 (๒๕๒๑	 ทรงวิทย์- 

อ�าภา)	ซึ่งเป็นการฉีกจากบทเศร้า	ๆ	มาเล่นบทน่ารักบทตลก	ก่อน 

ที่ปี	๒๕๒๒	จะมีอีกหลายเรื่องตามมา	เช่น	ปริญญาครึ่งใบ	(อ�าภา- 

ทรงวิทย์)	 สู้สั่งเมือง	 (สมบัติ-อ�าภา)	 ซึ่งเป็นการเล่นบทบู๊เรื่องแรก	 

ตามด้วย	หนามยอกอก	 (วิฑูรย์-อ�าภา)	ก�านันโพธิ์	 (สรพงศ์-อ�าภา)	 

หวัใจวปิรติ	(วฑิรูย์-อ�าภา)	หมอซ้ง	(ทรงวทิย์-อ�าภา)	ตะเคยีนคะนอง	 

(อ�าภา-ปริญญา)	ในจ�านวนนี้	รอยลิขิต	(สุพรรษา-พอเจตน์)	แม่ค้า 

ขายผัก	(สรพงศ์-อ�าภา)	ท�าให้ชื่อของอ�าภากลับมาโดดเด่นอีกครั้ง

	 จากนั้นปี	 ๒๕๒๓	 อ�าภาก็มีผลงานภาพยนตร์อีกหลาย 

เรื่อง	เช่น	ขวางทางปืน	(สมบัติ-อ�าภา)	แข่งรถแข่งรัก	(กรุง-อ�าภา)	 

พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ	 (จตุพล-จารุณี)	 เมียสั่งทางไปรษณีย์	 (สรพงศ์- 

สพุรรษา)	ไกรทอง	(สมบตั-ิสรพงศ์)	มนัต้องสู	้(สรพงศ์-อ�าภา)	ฉยุฉาย	 

(สรพงศ์-สุพรรษา)	เคหาสน์สีแดง	(พอเจตน์-เนาวรัตน์)	แถมแหลก	 

แจกสะบัด	 (สรพงศ์-เนาวรัตน์)	 สามใบเถา	 (เนาวรัตน์-สุพรรษา- 

อ�าภา)	 เต่ากินผักบุ้ง	 (ไกรสร-เนาวรัตน์)	 นักเลงตาทิพย์	 (จตุพล- 

จารุณี)	เมียจ�าเป็น	(ไกรสร-สุพรรษา)	กากี	(สรพงศ์-ทูน)	

	 สามใบเถา	 เรียกได้ว่าเป็นการสร้างโปรโมตสามสาว 

เนาวรัตน์-อ�าภา-สุพรรรษา	 ของค่ายจิรบันเทิงฟิล์มที่ได้รับกระแส 

ตอบรับเป็นอย่างดี	 ท�าให้อ�าภามีผลงานภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง	 

แม้ว่าบางเรื่องจะเป็นดาราสมทบก็ตาม	เริ่มจากปี	๒๕๒๔	ด้วยเรื่อง	 

นี่หรือความรัก	โปลิศจับขโมย		เสือมังกร	หาเมียให้ผัว	ยิ้มหน่อยจ้า	 

พระรถเมรี	ชาติจงอาง	สาวน้อย	อ้วนผอมจอมทะเล้น	ไอ้เสี่ยวหมัด 

สั่ง	ลูกสาวก�านัย	แสนรัก	สายใจ	แก้วกาหลง	แม่ศรีเรือน	มหาราช 

ด�า	ยอดดรุณี	ทหารอากาศขาดรัก

	 ส่วนปี	๒๕๒๕	เริ่มจากเรื่อง	จ้าวนักเลงปืน	แต่งกับงาน	 

พายุอารมณ์	แม่แตงร่มใบ	แรงรัก	ไอ้หนึ่ง	ลูกสาวนักเลง	หนูอยาก 

เป็นทหาร	สวสัดไีม้เรยีว	มนต์รกัลกูทุง่	อาจารย์อ้วนสตเิฟ่ือง	น�า้พรกิ 

ก้นถ้วย	แม่หอยหลอด	กระท่อมนกบินหลา	แม้ว่าจากปี	๒๕๒๖	- 

๒๕๓๐	 อ�าภาจะเริ่มลดบทบาทการแสดงภาพยนตร์ลง	 แต่ก็ยังพอ 

มีให้เห็นอีกหลายเรื่องเช่น	 นักเลงตราควาย	 ลูกสาวก�านัน	 บัวขาว	 

เจ้าสาวนักเลง	นางสิงห์แก้มแดง	เพลงรักก้องโลก	รัศมีแข	เลดี้ฝรั่ง 

ดอง	ผู้ใหญ่ลีกับนางมา	ลุยอันตราย	ฯลฯ	



	 ปารชิาต	ิมชีือ่เล่นว่า	เป้ิล	เกดิทีก่รงุเทพมหานคร	จบจาก 

วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร	ชอบงานด้านศิลปะ	แต่ต้องดิ้นรน 

ต่อสู้ชีวิตหาเงินส่งเสียน้อง	 ๆ	 ให้เรียนหนังสือ	 จึงมุมานะในการหา 

งานท�ามากกว่าปกต	ิการได้เป็นนางแบบถ่ายโฆษณาสนิค้าผ้าอนามยั 

ยี่ห้อหนึ่ง	 ท�าให้ปาริชาติมองเห็นช่องทางในการวิ่งหาสินค้ามาท�า 

โฆษณาจนได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับ	เพิ่มพล	เชยอรุณ	ซึ่งเปิดบริษัท 

รับท�าภาพยนตร์โฆษณาสินค้าต่าง	ๆ

	 ปาริชาติ	 เริ่มเข้าวงการภาพยนตร์ครั้งแรกก็เพราะ 

เพิ่มพลถูก	 อ�านาจ	 สอนอิ่มศาสตร์	 ชักชวนให้มาสร้างและก�ากับ 

ภาพยนตร์เรื่อง	 ชีวิตบัดซบ	 (๒๕๒๐	 สรพงศ์-เปียทิพย์)	 ครั้งนั้น 

ปาริชาติได้รับหน้าที่เป็นผู้ก�ากับบทภาพยนตร์	 ปรากฏว่า	 เมื่อเข้า 

ฉายก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนภาพยนตร์	 แถมยังมีรางวัล 

ตุ๊กตาทองมาเป็นประกันด้วย	 ท�าให้เพิ่มพลเริ่มเดินหน้าเต็มตัวใน 

วงการภาพยนตร์	

	 เมืองในหมอก	เป็นผลงานล�าดับต่อมาของเพิ่มพล	ยังคง 

ให้	สรพงศ์	ชาตรี	เป็นดาราน�า	แต่แทบไม่มีบทบาท	ส่วนนางเอกนั้น	 

เพิ่มพลเลือกนักแสดงหน้าใหม่ถึง	 ๓	 คน	 คนแรกคือ	 เบญจวรรณ 

บุญญกาศ	นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คนต่อมาก็คือ	ปาริชาติ	 

บริสุทธิ์	ซึ่งก่อนหน้านี้ปาริชาติเคยท�างานออกแบบเสื้อผ้า	แต่งหน้า 

นักแสดง	 ก�ากับบทและควบคุมภาพต่อเนื่องในกองถ่ายภาพยนตร์ 

เรือ่ง	ชวีติบดัซบ	ให้เพิม่พลมาก่อน	ส่วนอกีคนกค็อื	แคทรยีา	เอรกิลุ	 

เมืองในหมอก	เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๒๑	แม้กระแส 

ตอบรับจะได้ไม่เท่ากับเรื่องชีวิตบัดซบ	 แต่ก็ท�าให้วงการภาพยตร์ 

ไทยได้รู้จักกับสองนางเอกใหม่คือ	ปาริชาติและเบญจวรรณแล้ว

	 ปาริชาติ	 เริ่มแสดงเป็นนางเอกเต็มตัวในเรื่อง	 เมือง 

ขอทาน	 (ขึ้กลากคอนกรีต)	 คู่กับ	 ไพโรจน์	 สังวริบุตร	 โดยรับบท	 

พลบัพลา	โสเภณสีาวผูพ้ลกิวกิฤตให้เป็นโอกาส	แล้วผงาดขึน้มาเป็น ๓
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ปาริชาติ บริสุทธิ์ ชื่อในการแสดง  ปาริชาติ บริสุทธิ์ 
ชื่อ-นามสกุลจริง ปาริชาติ บริสุทธิ์ 
วันเกิด   ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
พิมพ์มือลานดารา ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๘

เจ้าแม่แก๊งค์ขอทานคนพิการ	 แต่เพราะใช้อ�านาจปกครองอย่างไม่ 

เป็นธรรม	จึงต้องมีปัญหาพวกขอทาน	เมืองขอทาน	เข้าฉายเมื่อวัน 

ที	่๒	ธนัวาคม	๒๕๒๑	แม้จะมเีนือ้หาสะท้อนปัญหาสงัคมทีน่่าด	ูส่วน 

ปาริชาติเองก็แสดงได้ดี	แต่เพราะผู้แสดงหลักในภาพยนตร์เล่นเป็น 

คนขอทานได้เหมอืนจรงิ		สกปรก	ม่อมแม่ม	จงึท�าให้แฟนภาพยนตร์ 

หลายคนไม่ชอบทีจ่ะเหน็ภาพอนัน่าม่นหมองและหดหูใ่จเช่นนัน้	แต่ 

ปาริชาติก็ยังคงผูกติดกับงานภาพยนตร์ของเพิ่มพล	 ท�าให้ระยะ 

หลัง	ๆ	ปาริชาติหันกลับไปท�างานในกองถ่ายเหมือนเดิมอีก	โดยตั้ง 

เป้าหมายไปที่การเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์

	 อย่างไรก็ตาม	ภาพยนตร์ที่เพิ่มพลเป็นผู้ก�ากับการแสดง 

นั้น	 ก็ยังปาริชาติร่วมแสดงอีกแม้จะมีบทบาทไม่มาก	 แต่ก็เน้นการ 

แสดงอารมณ์ได้เป็นอย่างดี	 เช่นเรื่อง	 สัญชาตญาณโหด	 (๒๕๒๒ 

จตุพล-นันทนา)	ไผ่แดง	(๒๕๒๒	สรพงศ์-สุรพล)	หลวงตา	(๒๕๒๓	 

ล้อต๊อก-จตุพล)	 โดยเฉพาะไผ่แดงนั้น	 ปาริชาติแทบไม่มีบทพูดเลย	 

แต่การแสดงออกทางสายตา	 ก็ท�าให้เห็นถึงความสามารถทางการ 

แสดงได้เป็นอย่างดี	นอกจากนี้	ปาริชาติท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ก�ากับ 

ภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย

	 แม้ระยะหลงัเพิม่พลจะมงีานก�ากบัภาพยนตร์มากขึน้	แต่ 

ก็หาท�าให้งานแสดงภาพยนตร์ของปาริชาติเพิ่มขึ้นด้วยไม่เพราะ 

ปารชิาตกิลบัเลอืกทีจ่ะเป็นทมีงานในกองถ่ายอย่างทีเ่คยท�ามาก่อน 

มากกว่า	เช่น	เรือ่ง	ระย้า	(๒๕๒๔	ฉตัรชยั-วไิลลกัษณ์)	หลวงตา	ภาค	 

๒	(๒๕๒๕	ล้อต๊อก-สรพงศ์)	ฅนขวางโลก	(๒๕๒๗	วัชระ-เนาวรัตน์)	 

สงครามปาก	(๒๕๒๖	สรพงศ์-ปิยะมาศ)	โดยปาริชาติกลับมาแสดง 

ภาพยนตร์อกีครัง้ในบทแม่ของ	แดงไบเล่ย์	ในเรือ่ง	๒๔๙๙	อนัธพาล 

ครองเมือง	(๒๕๔๐	เจษฎาภรณ์-นพชัย)	และรับบท	แม่นิ่ง	ในเรื่อง	 

แม่เบี้ย	(๒๕๔๔	นภคประภา-พุฒิชัย)	
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เบญจวรรณ บุญญกาศ ชื่อในการแสดง  เบญจวรรณ บุญญกาศ
ชื่อ-นามสกุลจริง เบญจวรรณ บุญญกาศ
วันเกิด   -
พิมพ์มือลานดารา ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๙

	 เบญจวรรณ	ชื่อเล่นว่า	เอี๊ยด	ผู้ที่ก้าวเข้ามาเป็นนางเอก 

โดยที่ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ความสาวความสวยในชีวิตการแสดง 

ภาพยนตร์เลย	 ขณะที่เบญจวรรณเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่	 ก็สนใจด้านการแสดงภาพยนตร์	 จึงถูกชักชวนจาก 

เพิ่มพล	 เชยอรุณ	 ซึ่งขณะนั้นก�าลังเป็นผู้ก�ากับคลื่นลูกใหม่ไฟแรง 

จากเรื่อง	 ชีวิตบัดซบ	 (๒๕๒๐	 สรพงศ์-เปียทิพย์)	 ให้มาแสดงเป็น 

นางเอกภาพยนตร์เรื่อง	 เมืองในหมอก	 ภาพยนตร์โศกนาฎกรรม 

รันทดใจตามจินตนาการของเพิ่มพล	

	 เมืองในหมอก	 เบญจวรรณได้รับบทเป็นลูกสาวเจ้าของ 

โรงเตี้ยม	 (สุพรรณ	 บูรณะพิมพ์)	 ที่ต่อมาได้ร่วมกับแม่ฆาตกรรม 

แขกที่มาพักโรงเตี้ยมโดยวิธีการใส่ยานอนหลับลงในชาให้แขกดื่ม 

ก่อนนอน	จากนั้นเมื่อแขกหลับ	ก็จะเข้าไปลักเอาทรัพย์	หวังจะรวม 

เงินให้ได้มาก	ๆ	แล้วจะอพยพครอบครัวไปอยู่ในเมืองที่เจริญกว่านี้ 

และจะไปตามหาพี่ชาย	(สรพงศ์)	ที่หลบหนีไปก่อนเมื่อ	๒๐	ปีก่อน	 

แต่แล้วเหตุการณ์ก็พลิกผันเมื่อพี่ชายกลับมาเยี่ยมแม่โรงเตี้ยม	 แต่ 

ยงัไม่บอกความจรงิ	จงึท�าให้แม่ต้องฆาตกรรมลกูชายตนเอง	ในเรือ่ง 

นีน้อกจากเบญจวรรณ	จะขาพกิารและมแีผลเป็นทีห่น้าอกแล้ว	ท้าย 

เรื่องก็ยังต้องแสดงเป็นคนบ้าอีกด้วย	เมืองในหมอก	เข้าฉายเมื่อวัน 

ที่	 ๒๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๒๑	 แม้จะไม่ค่อยประสบความส�าเร็จด้าน 

รายได้	แต่ส�าหรับนักดูหนังแล้วต่างยอมรับว่า	เบญจวรรณแสดงได้ 

น่าทึ่งมาก	ๆ

	 ต่อมา	 รัตน์	 เศรษฐภักดี	 ผู้ก�ากับการแสดงรุ่นเก่า	 ย้อน 

กลับไปน�าเรื่องราวความรักระหว่างคนกับงูมาสร้างภาพยนตร์อีก 

ครั้งในเรื่อง	นาคี	ก็มอบให้เบญจวรรณรับบทหญิงผู้มีหัวเป็นคน	แต่ 

ตวัเป็นงยูกัษ์ให้กบัเบญจวรรณ	โดยแสดงคูก่บัพระเอกใหม่ชือ่	ทนิกร	 

ปฏพิฒัน์	สร้างโดย	สหมงคลฟิล์ม	เข้าฉายเมือ่วนัที	่๓	มนีาคม	๒๕๒๒	 

ก็สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการอีกครั้ง

		 ส่วนเรื่องท้ายสุดของเบญจวรรณที่แสดง	 แม้บทบาทที่ 

ได้รับจะไม่ถึงขึ้นขี้ริ้วขี้เหร่เหมือนสองเรื่องแรก	แต่เบญจวรรณก็ยัง 

ต้องรบับทเป็นสาวสลมัขาพกิารอกี	คราวนี	้ต้องเผชญิชวีติอย่างหนกั	 

ขายพวงมาลัย	 หาเข้ากินค�่า	 ต้องต่อสู้กับสภาพสังคมที่ถูกเอารัด 

เอาเปรียบ	โดยแสดงกับพระเอกใหม่	รณ	ฤทธิชัย	สร้างโดย	โมชั่น 

อาร์ตฟิล์มโปรดัก๊ชัน่และก�ากบัการแสดงโดย	คดิ	สวุรรณศร	เข้าเมือ่ 

วันที่	 ๒	 มิถุนายน	๒๕๒๒	 แม้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้พิสูจน์ให้เห็น 

ความสามารถทางการแสดงของเบญจวรณได้เป็นอย่างดี	แต่เพราะ 

ไม่ค่อยประสบความส�าเร็จด้านรายได้และชื่อเสียงประกอบกับมี 

คู่ชีวิตด้วย	จึงท�าให้เบญจวรรณไปประกอบอาชีพอื่น

 



	 โฟกัส	มีชื่อเล่นว่า	กัส	เกิดที่กรุงเทพมหานคร	เริ่มสัมผัส 

กับงานบันเทิงเมื่ออายุได้เพียง	๖	ขวบ	 เคยถ่ายแบบโฆษณาสินค้า 

ของห้างเทสโก้โลตัส	 ต่อมาเมื่อกลุ่ม	 ๓๖๕	ฟิล์มซึ่งเป็นการรวมตัว 

ของ	๖	ผู้ก�ากับภาพยนตร์รุ่นใหม่	ซึ่งประกอบด้วย	นิธิวัฒน์	ธราธร	 

ทรงยศ	 สุขมากอนันต์	 คมกฤษ	 ตรีวิมล	 วิทยา	 ทองอยู่ยง	 วิชชา 

โกจิว๋	อดสิรณ์	ตรสีริเิกษม	ร่วมทมีกนัจะน�าเรือ่งสัน้ในเวบ็ไซด์นเิทศฯ 

ดอตเน็ต	เรื่อง	อยากบอกเธอรักครั้งแรก	ซึ่งเขียนโดย	วิทยา	ทอง- 

อยูย่ง	มาสร้างเป็นภาพยนตร์	โดยม	ีจริะ	มะลกิลุ	ยงยทุธ	ทองกองทนุ	 

ประเสริฐ	วิวัฒนานนท์พงษ์	แห่งค่าย	GTH	เป็นโปรดิวเซอร์	มีการ 

ตั้งชื่อภาพยนตร์ว่า	แฟนฉัน	ซึ่งน�ามาจากชื่อเพลงดังในอดีตของวง 

ชาตรี

	 แฟนฉัน	น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก	ความทรงจ�า 

ในวัยเด็ก	 ๆ	 ผ่านมุมมองของผู้ใหญ่อย่างเจี๊ยบที่ก�าลังจะเดินทาง 

กลบับ้านไปช่วยงานแต่งงานน้อยหน่า	เพือ่นนกัเรยีนสมยัชัน้ประถม	 

ซึ่งดาราที่แสดงน�าส่วนใหญ่จะเป็นดาราเด็ก	ๆ	หน้าใหม่

	 โฟกัส	 ถูกเลือกและวางตัวให้เป็น	 น้อยหน่า	 เด็กสาว 

น่ารัก	ตาโต	แก้มป่อง	ถักเปียสองข้าง	ซึ่งจะสนิทสนมกันเป็นพิเศษ 

กับ	เจี๊ยบ	ที่ชาลีถูกวางตัวให้เป็นเด็กผู้ชายตัวเล็ก	ๆ	ที่มีเหตุให้ต้อง 

ตามติดน้อยหน่าเสมอ	

	 แม้ในอดีตหนังเด็กมักจะไม่ค่อยประสบความส�าเร็จ 

แฟนฉันจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งส�าหรับทีมงานสร้าง	 แต่เมื่อ	 

แฟนฉัน	 เริ่มเข้าฉายเมื่อวันที่	๓	ตุลาคม	๒๕๔๖	เป็นต้นมา	ก็เกิด 

ปรากฏการณ์ครั้งส�าคัญของวงการภาพยนตร์ไทยเพราะกลุ ่ม 

เป้าหมายของแฟนฉนันัน้กลบัมไิด้จ�ากดัอยูแ่ต่เฉพาะกลุม่เดก็	ๆ 	หาก 

แต่เกดิอาการน�า้ซมึบ่อทรายหรอืปากต่อปากกล่าวขานกล่าวชืน่ชม 

ถึงเนื้อหาของภาพยนตร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ความน่ารักและ 

ความสามารถที่ดูเป็นธรรมชาติของดาราเด็ก	 ๆ	 อย่างโฟกัสและ 

ชาลี	 ท�าให้บรรดาคนเคยเด็กทั้งหลายต่างหลั่งไหลกันไปชม ๓
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โฟกัส จีระกุล ชื่อในการแสดง  โฟกัส จีระกุล
ชื่อ-นามสกุลจริง โฟกัส จีระกุล
วันเกิด   ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖
พิมพ์มือลานดารา ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๐

ภาพยนตร์เสมือนหนึ่งว่า	 แฟนฉันเป็นประตูย้อนกลับคืนสู่อดีตใน 

วัยเด็กโดยมีเจี๊ยบ-น้อยหน่า	 เป็นตัวแทนที่กระตุ้นให้ทุกคนกลับไป 

โหยหาอดีต	 อานิสงส์จึงตกแก่ภาพยนตร์เก่า	 เพลงเก่าหรือแม้แต่ 

สิ่งของเก่า	 ๆ	 ที่ทุกคนเคยเห็นในอดีตด้วย	 แฟนฉัน	 ประสบความ 

ส�าเรจ็เกนิคาด	สามารถท�าเงนิรายได้มากทีส่ดุในปีนัน้ประมาณ	๑๓๗	 

ล้านบาท	

	 นอกจากแฟนฉันจะเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ยอดนิยมของ 

ปี	๒๕๔๖	แล้ว	ก็ยังมีรับรางวัลต่าง	ๆ 	มากมายเป็นประกันด้วย	เช่น	 

รางวัลสุพรรณหงส	์ ผู้ก�ากับการแสดงยอดเยี่ยม	 ผู้แสดงสมทบชาย 

ยอดเยี่ยม	 (เฉลิมพล	 ทิฆัมพรธีรวงศ์)	 รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง 

ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม	(เฉลิมพล	ทิฆัมพรธีรวงศ์)	รางวัลสตาร์ 

เอ็นเตอร์เทนเมนท์	 อวอร์ด	 บันทึกเสียงยอดเยี่ยม	 ก�ากับภาพ 

ยอดเยีย่ม	ล�าดบัภาพยอดเยีย่ม	บทภาพยนตร์ยอด	ผูก้�ากบัการแสดง 

ยอดเยี่ยม	 ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม	 (เฉลิมพล	 ทิฆัมพรธีรวงศ์)	 

ภาพยนตร์ยอดเยีย่ม	รางวลัเฉลมิไทยอวอร์ด	นกัแสดงหญงิในบทน�า 

จากภาพยนตร์ไทยแห่งปี	 (โฟกัส)	 รางวัลแฮมเบอร์เกอร์	 อวอร์ด 

นักแสดงหญิงยอดเยี่ยม	(โฟกัส)

	 แฟนฉัน	 เพียงเรื่องเดียวก็ท�าดาราเด็กอย่างโฟกัส-ชาลี	 

โด่งดังและแจ้งเกิดทันที	 จากนั้นโฟกัสก็มีผลงานทางงานบันเทิง 

ต่าง	ๆ	เช่นภาพยนตร์เรื่อง	เก๋าเก๋า	(๒๕๔๙)	ผีเลี้ยงลูกคน	(๒๕๕๐)	 

ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น	(๒๕๕๑)	ให้เสียงพากย์เป็นเด็กหญิงเฟิร์น	 

อราเบิ้ลในเรื่อง	 Charlotte’s	Web	 (๒๕๕๐)	 ส่วนที่เป็นละคร 

โทรทัศน์เช่นเรื่อง	 หนึ่งตะวันพันดาว	 ครูไหวใจร้าย	 แก๊งค์สืบ	 ๐๗ 

วัยซนคนมหัศจรรย์	 UFO	 ครอบครัวอลเวง	 นอกจากนี้	 ยังมีงาน 

แสดงมิวสิกวิดิโอเพลง	 งานถ่ายแบบโฆษณาสินค้าต่าง	 ๆ	 โฟกัสได้ 

รับรางวัลสุพรรณหงส์	 รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง	รางวัลคมชัดลึก 

อวอร์ด	 รางวัลสตาร์พิกส์	 อวอร์ด	 ในฐานะนักแสดงสมทบหญิง 

ยอดเยี่ยม	ปี	๒๕๕๑	จากเรื่อง	ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น	



	 ชาลี	มชีือ่เล่นว่า	แน๊ก	เกดิทีก่รงุเทพมหานคร	เมือ่อายไุด้ 

เพียง	 ๑	 ขวบ	 ก็ถูกน�าตัวเข้าเป็นนักแสดงประกอบภาพยนตร์เรื่อง	 

กาลครัง้หนึง่เมือ่เช้านี้	(๒๕๓๗	สนัตสิขุ-จนิตหรา)	ซึง่เป็นผลงานการ 

ก�ากับของ	บัณฑิต	ฤทธิ์ถกล	ต่อมาเมื่อกลุ่ม	๓๖๕	ฟิล์ม	ซึ่งเป็นการ 

รวมตัวของ	๖	ผู้ก�ากับภาพยนตร์รุ่นใหม่	ซึ่งประกอบด้วย	นิธิวัฒน์	 

ธราธร	ทรงยศ	สขุมากอนนัต์	คมกฤษ	ตรวีมิล	วทิยา	ทองอยูย่ง	วชิชา	 

โกจิว๋	อดสิรณ์	ตรสีริเิกษม	ร่วมทมีกนัจะน�าเรือ่งสัน้ในเวบ็ไซด์นเิทศฯ	 

ดอตเน็ต	เรื่อง	อยากบอกเธอรักครั้งแรก	ซึ่งเขียนโดย	วิทยา	ทอง- 

อยูย่ง	มาสร้างเป็นภาพยนตร์	โดยม	ีจริะ	มะลกิลุ	ยงยทุธ	ทองกองทนุ	 

ประเสริฐ	วิวัฒนานนท์พงษ์	แห่งค่าย	GTH	เป็นโปรดิวเซอร์	มีการ 

ตั้งชื่อภาพยนตร์ว่า	แฟนฉัน	ซึ่งน�ามาจากชื่อเพลงดังในอดีตของวง 

ชาตรี	

	 แฟนฉัน	น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก	ความทรงจ�า 

ในวัยเด็ก	 ๆ	 ผ่านมุมมองของผู้ใหญ่อย่างเจี๊ยบที่ก�าลังจะเดินทาง 

กลับบ้านไปช่วยงานแต่งงานน้อยหน่าเพื่อนนักเรียนชั้นประถมซึ่ง 

ดาราที่แสดงน�าส่วนใหญ่จะเป็นดาราเด็ก	ๆ	หน้าใหม่

	 ชาลี	 ถูกเลือกและวางตัวให้เป็น	 เจี๊ยบ	 เด็กผู้ชายตัว 

เล็ก	ๆ 	ที่ทั้งครอบครัวสนิทสนมกับบ้านของน้อยหน่า	เด็กสาวน่ารัก	 

ตาโต	แก้มป่อง	ถกัเปียสองข้าง	จนท�าให้ดเูหมอืนเจีย๊บจ�าต้องคบหา 

หรือตามติดน้อยหน่าไปโดยปริยาย	

	 แม้ในอดีตหนังเด็กมักจะไม่ค่อยประสบความส�าเร็จ 

แฟนฉันจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งส�าหรับทีมงานสร้าง	 แต่เมื่อ 

แฟนฉัน	 เริ่มเข้าฉายเมื่อวันที่	๓	ตุลาคม	๒๕๔๖	เป็นต้นมา	ก็เกิด 

ปรากฏการณ์ครั้งส�าคัญของวงการภาพยนตร์ไทยเพราะกลุ ่ม 

เป้าหมายของแฟนฉันนั้นกลับมิได้จ�ากัดอยู่แต่เฉพาะกลุ่มเด็ก	 ๆ 

หากแต่เกิดอาการน�้าซึมบ่อทรายหรือปากต่อปากกล่าวขานกล่าว 

ชื่นชมถึงเนื้อหาของภาพยนตร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ความน่ารัก 

และความสามารถที่ดูเป็นธรรมชาติของดาราเด็ก	ๆ	อย่างชาลีและ 

โฟกัส	 ท�าให้บรรดาคนเคยเด็กทั้งหลายต่างหลั่งไหลกันไปชม ๓
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ชาลี ไตรรัตน์ ชื่อในการแสดง  ชาลี ไตรรัตน์
ชื่อ-นามสกุลจริง ชาลี ไตรรัตน์
วันเกิด   ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖
พิมพ์มือลานดารา ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๑

ภาพยนตร์เสมอืนหนึง่ว่า	แฟนฉนัเป็นประตยู้อนกลบัคนืสูอ่ดตีในวยั 

เด็กโดยมีเจี๊ยบ-น้อยหน่า	 เป็นตัวแทนที่กระตุ้นให้ทุกคนกลับไป 

โหยหาอดีต	 อานิสงส์จึงตกแก่ภาพยนตร์เก่า	 เพลงเก่าหรือแม้แต่ 

สิ่งของเก่า	 ๆ	 ที่ทุกคนเคยเห็นในอดีตด้วย	 แฟนฉันประสบความ 

ส�าเรจ็เกนิคาด	สามารถท�าเงนิรายได้มากทีส่ดุในปีนัน้ประมาณ	๑๓๗	 

ล้านบาท	

	 นอกจากแฟนฉันจะเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ยอดนิยมของ 

ปี	๒๕๔๖	แล้ว	ก็ยังมีรับรางวัลต่าง	ๆ 	มากมายเป็นประกันด้วย	เช่น	 

รางวัลสุพรรณหงส	์ ผู้ก�ากับการแสดงยอดเยี่ยม	 ผู้แสดงสมทบชาย 

ยอดเยี่ยม	 (เฉลิมพล	 ทิฆัมพรธีรวงศ์)	 รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง 

ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม	(เฉลิมพล	ทิฆัมพรธีรวงศ์)	รางวัลสตาร์ 

เอ็นเตอร์เทนเมนท์	 อวอร์ด	 บันทึกเสียงยอดเยี่ยม	 ก�ากับภาพ 

ยอดเยีย่ม	ล�าดบัภาพยอดเยีย่ม	บทภาพยนตร์ยอด	ผูก้�ากบัการแสดง 

ยอดเยี่ยม	 ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม	 (เฉลิมพล	 ทิฆัมพรธีรวงศ์)	 

ภาพยนตร์ยอดเยีย่ม	รางวลัเฉลมิไทยอวอร์ด	นกัแสดงหญงิในบทน�า 

จากภาพยนตร์ไทยแห่งปี	 (โฟกัส)	 รางวัลแฮมเบอร์เกอร์	 อวอร์ด 

นักแสดงหญิงยอดเยี่ยม	(โฟกัส)

	 แฟนฉัน	 เพียงเรื่องเดียวก็ท�าดาราเด็กอย่างชาลี-โฟกัส	 

โด่งดังและแจ้งเกิดทันที	 จากนั้นชาลีก็มีผลงานบันเทิงต่าง	 ๆ	 เช่น 

ภาพยนตร์เรื่อง	กบฎท้าวศรีสุดาจันทร์	 (๒๕๔๘)	 เด็กหอ	 (๒๕๔๙)	 

สุดสาคร	 (๒๕๔๙)	 ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น	 (๒๕๕๑)	 ๕	 แพร่ง	 

(๒๕๕๒)	 รถไฟฟ้ามาหานะเธอ	 (๒๕๕๒)	ส่วนที่เป็นละครโทรทัศน์	 

เช่นเรื่อง	หนึ่งตะวันพันดาว	ครูไหวใจร้าย	The	Gang	พลพรรครัก 

แผ่นดิน	 เพื่อนซ่า...เทวดาจิ๋ว	 นอกจากนี้ยังมีงานแสดงมิวสิกวิดิโอ 

เพลง	งานถ่ายแบบโฆษณาสินค้าต่าง	ๆ 	ชาลี	ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง 

พระสุรัสวดี	ปี	๒๕๔๙	ผู้แสดงน�าชายยอดเยี่ยม	จากเรื่อง	 เด็กหอ	 

รางวัลดารานักแสดงดาวรุ่งที่น่าจับตามองในระดับเอเชีย	 จากงาน 

สตาร์	ซัมมิท	เอเชีย
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วทัญญู มุ่งหมาย ชื่อในการแสดง  วทัญญู มุ่งหมาย
ชื่อ-นามสกุลจริง วทัญญู มุ่งหมาย
วันเกิด   ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘
พิมพ์มือลานดารา ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๒

	 วทัญญู	 มีชื่อเล่นว่า	 แมน	 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากโรงเรยีนเบญจมะมหาราช	จงัหวดัอบุลราชธานี	แล้วมาเรยีนต่อ 

คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วย 

การเป็นนกัร้องโดยเมือ่ปี	๒๕๒๖	ได้รบัรางวลันกัร้องดเีด่น	๕	ภมูภิาค 

ประเภทเพลงไทยสากลและเพลงสากล	 ทางรายการเพลงเงินล้าน	

สถานีโทรทัศน์ช่อง	๙	อสมท.	(ซิวเนชั่นแนล)	ต่อมาปี	๒๕๒๗	ได้รับ 

รางวัลป๊อปปูล่าร์โหวตเพลงสากล	ทางรายการเพลงเงินล้าน	สถานี 

โทรทัศน์	ช่อง	๙	อสมท.	และปี	๒๕๓๐	เป็นตัวแทนนักร้องไทยร่วม 

ประกวดนักร้องยอดเยี่ยมเอเชียที่ประเทศฮ่องกง	

	 ปี	๒๕๒๗	วทัญญูเริ่มเป็นนักจัดรายการวิทยุ	ทางสถานี 

วิทยุ	FM.๑๐๑	กองบัญชาการทหารสูงสุด	ต่อมาปี	๒๕๒๘	เมื่อสอบ 

ได้ใบผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์	 จึงเริ่มงานเป็นผู้ประกาศ 

รายการโทรทัศน์	ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก	ช่อง	๗	สี	จากนั้นปี	 

๒๕๓๐	 ก็เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์	 ทางสถานีโทรทัศน์	 ช่อง	 ๙ 

อสมท.	ซึง่ช่วงนี	้วทญัญไูด้ออกอลับัม้เพลงในค่ายแกรมมีช่ดุ	วนัแรก 

เจอ	

	 วทัญญู	 เป็นนักเรียนการแสดงและการจัดรายการ	 ช่อง	 

๗	สี	รุ่นที่	๑	มีผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือ	เมฆินพิฆาต	ทาง 

ไทยทีวีสี	ช่อง	๓	แต่ละครที่สร้างชื่อเสียงในฐานะพระเอกก็คือ	ลาน 

ลูกไม้	ส่วนละครที่สร้างชื่อในฐานะตัวร้ายก็คือ	ต�ารับรัก	ทางสถานี 

โทรทัศน์	ช่อง	๗	สี	นอกจากนี้	 วทัญญู	ยังมีผลงานละครโทรทัศน์ 

ติดต่อกันอีกหลายเรื่องเช่น	 ชีวิตเปื้อนฝุ่น	 มายา	 บัวแล้งน�้า	 ข้าว 

เปลือก	เงาใจ	ฟ้ากระจ่างดาว	

	 ส�าหรับวงการภาพยนตร์ไทยนั้น	 วทัญญูแสดงเป็น 

พระเอกครัง้แรกจากภาพยนตร์รกัวยัรุน่	ซึง่ยกกองไปถ่ายท�าถงึกรงุ 

ปักกิง่เรือ่ง	เรารกักนันะ	(ทีปั่กกิง่)	โดยแสดงคูก่บั	อรพรรณ	พานทอง	 

เป็นงานการก�ากับของ	 ศุภักษร	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๒๔	 มกราคม	 

๒๕๓๐	ตามด้วยเรื่อง	วัยเปรี้ยวปึ้ก	ๆ	ที่แสดงคู่กับ	พิม	วัฒนพานิช	 

เข้าฉายวันที่	 ๑๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๓๐	 แต่ภาพยนตร์ที่ท�าให้แฟน 

ภาพยนตร์เห็นความสามารถทางการแสดงของวทัญญูเด่นชัดยิ่ง 

ขึ้น	 ก็เห็นจะเป็นภาพยนตร์ที่พรพจน์ฟิล์มใช้วีธีประชันดาราเจ้า 

บทบาทหลาย	ๆ	คน	แม้วทัญญูจะได้รับบทตัวรองในเรื่อง	แต่เมื่อดู 

จากสีหน้า	 ท่าทาง	 ค�าพูดและอารมณ์ที่แสดงมาในเรื่อง	 ปีกมาร	 

(๒๕๓๐	 ยุรนันท์-นาถยา-พงษ์พัฒน์)	 และพรหมจารีสีด�า	 (๒๕๓๐	 

บณิฑ์-นาถยา-เกรยีงไกร)	แล้ว	กจ็ะเหน็ว่า	วทญัญเูข้าถงึบทบาทการ 

แสดงเช่นว่านัน้ได้ด	ีก่อนทีว่ทญัญจูะปิดท้ายการภาพยนตร์ด้วยเรือ่ง	 

ก้อ..โอ.เค.นะ	(๒๕๓๐	นาถยา-ยุทธนา-บิณฑ์-พร้อมพงศ์)	

	 จากนั้นวทัญญูก็หันหลังให้กับวงการภาพยนตร์ไทย	 แต่ 

ยังมิได้ยุติบทบาท	เพียงแต่ปรับเปลี่ยนไปท�างานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง 

กับการบันเทิงโดยเป็นดาราโทรทัศน์	 นักร้อง	 นักเขียน	 ผู้ผลิตสื่อ 

โฆษณาประชาสมัพนัธ์	ผูจ้ดัรายการ	ผูผ้ลติรายการวทิยโุทรทศัน์และ 

อาจารย์มหาวิทยาลัย	ตัวอย่างเช่น	เป็นเจ้าของผลงานพ็อคเก็ตบุ๊ค	 

สวสัดไีฮโซ	กลยทุธ์คนดงัสู	่เส้นทางนกัการเมอืง	เป็นผูด้�าเนนิรายการ 

ร้อยแปดทางรอด	 ทางสถานีโทรทัศน์	 ITV	 ผู้ด�าเนินรายการลูกทุ่ง 

วิทยุ	ลูกทุ่งรักไทย	ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์นัดฝันวันศุกร์	ทางสถานี 

โทรทัศน์กองทัพบกช่อง	 ๕	 เป็นอาจารย์ประจ�าคณะนิเทศศาสตร์	 

สาขาสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยเกริก	ฯลฯ	



๓

๑๐
๐ 

ดา
วบ

นล
าน

ดา
รา

บดินทร์ ดุ๊ก ชื่อในการแสดง  บดินทร์ ดุ๊ก
ชื่อ-นามสกุลจริง บดินทร์ ดุ๊ก
วันเกิด   ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙
พิมพ์มือลานดารา ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๓

	 บดินทร์	 ดุ๊ก	 มีชื่อเล่นว่า	 ดุ๊ก	 จบชั้นมัธยมศึกษาจาก 

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก	 เข้าเรียนต่อคณะนิเทศศาสตร์	 สาขาการ 

โฆษณา	 มหาวิทยาลัยเกริก	 ได้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ	 ๑	 เข้า 

วงการภาพยนตร์ครั้งแรกด้วยการเป็นพระเอกวัยรุ่นแสดงคู่กับ	 

กาญจนา	จนิดาวฒัน์	ในเรือ่ง	หากคณุรกัใครสกัคน	ผลงานการก�ากบั 

ของ	ม.จ.ทพิยฉตัร	ฉตัรชยั	ซึง่เป็นภาพยนตร์รกัโรแมนตกิสอดแทรก 

ด้วยเพลงไพเราะ	เน้นมุมภาพสวยงามตามสไตล์ท่านทิพย์	 เข้าฉาย 

เมื่อวันที่	 ๒๐	 มิถุนายน	 ๒๕๓๐	 ก็ท�าให้วงการภาพยนตร์ไทยได้ 

พระเอกใหม่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นอีกคน	 จากนั้นปี	 ๒๕๓๑	 ท่านทิพย์ก็ 

เพิ่มความดังให้กับ	บดินทร์	ดุ๊ก	อีกด้วยการจับไปประกบกับ	ท็อป 

บรรลือฤทธิ์	และ	มาช่า	วัฒนพานิช	ในภาพยนตร์เพลงรักโรแมนติก 

ที่ยกกองไปถ่ายภาพวิวทิวทัศน์สวยงาม	 แปลกตาแปลกใจในต่าง 

ประเทศมาให้ดูเพลิน	 ๆ	 ในเรื่อง	 จงรัก	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๑๖	 

กุมภาพันธ์	๒๕๓๑	แฟนภาพยนตร์ก็รู้จักพระเอกคนนี้มากขึ้นอีก	

	 ท�าให้ปี	๒๕๓๑	บดินทร์	ดุ๊ก	มีผลงานภาพยนตร์เข้าฉาย 

อีกหลายเรื่อง	เช่น	มันโผล่ขึ้นมาหยอก	(บดินนทร์	ดุ๊ก-แทมมี่	แอน 

ชูศรี)	 อี-จู ้-กู ้-ปู ่-ป้า	 (พิม-บดินทร์	 ดุ ๊ก-ปิยะมาศ)	 ด้วยรักคิดถึง 

(ลลิตา-บดินทร์	ดุ๊ก)	มนต์รักเพลงทะเล้น	(บดินทร์	ดุ๊ก-นาตาช่า)	เท่ 

แต่ห้าแต้ม	 (บดินทร์	 ดุ๊ก-สิเรียม)	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพยนตร์ 

วัยรุ่นตลกมีเพลงผสมบ้าง	

	 ปี	๒๕๓๒	บดินทร์	ดุ๊ก	ก็ยังมีผลงานภาพยนตร์แสดงไว้ 

อีกหลายเรื่อง	เช่น	คู่วุ่นอลเวง	(บดินทร์	ดุ๊ก-วาสิฎฐี)	สุดหัวใจเลย 

นะ	(บดนิทร์	ดุก๊-สเิรยีม)	วยัดบิ	(บดนิทร์	ดุก๊-ศราวธุ-ลลีาวด)ี	เสน่หา	 

(บดินทร์	 ดุ๊ก-ไกรวิทย์	 –จริยา)	 จะรักอยู่แล้วเชียว	 (บดินทร์	 ดุ๊ก- 

กันตา)	ไม่รักได้ไง	(บดินทร์	ดุ๊ก-กันตา)	ซึ่งในจ�านวนนี้	วัยดิบ	เป็น 

ภาพยนตร์ที่	บดินทร์	ดุ๊ก	ได้เล่นบทชีวิตหนัก	ๆ	อย่างที่ไม่เคยเห็น 

มาก่อน	 จากนั้น	 บดินทร์	 ดุ๊ก	 ก็หันไปเอาดีทางการแสดงละคร 

โทรทศัน์	ได้รบัการตอบรบัอย่างดจีากแฟน	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง	ต�ารบั 

รัก	ห้องหุ่น	ปีศาจแสนกล	ริษยา	ละครเร่	นางทิพย์	เรือนแรม	คนละ 

โลก	แม่ผัวมหาภยักับสะใภ้สารพัดพิษ	แม่นาคพระโขนง	ไม่สิ้นไร้ไฟ 

สวาท	นางฟ้าหลงทาง	พล	นิกร	กิมหงวน	คลื่นชีวิต	พรหมไม่ได้ลิขิต	 

ทัดดาว	บุษยา	รักผู้พันแถมเรือพ่วง	รากนครา	ลูกหลง	หาดหรรษา	 

ฯลฯ		

	 อย่างไรก็ตาม	 อาจเป็นเพราะช่วงที่	 บดินทร์	 ดุ๊ก	 แสดง 

ภาพยนตร์นั้นจะมีข้อจ�ากัดซึ่งถูกก�าหนดให้แสดงแต่บทบาทเดิม	 ๆ	 

ครั้นเมื่อบดินทร์	 ดุ ๊ก	 มีโอกาสแสดงละครโทรทัศน์หลากหลาย 

บทบาท	 จึงท�าให้แฟน	 ๆ	 ได้เห็นถึงความสามารถของบดินทร์	 ดุ๊ก	 

มากยิ่งขึ้น	นอกจากนี้ช่วงที่	บดินทร์	ดุ๊ก	แสดงภาพยนตร์และละคร 

โทรทัศน์นั้น	บดินทร์	ดุ๊ก	ก็ยังเป็นนักร้องออกอัลบั้มเพลงหลายชุด 

และยังคงรับงานแสดงภาพยนตร์อยู่บ้างจวนจนปัจจุบัน	 เช่นเรื่อง	 

ด้วยรักไม่รู้จบ	(๒๕๓๔	บดินทร์	ดุ๊ก-สิเรียม)	ซึ่งเป็นการแสดงให้กับ 

ท่านทพิย์เป็นเรือ่งสดุท้าย	ก่อนทีบ่ดนิทร์	ดุก๊	จะไปเป็นอาจารย์สอน 

หนงัสอืและกลบัมาปรากฏตวัให้เหน็อกีในภาพยนตร์เรือ่ง	พรางชมพู	 

(๒๕๔๕)	เฉิ่ม	(๒๕๔๘)	แฟนเก่า	(๒๕๕๒)	



	 ดวงชวีนั	มชีือ่เล่นว่า	ไก่	เกดิทีก่รงุเทพมหานคร	หลงัจาก 

เรียนจบชั้น	ม.ศ.๓	ที่โรงเรียนอัมพรไพศาล	ปี	๒๕๑๕	ก็เดินทางไป 

เรยีนวชิาชพีและภาษาทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา	ขณะอยูต่่างประเทศ 

เคยประกวดนางงามท้องถิ่นได้ต�าแหน่ง	 พอกลับเมืองไทย	 สมชาย	 

นิลวรรณ	 ก็ส่งดวงชีวันเข้าประกวดนางงามออด๊าซ	 ซึ่งขณะนั้น 

ก�าหนดจะตัดสินวันที่	๑๐	ตุลาคม	๒๕๑๙	เผอิญเกิดเหตุการณ์	๖	 

ตุลาเสียก่อน	 จึงเลื่อนงานออกไป	 บริษัทลอรีสจึงส่งดวงชีวันไป 

ประกวดมิสเวิร์ดแทน	 จากนั้นก็กลับมาเดินแฟชั่น	 เดินแบบให้กับ 

โรงเรียนสอนตัดเสื้อต่าง	ๆ

	 ดวงชีวัน	 เริ่มเข้าวงการภาพยนตร์โดยแสดงเป็นนางเอก 

ให้กับ	สมโภชน์	แสงเดือนฉาย	ในเรื่อง	ยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์	คู่ 

กับ	ยอดชาย	เมฆสุวรรณ	เข้าฉายเมื่อวันที่	๑๖	เมษายน	๒๕๒๐	แม้ 

บทจะเน้นหนักไปที่ยอดชายซึ่งแสดงเป็นมนุษย์คอมพิวเตอร์ก็ตาม	 

แต่ผลจากการเรื่องนี้ก็ท�าให้ดวงชีวันมีผลงานภาพยนตร์ตามมาอีก	 

เช่น	อย่าแหย่ฉลาม	(๒๕๒๐	สมบัติ-พิศมัย)	นางฟ้าท่าเรือ	(๒๕๒๐	 

กรุง-ยอดชาย)	 เก้าล้านหยดน�้าตา	 (๒๕๒๐	สรพงษ์-เนาวรัตน์)	 ซึ่ง 

สองเรื่องหลังนี้เป็นงานสร้างของเฮียหลอ	พิชัย	น้อยรอด	ที่ท�าการ 

ตลาดโฆษณาเชิงรุกจนท�าให้ชื่อเสียงของดวงชีวันโด่งดังยิ่งขึ้น	

	 เหตุเพราะว่า	ดวงชีวัน	ได้ฉายา	สาวสะโพกดินระเบิด	จึง 

เป็นที่ปรารถนาของสายหนังต่างจังหวัดจะใช้อาศัยเป็นจุดขาย	 จึง 

เจาะจงให้ภาพยนตร์ทกุเรือ่งสมยันัน้จะต้องมดีวงชวีนัร่วมแสดงด้วย	 

จะมากน้อยไม่ส�าคัญขอให้มีชื่อดวงชีวันก็พอ	 ซึ่งก็ตรงกับดวงชีวัน 

พอดีที่ไม่ค่อยจะยึดติดกับบทบาทนางเอก	 ท�าให้ปี	 ๒๕๒๑	 มี 

ภาพยนตร์ที่ดวงชีวันแสดงเข้าฉายหลายเรื่อง	 เช่น	 ล้วงคองูเห่า	 

(สมบัติ-ปริศนา)	หมัดปืนไว	(สมบัติ-ทัศน์วรรณ)	ชาติผยอง	(สมบัติ- 

จตพุล)	อาณาจกัรนกัเลง	(สมบตั-ินาท)	ใครว่าข้าชัว่	(สรพงษ์-อเุทน)	 

สิงห์เดี่ยวดงนักเลง	(สมบัติ-ปริศนา)	ไอ้สู้สองสลึง	 (สมบัติ-ปริศนา)	 

อโีล้นซ่าส์	(กรงุ-เนาวรตัน์)	ขนุดอน	(กรงุ-สรพงษ์)	อะไรกนัวะ	(กรงุ- 

ล้อต๊อก)	 สิงห์สั่งป่า	 (สมบัติ-กรุง)	 ข้ามาคนเดียว	 (สมบัติ-อรัญญา)	

ใต้ฟ้าสีคราม	 (นพพล-เนาวรัตน์)	 ลูกท่งปืนคด	 (กรุง-พิศมัย)	 ซึ่งใน ๓
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ดวงชีวัน โกมลเสน ชื่อในการแสดง  ดวงชีวัน โกมลเสน
ชื่อ-นามสกุลจริง ดวงชีวัน โกมลเสน
วันเกิด   ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
พิมพ์มือลานดารา ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๔

จ�านวนนี้	ชาติผยอง	ซึ่ง	รุจน์	รณภพ	ก�ากับการแสดง	ถูกกล่าวถึง 

มากที่สุดเพราะดวงชีวัน	รับบท	โรมมนัส	นางนกต่อสาวสวยที่สวม 

ชุดนอนบาง	ๆ	ใช้เล่ห์สวาทมัดใจ	เปลว	สุริยง	นักฆ่าจนอยู่หมัด	

	 จากนั้นตั้งแต่ปี	 ๒๕๒๒	 ถึงปี	 ๒๕๒๗	 ดวงชีวันมีผลงาน 

ภาพยนตร์ตดิต่อกนัเรือ่ยมาเช่น	บี+้บอด+ใบ้	(๒๕๒๒	กรงุ-ยอดชาย)	 

ไอ้ติงต๊อง	 (๒๕๒๒	 สมบัติ-กรุง)	 ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก	 (๒๕๒๒	 

สมบัติ-อรัญญา)	จิ๊กกี๋ก็มีหัวใจ	(๒๕๒๒	สมบัติ-พิศมัย)	ไอ้คลั่งทะเล 

โหด	 (๒๕๒๒	 สรพงษ์-นันทนา)	 ปล้นบ้าๆ	 บวมส์ๆ	 (๒๕๒๒	 เด่น- 

ดวงชีวัน)	 วีระบุรุษ	 นปข.	 (๒๕๒๒	 เสกสิทธิ์-ดวงชีวัน)	 ไอ้ฟ้าผ่า	 

(๒๕๒๒	 กรุง-ลลนา)	 ไม่มีค�าว่ารัก	 (๒๕๒๒	 สรพงษ์-ลลนา)	 ไอ้ถึก	 

(๒๕๒๒	สรพงษ์-ยุวธิดา)	ฝนเดือด	(๒๕๒๒	สมบัติ-เนาวรัตน์)	ถล่ม 

จอมอิทธิพล	(๒๕๒๒	กรุง-สรพงษ์)	ลูกชั่ว	(๒๕๒๒	กรุง-อุเทน)	อยู่ 

อย่างเสือ	 (สรพงษ์-นาท)	นรกแตก	 (๒๕๒๒	สมบัติ-กรุง)	พะเนียง 

แตก	 (๒๕๒๒	 สมบัติ-สุพรรษา)	 สิงห์ล่าสิงห์	 (๒๕๒๒	 สมบัติ-กรุง)	 

จอมราวี	 (๒๕๒๓	กรุง-สรพงษ์)	 ผ่าปืน	 (๒๕๒๓	สมบัติ-เนาวรัตน์) 

ไอ้ขุนเพลง	(๒๕๒๓	ไพรวัลย์-พิศมัย)	แข่งรถแข่งรัก	(๒๕๒๓	กรุง- 

สุเชาว์)	 ไอ้ย่ามแดง	 (๒๕๒๓	สรพงษ์-สุพรรษา)	๒	พยัคฆ์	 (๒๕๒๓ 

สรพงษ์-จารณุ)ี	นกัฆ่ามหาประลยั	(๒๕๒๓	สมบตั-ิอรญัญา)	ไกรทอง	 

(๒๕๒๓	สมบัติ-สรพงษ์)	ช่างเขาเถอะ	(๒๕๒๓	สรพงษ์-จารุณี)	เจ้า 

พายุ	(๒๕๒๓	สมบัติ-สรพงษ์)	กากี	(๒๕๒๓	สรพงษ์-ทูน)	สิงห์คนอง 

ปืน	(๒๕๒๔	สรพงษ์-นันทนา)	จอมตะบัน	(๒๕๒๔	สมบัติ-ปิยะมาศ)	 

ยอดหญิงผู้ยิ่งใหญ่	 (๒๕๒๔	 สมบัติ-วาสนา)	 เชลยศักดิ์	 (๒๕๒๔ 

อาพร-ทูน)	พระรถเมรี	 (๒๕๒๔	ทูน-สุพรรษา)	นานแค่ไหนก็ยังรัก	 

(๒๕๒๔	 จตุพล-เนาวรัตน์)	 สัตว์สงคราม	 (๒๕๒๔	 พิศาล-รณ) 

แสนรกั	(๒๕๒๔	พยคัฆ์	–เนาวรตัน์)	จระเข้เถนขวาด	(๒๕๒๕	สมบตั-ิ 

ทูน)	 ล่าข้ามโลก	 (๒๕๒๖	 กรุง-เนาวรัตน์)	 ถล่มด่านปืน	 (๒๕๒๗ 

สรพงษ์-สุรเวช)	ฆ่าข้ามแดน	(๒๕๒๗	สรพงษ์-นันทนา)	และสุดท้าย	 

ดวงชีวัน	 ก็มาเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง	 ขอโทษที..ที่รัก	 (๒๕๒๗ 

สุรชัย-พุ่มพวง)
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ไพโรจน์ ใจสิงห์ ชื่อในการแสดง  ไพโรจน์ ใจสิงห์
ชื่อ-นามสกุลจริง ไพโรจน์ ใจสิงห์
วันเกิด   ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๖
พิมพ์มือลานดารา ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๕

	 ไพโรจน์	 เกิดที่จังหวัดอุตรดิตถ์	 หลังจากจบโรงเรียน 

ฝึกหัดครูพลานามัย	 ก็มาสอนที่โรงเรียนสารวิทยาอยู่	 ๘	 ปีแล้วไป 

สอนต่อที่โรงเรียนอ�านวยศิลป์พระนครอีก	๒	ปี	ระหว่างเป็นครูก็ใช้ 

เวลาว่างตอนกลางคนืออกไปเล่นดนตร	ีต่อมาเป๊ียกโปสเตอร์	ผูก้�ากบั 

ภาพยนตร์เรื่อง	โทน	(๒๕๑๓)	ซึ่งขณะนั้นก�าลังโด่งดังมาชวนให้ไป 

แสดงภาพยนตร์	ไพโรจน์จึงลาออกจากการเป็นครูเพื่อเสี่ยงดวงกับ 

วงการบันเทิง	ซึ่งในเรื่องต้องแสดงคู่กับ	วนิดา	อมาตยกุล	นางเอก 

ใหม่ด้วย	แถมเป๊ียกยงัให้ชือ่ภาพยนตร์ทีแ่สดงอกีว่า	ดวง	แต่เมือ่ดวง 

เริม่ฉายวนัที่	๒๙	ธนัวาคม	๒๕๑๔	ไพโรจน์กห็ายใจได้ทัว่ท้องเพราะ 

สามารถก้าวเข้าสูก่ารเป็นพระเอกคนใหม่ได้สมใจ	ท�าให้ปี	๒๕๑๕	มี 

ภาพยนตร์ที่ไพโรจน์แสดงเป็นพระเอกเข้ามาฉายหลายเรื่อง	 เช่น	 

เพชรตาแมว	(นยันา)	หวัใจมตีนี	(สคุนธ์ทพิย์)	สาวขบเผาะ	(ผึง้)	รอย 

บุญ	(สุทิศา)	ลูกชู้	(สุทิศา)	แม่ยาย	(สุคนธ์ทิพย์)	คนสู้คน	(อรัญญา)	

	 ปี	 ๒๕๑๖	 ไพโรจน์ก็ยังคงความเป็นพระเอกตัวหลักให้ 

กับภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง	 เช่น	 เสือหยิ่งสิงห์ผยอง	 (ปริศนา) 

มารรัก	 (มยุรฉัตร)	 สายชล	 (สุทิศา)	 ดรุณีผีสิง	 (สุทิศา)	 รสสวาท 

(ซีซาน)	 ไผ่ล้อมรัก	 (อรัญญา)	 เหลือแต่รัก	 (วันดี)	 ความรักมักเป็น 

อย่างนี้	 (ภัสสร)	 รัญจวนจิต	 (วันดี)	 หมอกฟ้า	 (สุทิศา)	 ยอดสงสาร	 

(วันดี)	เจ้าดวงดอกไม้	(กันยา)	และยืนระยะมาจนถึงกลางปี	๒๕๑๗	 

เช่นเรื่อง	สามปอยหลวง	(นัยนา)	น�้าตานาง	(วันดี)	แม่	(ปริศนา)	ผู้ดี 

เถื่อน	(อรัญญา)	เกาะรักนางงู	(ปริศนา)	บุษบาขายรัก	(พิศมัย)	แต่ 

ช่วงปลายปี	๒๕๑๗	ไพโรจน์ก็ถูกจับประกบกับพระเอกอื่น	เช่น	คู่หู	 

(อุเทน)	หัวใจ	๑๐๐	ห้อง	(กรุง)	โดยเฉพาะเรื่องหลังนี้เล่นเป็นผู้ชาย 

หลายรัก	สุดท้ายก็ถูกยิงตาย

	 จากปี	๒๕๑๘	เป็นต้นมา	ไพโรจน์กถ็กูจบัประกบพระเอก 

อื่น	ๆ	ตามกระแส	บางทีก็รับบทตัวรอง	ผู้ร้าย	ตัวพ่อ	บทตลกบ้าง	 

เช่นเรื่อง	 เสือพี่สิงห์น้อง	 (๒๕๑๘)	ลูกผู้ชาย	 (๒๕๑๘)	 ระห�่าล�าหัก	 

(๒๕๑๘)	พยัคฆ์ร้ายไทยถีบ	(๒๕๑๘)	๗	ดอกจิก	(๒๕๑๘)	สาวแรง 

สูง	(๒๕๑๘)	งิ้วราย	(๒๕๑๘)	ตัดเหลี่ยมเพชร	(๒๕๑๘)	สันดานชาย	 

(๒๕๑๙)	แสบ	(๒๕๑๙)	๘	เหลี่ยม	๑๒	คม	(๒๕๑๙)	จระเข้ฟาดหาง	 

(๒๕๑๙)	เผาขน	(๒๕๑๙)	เดียมห์	(๒๕๑๙)	มหาอุตม์	(๒๕๑๙)	ป่า 

อันตราย	 (๒๕๑๙)	 รถไฟ	 เรือเมล	์ ลิเก	 ต�ารวจ	 (๒๕๑๙)	 เสาร	์ ๕	 

(๒๕๑๙)	๓	นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่	(๒๕๑๙)	ดับสุริยา	(๒๕๑๙)	คมเฉือนคม	 

(๒๕๑๙)	ขยะ	(๒๕๑๙)	สู้	(๒๕๑๙)	แมงดาปีกทอง	(๒๕๑๙)	ชุมเสือ	 

(๒๕๑๙)	ทองลูกบวบ	(๒๕๑๙)	นักเลงมหากาฬ	(๒๕๑๙)	ชาติสิงห์ 

ทุ่งสง	 (๒๕๒๐)	 ปล้นอเมริกา	 (๒๕๒๐)	 ไฟเหนือลมใต้	 (๒๕๒๐) 

๓	นัด	(๒๕๒๐)	ตาปีอีปัน	(๒๕๒๐)	๑๒	สิงห์สยาม	(๒๕๒๐)	ไอ้สาก 

เหล็ก	(๒๕๒๐)	ดับเครื่องชน	(๒๕๒๐)	สู้สิบทิศ	(๒๕๒๐)	ลุยแหลก	 

(๒๕๒๐)	นางฟ้าท่าเรอื	(๒๕๒๐)	เขีย้วเสอืเลบ็สงิห์	(๒๕๒๐)	ราชสห์ี 

ดง	(๒๕๒๐)	ยมบาลจ๋า	(๒๕๒๑)	ล้วงคองเูห่า	(๒๕๒๑)	ถล่มดงนกัเลง	 

(๒๕๒๑)	พ่อเสอืลกูสงิห์	(๒๕๒๑)	เสอืเผ่น	(๒๕๒๑)	อาณาจกัรนกัเลง	 

(๒๕๒๑)	ดงเย็น	(๒๕๒๑)	ด่านนรก	(๒๕๒๑)	ขุนกระทิง	(๒๕๒๑)	 

ถล่มวังข่า	(๒๕๒๑)	มหาหิน	(๒๕๒๑)	ลูกโดด	(๒๕๒๑)	ข้ามาจาก 

เมืองนคร	(๒๕๒๑)	ไอ้นก	(๒๕๒๑)	ขุนดอน	(๒๕๒๑)	มันส์เขาละ	 

(๒๕๒๑)	 หอหญิง	 (๒๕๒๑)	 ฆ่าอย่างเดียว	 (๒๕๒๑)	 นักล่าผาทอง	 

(๒๕๒๑)	อวนด�า	(๒๕๒๒)	ตลุมบอน	(๒๕๒๒)	โป่งกระทิง	(๒๕๒๒)	 

ไอ้ฟ้าผ่า	(๒๕๒๒)	ไอ้ปืนเดีย่ว	(๒๕๒๒)	ลาบเลอืด	(๒๕๒๒)	นรกแตก	 

(๒๕๒๒)	ชายชาติเสือ	(๒๕๒๓)	บุญเพ็งหีบเหล็ก	(๒๕๒๓)	ยางโทน	 

(๒๕๒๓)	๕	คม	(๒๕๒๔)	พยัคฆ์ร้าย	๖	แผ่นดิน	(๒๕๒๕)	จ้าวนักเลง 

ปืน	(๒๕๒๕)	เพชรตัดหยก	(๒๕๒๕)	สั่งมัจจุราช	(๒๕๒๖)	แด่คุณครู 

ด้วยดวงใจ	 (๒๕๒๙)	ยิ้มม์	 (๒๕๒๙)	ขุมทรัพย์ทับทิมด�า	 	 (๒๕๓๐)	 

เรือมนุษย์	(๒๕๓๑)	นางโจร	(๒๕๓๔)

	 นอกจากนี้	ไพโรจน์	ยังเคยเป็นผู้สร้างผู้ก�ากับภาพยนตร์	 

เช่นเรือ่ง	นกัฆ่าขนตางอน	(๒๕๒๕	สรพงศ์-หมเีซยีะ)	ลกูหลง	(๒๕๒๘	 

จักรี-ศิรดา)	 ราชสีห์หน้าเซ่อ	 (๒๕๓๑	 อภิชาติ-พร้อมพงศ์)	 รอยไถ	 

(๒๕๓๒	บิณฑ์-ชุติมา)	 เมื่อปี	๒๕๔๒	 ไพโรจน์กลับมามีชื่อเสียงอีก 

ครั้งจากการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับภาพยนตร์โฆษณาเปิดตัวเบียร์ 

ลีโอและปัจจุบันไพโรจน์ก็ยังคงมีงานแสดงทั้งละครโทรทัศน์และ 

ภาพยนตร์
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วิยะดา อุมารินทร์ ชื่อในการแสดง  วิยะดา อุมารินทร์
ชื่อ-นามสกุลจริง วิยะดา ตรียะกุล
วันเกิด   ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘
พิมพ์มือลานดารา ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๖

	 วิยะดา	 มีชื่อเล่นว่า	 อูม	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 เป็น 

น้องสาวของ	วิภาวดี	ตรียะกุล	ดาราเซ็กซี่ของเมืองไทย	เรียนจบชั้น	 

ม.ศ.๓	จากโรงเรยีนอสัสมัชญัคอนแวนต์	แล้วเรยีนต่อวชิาธรุกจิการ 

บินพาณิชย์	ส�าเร็จชั้นปีที่	๓	ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยานุกรณ์	 

เคยถกูส่งไปฝึกงานกบัการบนิคาเธ่ย์แปซฟิิกทีป่ระเทศฮ่องกง	ใฝ่ฝัน 

อยากจะเป็นแอร์โฮสเตส	 ก่อนเข้าวงการภาพยนตร์เคยแสดงเป็น 

นางเอกละครทีวีลักษมีการละคร	 ที่ไทยทีวีสี	 ช่อง	 ๓	 คู่กับวิทยา 

สุขด�ารง	ในเรื่อง	เกลียวกรรม	เคยถ่ายภาพยนตร์โฆษณานมตราหมี 

และเคยร่วมแสดงภาพยนตร์โทรทศัน์ชดุ	หมอผ	ีของ	ม.จ.ชาตรเีฉลมิ 

ยุคล	

	 วิยะดาถูกเลือกจาก	ม.จ.ชาตรีเฉลิมยุคล	ให้รับมารับบท	 

มาลี	 สาวเหนือที่ถูกล่อลวงมาเป็นโสเภณีในเรื่อง	 เทพธิดาโรงแรม	 

โดยชือ่ในการแสดงของวยิะดานัน้	สรุพล	โทณะวนกิ	เป็นผูต้ัง้ให้	เมือ่ 

เทพธิดาโรงแรม	 เข้าฉายวันที่	 ๒	 มีนาคม	 ๒๕๑๗	 ก็ท�าให้วิยะดา 

แจ้งเกิดในวงการภาพยนตร์ทันทีโดยเฉพาะประโยคยอดฮิตที่ว่า	 

“มาลี	 เธอเป็นกะหรี่ที่สวยที่สุด”	 ซึ่งภาพลักษณ์นางเอกที่เกิดจาก 

บทโสเภณีนี้เองที่ท�าให้วิยะดายากที่จะได้รับนางเอกแสนดีเหมือน 

ดาราคนอืน่	ๆ 	ภาพยนตร์เรือ่งถดัมาจงึมกัจะถกูจบัไปประกบนางเอก 

คนอื่น	ๆ	เช่นเรื่อง	เทพบุตร	(๒๕๑๘	กรุง-ภาวนา)	เทพบุตรตัวแสบ	 

(๒๕๑๘	กรุง-นาท-ธัญญรัตน์)	มีเพียง	ป่าทรายทอง	(๒๕๑๘	สมบัติ)	 

เท่านั้นที่ได้เป็นนางเอกเต็มตัว	แต่ก็ได้บทไม่ต่างกับดาวยั่วเซ็กซี่	

	 ปี	 ๒๕๑๙	 วิยะดากลับมารับบทเป็นนางเอกแนวเดิมให้ 

กับอัศวินภาพยนตร์ในเรื่อง	ทะเลฤาอิ่ม	(สรพงศ์)	และเรื่อง	เทวดา 

เดินดิน	 (สรพงศ์)	 ก่อนที่ปี	 ๒๕๒๐	 จะได้รับบทเป็น	 แรมจันทร์ 

หมอนวดสาวคู่ขาของแท๊กซี่หนุ่มในเรื่อง	 ทองพูน	 โคกโพ	 ราษฎร์ 

เต็มขั้น	ซึ่งท�าให้วิยะดาได้รับรางวัลดาราหญิงยอดเยี่ยมเอเชีย	จาก 

การประกวดภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิก	

	 จากนัน้เป็นต้นมา	วยิะดากม็กัจะได้รบับทตวัรอง	นางร้าย	 

บทตลกหรือตัวอิจฉาที่ใช้เสน่ห์ยั่วยวนใจชาย	 ซึ่งมีหลายเรื่องเช่น 

รกัคณุเข้าแล้ว	(๒๕๒๐)	๗	ประจญับาน	(๒๕๒๐)	ล่า	(๒๕๒๐)	ตะวนั 

อ้อมข้าว	(๒๕๒๑)	มหาหิน	(๒๕๒๑)	น้องเมีย	(๒๕๒๑)	เมียหลวง	 

(๒๕๒๑)	 หอหญิง	 (๒๕๒๑)	 ยอดหญิงต๊ะติ๊งโหน่ง	 (๒๕๒๑)	 หมอ 

ตนีเปล่า	(๒๕๒๑)	ชวีตินี.้.เพือ่เธอ	(๒๕๒๒)	ไอ้คลัง่ทะเลโหด	(๒๕๒๒)	 

บ้านไร่นาเรา	(๒๕๒๒)	ก�านันโพธิ์	 (๒๕๒๒)	ไม่มีค�าว่ารัก	(๒๕๒๒)	 

หัวใจวิปริต	 (๒๕๒๒)	อ้อมอกแม่	 (๒๕๒๒)	แค้นไอ้เพลิน	 (๒๕๒๒)	 

หมอเมืองพร้าว	 (๒๕๒๒	มานิตย์)	แดร็กคูล่าต๊อก	 (๒๕๒๒)	แม่ค้า 

ขายผัก	 (๒๕๒๒)	ผ้าขะม้าแดง	 (๒๕๒๓)	 เครือฟ้า	 (๒๕๒๓)	สะใภ้ 

นิโกร	 (๒๕๒๓)	 อีพริ้งคนเริงเมือง	 (๒๕๒๓)	 เสือน้อย	 (๒๕๒๓) 

ถึงอย่างไรก็รัก	(๒๕๒๓)	แถมแหลกแจกสะบัด	(๒๕๒๓)	ภูตพิศวาส	 

(๒๕๒๓)	 เมียจ�าเป็น	 (๒๕๒๓)	 ดิน	 น�้า	 ลม	 ไฟ	 (๒๕๒๔)	 นกน้อย	 

(๒๕๒๔)	ค่าน�้านม	 (๒๕๒๔)	ลูกสาวจ่าโท	 (๒๕๒๔)	 เจ้าแม่สาลิกา	 

(๒๕๒๔)	กูละเบื่อส์	 (๒๕๒๔)	เก็บรัก	 (๒๕๒๔)	แก้วตาพี่	 (๒๕๒๔)	 

ชายสามโบสถ์	(๒๕๒๔)	สิงโตค�าราม	(๒๕๒๔)	เขยขัดดอก	(๒๕๒๔)	 

ค่าแห่งความรัก	 (๒๕๒๔)	ผึ้งแตกรัง	 (๒๕๒๔)	แม่กาวาง	 (๒๕๒๔) 

ไอ้แก่น	 (๒๕๒๔)	 เมียสองต้องห้าม	 (๒๕๒๔)	 เต้าฮวยเกศทิพย์	 

(๒๕๒๕)	 ราศีสิงห์เจ้าพระกาฬ	 (๒๕๒๕)	 นี่หรือมนุษย์	 (๒๕๒๕) 

ดาวพระเสาร์	 (๒๕๒๕)	 ปลากริมไข่เต่า	 (๒๕๒๕)	 มาดามยี่หุบ	 

(๒๕๒๕)	สายสวาทยังไม่สิ้น	(๒๕๒๕)	๔	คิงส์	(๒๕๒๕)	สะใภ้ตีนแดง	 

(๒๕๒๕)	 บุญยัง	 จับกังก�าลัง	 ๒	 (๒๕๒๕)	 พ่อค้าแม่ขาย	 (๒๕๒๕) 

จ้าวนรก	 (๒๕๒๕)	 นักฆ่าจากเจ้าพระยา	 (๒๕๒๕)	 น�้าพริกก้นถ้วย	 

(๒๕๒๕)	 เหนือชีวิต	 (๒๕๒๕)	 วังผาเดือด	 (๒๕๒๕)	 แม่หัวล�าโพง	 

(๒๕๒๖)	ลูบคมพยัคฆ์	(๒๕๒๖)	แม่ดอกกระถิน	(๒๕๒๖)	อย่าดีกว่า	 

(๒๕๒๖)	อั้งยี่	(๒๕๒๖)	มัทรีที่รัก	(๒๕๒๖)	นักเลงร้อยคม	(๒๕๒๖)	 

รกักนัวนัละนดิ	(๒๕๒๖)	เหยีย่วดง	(๒๕๒๗)	สวสัดคีณุนาย	(๒๕๒๗)	 

เพชรตัดเพชร	(๒๕๒๗)	น.ส.ลูกหว้า		(๒๕๒๗)	นวลฉวี	(๒๕๒๘)	นัก 

ร้องปืนโหด	 (๒๕๒๘)	 ขุมทองนรก	 (๒๕๒๙)	คู่สร้างคู่สม	 (๒๕๓๐)	 

สองตระกูลดิบ	(๒๕๓๑)	ฯลฯ

	 วิยะดาเริ่มหันไปแสดงละครโทรทัศน์ในปี	 ๒๕๒๓	 โดย 

เริม่จากเรือ่ง	อพีริง้	คนเรงิเมอืง	ทางช่อง	๓	ซึง่ได้รบัการต้อนรบัเป็น 

อย่างดี	จากนั้นก็มีผลงานละครโทรทัศน์เรื่อยมา	ส่วนภาพยนตร์นั้น 

ก็ยังคงรับแสดงจวบจนถึงปัจจุบัน



	 วภิาวด	ีมชีือ่เล่นว่า	ติม๋	เกดิทีก่รงุเทพมหานคร	เป็นพีส่าว 

ของ	วยิะดา	อมุารนิทร์	นางเอกเรือ่ง	เทพธดิาโรงแรม	เริม่เข้าวงการ 

ภาพยนตร์โดยแสดงภาพยนตร์	๑๖	มม.	ให้กบับรูพาศลิป์ภาพยนตร์ 

ในเรื่อง	สอยดาวสาวเดือน	ก�ากับการแสดงโดย	ฉลอง	ภักดีวิจิตร	มี	 

มิตร-เพชรา	 เป็นพระเอก-นางเอก	ส่วนวิภาวดีนั้นได้รับการเปิดตัว 

เป็นดาราหน้าใหม่พร้อมกับ	จิระศักดิ์	อิศรางกูรฯ	โดยได้รับบทเป็น 

ลูกสาวของ	มิตร	ชัยบัญชา	ชื่อว่า	สาวเดือน	เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๒	 

สิงหาคม	๒๕๑๒

	 แต่ที่ท�าให้แฟนภาพยนตร์และบรรดาผู้สร้างทั้งหลายได้ 

รู้จักวิภาวดีในฐานะดาราสาวใจกล้า	 ก็คือเรื่อง	 ลูกสาวพระอาทิตย์	 

(สมบตั-ิเพชรา)	ซึง่เป็นผลงานการสร้างและก�ากบัของ	ส.อาสนจนิดา	 

เพราะเรื่องนี้จะมีฉากที่วิภาวดีเปลื้องผ้าเล่นน�้าตกอยู่เป็นเวลานาน 

จนพระเอกมาพบ	เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๒	ตุลาคม	๒๕๑๒	ก็ท�าให้ชื่อ 

ของวิภาวดีติดท�าเนียบดาวยั่วเซ็กซี่คนใหม่ของเมืองไทยทันที	 จาก 

นั้นวิภาวดีก็มีผลงานภาพยนตร์อีกไม่กี่เรื่อง	 เช่น	 หาดใหญ่ใจสู้	 

(๒๕๑๒	สมบตั-ิเพชรา)	ก่อนทีจ่ะหยดุแสดงภาพยนตร์	หนัไปใช้ชวีติ 

ส่วนตัวและเปิดกิจการร้านอาหารอยู่พักหนึ่ง

	 วิภาวดี	 กลับเข้าวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งในปี	 ๒๕๑๔	 

คราวนี้	ไม่จ�ากัดอยู่แค่การรับงานแสดงภาพยนตร์เท่านั้น	ยังรับงาน 

ทีวี	 การโชว์ตามไนท์คลับต่าง	 ๆ	 ช่วงนี้เองที่ผู้สร้างภาพยนตร์ส่วน 

ใหญ่จะเลือกวิภาวดีให้ไปรับบทดาราสมทบซึ่งมีทั้งบทบาททั่วไป 

และแบบเน้นไปในทางยั่วยวนหรือบทเซ็กซี่อันเป็นสูตรส�าเร็จอย่าง ๓
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วิภาวดี ตรียะกุล ชื่อในการแสดง  วิภาวดี ตรียะกุล
ชื่อ-นามสกุลจริง วิภาวดี ตรียะกุล
วันเกิด   พ.ศ. ๒๔๙๐
พิมพ์มือลานดารา ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๗

หนึ่งการสร้างภาพยนตร์ตามกระแสในยุคนั้น	 ภาพยนตร์ที่วิภาวดี 

แสดงไว้ในช่วงนี้มีหลายเรื่อง	 เช่นเรื่อง	 อสูรกาย	 (๒๕๑๕	 สมบัติ- 

ปริศนา)	 แม่อายสะอื้น	 (๒๕๑๕	 สมบัติ-ทัศน์วรรณ)	 คนองกรุง	 

(๒๕๑๖	 สมบัติ-สุทิศา)	 เด่นดวงเดือน	 (๒๕๑๖	 สมบัติ-รักชนก) 

เจ้าชายห่อหมก	 (๒๕๑๖	 สมบัติ-วันดี)	 ผาอาบนาง	 (๒๕๑๗ 

ยอดชาย-สุภัค)	รักครั้งแรก	(๒๕๑๗	ยอดชาย-ภาวนา)	หัวใจ	๑๐๐	 

ห้อง	(๒๕๑๗	กรงุ-ไพโรจน์)	สตรทีีโ่ลกลมื	(๒๕๑๘	สมบตั-ิทศัน์วรรณ)	 

รางวัลชีวิตนิสิตที่รัก	 (๒๕๑๘	 ยอดชาย-กรุง-ภาวนา)	 เศรษฐีรัก	 

(๒๕๑๘	ยอดชาย-ภาวนา)	ราชินีฝิ่น	(๒๕๑๘	สมบัติ-เกาเป่าสู้)	แค้น	 

(๒๕๑๘	 สมบัติ-อรัญญา)	 นักเลงป่าสัก	 (๒๕๑๘	 สมบัติ-นาท- 

อรัญญา)	เพื่อเธอที่รัก	(๒๕๑๘	อรัญญา-นิรุตติ์)	๘	เหลี่ยม	๑๒	คม	

(๒๕๑๙	สมบัติ-นาท-ไพโรจน์)	นางบาร์	(๒๕๑๙	สรพงศ์-รุ้งลาวัลย์)	 

วีระบุรุษกุ๊ย	 (๒๕๒๐	 กรุง-นัยนา)	 ชาติสิงห์ทุ่งสง	 (๒๕๒๐	 สมบัติ- 

ไพโรจน์)	เศษมนุษย์	(๒๕๒๐	กรุง-เกาเป่าสู้)	เมียรายเดือน	(๒๕๒๐	 

กรุง-ภาวนา)	 อีเสือ	 (๒๕๒๐	 กรุง-รุ้งลาวัลย์)	 เขี้ยวเสือ	 เล็บสิงห์	 

(๒๕๒๐	สมบัติ-นาท-ไพโรจน์)	ศศิมาบ้าเลือด	(๒๕๒๑	กรุง-ศศิมา)		 

ตามล่า	(๒๕๒๓	สมบัติ-อรัญญา)	ฯลฯ

	 นอกจากนี้ 	 วิภาวดี	 ยังเคยเป็นผู ้อ�านวยการสร้าง 

ภาพยนตร์เรื่อง	 ผ้าขะม้าแดง	 ซึ่งดัดแปลงมาจากชีวประวัติของ 

นายพลนักรักในยุคเผด็จการ	น�าแสดงโดย	สมบัติ-วิยะดา	 เข้าฉาย 

เมื่อวันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๒๓	



	 นันทวัฒน์	มีชื่อเล่นว่า	ต่อ	เกิดที่กรุงเทพมหานคร	ขณะ 

อายไุด้	๑๔	ปี	ก�าลงัเรยีนอยูช่ัน้มธัยม	๓	ทีโ่รงเรยีนลาซาล	กรงุเทพฯ	 

กม็โีอกาสถ่ายแบบโฆษณาซบีรซี	ซึง่มกีารน�าออกอากาศเมือ่เมษายน	 

๒๕๓๖	จากนั้นปี	๒๕๓๗	ได้แสดงประกอบมิวสิควีดีโอเพลง	เธอยัง 

คงมีฉัน	ของ	ยุ้ย	ปัทมวรรณ	และยังมีผลงานโฆษณาอื่น	ๆ	อีก

	 นนัทวฒัน์	เข้าสูว่งการภาพยนตร์ครัง้แรกโดยเป็นหนึง่ใน 

พระเอกวัยรุ่นของไฟว์สตาร์โปรดักชั่น	 ในเรื่อง	 ตุ๊	 ต๊ะ	 ต๋อม	 แต๋ม	 

สุภาพบุรุษตัว	ต.	แสดงร่วมกับ	สมชาย	เข็มกลัด	ศรัณย์	สาครสินธิ์	 

โดยรับเป็น	 ต๋อม	 ก�ากับการแสดงโดย	 นพพร	 วาทิน	 เข้าฉายเมื่อ 

วันที่	 ๑๕	 ตุลาคม	 ๒๕๓๗	 ได้รับการตอบรับจากแฟนภาพยนตร์ 

วัยรุ่นในยุคนั้นเป็นอย่างดี	 ระหว่างแสดงภาพยนตร์	 นันทวัฒน์เคย 

ออกอลับัม้เพลงกบัค่ายคตีาโดยเป็นนกัร้องคนสดุท้ายของค่ายก่อน 

ที่คีตาจะปิดตัวไป		

	 จากนั้น	นันทวัฒน์ก็มีภาพยนตร์เรื่องที่สองตามมา	ยังคง 

เป็นภาพยนตร์แนวตลกในเรื่อง	 ดอกไม้ไนน์มากับขาหม	ู สร้างโดย 

ไฟว์สตาร์โปรดกัชัน่	โดยมี	ภธูเนศ	หงษ์มานพ-ธญัญาเรศ	รามณรงค์	 

เป็นดาราน�า		ส่วน	นันทวัฒน์	ได้รับบทเป็น	จอห์น	ก�ากับการแสดง 

โดย	ชาติชาย	แก้วสว่าง	เข้าฉายเมื่อวันที่	๔	พฤษภาคม	๒๕๓๙	แต่ 

ไม่ค่อยประสบความส�าเร็จเหมือนเรื่องแรก	 ต่างกับผลงานในเรื่อง 

ที่สามคือ	 แรงเป็นไฟละลายแค่เธอ	 ซึ่งเป็นงานสร้างของไท 

เอ็นเตอร์เทนเมนท์	 ครั้งนี้	 นันทวัฒน์ได้แสดงคู่กับ	 เต๋า	 สโรชา	 ซึ่ง 

เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นนันทวัฒน์ในบทชีวิตที่เข้มข้นและบทแอ๊คชั่น 

ที่นันทวัฒน์แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางการแสดงว่า	ไม่ก�าจัด 

อยู่เพียงแค่บทวัยรุ่น	 ตลก	ๆ	 เท่านั้น	 เป็นงานก�ากับการแสดงของ	 

ชลัท	ศรีวรรณา	เข้าฉายเมื่อวันที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๓๙	ซึ่งประสบ 

ความส�าเร็จเป็นอย่างดี	 ท�าให้ผลงานเรื่องต่อมาคือ	 ๑๘	 ฝน	 ฅน 

อันตราย	 จึงได้เห็นนันทวัฒน์ในบทชีวิตที่ถูกกดดันอย่างหนักที่สุด 

ที่ลูกผู้ชายพึ่งจะเจอะเจอ	 กระทั่งตัวนันทวัฒน์เองยังยอมรับว่า	 

บทบาทใน	 ๑๘	 ฝนฅนอันตราย	 นั้นท�าให้เขาชอบที่สุด	 สร้างโดย ๓
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นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล ชื่อในการแสดง  นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล
ชื่อ-นามสกุลจริง นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล
วันเกิด   ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒
พิมพ์มือลานดารา ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๘

ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น	โดยมี	พจน์	อานนท์	เป็นผู้ก�ากับการแสดง	เข้า 

ฉายเมื่อวันที่	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๔๐	

	 นันทวัฒน์	 หยุดแสดงภาพยนตร์พักหนึ่งโดยเข้าศึกษา 

ต่อที่คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกลับมีผลงาน

ภาพยนตร์อีกครั้งในปี	 ๒๕๔๖	 เรื่อง	 สยิว	 แสดงคู่กับ	 พิมพาภรณ์ 

ลนีตุพงษ์	สร้างโดย	สหมงคลฟิล์มอนิเตอร์เนชัน่แนล	เป็นภาพยนตร์ 

ตลกปนชีวิตแนวใหม่	ยุคทองของหนังสือแนวปลุกใจเสือป่า	ก�ากับ 

การแสดงโดย	คงเดช	จาตรุนัต์รศัมี	เข้าฉายเมือ่วนัที่	๒๘	กมุภาพนัธ์	 

๒๕๔๖	ตามด้วยเรื่อง	ตะเคียน	ภาพยนตร์สยองขวัญของสหมงคล 

ฟิล์ม	ก�ากับการแสดงโดย		เฉลิม	วงศ์พิมพ์	เข้าฉายวันที่	๒๓	ตุลาคม	 

๒๕๔๖	 ก่อนที่จะปิดท้ายในปี	 ๒๕๔๘	 ด้วยเรื่อง	 มนต์รักลูกทุ่ง	 

ภาพยนตร์เพลงที่เคยโด่งดังในอดีตที่นันทวัฒน์ได้รับบทเป็น	 คล้าว	 

คู่กับ	อุ้ม	ลักขณา	ที่รับบทเป็น	ทองกวาว	งานสร้างของ	ประสิทธิ์ 

วิจิตร์จินดา	ก�ากับการแสดงโดย	ชาคริต	พานิชกุล	เข้าฉายเมื่อวันที่	 

๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๔๘	 ซึ่งขณะนั้นมีข่าวว่า	 ผู้สร้างประท้วงกลุ่ม 

โรงภาพยนตร์ทีไ่ม่ให้โรงฉายด้วยการเผาฟิล์มภาพยนตร์ทิง้	จากนัน้ 

นันทวัฒน์ก็หันไปท�างานส่วนตัว	 เช่น	 เป็นผู้ประกาศข่าวทางสถานี 

ดาวเทียม	 “MyTV	 ทีวีของคุณ”	 (MVTV	 ช่อง	 ๘)	 ใน	 รายการ 

“คุยมัน	ทันข่าว	ฯลฯ

	 นอกจากนี้	 นันทวัฒน์	 ยังเคยแสดงละครโทรทัศน์ไว้กับ 

ไทยทีวีสี	ช่อง	๓	หลายเรื่อง	เช่น	สะพานรักสารสิน	น�้าผึ้งขม	รอย 

ลขิติ	สือ่รกัภาษาใจ	หลานสาวคณุยาย	หลานชายคณุย่า	ยายตวัแสบ 

กับนายทรนง	คู่รักพลิกล็อก	สายน�้าลูกผู้ชาย	กลิ่นแก้วต�าหนักขาว 

และเคยแสดงละครสั้นหลายเช่น	 ละครแพทย์ศาสตร์	 ร.พ.	 

จุฬาลงกรณ์	เรื่องสุริยาแก้มแดง	กว่าจะมีวันนี้	รักเธอเสมอ	เรือรัก 

ในเปลวสงคราม	คู่วุ่นอลวน	ละครวันพ่อ	“เพลงของพ่อ”	เพื่อโลก 

สวย	 “คนกลิ่นน�้า”	 ละครเทิดพระเกียรติ	 “ความฝันของญาดา”		 

Sitcom	 ห้องชุดสุดสวีท	 สมรภูมิแห่งชีวิต	 ละครวันปิยะมหาราช 

คนส่งกรรม	หลุมหลบภัย	ของ	ครูเหม	เวชกร		Sitcom	รักต้องซ่อม	



	 สทุธดิา	มชีือ่เล่นว่า	นกุ	เกดิทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่	เริม่ต้นเข้า

วงการบันเทิงเมื่อปี	 ๒๕๓๕	 ขณะเรียนอยู่ที่โรงเรียนบดินทร์เดชา	

(สงิห์	สงิหเสน)ี	โดยแสดงละครแนวจกัร	ๆ 	วงศ์	ๆ 	ทางสถานโีทรทศัน์

ช่อง	๗	ส	ีเรือ่ง	โม่งป่า	ต่อมาได้แสดงประกอบมวิสคิวดีโีอเพลง	บอดี้

การ์ด	ของ	เต๋า	สมชาย	เข็มกลัด	ในสังกัด	อาร์.เอส.โปรโมชั่น	จาก

นั้น	ปี	๒๕๓๖	ได้เป็นพิธีกรโทรทัศน์	รายการ	“นะคะ”	ทางสถานี

โทรทัศน์	ช่อง	๓		

	 ต่อมาปี	๒๕๓๗	สุทธิดา	ออกอัลบั้มเพลงชุดแรกในสังกัด 

ของ	 อาร์.เอส.โปรโมชั่นใช้ชื่อว่า	 นุ๊ก	 สุทธิดา	 มีเพลงที่ได้รับความ 

นิยม	 คือ	 รอได้ไหม	 รักเธอไม่ได้	 บ้านนี้สุนัขดุ	 และโดยเพลง 

ถอนสายบัว	 เป็นเพลงดังที่สุทธิดา	 มีท่าเต้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ	 

ขณะที่อัลบั๊มเพลงก�าลังดัง	 กลับเกิดปัญหาว่า	 การเขียนชื่อเล่นว่า	 

นุ๊ก	นั้นเป็นการใช้ตัวสะกดผิดหลักไวยากรณ์หรือไม่	ท�าให้ภายหลัง 

สุทธิดาจึงเขียนชื่อเล่นว่า	นุก

	 ขณะที่สุทธิดาก�าลังประสบความส�าเร็จจากการเป็น 

นักร้องวัยรุ่นก็พอดีกับ	 อาร์.เอส.โปรโมชั่น	 บริษัทต้นสังกัดหันมา 

บุกงานด้านการสร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์	 สุทธิดาจึงถูก 

เลือกให้มาเป็นนางเอกภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อปี	 ๒๕๓๘	 ด้วย 

ภาพยนตร์วัยรุ่นรักโมแมนติก	 ซึ่งมีบทเพลงไพเราะเรื่อง	 โลกทั้งใบ 

ให้นายคนเดียว	 โดยแสดงคู่กับ	 เต๋า	 สมชาย	 เข็มกลัด	 ปราโมทย์ 

แสงศร	โดยมี	ราเชนทร์	ลิ้มตระกูล	เป็นผู้ก�ากับการแสดง	เข้าฉาย 

เมือ่วนัที่	๑๗	มถินุายน	๒๕๓๘	เรยีกว่า	ประสบความส�าเรจ็เกนิคาด 

ทั้งรายได้และความนิยม	 นอกจากนี้	 สุทธิดา	 ยังได้รับรางวัล 

ตุ๊กตาทอง	 พระสุรัสวดีในฐานะดาราน�าฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจาก 

ภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วย

๓

๑๐
๐ 

ดา
วบ

นล
าน

ดา
รา

สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ชื่อในการแสดง  สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ชื่อ-นามสกุลจริง สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
วันเกิด   ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
พิมพ์มือลานดารา ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๙

	 จากนั้น	 อาร์.เอส.ฟิล์ม	 ก็ให้	 สุทธิดา	 จับคู่กับ	 ฌานิช 

ใหญ่เสมอ	ในภาพยนตร์	ชีวิตและการต่อสู้	เรื่อง	เด็กระเบิด	ยืดแล้ว 

ยึด	 ซึ่งก�ากับการแสดงโดย	 คมสัน	 ศรีสวัสดิ์	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๕	 

เมษายน	๒๕๓๙	 ซึ่งก็ได้รับความนิยมอีกเช่นกัน	 นอกจากสุทธิดา 

จะเป็นนางเอกชื่อดังแล้ว	ในปี	๒๕๔๐	สุทธิดายังได้ออกอัลบั้มเพลง 

ชือ่	Nook	Sweet	Hot	และยงัมผีลงานแสดงละครโทรทศัน์ทางช่อง	 

๓	ช่อง	๗	สี	อีกหลายเรื่อง	เช่น	ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน	 

เกาะสวาทหาดสวรรค์	ลกูผูช้ายเหยยีบฝัน	ลกูสาวเจ้าพ่อ	ก�าแพงรกั	 

หกัเหลีย่มกหุลาบ	อะเมซิง่โคกเจรญิ	หนชูือ่ทองสร้อยค่ะ	พยคัฆ์ร้าย 

โอมเพี้ยง	บ้านนี้ผีไม่ปอบ

			 ต่อมาปี	 ๒๕๔๒	 สุทธิดามีผลงานภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่ง 

ซึ่งยังคงเป็นงานสร้างของ	อาร์.เอส.ฟิล์ม	แต่ครั้งนี้	 สุทธิดาประกบ 

กับ	 ๓	 พระเอกดังอย่าง	 เต๋า	 สมชาย	 เข็มกลัด	 หนุ่ม	 ศรราม 

เทพทิทักษ์	 ปราโมทย์	 แสงศร	 ในภาพยนตร์ชีวิตการต่อสู้ของกลุ่ม 

เพื่อน	๔	คนที่มิตรภาพซึ่งเคยมีถูกท้าทายด้วยอุปสรรคต่าง	ๆ	เรื่อง	 

แตก	๔	รักโลภ	โกรธ	เลว	ก�ากับการแสดงโดย	องอาจ	สิงห์ล�าพอง	 

เข้าฉายวันที่	 ๓๐	 เมษายน	 ๒๕๔๒	 ก็เรียกประสบความส�าเร็จ 

พอสมควรและท�าให้	 ศรราม	 เทพพิทักษ์	 ได้รับรางวัลนักแสดงน�า 

ชายยอดเยี่ยม	รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงด้วย

	 จากนั้น	 สุทธิดาก็ห่างหายไปจากวงการภาพยนตร์เป็น 

เวลานาน	 เพิ่งจะกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งในปี	 ๒๕๕๑	 ใน 

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดความรัก	๔	เรื่อง	ฝัน-หวาน-อาย-จูบ	ของ	๔	 

ผูก้�ากบั	มะเดีย่ว	ชเูกยีรต	ิศกัดิว์รีะกลุ	(ฝัน)	ปรชัญา	ป่ินแก้ว	(หวาน)	 

บัณฑิต	ทองดี	(อาย)	ราเชนทร์	ลิ้มตระกูล	(จูบ)	ซึ่งสุทธิดาได้แสดง 

ในตอน	“หวาน”	ร่วมกับ	ชาคริต	แย้มนาม	สายป่าน	อภิญญา	เข้า 

ฉายวันที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๑



	 ธีรศักดิ์	 มีชื่อเล่นว่า	 โก้	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 คุณแม่ 

เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่	ตั้งชื่อร้านว่า	ร้านนก	เพราะเหตุผลว่า	เมื่อ 

ลกูทกุคนโตกเ็ปรยีบเสมอืนนก	ทีต่อนเช้าจะต้องออกไปท�ามาหากนิ 

กัน	พอตอนเย็นลูก	ๆ	ก็จะเหมือนนกที่บินกลับรังก็คือกลับมาทาน 

ข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันที่บ้าน	 ร้านนกหรือบ้านนก	 จึงมีความ 

ผูกพันกับธีรศักดิ์มาจวบจนปัจจุบัน	

		 ธีรศักดิ์	 เข้าสู ่วงการบันเทิงเมื่อปี	 ๒๕๓๗	 ด้วยการ 

ประกวดคอฟฟี่เมต	สเตจชาเลนจ์	ได้ที่	๑	จากนั้นก็เริ่มแสดงละคร 

โทรทัศน์ครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์	ช่อง	๗	สี	เรื่อง	ขอหมอนใบนั้น 

ทีเ่ธอฝันยามหนนุ	โดยแสดงเป็น	ลกักี้	ต่อมาในปี	๒๕๓๘	ธรีศกัดิผ์นั 

ตัวมาเป็นนักร้องวัยรุ่นในค่ายคีตา	 ได้ออกอัลบั้มเพลง	 โก้	 เฟรชชี่ 

ซึ่งเพลงที่สร้างชื่อเสียงคือ	นอนฝันดี

	 ในด้านการแสดงภาพยนตร์นั้น	 ธีรศักดิ์เป็นดาราวัยรุ่น 

ทีถ่กูจบัตามองเพราะหน้าตาละม้ายคล้ายไปทางดาราวยัรุน่คนหนึง่ 

ซึ่งก�าลังโด่งดังและเผอิญก่อนหน้านั้นเกิดปรากฏการณ์ดาราทีวีถูก 

เลอืกให้มาแสดงภาพยนตร์กนัหลายคน	อย่างกระแสจากภาพยนตร์ 

เรือ่ง	แบบโลกนีม้นี�า้เต้าหูแ้ละครรูะเบยีบ	ซึง่แม้ดาราน�าหลกัจะเป็น	 

ดวงตา	 ตุงคะมณี	 ที่ออกมาวาดลวดลายจนท�าให้ภาพของครูสาว 

เจ้าระเบียบนั้นเป็นที่จดจ�าของแฟนภาพยนตร์	 แต่ก็ไม่อาจท�าให้ 

กระแสนิยมดาราวัยรุ่นอย่าง	 ศรราม	 เทพพิทักษ์	 สุวนันท์	 คงยิ่ง 

ลดลงแต่อย่างไร	น�า้เต้าหูแ้ละครรูะเบยีบ	ก�ากบัการแสดงโดย	ชชัวาล	 

คล้องช้าง	เข้าฉายเมื่อวันที่	๖	สิงหาคม	๒๕๓๗	สร้างชื่อให้กับค่าย ๓
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ธีรศักดิ์ พันธุจริยา ชื่อในการแสดง  ธีรศักดิ์ พันธุจริยา
ชื่อ-นามสกุลจริง ธีรศักดิ์ พันธุจริยา
วันเกิด   ๓๑ ธันวาคม
พิมพ์มือลานดารา ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

๔๐

สหมงคลฟิล์มเป็นอย่างมาก

	 เมื่อพล็อตเรื่องนี้ยังขายได้	สหมงคลฟิล์มจึงต้องเร่งสร้าง 

ภาคต่อของ	แบบว่าโลกนี้มีน�้าเต้าหู้และครูเบียบ	อีก	 โดยวางโครง 

ให้เรื่อง	ยาบ้าเข้ามาระบายในโรงเรียนที่ครูระเบียบดูแลอยู่	กว่าจะ 

รู้ว่าใครคือ	 คนร้ายตัวจริง	 ก็เล่นเอาเหนื่อยแทบแย่	 ครั้งนี้	 ยังคงมี	 

ดวงตา	 ตุงคะมณี	 มาเป็นครูระเบียบซึ่งเป็นตัวชูโรงเช่นเดิม	 แต่ 

ส�าหรับพระเอก-นางเอกของเรื่องนั้น	 สหมงคลฟิล์มวางตัวใหม่โดย 

เลือกเอา	 ธีรศักดิ์	 ซึ่งขณะนั้นก�าลังเป็นดาราโทรทัศน์และนักร้อง 

ที่โด่งดังให้มารับบทพระเอกของเรื่องคู่กับ	ราโมนา	ซาโนรารี่	ดารา 

วัยรุ่นคนใหม่	ยังมี	ชัชวาล	คล้องช้าง	เป็นผู้ก�ากับการแสดงเช่นเดิม	 

เข้าฉายเมื่อวันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๓๙	

	 แม้ภาพยนตร์เรื่องนี้	 จะไม่ค่อยประสบความส�าเร็จ 

มากนัก	 ธีรศักดิ์ เองก็ดูจะผิดหวังกับการเปิดตัวเป็นพระเอก 

ภาพยนตร์ครั้งแรก	 แม้จะมีกลุ่มแฟนเพลงหนุนหลังก็ตาม	 แต่การ 

ช่วงชิงกระแสตลาดภาพยนตร์	 ก็มิอาจใช้เพียงเรื่องเดียวมาเป็น 

องค์ประกอบได้	ธีรศักดิ์จึงต้องหันกลับไปท�างานบันเทิงทางอื่น	ไม่ 

ว่าจะเป็นงานถ่ายแมกกาซีน	 งานถ่ายโฆษณา	 งานพิธีกรรายการ 

สตาร์โชว์	 รายการความรู้คู่แฟชั่นทรงผม	 รายการคืนที่ฉันนอนกับ 

ดารา	ที่ส�าคัญก็คือ	ธุรกิจครีมหน้าเด้งที่มีมาก่อน	ก็รุ่งเรืองยิ่งขึ้นจน 

ท�าให้ธีรศักดิ์แทบไม่มีเวลาให้วงการบันเทิงอีกเลย	 แม้จะผู้สร้าง 

ติดต่อทาบทามไปก็ตาม
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	 วชิดุา	มชีือ่เล่นว่า	แหม่ม	เข้าสูว่งการบนัเทงิตัง้แต่ยงัเป็น 

เด็กเรียนชั้นมัธยม	 โดยมีการถ่ายแบบโฆษณาสินค้าและแสดง 

ภาพยนตร์	 แสดงละครโทรทัศน์	 เช่น	 ในปี	 ๒๕๓๒	 ถ่ายโฆษณา 

ลูกอมโอเล่	 เลม่อน	 เป็นงานแรก	 ต่อมาได้แสดงเป็นหนึ่งในบรรดา 

นักเรียนซึ่งมีบทพูดด้วยในภาพยนตร์เรื่อง	ครูไหวใจร้าย	(จินตหรา- 

สนัตสิขุ)	ซึง่สร้างโดยไฟว์สตาร์โปรดกัชัน่	ก�ากบัการแสดงโดย	สกักะ	 

จารุจินดา	เข้าฉายเมื่อวันที่	๑๙	พฤษภาคม	๒๕๓๒

	 วิชุดา	 เริ่มแสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกปี	๒๕๓๓	 เรื่อง	 

คุณแม่เพื่อนรัก	 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง	 ๗	 สี	 จึงเป็นที่รู้จัก	 ต่อมา 

สตาร์ดชัเอนเตอร์เทนเมนท์	ตดิต่อให้ไปมารบับทนางเอกภาพยนตร์ 

ครั้งแรกโดยมี	ศตวรรษ	ดุลยวิจิตร	เป็นพระเอก	ในภาพยนตร์เรื่อง	 

มีนากะอาทิตย์	 ซึ่งบินไปถ่ายท�าที่ประเทศญี่ปุ ่นเกือบทั้งเรื่อง	 

นอกจากนี้ยังมี	ยาสุฮาร่า	เรอิโกะ	และ	กษาปณ์	จ�าปาดิบ	นักร้อง 

ดังร่วมแสดงด้วย	ก�ากับการแสดงโดย	อรุณศักดิ์	อ่องละออ	เข้าฉาย 

เมื่อวันที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๓๕	แต่ไม่ค่อยประสบความส�าเร็จมาก 

นัก

	 จากนั้น	 วิชุดาก็เริ่มใช้ชีวิตนางแบบวัยรุ่น	 พิธีกร	 เขียน 

หนงัสอื	แสดงละครโทรทศัน์	ละครเวท	ีละครซทิคอม	เช่น	ปี	๒๕๓๖	 

แสดงละครเวทีเรื่องแรก	 ไร่แสนสุข	 ปี	 ๒๕๔๗	 ละครเวทีเรื่อง	 

บางกอก	๒๔๘๕	 เดอะมิวสิคัล	 ปี	 ๒๕๔๗	 ละครซิทคอมเรื่องแรก	 

เป็นต่อ	พิธีกรรายการ	หลังคาเดียวกัน	(ภาคสนาม)	ปี	๒๕๔๘	เขียน 

หนังสือ	 ยานวิเศษ	 	 หัวใจไหมพรม	 (๒๕๕๐)	 ไหมพรม	 หลายไจ	 

(๒๕๕๒)	เรื่องรัก..ไม่ลับ	(๒๕๕๒)	

	 นอกจากนี้	วิชุดายังร่วมท�ากิจกรรม	“อิ่มบุญ	อุ่นใจ	ด้วย 

ไหมพรม”	อีกหลายครั้ง	ซึ่งเป็นการท�าบุญด้วยถักไหมพรมเพื่อช่วย 

เหลือเพื่อนมนุษย์	

วิชุดา พยัคเพศ
๔๑

ชื่อในการแสดง  วิชุดา พยัคเพศ
ชื่อ-นามสกุลจริง วิชุดา พินดั้ม
วันเกิด   ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐
พิมพ์มือลานดารา ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
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ไพริน นิลเสน
๔๒

ชื่อในการแสดง  ไพริน นิลเสน
ชื่อ-นามสกุลจริง ไพริน นิลรังสี หรือ นิตยวรรธนะ
วันเกิด   -
พิมพ์มือลานดารา ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

	 ไพริน	 เป็นนางงามดาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ถูก 

เลอืกจาก	ฯพณฯ	ปรดี	ีพนมยงค์	ให้มารบับทนางเอกภาพยนตร์ไทย 

ที่สร้างขึ้นเพื่อสื่อสารกับต่างประเทศ	นั่นคือเรื่อง	พระเจ้าช้างเผือก	 

(The	King	of	the	White	Elephant)	

	 พระเจ้าช้างเผือก	 เป็น	 ๑	 ใน	 ๓	 ของภาพยนตร์ไทยที่	 

“ผู้น�าใหม่”	 สร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติ	 ๒๔๗๕	 ถึงสมัยสงคราม 

มหาเอเชียบูรพา	 ๒๔๘๔-๒๔๘๘	 เริ่มจากภาพยนตร์เรื่อง	 เลือด 

ทหารไทย	 (๒๔๘๗)	พระเจ้าช้างเผือก	 (๒๔๘๔)	และบ้านไร่นาเรา	 

(๒๔๘๕)	

	 พระเจ้าช้างเผอืก	สร้างขึน้ในสมยัทีฯ่พณฯ	ปรดี	ีพนมยงค์	

ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 ท่ามกลางบรรยา- 

กาศของสงครามและถูกน�าออกฉายในช่วงหลังการเรียกร้องและ 

ได้มาซึ่งดินแดนเสียมราฐ	 พระตะบอง	 ศรีโสภณ	 นครจัมปาศักดิ์ 

ไซยะบรุ	ีจากการทีภ่าพยนตร์มเีสยีงพดูเป็นภาษาองักฤษและมกีาร 

ส่งฟิล์มไปฉายยังต่างประเทศ	ท�าให้เชื่อได้ว่า	ฯพณฯปรีดี	พนมยงค์	 

ต้องการสือ่ความหมายของสนัตภิาพกบัชาวต่างประเทศ	นอกเหนอื 

จากการสื่อสารภายในประเทศไทยเอง	โดยเห็นได้จากเนื้อหาสาระ 

ของพระเจ้าช้างเผือกและการเน้นย�้าด้วยค�าน�าที่เขียนไว้ในหนังสือ 

เมื่อวันที่	๑๑	พฤษภาคม	๒๔๘๓	ว่า	ในดินแดนแห่งนี้มีช้างดกดื่น	 

ช้างเผือกสูงส่งเหนือช้างใด	แลราษฎรก็แซ่ซ้องสรรเสริญ	“พระเจ้า 

ช้างเผือก”	กษัตริย์ผู้กล้าหาญ	พระองค์ทรงนาม	“จักรา”	พระองค์ 

หาได้โปรดความฟุ้งเฟ้อแห่งราชส�านักไม่	 กลับทรงอุทิศพระวรกาย 

ให้กบัความผาสกุของประเทศชาติ	พระองค์ทรงสูศ้กึอย่างอาจหาญ	 

แต่พระองค์กท็รงรกัสนัตภิาพและนยิายเรือ่งนีก้ข็ออทุศิให้สนัตภิาพ	 

เพราะสันติภาพมีชัยชนะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสงคราม”				

	 พระเจ้าช้างเผอืก	ถ่ายท�าในปี	๒๔๘๓	โดยม	ีสณัห์	วสธุาร	 

ก�ากบัการแสดง	หลวงสขุมุนยัประดษิฐ์	และใจ	สวุรรณทตั	ร่วมก�ากบั 

การแสดง	มี	พระเจนดุริยางค์	ก�ากับดนตรี	ชาญ	บุนนาค	อัดเสียง 

และแดง	 คุณะดิลก	 ท�าบทและเจรจา	 ที่ส�าคัญคือ	 มีช่างถ่ายภาพ 

ฝีมือเยี่ยม	 ประสาท	 สุขุม	 ซึ่งถ่ายท�าฉากช้างได้มโหฬารที่ป่าแดง	 

จังหวัดแพร่	 และวงศ์	 แสนศิริพันธ์	 อดีตผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่	 

เป็นผู้ก�ากับการโขลงช้าง		

		 ส�าหรับฉากภายในสถานที่นั้น	 ใช้โรงถ่ายของกองทัพ 

อากาศ	 ที่ทุ่งมหาเมฆ	 ซึ่งแต่เดิมเป็นของบริษัทไทยฟิล์มที่ร่วมทุน 

กับพระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล	 พจน์	 สารสิน	 และหลวงสุขุม- 

นยัประดษิฐ์	ตัง้อยูใ่นเนือ้ที	่๒๐	ไร่	ต่อมากองทพัอากาศได้ซือ้กจิการ 

มา	ดังนั้น	ทีมเก่าของไทยฟิล์มและโรงถ่ายของกองทัพอากาศจึงได้ 

เข้ามาเกี่ยวข้องร่วมงานกับปรีดีภาพยนตร์	

	 พระเจ้าช้างเผือก	 เป็นภาพยนตร์	 ๓๕	มม.	 ขาวด�า	พูด 

เสียงภาษาอังกฤษตลอดเรื่อง	 มี	 เรณู	 กฤตยากร	 (เรอเน	 โกด๊าท)	 

แสดงเป็น	พระเจ้าช้างเผือก	ซึ่งผู้แสดงฝ่ายชายระดับน�า	ส่วนใหญ่ 

มาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ	หลายคนเป็นครู	(มาสเตอร์)	มาก่อนและ 

มีความสามารถพูดภาษาอังกฤษได้	ผู้เก่งทางภาษาอังกฤษจะจัดให้ 

แสดงฝ่ายพระเจ้าช้างเผือก	 (จักรา)	 ถ้าเป็นพวกภาษาฝรั่งเศสก็จะ 

อยู ่ทางฝ่ายข้าศึก	 (หงสา)	 ร่วมด้วยอดีตครูพลศึกษาโรงเรียน 

อ�านวยศิลป์ฯ	 ที่น�านักเรียน	 ๑๐๐	 คนร่วมแสดงฉากการรบและ 

ฟันดาบ

	 พระเจ้าช้างเผอืก	ฉายรอบปฐมฤกษ์เมือ่วนัที	่๔	เมษายน	 

๒๔๘๔	 ซึ่งในใบแจ้งความโฆษณาของปรีดีภาพยนตร์กล่าวว่า	 

พระเจ้าช้างเผือกสิ้นเวลาสร้าง	 ๒	 ปีเศษ	 ท่ามกลางฉากธรรมชาติ 

เมืองแพร่	 ด้วยเงินทุนหลายแสนบาท	 ก�าหนดฉายรอบธรรมดา- 

ค่าดูธรรมดา	วันที่	๑๐-๑๖	เมษายน	๒๔๘๔	ที่ศาลาเฉลิมกรุง	ส่วน 

ที่ศาลาเฉลิมบุรี	ฉายวันที่	๑-๕	พฤษภาคม	๒๔๘๔
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บงกช คงมาลัย
๔๓

ชื่อในการแสดง  บงกช คงมาลัย
ชื่อ-นามสกุลจริง บงกช คงมาลัย
วันเกิด   ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘
พิมพ์มือลานดารา ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

	 บงกช	 หรือปัจจุบันชื่อ	 อจลา	 มีชื่อเล่นว่า	 ตั๊ก	 เกิดที่ 

กรุงเทพมหานคร	 เริ่มเข้าวงการขณะเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียน 

ลาดปลาเค้า	โดยแสดงละครโทรทัศน์ทางช่อง	๗	สี	เรื่อง	ซุ้มสะบัน 

งา	 (๒๕๔๐)	 ลูกแม่	 (๒๕๔๒)	 เริ่มแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกด้วย 

ภาพยนตร์ไทยองิประวตัศิาสตร์	เรือ่ง	บางระจนั	โดยรบับทเป็น	อสีา	 

คู่กับ	วินัย	 ไกรบุตร	นักแสดงหน้าใหม่	ก�ากับการแสดงโดย	ธนิตย์	 

จิตนุกูล	เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๙	ธันวาคม	๒๕๔๓	ประสบความส�าเร็จ 

อย่างท่วมท้นกวาดรายได้ไปถึง	 ๑๕๐	 ล้านบาท	 จากนั้นก็มีผลงาน 

ต่อในเรือ่ง	ขนุแผน	รบับทเป็น	นางพมิพลิาไลย	ซึง่	ธนติย์	น�ามาจาก 

เสภาเรื่อง	 ขุนช้าง	 ขุนแผน	 แต่ยังไม่ทันเข้าฉาย	 เพียงเห็นภาพ- 

ตัวอย่างก็ตกเป็นข่าวเกรียวกราวแล้วว่า	 ปี๊ดจะขายเนื้อหรือหนัง 

กันแน่	ขุนแผน	เข้าฉายเมื่อวันที่		๒๙	มีนาคม	๒๕๔๕	กระแสตอบ 

รับกลับไม่ร้อนแรงอย่างที่คิด	

	 แต่ทีต่กเป็นข่าวเกรยีวกราว	ฉากอาบน�า้กต้็องเรือ่ง	ไอ้ฟัก	 

ซึง่บงกชได้รบับทเป็นคนบ้าชือ่	สมทรง	หญงิสาวทีไ่ม่เคยสร้างความ 

เดอืดร้อนให้ใคร	แต่กลบัเป็นต้นตอของโศกนาฏกรรมโดยแสดงคูก่บั	 

เต้	ปิติศักดิ์	ที่รับบทเป็น	ไอ้ฟัก	ชายหนุ่มที่เคร่งธรรมะที่ต้องมาอยู่ 

ร่วมบ้านกับเมียพ่อและตกเป็นเหยื่อค�าพิพากษาของสังคม	 ก�ากับ 

การแสดงโดย	 พันธุ์ธัมม์	 ทองสังข์	 สร้างโดย	 จีเอ็มเอ็มพิคเจอร์- 

ไท	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์-หับโห้หิ้นฟิล์ม	เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๕	มีนาคม	 

๒๕๔๗

	 ต่อมาบงกชเข้าเป็นดาราในสังกัดสหมงคลฟิล์ม	 จึงมี 

ภาพยนตร์เข้าฉายมากขึ้น	 เปิดตัวด้วยเรื่อง	 เอ็กซ์แมน	 แฟนพันธุ์ 

เอ็กซ์	 ซึ่งบงกชได้รับบทเป็นต�ารวจหญิงสายสืบที่เข้าไปพัวพันจน 

พลาดท่านกัถ่ายคลปิโป๊	ก�ากบัการแสดงโดย	ธนกร	พงษ์สวุรรณ	เข้า 

ฉายเมื่อวันที่		๒๖	สิงหาคม	๒๕๔๗	ตอกย�้าการเป็นนักแสดงใจกล้า 

เข้าไปอีก	 ถัดมาถึงแม้จะเป็นภาพยนตร์แนวแอ๊คชั่นดราม่า	 เรื่อง 

ซุ้มมือปืน	แสดงโดย	ฉัตรชัย-ศรัณยู	ก�ากับการแสดงโดย	สนานจิตต์	 

บางสะพาน	แต่บงกชก็ได้รับบท	ชบา	ซึ่งก็ยังหนีไม่พ้นภาพลักษณ์ 

เดิม	 ๆ	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๔๘	แต่ไม่ค่อยประสบ 

ความส�าเร็จมากนัก	ตามด้วยเรื่อง	คนเห็นผี	๑๐	ภาพยนตร์สยอง- 

ขวัญของพี่น้องผู้ก�ากับ	อ็อกไซด์	แปง	และ	แดนนี่	แปง	ที่บงกชร่วม 

แสดง	 เข้าฉายวันที่	 ๓๑	 มีนาคม	 ๒๕๔๘	 จากนั้นก็เป็นงานตาม 

ต้นสังกัดมีบทไม่มากนักในเรื่อง	 ต้มย�ากุ้ง	 ที่มุ่งใช้	 จา	 พนม	 เป็น 

จดุขาย	ผลงานการก�ากบัของ	ปรชัญา	ป่ินแก้ว	เข้าฉายเมือ่วนัที่	๑๑	 

สิงหาคม	๒๕๔๘	

	 บงกช	กลบัมาสวยใสในมาดนกัฆ่าสดุเซก็ซีจ่ากภาพยนตร์ 

เรื่อง	ไฉไล	ซึ่งเป็นผลงานการก�ากับของ	พจน์	อานนท์	ที่ยังมีอีก	๔	 

สาวคือ	 จินตหรา-ศุภักษร-บุญญาวัลย์-	 เกศริน	 มาร่วมเป็นหน่วย 

ปฏิบัติการไฉไลสุดร้อนแรง	แต่แฝงไว้ด้วยเสียงฮา	เข้าฉายเมื่อวันที่	 

๒๖	มกราคม	๒๕๔๙	ก่อนที่บงกชจะได้รับบทหนักที่ต้องเปลืองตัว 

สุด	 ๆ	 แม้จะไม่ได้แต่งตัวโป๊	 แต่ก็ถูกท�าร้ายเพราะดันเข้าไปอยู่ใน 

โรงหนังเปลี่ยว	ๆ	จากภาพยนตร์เรื่อง	อ�ามหิตพิศวาส	ซึ่งก�ากับการ 

แสดงโดย	ตั๊ว	ศรัณยู	เข้าฉายเมื่อวันที่	๑๙	ตุลาคม	๒๕๔๙	แล้วตาม 

ด้วยภาพยนตร์ตลกตามกระแสตลาด	 เรื่อง	 เทวดาท่าจะเท่ง	 ของ 

ผู้ก�ากับ	วิโรจน์	ทองชิว	เข้าฉายเมื่อวันที่	๑	พฤษภาคม	๒๕๕๑	ก่อน 

ที่จะปิดท้ายด้วยภาพยนตร์ที่เปลี่ยนลุ๊กของบงกชให้เป็นนักแสดงที่ 

ไม่จ�าต้องอวดเนื้อหนังมังสา	 แต่ขายความเป็นนักแสดงอย่างเต็มที่ 

ในเรื่อง	คนไฟลุก	ซึ่งก�ากับการแสดงโดย	ปีเตอร์	มนัส	เข้าฉายเมื่อ 

วันที่	๑๑	กันยายน	๒๕๕๑	

	 นอกจากนี	้บงกชยงัเคยแสดงละครโทรทศัน์อกีหลายเรือ่ง 

เช่น	นิราศสองภพ	(๒๕๔๕	ช่อง	๓)	เสน่ห์จันทร์	(๒๕๔๗	ช่อง	๕)	 

รักแผลงฤทธิ์	(๒๕๔๗	ช่อง	๓)	เคยเป็นพิธีกรรายการ	ตอกไข่ใส่จอ	 

ทางไอทวี	ีเคยแสดงมวิสกิวดีโีอเพลงและสดุท้ายกเ็ป็นหนึง่ในผูก้�ากบั 

ภาพยนตร์	เรื่อง	ปาย	อิน	เลิฟ	(๒๕๕๒)
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นัยนา ชีวานันท์
๔๔

ชื่อในการแสดง  นัยนา ชีวานันท์
ชื่อ-นามสกุลจริง มะลิ ชีวานันท์
วันเกิด   ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
พิมพ์มือลานดารา ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

	 นัยนา	มีชื่อเล่นว่า	 เอ๋	 เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์	 จบจาก 

โรงเรียนวัดเทพสถาพร	 ก็มาช่วยพ่อแม่ท�านา	 ต่อมาถูกชักชวนให้ 

ประกวดเทพงีานวดัทีอ่�าเภอบรรพตพสิยั	ได้ต�าแหน่งขวญัใจนางงาม 

ชาวไร่-ชาวนา	เมื่ออายุได้	๑๕	ปี	จากนั้น	ประวิทย์	ลีลาไว	ก็ส่งเข้า 

ประกวดนางงามยาสระผมแฟซ่าทีจ่งัหวดันครสวรรค์	โดยได้เปลีย่น 

ชื่อจาก	 มะลิ	 มาเป็น	 นัยนา	 ชีวานันท์	 ได้ต�าแหน่งนางงามแฟซ่า 

ประจ�าจังหวัดนครสวรรค์	 จึงถูกส่งตัวมาประกวดต่อยังเวทีใหญ่ที่ 

สนามมวยลุมพินีในกรุงเทพมหานคร	นัยนาได้ต�าแหน่งรองนางงาม 

และขวัญใจช่างภาพ	 จึงได้ถ่ายภาพขึ้นปกนิตยสารบางกอกและ 

สกุลไทย

	 ต่อมา	 ม.จ.ชาตรีเฉลิมยุคล	 ต้องการหานางเอกใหม่ใน 

ภาพยนตร์ที่จะสร้าง	 หม่อมอุบลยุคล	 ซึ่งเคยเป็นกรรมการตัดสิน 

นางงามแฟซ่าจึงติดต่อไปยังนัยนาให้มาฝึกการแสดงในวังละโว้จน 

เป็นทีพ่อใจและให้นยันาแสดงภาพยนตร์เป็นเรือ่งแรกคอื	มนัมากบั 

ความมืด	คู่กับ	สรพงศ์	ชาตรี	เข้าฉายเมื่อวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๑๔	 

แม้จะท�าให้นัยนาเป็นที่รู้จักและหมายปองของผู้สร้างรายอื่น	 แต่ 

เพราะอยู่ในวังละโว้	 ท�าให้ช่วงแรก	 ๆ	 นัยนามีผลงานการแสดงไม่ 

มาก	 เช่นเรื่อง	 เพชรตาแมว	 (๒๕๑๕	 ไพโรจน์)	 ไอ้แกละเพื่อนรัก	 

(๒๕๑๕	สรพงศ์)	เขาชือ่กานต์	(๒๕๑๖	สรพงศ์)	พษิพยาบาท	(๒๕๑๖	 

สมบัติ)	แต่หลังจากภาพยนตร์เรื่อง	แหวนทองเหลือง	 (ไชยา)	ของ 

ละโว้ภาพยนตร์	เข้าฉายเมือ่วนัที่	๒๘	ธนัวาคม	๒๕๑๖	แล้ว	กพ็สิจูน์ 

ให้เห็นถึงความสามารถในการแสดงของนัยนามากขึ้น	 ท�าให้เริ่มมี 

งานแสดงจากผู้สร้างรายอื่น	ๆ	เพิ่มเช่นกัน	

	 นัยนา	 เป็นนางเอกที่เกิดจากบทผู้หญิงเรียบ	 ๆ	 เน้นไป 

ทางชีวิตรักเศร้า	 ๆ	 ท�าให้ปี	 ๒๕๑๗	นัยนาได้แสดงเรื่อง	 สามปอย 

หลวง	ทิวาหวาม	นิทราสายัณห์	ก่อนที่ปลายปี	๒๕๑๘	กระแสนิยม 

หนังประกบพระเอก-นางเอกจะเริ่มขึ้น	 นัยนาจึงถูกจับประกบ 

นางเอกไปด้วย	ปี	๒๕๑๘	มีภาพยนตร์ที่นัยนาแสดงเข้าฉายมากขึ้น	 

เช่นเรือ่ง	สร้อยสวาท	ฟ้าเปลีย่นส	ีผมไม่อยากเป็นพนัโท	ดาวสวรรค์ 

ฉันรักเธอ	 รางวัลชีวิตนิสิตที่รัก	 วิวาห์เงินผ่อน	 พยอมไพร	 ใจรัก 

เมยีเถือ่น	ทะเลทอง	คนืนีไ้ม่มพีระจนัทร์	ไอ้เหลก็ไหล	คณุครคูนใหม่	 

นักเลงป่าสัก	ทางโค้ง	ฯลฯ	ในจ�านวนนี้	เมียเถื่อน	(สมบัติ)	เป็นเรื่อง 

ที่นัยนารับบทชีวิตได้โดดเด่นที่สุด

	 ปี	๒๕๑๙	นยันามผีลงานเพิม่มากขึน้อกีเช่นเรือ่ง	กามเทพ 

เล่นกล	๘	เหลี่ยม	๑๒	คม	สามสิงห์ดงเสือ	เผาขน	คนบาป	มหาอุตม์	 

สวรรค์ยังมีชั้น	โอ้ลูกรัก	เสือ	๔	แคว	แซ่บ	ขยะ	พรายกินรี	ขอเพียง 

รัก	นางสาวลูกดก	เพื่อนคู่แค้น	เสือกเกิดมาจน	สาวแก่	สวรรค์ไม่มี 

วันรู้	มือปืนขี้แย	สายลับกระจับเหล็ก	ไผ่ก�าเพลิง	ฯลฯ	ปีนี้เป็นปีที่ 

ภาพยนตร์แนวบูเ๊ฟ่ืองฟ	ูแม้นยันาจะได้ร่วมแสดงด้วย	แต่ภาพลกัษณ์ 

ที่โดดเด่นของนัยนาก็กลับอยู่ที่บทชีวิตที่เศร้าๆ	 เช่นเดิมจากเรื่อง	 

ขนุศกึ	(สมบตั)ิ	มนต์เรยีกผวั	(สมบตั)ิ	แผ่นดนิของเรา	(สมบตั)ิ	สนัต-ิ 

วีณา	(นาท)

	 ขึ้นปี	 ๒๕๒๐	 นัยนายังคงมีผลงานมากขึ้นอีก	 เช่นเรื่อง	 

วีระบุรุษกุ๊ย	บินเดี่ยว	๓	นัด	ขบวนการ	๓	สลึง	ศาลปืน	๑๒๓	ด่วน 

มหาภัย	ผู้ยิ่งใหญ่ชายแดน	ทางเสือผ่าน	หนักแผ่นดิน	ข้าวก้นบาตร	 

มนต์รักแม่น�้ามูล	ทีใครทีมัน	ถล่มมาเฟีย	เหยียบหัวสิงห์	มันทะลุฟ้า	 

สวสัดคีณุคร	ูโตเมอืงใต้	ฯลฯ	เช่นเดยีวกบัปี	๒๕๒๑	กย็งัมภีาพยนตร์ 

เรื่อง	ถล่มดงนักเลง	ลูกทุ่งเพลงสวรรค์	รักเต็มเปา	มันส์เขาละ	เพชร 

มหากาฬ	คนมีคาว	ขอเช็ดน�้าตาให้ตัวเอง	สามร้อยยอด	ถล่มวังข่า	 

ลูกโดด	ไอ้ซ่าส์	ดวงเพชฌฆาต	โตไม่โตซัดดะ	อะไรกันวะ	ยอดหญิง 

ต๊ะติ๊งโหน่ง	มือปราบปืนทอง	นักสู้ภูธร	ขุนทะเล	ลูกทุ่งปืนคด	ฯลฯ	 

จากนัน้เริม่ลดลงเรือ่ย	ๆ 	เนือ่งจากแต่งงานมคีรอบครวั	โดยปี	๒๕๒๒	 

เช่นเรื่อง	 ตลุมบอน	 	 มนต์เพลงลูกทุ่ง	 หักเหลี่ยมนักเลงปืน	 เสือ 

สะเออะปล้น	 แดร็กคูล่าต๊อก	 ข้าชื่อไอ้เพลิง	 ท�าไมถึงต้องเป็นเรา	 

ซาตานที่รัก	(๒๕๒๓)	แค้นต้องฆ่า	(๒๕๒๕)	

	 นัยนา	กลับมาแสดงละครโทรทัศน์อีกในปี	๒๕๔๐	เรื่อง	 

สวรรค์บ้านทุ่ง	ทางช่อง	๙	อสมท.	ส่วนภาพยนตร์นั้น	เมื่อปี	๒๕๔๓	 

นัยนากลับมารับบทแม่ของ	 สเตลล่า	 มาลูกี้	 นางเอกในเรื่อง	 ฟ้า 

ทะลายโจร	ของ	วิศิษฐ์	ศาสนเที่ยง	
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นาท ภูวนัย
๔๕

ชื่อในการแสดง  นาท ภูวนัย
ชื่อ-นามสกุลจริง อุดมพร คชหิรัญ
วันเกิด   ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙
พิมพ์มือลานดารา ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

	 นาท	มีชื่อเล่นว่า	 เล็ก	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	หลังจาก 

เรียนจบชั้นมัธยม	 ๘	 ที่โรงเรียนสันติราษฏร์บ�ารุงแล้ว	 ก็ไปเรียน 

ต่อรัฐศาสตร์การปกครอง	 ที่มหาวิทยาลัยซีบาสเตียน	 กรุงมนิลา	 

ประเทศฟิลิปปินส์	กลับมารับราชการเป็นปลัดอ�าเภอ	แต่ด้วยใฝ่ฝัน 

อยากเป็นพระเอกตั้งแต่	มิตร	ชัยบัญชา	ยังมีชีวิตอยู่และเคยแสดง 

ละครโทรทัศน์การกุศลทางช่อง	๗	สี	 เรื่อง	ลาก่อนน่านเจ้า	ต่อมา	 

วิเชียร	 สงวนไทย	 พาไปพบกับวิจิตร	 คุณาวุฒิ	 ซึ่งก�าลังจะสร้าง 

ภาพยนตร์ระบบ	 ๓๕	 มม.เรื่องแรก	 นาทจึงได้แสดงเป็นพระเอก 

ครั้งแรกในเรื่อง	แม่ศรีไพร	คู่กับ	เพชรา	เชาวราษฏร์	โดยชื่อ	นาท	 

ภูวนัย	 นั้น	 หลวงพ่อส�าเนียง	 แห่งวัดเวฬุวนาราม	 เป็นผู้ตั้งชื่อให้ 

แม่ศรไีพร	เป็นภาพยนตร์ชวีติรกัแทรกด้วยบทเพลงไพเราะ	เข้าฉาย 

เมื่อวันที่	๒๘	สิงหาคม	๒๕๑๔	ก็ท�าให้นาทแจ้งเกิดทันที	จากนั้นปี	 

๒๕๑๕	 ก็เริ่มมีผลงานภาพยนตร์เช่น	 หมัดสังหาร	 แสดงร่วมกับ	 

ม้งเฟ่ย	ก�ากับโดยจางเชอะ	ตามด้วย	ขวัญใจลูกทุ่ง	หัวใจป่า

	 นาท	เป็นพระเอกภาพยนตร์	ขณะเดยีวกนักย็งัรบัราชการ 

เป็นปลัดอ�าเภอ	 ท�าให้มีผลงานภาพยนตร์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น	 

อย่างปี	๒๕๑๖	มี	๓	เรื่องคือ	คู่กรรม	ไม่มีสวรรค์ส�าหรับคุณ	น�้าเซาะ 

ทราย	แต่ทัง้	๓	เรือ่ง	นาทกไ็ด้แสดงให้เหน็ความสามารถ	โดยเฉพาะ 

เรื่อง	 ไม่มีสวรรค์ส�าหรับคุณ	 ซึ่งก�ากับการแสดงโดย	 ปริญญา 

ลีละศร	ก็ท�าให้นาทได้รับรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรัสวดี	ดาราน�าชาย 

ยอดเยี่ยมไปครอง	ขณะที่ปี	๒๕๑๗	มีเพียงเรื่อง	คุณครูที่รัก	 เรื่อง 

เดียวที่ออกฉาย	

	 นาท	 มีผลงานภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้นในป	ี ๒๕๑๘	 เช่น 

เรื่อง	 มัน	 (สมบัติ)	 มาหยารัศมี	 (อรัญญา)	 ชายชาติเสือ	 (กรุง)	 แด่ 

คุณครูด้วยคมแฝก	(อรัญญา)	โรงแรมผี	(ปิยะมาศ)	เทพบุตรตัวแสบ	 

(กรงุ)	ฝ้ายแกมแพร	(อรญัญา)	นายอ�าเภอใจเพชร(ธญัญรตัน์)	นกัเลง 

ป่าสกั	(สมบตั)ิ	ไม่มใีครรกัฉนัจรงิ	(ภทัราวด)ี	ผสีาวฮสิทเีรยี	(ศริขิวญั)	 

นางเอก	(ภัทราวดี)	หนี้รัก	(ธัญญรัตน์)	ปีนี้	นาทรับบทพระเอกนักบู๊ 

นักสู้ถูกใจแฟน	ๆ	หลายเรื่อง	เช่น	มัน	นายอ�าเภอใจเพชร	นักเลง 

ป่าสัก	ท�าให้ปี	๒๕๑๙	นอกจากนาทจะเป็นพระเอกเดี่ยว	ๆ	แล้วก็ 

ยังมีการประกบพระเอกอีกหลายเรื่องเช่น	 นรกตะรูเตา	 (สมบัติ) 

๘	เหลี่ยม	๑๒	คม	(สมบัติ)	เหมือนฝัน	(ภาวนา)	ชุมแพ	(สมบัติ)	หมัด 

ไทย	(ทัศน์วรรณ)	คมเฉือนคม	(สมบัติ)	สันติ-วีณา	(นัยนา)	สวรรค์ 

ไม่มีวันรู้	(นัยนา)	ไข่จงอาง	(มยุรา)	เพลิงทรนง	(สมบัติ)	ปีนี้เรื่องที่ 

โด่งดังที่สุดก็คือ	 ชุมแพ	 จนมีผลท�าให้ภาพยนตร์แนวบู๊ประกบ 

พระเอกเป็นที่นิยมมากขึ้น	อย่างปี	๒๕๒๐	ภาพยนตร์ที่นาทแสดง 

ไว้	เช่นเรื่อง	๓	นัด	(อุเทน)	ศาลปืน	(สมบัติ)	ก�านันเหี้ยม	(สมบัติ)	 

เงินคือพระเจ้า	(มยุรา)	ทางเสือผ่าน	(กรุง)	ห้าแฉก	(กรุง)	ทีใครทีมัน	 

(กรงุ)	แหกค่ายนรกเดยีนเบยีนฟู	(สมบตั)ิ	เขีย้วเสอืเลบ็สงิห์	(สมบตั)ิ

	 ปี	๒๕๒๑	นาทเริ่มรับงานภาพยนตร์น้อยลง	แต่ก็ยังพอ 

มีผลงานออกมาให้เห็นเช่นเรื่อง	อาณาจักรนักเลง	(๒๕๒๑	สมบัติ)	 

ทุ่งลุยลาย	(๒๕๒๑	สมบัติ)	จ้าวธรณี	(๒๕๒๑	สมบัติ)	ตามล่ามนุษย์ 

ทองค�า	(๒๕๒๑	กรุง)	อยู่อย่างเสือ	(๒๕๒๒	สรพงศ์)	จระเข้	(๒๕๒๓	 

เถียนหนี)	 คู่โจร	 (๒๕๒๓	 สรพงศ์)	 ด่านเสือเต้น	 (๒๕๒๓	 สมบัติ) 

มันมือเสือ	 (๒๕๒๓	 สรพงศ์)	 นาทเริ่มกลับมาปรากฏตัวบนจอเงิน 

เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี	๒๕๒๔	แม้จะมิใช่บทพระเอกก็ตาม	เช่นเรื่อง	สิงห์ 

คนองปืน	 ดินน�้าลมไฟ	 คุณหญิงพวงแข	 ด�าอ�ามหิต	 เจ้าพ่อภูเขียว	 

มือปืนกระดูกเหล็ก	ปี	๒๕๒๕	เช่นเรื่อง	แววมยุรา	อินทรีบ้านดอน	 

๔	คิงส์	คนล่าคน	นักเลงโตเมืองอีสาน	เพลิงภูหลวง	ปี	๒๕๒๖	เช่น 

เรื่อง	แม่หัวล�าโพง	ล่าพยัคฆ์	กระเบนธง	เห่าดง	จ้าวภูผา	ทุ่งปืนแตก	 

ไอ้เก่ง	นักเลงมหาหิน	ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง	๙	พยัคฆ์ทมิฬ	บ้านปีศาจ	ล�าพูน 

ด�า	นกัเลงร้อยคม	สงิห์ด่านเกวยีน	ขนุโจร	๕	นดั	ค�าสัง่เสอื	ปี	๒๕๒๗	 

เช่นเรือ่ง	รอยไม้เรยีว	พลกิแผ่นดนิล่า	ถล่มด่านปืน	ตแีสกหน้า	พรหม 

สี่หน้า	ชุมแพ	ภาค	๒	ดับเจ้าพ่อ	ยอดนักเลง	ผ่าโลกันต์	ปี	๒๕๒๘	 

เช่นเรื่อง	หักด่านเสือ	นักเลงสิบล้อ	ปี	๒๕๒๙	 เช่นเรื่อง	มือปราบ 

พญาเหยี่ยว	(สรพงศ์)	
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สุพรรษา เนื่องภิรมย์
๔๖

ชื่อในการแสดง  สุพรรษา เนื่องภิรมย์
ชื่อ-นามสกุลจริง สุพรรษา เนื่องภิรมย์
วันเกิด   ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
พิมพ์มือลานดารา ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

	 สุพรรษา	 มีชื่อเล่นว่า	 ษา	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 ขณะ 

เรียนชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนสตรีนนทบุร	ี เพื่อนของคุณพ่อเห็น 

หน้าตาเข้าที	น่าจะเป็นนางเอกภาพยนตร์ได้	จึงพาสุพรรษาไปฝาก 

กบัคณุนายแดง	จริวรรณ	กมัปนาทแสนยากร	เจ้าของค่ายจริบนัเทงิ 

ฟิล์ม	 จึงได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือ	 รอยลิขิต	 ซึ่งเป็นการร่วม 

สร้างระหว่างไฟว์สตาร์โปรดักชั่นกับจิรบันเทิงฟิล์ม	 มี	 พอเจตน์- 

อ�าภา	 เป็นดาราน�า	 ส่วนสุพรรษารับบทนักศึกษาสาวผู้มีใจกตัญญู	 

แม้คนที่ตัวเองเรียกแม่มาตลอดเวลานั้นจะเป็นนางโจรก็ตาม	 

ระหว่างก�าลังสร้าง	 แสนยากร	 ผู้ก�ากับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังได้ 

ก�ากับสุพรรษาอีกเรื่องในบทบาทนางเอกเต็มตัวคู่กับ	สรพงศ์	ชาตรี	 

ในภาพยนตร์รักเศร้า	ๆ	เรื่อง	ไผ่สีทอง	แต่ปรากฏว่า	ไผ่สีทอง	เข้า 

ฉายได้ก่อนในวันที่	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๒๒	สุพรรษาจึงแจ้งเกิดทันที 

จากเรื่องนี้	ขณะที่รอยลิขิตฉายถัดมาอีกเดือนในวันที่	๑๐	สิงหาคม	 

๒๕๒๒	กเ็ป็นแรงเสรมิทีต่อกย�า้ภาพลกัษณ์นางเอกสวยแสนดใีห้กบั 

สุพรรษามากยิ่งขึ้นและในปีเดียวกันสุพรรษายังมีผลงานอีกคือ 

เตือนใจ	สาวใช้แม่เอ๊ย	พะเนียงแตก

	 พอขึ้นปี	 ๒๕๒๓	 สุพรรษาก็มีผลงานภาพยนตร์ตามมา 

อีกมาก	เช่นเรื่อง	เครือฟ้า	(นิรุตติ์)	ลูกทุ่งดิสโก้	(เอกรัฐ)	พ่อหอยโข่ง	 

(เด่น)	เสียงซึงที่สันทราย	(สมบัติ)	ไอ้ย่ามแดง	(สรพงศ์)	โชคดีที่รัก	 

(สรพงศ์)	ไอ้หนังเหนียว	(สมบัติ)	หนุ่มบ้านนา	สาวนาเกลือ	(ปิยะ)	 

ลูกแม่มูล	 (ปิยะ)	 ฝนใต้	 (สมบัติ)	 เมียสั่งทางไปรษณีย์	 (สรพงศ์) 

ไกรทอง	 (สมบัติ-สรพงศ์)	 หลวงตา	 (ล้อต๊อก-จตุพล)	 ดอกแก้ว 

(สรพงศ์)	จับกัง	กรรมกรเต็มขั้น	(สรพงศ์)	เป๋อจอมเปิ่น	(เทพ)	สิงห์ 

จ้าวพยัคฆ์	(ไชยัณห์)	ฉุยฉาย	(สรพงศ์)	สามใบเถา	(เนาวรัตน์-อ�าภา)	 

เจ้าพายุ	(สมบัติ-สรพงศ์)	เมียจ�าเป็น	(ไกรสร)	ดุ๊ยดุ่ย	(เด่น)	๗	ป่าช้า	 

(พอเจตน์)	ลูกกรอกคะนอง	(พอเจตน์)	ในจ�านวนนี้	ดอกแก้ว	เป็น 

เรื่องสุพรรษากลับมารับบทชีวิตได้ดี	 ส่วนสามใบเถา	 ก็ส่งให้	 ๓	 

นางเอกของคุณนายแดง	เนาวรัตน์-อ�าภา-สุพรรษา	โด่งดังยิ่งขึ้น

	 ปี	 ๒๕๒๔	 ชื่อสุพรรษาขายได้ดี	 ท�าให้มีภาพยนตร์ออก 

มาอีกมากเช่นเรื่อง	 สิงห์หนุ่ม	 (สรพงศ์)	 ยางโทน	 (สมบัติ-สรพงศ์) 

พ่อหม้ายลูกติด	(สมบัติ)	จู้ฮุกกรู	(สรพงศ์)	ไปรษณีย์สุดหล่อ	(เทพ)	 

รักนี้บริสุทธิ์	 (พอเจตน์)	 อุ๊ย..?เขิน	 (สรพงศ์)	 ยิ้มหน่อยจ้า	 (เด่น) 

พระรถเมรี	 (ทูน)	 ชาติจงอาง	 (สมบัติ)	 สามเสือสุพรรณ	 (สรพงศ์- 

พิศาล)	ป่าช้าแตก	(พอเจตน์)	เจ้าแม่สาริกา	(จตุพล)	ไอ้เสี่ยวหมัดสั่ง	 

(สมบตั)ิ	ทุง่กลุาร้องไห้	(ปิยะ)	ชายสามโบสถ์	(โกวทิ)	สรุย์ีรตัน์ล่องหน	 

(พอเจตน์)	 แม่ค้าตาหวาน	 (ทูน)	 หมามุ่ย	 (สรพงศ์)	 เจ๊จ๋าเจ๊	 (เด่น) 

แม่ศรีเรือน	 (สรพงศ์)	 ฟ้าเพียงดิน	 (ภาณุมาศ)	 มือปืนกระดูกเหล็ก 

(สรพงศ์)	ปีศาจเมยีน้อย	(พอเจตน์)	ซึง่ปีนีเ้องทีส่พุรรษาได้รบัรางวลั 

สุพรรณหงส์ทองค�า	 ในฐานะนักแสดงน�าหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่อง	 

ชายสามโบสถ์	แต่ในปี	๒๕๒๕	งานแสดงภาพยนตร์กลบัมเีพยีงเรือ่ง	 

ดาวเคยีงเดอืน	(ทนู)	เซ่อเจอซ่า	(เทพ)	บญุยงั	จบักงัก�าลงั	๒	(สรพงศ์)	 

สมงิจ้าวท่า	(ทนู)	ตามรกัตามฆ่า	(สรพงศ์)	ก�านนัฮาร์ด	(ล้อต๊อก-เด่น)	 

นักบุญทรงกลด	(ทูน-สมบัติ)	ใจเดียว	(ทูน)

	 พอปี	๒๕๒๖-๒๕๒๗	พศิาล	อคัรเศรณ	ีจบัสพุรรษาเปลีย่น 

ลุ๊ก	 จึงได้เห็นความสามารถทางการแสดงอีกด้านหนึ่งของสุพรรษา	 

เช่นเรื่อง	ไฟรักอสูร	 (พิศาล)	หัวใจทมิฬ	(สรพงศ์)	ไฟชีวิต	 (พิศาล)	 

ครูเสือ	 (พิศาล)	ลวดหนาม	 (พิศาล)	นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ของ 

ผู้สร้างอื่นอีก	 เช่นเรื่อง	 ตีแสกหน้า	 (พิศาล)	 ถล่มเจ้าพ่อ	 (ทูน- 

พอเจตน์)	ฟ้าบนัดาล	(สายณัห์)	พรหมสีห่น้า	(สรพงศ์)	ส่วนปี	๒๕๒๘	 

ก็มีเรื่อง	 ไกรทอง	 ๒	 (สมบัติ-สรพงศ์)	 หลวงตาน้อยธุดงค์ชายแดน	 

(ล้อต๊อก-เด๋อ)	นางฟ้ากับซาตาน	(ยุรนันท์)	 เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ	 

(วงคาราบาว)	เลอืดตีก๋ส็แีดง	(ฉตัรชยั)	แต่ทีส่พุรรษาทิง้ทวนได้อย่าง 

ถึงพริกถึงขิงจริง	 ๆ	 ก็ต้องเรื่อง	 พรหมจารีสีด�า	 (๒๕๓๐	 บิณฑ์) 

นางกลางไฟ	(๒๕๓๑	บณิฑ์)	ของพรพจน์ฟิล์ม	จากนัน้สพุรรษากห็นั 

ไปท�าธุรกิจสถาบันเสริมความงามและไร่องุ่นซิลเวอร์เลคซึ่งเป็นที่ 

รู้จักทั่วไป
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ลักษมี เพ็ญแสงเดือน ชื่อในการแสดง  ลักษมี เพ็ญแสงเดือน
ชื่อ-นามสกุลจริง อุไรวรรณ ณ พัทลุง
วันเกิด   ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒
พิมพ์มือลานดารา ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

	 ลกัษม	ีเกดิทีก่รงุเทพมหานคร	จบการศกึษาจากโรงเรยีน 

เมืองไทยธุรกิจ	 เข้าวงการภาพยนตร์โดยการชักน�าของ	 อ้อย 

อัจฉริยกร	 นักประพันธ์ชื่อดัง	 โดยพาไปฝากกับบริการพระพิราพ 

ภาพยนตร์	 ของ	 เสนอ	 คราประยูร	 ซึ่งเป็นลูกชายของสนาน 

คราประยูร	 ต่อมามีการสร้างภาพยนตร์	 ๑๖	 มม.	 เรื่อง	 มนต์กากี 

ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของ	 อ้อย	 อัจฉริยกร	 ก็วางตัวให้สมบัติ-เพชรา	 

เป็นพระเอก-นางเอกของเรื่อง	 แต่เนื่องจากมนต์กากีมีตัวละคร 

มาก	 จึงมีการปั้นพระรอง-นางรองขึ้นมาอีกคู่หนึ่งซึ่งได้แก่	 สันติ 

คราประยูร	น้องชายของเสนอ	คราประยูร	ส่วนนางรองก็คือ	ลักษมี	 

เพ็ญแสงเดือน	ซึ่งได้รับบทเป็น	ร่มฟ้า	นักร้องสาว	ก�ากับการแสดง 

โดย	ส.คราประยูร	เข้าฉายเมื่อวันที่	๑๗	มีนาคม	๒๕๑๕	ท�าให้แฟน 

ภาพยนตร์เริ่มรู้จัก

	 ต่อมา	 เสนอ	 คราประยูร	 ประกาศสร้างภาพยนตร์	 ๓๕	 

มม.	 เรื่อง	ยอดหญิง	จึงให้ลักษมีมารับบทนางเอกเต็มตัว	แต่มีการ 

เปลี่ยนลุ๊กจากเดิมที่เป็นผู้หญิงเรียบ	ๆ 	มาเป็นสาวทรงมอสส์	ผมสั้น 

คล้าย	ๆ 	กบัทอมบอยชือ่ว่า	เก๋	นกัสเก๊ตซ์ชัน้เยีย่มของไทยโดยแสดง 

คูก่บั	สมบตั	ิเมทะน	ีพร้อมด้วยนกัสเก๊ตซ์มอือาชพีทีผ่่านการคดัเลอืก 

มาร่วมแสดง	ซึง่เป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้กบัวงการภาพยนตร์	 

โดยครั้งนี้	เสนอ	คราประยูร	ลงมือก�ากับเอง	เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๒	 

ธันวาคม	๒๕๑๕	ก็ท�าให้แฟนภาพยนตร์รู้จักลักษมีเพิ่มมากขึ้นอีก	

	 จากนั้น	ลักษมีก็เลยเป็นนางเอกอยู่กับบริการพระพิราพ 

ภาพยนตร์	 โดยมีผลงานภาพยนตร์เรื่องถัดมาก็คือ	 จอมเมฆินทร์	 

ภาพยนตร์ผีไทยสไตล์ฝรั่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก	 เข้าฉายเมื่อ 

วันที่	 ๕	 ตุลาคม	 ๒๕๑๖	 ต่อมาก็เป็นภาพยนตร์แนวบู๊ข้ามชาติ 

เรื่อง	แสบเข้าไปถึงทรวง	พระเอกของเรื่องเปลี่ยนมาเป็น	ยอดชาย 

เมฆสุวรรณ	และมีการดึงนางเอกมาเลเซีย	นอร์	 อซิซ่า	 มาประกบ 

กับลักษมีด้วย	ก�ากับการแสดงโดย	ส.คราประยูร	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 

๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๑๗	แฟนภาพยนตร์จึงได้เห็นลักษมีในบทบู๊	ๆ	 

แต่ก็ยังไม่ทิ้งเรื่องโชว์หุ่นความสวย	 แต่ถ้าเป็นเรื่องบู๊ปนเซ็กซี่ก็ต้อง 

เรือ่งนี	้บทประพนัธ์ของ	พ.ต.ต.ประชา	พนูววิฒัน์	ทีเ่สนอ	คราประยรู	

เลง็ว่า	จะให้เป็นภาพยนตร์บูท๊ีค่ลายร้อน	จงึให้ลกัษมอีวดโฉมประชนั 

หุ่นกับสาวเซ็กซี่อีก	๔	 คนคือ	 รุ้งลาวัลย์-ศศิมา-โขมพัสตร์-บาหยัน	 

ในเรื่อง	สาวสบึมส์	ออกฉายสร้างความฮือฮาอย่างมากในวันที่	๓๐	 

ธันวาคม	๒๕๑๘	

	 อาจเป็นเพราะลักษมีผูกตัวอยู ่ในสังกัดของบริการ 

พระพิราพภาพยนตร์	 จึงท�าให้มีผลงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อ 

เทยีบกบัดาราอืน่ในรุน่เดยีวกนั	ปี	๒๕๑๙	ลกัษมมีผีลงานภาพยนตร์ 

ออกฉาย	 ๒	 เรื่องคือ	 ไก่หลง	 ภาพยนตร์แนวตลกโดยแสดงคู่กับ 

สมบัติ	 เมทะนี	ก�ากับโดย	เสนอ	คราประยูร	 เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๖	 

พฤศจิกายน	๒๕๑๙	ถัดไปอีกนิดวันที่	๓๐	ธันวาคม	๒๕๑๙	ก็มีเรื่อง	 

สายลบักระจบัเหลก็	ภาพยนตร์บูป๊นตลกที	่สนาน	คราประยรู	ก�ากบั 

การแสดงให้พาราไดซ์ฟิล์ม	 ซึ่งครั้งนี้	 ลักษมีประกบกับ	 นัยนา 

ชีวานันท์	ปี	๒๕๒๑	เป็นปีสุดท้ายที่ลักษมีปรากฏตัวบนจอเงินด้วย 

ภาพยนตร์	๓	เรื่องคือ	กุ๊ยบางกอก	(กรุง-อรัญญา)	มือปราบปืนทอง	 

(สมบัติ-นัยนา-ยอดชาย)	และเรื่องสุดท้ายรับบทเป็น	ภัคคิณี	พี่สาว 

ของลลนาผูเ้คร่งครดัในขนบธรรมเนยีมประเพณแีบบไทย	ๆ 	ในเรือ่ง	 

แตกหนุ่มแตกสาว	(สรพงศ์-ลลนา)

	 ลักษมี	 กลับมาปรากฏตัวบนจอเงินอีกครั้งหนึ่ง	 โดยรับ 

บทเป็น	แม่เชื้อ	หนึ่งในเมียหลวงของพ่อเมขลาจากภาพยนตร์เรื่อง	 

แม่เบี้ย	(๒๕๔๔	นภคประภา-พุฒิชัย)

๔๗



๓

๑๐
๐ 

ดา
วบ

นล
าน

ดา
รา

ศันสนีย์ สมานวรวงศ์ ชื่อในการแสดง  ศันสนีย์ สมานวรวงศ์
ชื่อ-นามสกุลจริง ศันสนีย์ สมานวรวงศ์
วันเกิด   ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๘
พิมพ์มือลานดารา ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

	 ศันสนีย์	 มีชื่อเล่นว่า	 นิด	 เกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์	 เรียนจบ 

ชั้นมัธยม	 ๖	 จากโรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์และจบชั้นมัธยม	 ๘	 

โรงเรียนสันติราษฎร์บ�ารุง	 จากนั้นเข้าเรียนต่อคณะมนุษย์ศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จบปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต	สาขาสื่อสาร 

มวลชน	 เข้าท�างานที่แผนกส่งเสริมรายการของบริษัทไทยโทรทัศน์ 

จ�ากัด	ขณะนั้นมี	สะอาด	เปี่ยมพงศ์สานต์	เป็นหัวหน้า	ศันสนีย์เคย 

เป็นนักแปลนิตยสารไทยโทรทัศน์	 เป็นผู้ประกาศของสถานีไทย 

โทรทัศน์ช่อง	 ๔	 บางขุนพรหม	 เคยร่วมแสดงละครยาวของคณะ 

วิชชุประภาส์	เรื่อง	ชลธีพิศวาส			

	 ต่อมากลางปี	๒๕๑๕	สะอาด	เปี่ยมพงศ์สานต์	ซึ่งท�างาน 

ด้านโทรทัศน์ตัดสินใจก�ากับการแสดงภาพยนตร์ให้กับ	 มัณฑนา	 

โมรากุล	 นักร้องเสียงสะเทือนใจที่หันมาเป็นผู ้สร้างภาพยนตร์	 

ประเดมิด้วยเรือ่งราวของความรกัระหว่างนกัร้องนกัดนตรกีบันกัทุม่ 

ที่พัวพันจนกลายเป็น	“มารรัก”	ซี่งมัณฑนาเขียนบทเรื่องเอง	โดยมี	 

ไพโรจน์	ใจสงิห์	มยรุฉตัร	เหมอืนประสทิธเิวช	เป็นพระเอก-นางเอก	 

ศันสนีย์ถูกสะอาดชักชวนให้มาแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในบท 

น้องสาวของนางเอก	 เข้าฉายเมื่อวันที่	๔	พฤษภาคม	๒๕๑๖	 โดย 

ภาพรวมแล้ว	ยังไม่ค่อยถูกใจตลาดนัก	ศันสนีย์มีผลงานภาพยนตร์ 

เรือ่งถดัมาซึง่ครัง้นีเ้นือ้หาถกูใจตลาด	แถมยงัมรีางวลัจากเมอืงนอก 

เป็นประกันอีกคือเรื่อง	ตลาดอารมณ์	ซึ่งสร้างโดยบริการไทยสากล 

ธุรกิจมี	สมบัติ-อรัญญา-สะอาด	เป็นดาราน�า	ส่วนศันสนีย์นั้นมาใน 

บทลูกนางเอกที่ซื่อบริสุทธิ์	 แต่ชีวิตต้องอยู่กับสังคมที่มีอารมณ์ 

วิปริตทางเพศ	 กว่าจะเข้าใจในตัวตนของผู้เป็นแม่ก็สายเสียแล้ว	 

ก�ากับการแสดงโดย	เนรมิต	เข้าฉายเมื่อวันที่	๑๐	สิงหาคม	๒๕๑๗	 

ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ท�าให้	 อรัญญา	 นามวงษ์	 ได้รับรางวัลเป๋าติง 

จากงานมหกรรมหนังแห่งเอเชีย	ที่ประเทศไต้หวัน	

	 ต่อมาศันสนีย์ปรากฏตัวบนจอเงินเป็นน้องสาวนางเอก 

อีกครั้งในภาพยนตร์เรื่อง	คู่หู	น�าแสดงโดย	ไพโรจน์	ใจสิงห์	อุเทน	 

บุญยงค์	ดวงใจ	หทัยกาญจน์	ซึ่งเป็นงานสร้างและก�ากับการแสดง 

ของ	เปี๊ยก	โปสเตอร์	เข้าฉายเมื่อวันที่	๑๙	ตุลาคม	๒๕๑๗	จากนั้น 

ศันสนีย์ก็หันไปทุ่มเทให้กับงานทางด้านโทรทัศน์

	 ปี	๒๕๒๐	ศันสนีย์	เคยเป็นนางเอกละครโทรทัศน์	รับบท 

เป็น	พจมาน	สว่างวงศ์	จากเรือ่ง	บ้านทรายทองออกอากาศทางช่อง	 

๙	อสมท.	และเคยรบับท	องัศมุาลนิ	จากละครโทรทศัน์เรือ่ง	คูก่รรม	 

ฯลฯ	 แต่ที่ทุกคนรู้สึกคุ้น	 ๆ	 กับศันสนีย์มากที่สุดก็ตรงเสียงใส	 ๆ 

ของการเป็นนักพากย์ภาพยนตร์ต่างประเทศ	 ภาพยนตร์การ์ตูน	 

ศันสนีย์รับงานพากย์ภาพยนตร์ทั่วไปและพากย์การ์ตูนให้หลาย	 ๆ	 

แห่ง	 เช่น	 ช่อง	 ๙	 อสมท.	 เด็กซ์	 อามีโก้	 โดยมักจะได้พากย์เสียง 

พระเอกตอนเด็ก	 ๆ	 หรือไม่ก็เสียงนางเอกของเรื่อง	 อย่างการ์ตูน 

สาวน้อยเวทย์มนต์	 แต่ที่สร้างชื่อเสียงให้มากที่สุดก็คือ	 การพากย์ 

เสียงตัวโนบิตะ	จากภาพยนตร์การ์ตูนชุด	โดราเอมอน	ที่เด็ก	ๆ	คุ้น 

เคยกันดี						

	 อย่างไรกต็าม	ศนัสนย์ี	หวนกลบัคนืสูจ่อเงนิอกีครัง้เมือ่ปี	 

๒๕๔๙	 โดยรับบทเป็นแม่ของแป้ง	 (มีสุข	 แจ้งมีสุข)	 ในภาพยนตร์ 

เรื่อง	แก๊งชะนีกับอีแอบ	และปี	๒๕๕๒	รับบทเป็น	ป้าสมพิศ	จาก 

ภาพยนตร์เรื่อง	 ความจ�าสั้นแต่รักฉันยาว	 ซึ่งเป็นงานก�ากับของ 

ยงยุทธ	 ทองกองทุน	 สร้างความประทับใจให้แฟนภาพยนตร์อย่าง 

มากและศันสนีย์ยังได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม	 ๓	 

รางวัลจากคมชัดลึกอวอร์ดส	 ครั้งที่	 ๗	 สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์ 

อวอร์ดส	๒๐๐๙	ครั้งที่	๘	และรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ	สุพรรณ- 

หงส์	ครั้งที่	๑๙				
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	 ยอดชาย	 มีชื่อเล่นว่า	 เปี๊ยก	 เกิดที่จังหวัดสมุทรสาคร 

เรยีนจบชัน้มธัยมจากโรงเรยีนทวธีาภเิษก	ใฝ่ฝันอยากจะเป็นจติรกร	 

แต่สอบเข้าเรยีนไม่ได้	จงึไปเรยีนทีว่ทิยาลยัการค้าจบมาในปี	๒๕๑๓	 

แล้วก็เข้าท�างานที่บริษัทบาจา	กระทั่ง	สุคนธ์	คิ้วเหลี่ยม	ดาราตลก 

อาวุโสไปพบเข้าจึงชักชวนให้มาแสดงภาพยนตร์โดยพาไปรู้จัก 

โรม	บุนนาค	ผู้สร้างภาพยนตร์	วิเชียร	สงวนไทย	ตากล้อง	อัมพร 

ปทีปเสน	 ซึ่งขณะนั้นอัมพรก�าลังมองหาพระเอกใหม่แทน	 มิตร 

ชัยบัญชา	 ที่เพิ่งเสียชีวิต	 จึงให้ยอดชายแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก 

คือ	น�้าใจพ่อค้า	คู่กับ	ดีเสวต	นางเอกจากประเทศกัมพูชา	ซึ่งก�าลัง 

โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง	 งูเกงกอง	 เข้าฉายเมื่อวันที่	๓	กันยายน	 

๒๕๑๔	 แม้จะเป็นเรื่องแรกและยอดชายยังต้องเล่นเป็นพ่อค้าปั่น 

สามล้อขายก๋วยเตีย๋ว	แต่เพลงทีย่อดชายเร่ร้องขายของกท็�าให้แฟน 

ภาพยนตร์จดจ�าพระเอกคนนี้ได้แล้ว

	 ปี	 ๒๕๑๕	 ยอดชายเริ่มแสดงเป็นพระเอกหลายเรื่อง 

เช่น	 อ้อมอกเจ้าพระยา	 สวนสน	 รจนายอดรัก	 พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ 

ไอ้บ้านนอก	นพเก้า	คนกล้าตาย	ซึ่งในจ�านวนนี้	สวนสน	ของ	ชาลี	 

อินทรวิจิตร	และ	พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ	ของ	พันค�า	เป็นภาพยนตร์ที่ 

สร้างชื่อเสียงให้กับยอดชายเพิ่มมากขึ้น	 ส่วนนพเก้านั้น	 เป็น 

ภาพยนตร์ที่ยอดชายได้แสดงคิวบู๊	 ต่อสู้ฟันดาบเป็นครั้งแรก	 ปี	 

๒๕๑๖	ยอดชายจึงได้รับบทพระเอกเพิ่มเป็นเท่าตัวจากเรื่อง	วางฟู 

ซาน	ยอดชาย	แก้วกลางนา	ไม้ป่า	หนึ่งในดวงใจ	แม่นาคพระโขนง	 

อ�านาจเงิน	 แรงรัก	 แม่นาคอาละวาด	 เศรษฐีถังแตก	 เจ้าปลิวสิงห์ 

สุพรรณ	จินตะหรา	แม่ผัว	ซ�าเหมา	ทางสายใหม่	สักขีแม่ปิง	ซึ่งการ 

จับคู่กับ	 สุภัค	 ลิขิตกุล	 ในเรื่อง	 แม่นาคพระโขนง	 และภาวนา 

ชนะจิต	ในเรื่อง	จินตะหรา	เป็นที่กล่าวขานถึงมากที่สุด

	 ปี	 ๒๕๑๗	 ยอดชายได้รับบทพระเอกมากยิ่งขึ้นอีก 

ส่วนใหญ่จะจับคู่กับ	ภาวนา	ชนะจิต	ตามกระแส	เช่นเรื่อง	นี่หรือ 

ผู้หญิง	 (ภาวนา)	 แว่วเสียงลมรัก	 นางร้อยชื่อ	 กังหันชีวิต	 (ภาวนา)	 

ใครจะร้องไห้เพื่อฉัน	(ภาวนา)	ธิดาพญายม	เศรษฐีภูธร	อาถรรพณ์ 

ยอดชาย เมฆสุวรรณ ชื่อในการแสดง  ยอดชาย เมฆสุวรรณ
ชื่อ-นามสกุลจริง วิเชียร เมฆสุวรรณ
วันเกิด   ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕
พิมพ์มือลานดารา ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๔๙

สวาท	(ภาวนา)	รักครั้งแรก	(ภาวนา)	มนต์รักนางเงือก	สนหน่อยน่า 

ทูนหัว	แม่ปูเค็ม	 (ภาวนา)	สิงห์ดง	 (ภาวนา)	ทิวาหวาม	๔	สีทีเด็ด	 

(ภาวนา)	ชายผ้าเหลือง	มาลัยเสี่ยงรัก	แสบเข้าไปถึงทรวง	หนุมาน 

พบ	๗	ยอดมนุษย์	(ภาวนา)	ด้วยปีกของรัก	(ภาวนา)	ครั้นปี	๒๕๑๘	 

จงึเริม่จบัคูน่างเอกอืน่	ๆ 	เช่น	สาวแสบ	(วาสนา)	ฟ้าเปลีย่นส	ี(นยันา)	 

ปล้นครั้งสุดท้าย	(รุ้งลาวัลย์)	แม่สาย	(พิศมัย)	รางวัลชีวิตนิสิตที่รัก	 

หนุมานพบ	 ๕	 ไอ้มดแดง	 ตัณหา	 (วันดี)	 วิวาห์เงินผ่อน	 (นัยนา) 

ชุมทางผี	 (อรัญญา)	ใจรัก	 (พิศมัย)	 เศรษฐีรัก	สร้อยสวาท	(นัยนา)	 

มาหยารัศมี	(นาท)	สาวสบึมส์	(ลักษมี)

	 เริ่มจากปี	 ๒๕๑๙	 ยอดชายแสดงประกบพระเอกอื่น 

มากขึ้น	 เช่นเรื่อง	กามเทพเล่นกล	สามสิงห์ดงเสือ	จระเข้ฟาดหาง	 

เผาขน	 รถไฟเรือเมล์ลิเกต�ารวจ	 	 เพลิงแค้น	ฟ้ามิอาจกั้น	 โอ้ลูกรัก	 

๑๗	 ทหารกล้า	 ยอดกะล่อน	 ชะตาชีวิต	 สายลับกระจับเหล็ก	 ไผ่ 

ก�าเพลิง	ปี	๒๕๒๐	เช่นเรื่อง	เพลิงทะเล	ขบวนการ	๓	สลึง	โอ้มาดา	 

ยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์	ผู้ยิ่งใหญ่ชายแดน	ไอ้ควายเหล็ก	รักไม่รู้ลืม	 

หงส์ทอง	 แหกค่ายนรกเดียนเบียนฟ	ู นางฟ้าท่าเรือ	 ๙	 พยัคฆราช		 

แม้ว่าตั้งแต่ปี	๒๕๒๑	ยอดชายจะพ้นยุคการเป็นพระเอกแล้ว	แต่ก็ 

ยังมีงานแสดงเรื่อยมา	 เช่นเรื่อง	 พ่อเสือลูกสิงห์	 วัยรุ่นจอมคนอง	 

เอ็ม.๑๖	 สิงห์เดี่ยวดงนักเลง	 อีโล้นซ่าส์	 ผิดทางรัก	 เหนือกว่ารัก 

มือปราบปืนทอง	 ลูกทุ่งปืนคด	บี้+บอด+ใบ้	 	 ไอ้ติงต๊อง	 ตลุมบอน	 

โป่งกระทงิ	ปรศินาแห่งหวัใจ	หกัเหลีย่มนกัเลงปืน	ดอกไม้ร่วงทีแ่ม่รมิ	 

ชาติหินดินระเบิด	 มนุษย์	 ๑๐๐	 คุก	 อยุธยาที่ข้ารัก	 ถล่มแหลม 

ทองค�า	หยาดพิรุณ	พ่อหม้ายลูกติด	ยอดหญิงผู้ยิ่งใหญ่	รักนี้บริสุทธิ์	 

สุรีย์รัตน์ล่องหน	รัศมีแข	ฯลฯ

	 หลงัจากนัน้	ยอดชายจงึรบังานแสดงละครโทรทศัน์หลาย 

เรือ่ง	แต่ทีส่ร้างชือ่เสยีงกค็อื	ประชาชนชาวแฟลต	นอกจากนี	้ยงัหนั 

ไปเอาดทีางงานประตมิากรรมป้ันหุน่ขีผ้ึง้รปูเหมอืนบคุคลส�าคญัและ 

ดาราไทย	 แต่ก็ยังมีผลงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มาจน 

ปัจจุบัน	เช่น	บางระจัน	(๒๕๔๓)	นายขนมต้ม	(๒๕๔๖)	ฯลฯ		



	 อมรา	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 ย่านฝั่งธนบุรี	 เป็นบุตร 

ของหลวงประเจิดอักษรลักษณ์	 กับ	 มาดามยอร์เฮท	 ชาวฝรั่งเศส	 

อมราเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนเซ็นต์โยเซฟคอนแวนต์และจบชั้น 

มธัยม	๖	ทีโ่รงเรยีนมาแตร์เดอร์อวีทิยาลยั	เข้าประกวดนางสาวไทย 

เมื่อปี	๒๔๙๖	ขณะอายุ	๑๖	ปีได้ต�าแหน่งรองนางสาวไทยอันดับ	๑	 

(นางสาวไทยคือ	 อนงค์	 อัชชวัฒนา)	 อมราได้เป็นตัวแทนหญิงไทย 

คนแรกที่เดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลเมื่อปี	 ๒๔๙๗	 ที่ 

แคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกา

	 อมรา	 แสดงภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อปี	 ๒๔๙๗	 เรื่อง 

Beautiful	Girl	of	the	World	ร่วมกบั	โทนี	่เคอร์ตสิ	โดยการชกัชวน 

ของบริษัทผู้จัดการประกวดนางงามจักรวาล	 จากนั้นอมรากลับมา 

เป็นนางเอกภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกคือ	ปริศนา	ฉายเมื่อปี	๒๔๙๙	 

สร้างชื่อเสียงให้ทันที	 ต่อมา	 สุพรรณ	 พราหมณ์พันธ์	 ก็ให้อมรา 

รับบทเป็น	 เจ้าหญิงปรีดะหนัม	 แห่งมาเลเซียในภาพยนตร์เรื่อง 

เล็บครุฑ	 คู่กับพระเอกใหม่	 ลือชัย	 นฤนาท	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๑๒	 

พฤษภาคม	 ๒๕๐๐	 ที่ศาลาเฉลิมกรุง-เฉลิมบุรี	 ท�าเงินได้มากมาย 

เกินคาด	 สร้างชื่อเสียงให้ทั้งลือชัยและอมราไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 ขณะ 

เดียวกันกับ	เฑียร์	กรรณสูต	ก็ส่งภาพยนตร์เรื่อง	รักริษยา	ซึ่งอมรา 

รับบทนางเอกตัวอิจฉา	เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๐๐	ที่ 

ศาลาเฉลิมไทย	 ก็ยิ่งท�าให้แฟนภาพยนตร์เห็นถึงความสามารถของ 

อมรามากขึ้น	 ซึ่งต่อมาอมราก็ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดาราน�าหญิง 

ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องนี้

	 จากปี	๒๕๐๐	ชื่อของ	อมรา	อัศวนนท์	ก็เป็นจุดขายให้ 

ภาพยนตร์ทั้งในระบบ	๓๕	มม.และ	๑๖	มม.	โดยสังเกตได้จากการ 

ที่ผู้สร้างมักจะขึ้นชื่ออมราไว้ในใบปิดโฆษณาก่อนชื่อพระเอก	ซึ่งใน 

ช่วงแรกอมราจะรับบทนางเอกคู่กับพระเอกอย่าง	อดุลย์	ดุลยรัตน์	 

พันค�า	สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์	พันค�า	ชนะ	ศรีอุบล	มิตร	ชัยบัญชา	ทักษิณ	 

แจ่มผล	ไชยา	สุริยัน	ประจวบ	ฤกษ์ยามดี	ตลอดมา	เช่นเรื่อง	ทุ่งรวง 

ทอง	 (๒๕๐๐)	 ปรารถนาแห่งหัวใจ	 (๒๕๐๐)	 ทหารเสือกรมหลวง 

ชุมพร	(๒๕๐๑)	เทวรูปหยก	(๒๕๐๑)	มังกรแดง	(๒๕๐๑)	เกิดใหม่	 ๓
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อมรา อัศวนนท์ ชื่อในการแสดง  อมรา อัศวนนท์
ชื่อ-นามสกุลจริง อมรา อัศวนนท์
วันเกิด   ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
พิมพ์มือลานดารา ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๕๐

(๒๕๐๑)	แววมยุรา	(๒๕๐๑)	รมดี	(๒๕๐๑)	บุหงาสวรรค์	(๒๕๐๑)	 

เห่าดง	 (๒๕๐๑)	ยูงร�าแพน	 (๒๕๐๑)	บุกแหลก	 (๒๕๐๑)	กุหลาบ 

แสนสวย	(๒๕๐๒)	รักเธอเท่าฟ้า	(๒๕๐๒)	จ้าวนักเลง	(๒๕๐๒)	หนึ่ง 

น้องนางเดียว	(๒๕๐๒)	เชลยศักดิ์	(๒๕๐๒)	สิบทหารเสือ	(๒๕๐๒)	 

ชาติสมิง	 (๒๕๐๒)	 สี่คิงส์	 (๒๕๐๒)	 ฝ่ามรสุม	 (๒๕๐๒)	 พล	 นิกร 

กิมหงวน	ตอน	ตลุยฮาเร็ม	(๒๕๐๒)	คนองปืน	(๒๕๐๒)	กล่อมกากี	 

(๒๕๐๒)	กระต่ายไพร	(๒๕๐๓)	ยอดเดีย่ว	(๒๕๐๓)	ตุก๊ตาผ	ี(๒๕๐๓)	 

น�้าตาทมิฬ	(๒๕๐๓)	ทูตนรก	เล็บครุฑ	ภาคจบ	(๒๕๐๓)	สายสวาท 

ยงัไม่สิน้	(๒๕๐๓)	แสงสรูย์	(๒๕๐๓)	ดวงชวีนั	(๒๕๐๓)	สาวดาวเทยีม	 

(๒๕๐๓)	สุดชีวิต	(๒๕๐๓)	ลั่นทมสะอื้น	(๒๕๐๔	)	ดอกฟ้าฝาแฝด	 

(๒๕๐๔)	 พสุธาที่ข้ารัก	 (๒๕๐๔)	 สุดปรารถนา	 (๒๕๐๔)	 หงส์ฟ้า	 

(๒๕๐๔)	สกาวเดือน	(๒๕๐๕)	ทับสมิงคลา	(๒๕๐๕)	บ้านนอกเข้า 

กรุง	(๒๕๐๖)	สร้อยสวรรค์	(๒๕๐๖)	จ�าเลยรัก	(๒๕๐๖)	เขี้ยวพิษ	 

(๒๕๐๖)	ในฝูงหงส์	(๒๕๐๖)	พิชิตทรชน	(๒๕๐๗)	ลูกนก	(๒๕๐๘)	 

อาญารัก	(๒๕๑๐)	คนเหนือคน	(๒๕๑๐)	สาปสวาท	(๒๕๑๑)	ฯลฯ	 

ในจ�านวนนี้เรื่อง	 เห่าดง	 จ้าวนักเลง	 สี่คิงส์	 แสงสูรย์	 ทับสมิงคลา	 

จ�าเลยรัก	เป็นภาพยนตร์ที่แฟนภาพยนตร์กล่าวถึงมากที่สุด	

	 ปี	๒๕๐๙	อมราแต่งงานจึงรับงานภาพยนตร์น้อยลง	ต่อ 

มาได้กลบัมาเป็นดาราสมทบตัง้แต่ปี	๒๕๑๖	เรือ่ยมาจนปัจจบุนั	เช่น 

เรื่อง	จินตะหรา	(๒๕๑๖)	ดาร์บี้	(๒๕๑๖)	น�้าผึ้งขม	(๒๕๑๗)	สวรรค์ 

ยังมีชั้น	 (๒๕๑๙)	 ช่องว่างระหว่างหัวใจ	 (๒๕๑๙)	 จักรวาลยอดรัก	 

(๒๕๒๒)	เงิน	เงิน	เงิน	(๒๕๒๖)	รัศมีแข	(๒๕๒๗)	กัลปังหา	(๒๕๒๘)	 

รักข้างแรม	(๒๕๓๒)	หลังคาแดง	(๒๕๓๐)	นางอาย	(๒๕๓๓)	ม่อก	 

๒	ต้องได้สาม	(๒๕๓๔)	คนผีปีศาจ	(๒๕๔๗)

	 นอกจากนี้	 อมรายังเคยแสดงละครโทรทัศน์โดยเรื่อง 

แรงรษิยา	แสดงเป็นเรือ่งแรก	ต่อมากม็าเป็นหวัหน้าคณะอมรมานต์	 

ซึง่จดัละครโทรทศัน์ทางช่อง	๔	บางขนุพรหมและช่อง	๗	ส	ีมนีางเอก 

ละครหลายคนที่มีชื่อเสียงเช่น	ปริม	ประภาพร	กิ่งดาว	ดารณี	ศศิธร	 

เพชรรุ่ง	เป็นต้น
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นพดล ดวงพร ชื่อในการแสดง  นพดล ดวงพร
ชื่อ-นามสกุลจริง ณรงค์ พงษ์ภาพ
วันเกิด   ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
พิมพ์มือลานดารา ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

	 นพดล	 มีชื่อเล่นว่า	 รงค์	 เกิดที่อ�าเภอเมือง	 จังหวัด 

อุบลราชธานี	คุณพ่อมีอาชีพหมอล�ากลอน	คุณแม่เป็นนักร้องเพลง 

พืน้เมอืงโคราช	นพดลเรยีนจบเพยีงชัน้ป.๔	แต่เพราะมใีจรกัทางด้าน 

การร้อง	การพูด	จึงไปสมัครอยู่กับวงดนตรีคณะพิพัฒน์บริบูรณ์อยู่ 

หลายปี	 พอออกจากวงดนตรีก็ไปจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุ	 ๐๘	 

อุบลราชธานี	จากนั้นก็สมัครเป็นลูกศิษย์วงดนตรีจุฬารัตน์	ของครู 

มงคล	อมาตยกุล	ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อให้ว่า	นพดล	ดวงพร	

	 ต่อมาในปี	๒๕๑๔	นพดลได้แยกตวัไปก่อตัง้วงดนตรขีอง 

ตนเอง	 โดยน�าเอาเครื่องดนตรีพื้นบ้านคือ	 พิณ	 มาบรรเลงร่วมกับ 

เครื่องดนตรีสากล	ตั้งชื่อวงดนตรีว่า	คณะเพชรพิณทอง	โดยมีหมอ 

พิณคู่ใจที่สร้างต�านานมาด้วยกันคือ	 ทองใส	 ทับถนน	 จุดเด่นของ 

วงเพชรพิณทองอยู่ที่ทีมโฆษกหรือพิธีกรที่ใช้ภาษาท้องถิ่นอีสาน 

เป็นหลักในการน�าเสนอเนื้อหา	 รีวิวประกอบเพลง	 เป็นทีมตลกที่ 

ประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งประกอบด้วย	 นพดล	 ดวงพร	 ลุงแนบ	 

หนิงหน่อง	ใหญ่	หน้ายาน	แท็กซี่	เป็นต้น

	 นอกเหนือจากการร้องเพลงและหางเครื่องตระการตา 

จ�านวนมากแล้ว	วงดนตรีเพชรพิณทอง	ยังออกเทปเพลง	เทปตลก 

ชุดต่าง	 ๆ	 หลายชุดที่โด่งดังจ�าหน่ายเช่น	 ค้นหาคนดัง	 หมอล�า 

บันลือโลก	หนิงหน่องย่านเมีย	บวชลุงแนบ	สามใบเฒ่า	นอกจากนี้	 

นพดลยังเป็นผู้ปั้นนักร้องลูกทุ่งไทยอีสานที่มีชื่อเสียงอีกหลายคน 

เช่น	นกน้อย	อุไรพร	ชุติมา	ดวงพร	นพรัตน์	ดวงพร	วิเศษ	เวณิกา	

	 สิ่งที่นพดลภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตการเป็นนักดนตรีก็คือ	 

การน�าวงดนตรเีพชรพณิทอง	แสดงสดหน้าพระทีน่ัง่พระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	 ณ	 เขื่อนอุบลรัตน์	 

จงัหวดัขอนแก่น	เมือ่วนัที	่๒๐	ธนัวาคม	๒๕๑๔	ซึง่ต่อมานภดลกถ็อื 

เอาวันแสดงดังกล่าวนี้เป็นวันเปิดวงและจัดให้มีการท�าบุญทุก	ๆ	ปี

	 ในด้านภาพยนตร์นัน้	นพดลจะไม่เรยีกตวัเองว่า	เป็นดารา	 

หากแต่ชอบที่จะใช้ค�าว่าเป็นนักแสดงมากกว่า	 โดยช่วงแรก 

ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่แสดงมักจะได้รับบทให้ออกมาร้องเพลง	 

ภาพยนตร์เรื่องแรกที่แสดงก็คือ	วิวาห์พาฝัน	(สมบัติ-อรัญญา)	ของ 

ละโว้ภาพยนตร์	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๓๐	 เมษายน	๒๕๑๔	 ตามด้วย	 

ล�าดวน	 (๒๕๑๔	 สมบัติ-เพชรา)	 แต่หลังจากที่นพดลยกวงดนตรี 

เพชรพิณทองร่วมแสดงในเรื่อง	 มนต์รักแม่น�้ามูล	 (๒๕๒๐	 สมบัติ- 

นัยนา)	ของ	กมล	กุลตังวัฒนา	ต่อมานพดลก็ได้รับบทเด่นเป็น	ครู 

ใหญ่ค�าเม้า	 แห่งบ้านหนองหมาว้อ	 ในเรื่อง	 ครูบ้านนอก	 (๒๕๒๑	 

ปิยะ-วาสนา)	 ซึ่งเป็นการรับบทที่ไม่ใช่นักร้องเป็นครั้งแรก	 เมื่อ 

ภาพยนตร์เข้าฉาย	 ก็สร้างชื่อเสียงให้กับนพดลอย่างมาก	 หลังจาก 

นั้นนพดลก็รับงานแสดงภาพยนตร์แทบทุกบท	เช่นเรื่อง	หนองหมา 

ว้อ	(๒๕๒๒	วาสนา-อุดม)	คนกลางแดด	(๒๕๒๒	รณ-เบญจวรรณ)	 

๗	สิงห์ตะวันเพลิง	(๒๕๒๒	ปิยะ)	ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่	(๒๕๒๓	ปิยะ- 

วาสนา)	 ไฟนรกขุมโลกันต์	 (๒๕๒๓	 สรพงษ์-ลลนา)	 ผู้ใหญ่มากับ 

ทุ่งหมาเมิน	 (๒๕๒๓	 ล้อต๊อก)	 ลูกแม่มูล	 (๒๕๒๓	ปิยะ-สุพรรษา)	 

จบักงั	กรรมกรเตม็ขัน้	(๒๕๒๓	สรพงษ์-สพุรรษา)	ไข่ลกูเขย	(๒๕๒๔	 

ทูน-เนาวรัตน์)	ขบวนการแก้จน	(๒๕๒๔	ล้อต๊อก)	บันทึกลับครูพร	 

(๒๕๒๔	นพดล-สุริโย)	 ซึ่งเป็นการรับบทนักแสดงน�าครั้งแรก	 ตาม 

ด้วยเรื่อง	 เสน่ห์บางกอก	 (๒๕๒๔	สรพงษ์-เนาวรัตน์)	 สิงโตค�าราม	 

(๒๕๒๔	 สรพงษ์-เนาวรัตน์)	 หมามุ่ย	 (๒๕๒๔	 สรพงษ์-เนาวรัตน์)	 

นักสืบฮาร์ด	 (๒๕๒๕	ทูน-จารุณี)	ครูข้าวเหนียว	 (๒๕๒๘	ล้อต๊อก)	 

๑๕	ค�่า	เดือน	๑๑	(๒๕๔๕	อนุชิต)	มากับพระ	(๒๕๔๙)	นพดลยัง 

แสดงละครโทรทัศน์เช่นเรื่อง	 โคกคูนตระกูลไข่	 เพลงรักริมฝั่งโขง	 

เรไรลูกสาวป่า	

	 นอกจากนี้	เมื่อปี	๒๕๓๒	นพดลยังได้รับยกย่องให้เป็นผู้ 

มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม	 ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์	 ปี	 

๒๕๔๕	ในฐานะผูแ้สดงน�าชายยอดเยีย่มจากภาพยนตร์เรือ่ง	๑๕	ค�า่	 

เดือน	๑๑	และต่อมาปี	๒๕๕๒	ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น	
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อนุชิต สพันธ์พงษ์ ชื่อในการแสดง  อนุชิต สพันธ์พงษ์
ชื่อ-นามสกุลจริง อนุชิต สพันธ์พงษ์
วันเกิด   ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
พิมพ์มือลานดารา ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

	 อนุชิต	 มีชื่อเล่นว่า	 โอ	 เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 เริ่มงานบันเทิงด้วยการเป็น	 Dancer 

ให้กับศิลปินวง	Niece	ค่าย	Dojo	City	นาตาลี	ไชน่าดอลล์	ต่อมา 

ได้แสดง	Music	Video	เพลง	เช่น	เพลงเออ	ๆ	ออ	ๆ	ของศิลปินวง	 

ZaZa	อัลบั้ม	“กรุณา”	ของ	ฯพณฯ	พลเอกเปรม	ติณสูลานนท์และ 

เคยแสดง	Music	 Video	 ของศิลปินเช่น	 อัสนี-วสันต์	 เสือ	 ธนพล	 

และเคยชนะเลิศการประกวดเต้น	 Nescafe	 Shake	 Dancing 

Contest	 ชนะเลิศการประกวด	 RVS	 Born	 to	 be	 Star	 สาขา 

Dancing	 ของคลื่น	 RVS	 ส่วนด้านงานแสดงนั้น	 อนุชิตเคยแสดง 

ภาพยนตร์โฆษณา	“COKE”	ร่วมกับแคทรียา	อิงลิช	จากนั้นก็แสดง 

น�าในละครหลายเรื่อง	 เช่น	 ฟ้าเปลี่ยนสี	 พรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกัน 

พรุ่งนี้ก็รักเธอและ	เซน	สื่อรักสื่อวิญญาณ

	 อนุชิต	 เริ่มแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในฐานะนักแสดง 

หน้าใหม่ที่ถูกเลือกจาก	 จิระ	 มะลิกุล	 ผู้ก�ากับภาพยนตร์ซึ่งมอง 

เห็นแววทางการแสดงของเขาเมื่อได้ดูภาพยนตร์โฆษณาของโค้ก	 

เมื่อ	 จีเอ็มเอ็ม	 พิคเจอร์ส	 ร่วมกับ	 หับโห้หิ้นฟิล์ม	 ประกาศสร้าง 

ภาพยนตร์เรื่อง	๑๕	ค�่า	เดือน	๑๑	ซึ่งเป็นเรื่องราวความเชื่อของคน 

อีสานแถว	 ๆ	 อ�าเภอโพนพิสัย	 เกี่ยวกับการเกิดของปรากฏการณ์ 

บั้งไฟพญานาค	 อนุชิตจึงถูกเลือกให้มารับนักแสดงน�าของเรื่องโดย 

แสดงเป็น	 คาน	 เด็กวัดผู้กุมความลับในการสร้างบั้งไฟพญานาค 

เพราะเป็นคนที่ท�าหน้าที่ด�าน�้าลงไปวางบั้งไฟ	เข้าฉายเมื่อวันที่	๑๑	 

ตุลาคม	 ๒๕๔๕	 สร้างชื่อเสียงให้กับผู้สร้างและนักแสดงหน้าใหม่ 

อย่างอนุชิตเป็นอย่างมาก	

	 ต่อมาเมื่อสหมงคลฟิล์ม	 พร้อมมิตร	 ภาพยนตร์หรรษา 

และกิมมิคฟิล์ม	ประกาศสร้างภาพยนตร์เรื่อง	 โหมโรง	ที่ถ่ายทอด 

ภาพชีวิตของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ	 (ศร	 ศิลปบรรเลง)	 นักระนาด 

เอกมือหนึ่งของแผ่นดิน	โดยมี	อิทธิสุนทร	วิชัยลักษณ์	เป็นผู้ก�ากับ 

การแสดง	อนุชิตก็ถูกเลือกให้มารับบทเป็น	นายศร	ในสมัยรัชกาลที่	 

๕	ซึ่งเป็นดาราน�าของเรื่องและการได้รับบทบาทนี้เอง	ท�าให้อนุชิต 

ต้องใช้เวลาในการหดัเล่นและฝึกซ้อมดนตรไีทยประเภทต่าง	ๆ 	เช่น	 

ซอ	ฆ้อง	ระนาดทุ้ม	ฉิ่ง	โดยเฉพาะการฝึกตีระนาดที่นานถึง	๘	เดือน	 

ทั้งนี้	 เพราะต้องการให้ภาพของการเล่นระนาดออกมาดูพลิ้วไหว	 

ต้องโชว์ลีลาในการสะบัดข้อมือ	 ลงระนาดด้วยตัวเอง	 นอกจากนี้	 

อนุชิตยังต้องกล้อนผม	 แต่งเนื้อแต่งตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยต้อง 

นุง่โจงกระเบนในสมยัรชักาลที	่๕	เรยีกได้ว่า	เป็นงานทีย่ากกว่าเรือ่ง 

ที่ผ่านมา	เมื่อโหมโรงเข้าฉายวันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๔๗	เกิดกระแส 

ตอบรับดีเกินคาด	ปฏิกิริยาโหมโรงแพร่หลายไปทั่วประเทศ	หลาย 

คนหันมาสนใจดนตรีไทยมากขึ้นเช่นเดียวกับชื่อเสียงของอนุชิตก็ 

เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

	 หลังจากนั้นอีกไม่นาน	สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล 

และมีโมชั่น	 ก็จับอนุชิตพลิกบทบาทการแสดงมารับบทเป็น	 หมอ 

ผ่าศพวัย	 ๒๕	 ปี	 ซึ่งต้องอยู่ท่ามกลางเหล่าร่างไร้วิญญาณในห้อง 

ดับจิต	 แต่เพราะต้องการจะไขปริศนาการตายของพ่อตัวเองว่า 

เกิดจากการฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรมกันแน่	 จากภาพยนตร์เรื่อง	 

วิญญาณ	 โลก	 คนตาย	 ผลงานการก�ากับของผู ้ก�ากับหน้าใหม่ 

ธราเทพ	ทิวสมบุญ	เข้าฉายเมื่อวันที่	๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๐			

 

๕๑



๓

๑๐
๐ 

ดา
วบ

นล
าน

ดา
รา

ภาวนา ชนะจิต ชื่อในการแสดง  ภาวนา ชนะจิต
ชื่อ-นามสกุลจริง อรัญญา เหล่าแสงทอง
วันเกิด   ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
พิมพ์มือลานดารา ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

	 ภาวนา	 มีชื่อเล่นว่า	 หยิน	 มีชื่อจีนเป็นภาษาแมนดาริน 

ว่า	หลวิหลานองิ	อ่านเป็นภาษาไหหล�าว่า	หลวิหลานหยนิ	มเีชือ้สาย 

จีนไหหล�า	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	ย่านฝั่งธนบุรี	ปัจจุบันใช้ชื่อจริง 

ว่า	 อรัญญาภรณ์	 ภาวนาเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนกวางเจาซึ่ง 

สอนภาษาจีนและภาษากวางตุ้ง	 เรียนจบชั้นมัธยม	 ๖	 ที่โรงเรียน 

ทิพยศึกษา	 ขณะที่ท�างานเป็นเสมียนอ�าเภอยานนาวา	 ศรินทิพย์ 

ศริวิรรณ	อดตีนางเอกภาพยนตร์และ	รงัสรรค์	ตนัตวิงศ์	กบั	ประทปี	 

โกมลภิส	 ผู้สร้างผู้ก�ากับภาพยนตร์ไปพบเข้าก็เลยชักชวนให้มา 

แสดงภาพยนตร์	

	 ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ภาวนาแสดงสร้างโดย	 รังสรรค์ 

ตันติวงศ์	 เรื่อง	 แสงสูรย์	 มีมิตร-อมรา	 เป็นพระเอก-นางเอก	 โดย 

ภาวนารบัเดก็สาวทีช่ือ่	โชตริส	ก�ากบัการแสดงโดยประทปี	โกมลภสิ	 

ออกฉายวันที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๐๓	ที่ศาลาเฉลิมกรุง-เฉลิมบุรี	ชื่อ 

ของภาวนาเป็นที่รู้จักทันทีและก็ยังได้รับรางวัลตุ๊กตาทองในฐานะ 

นักแสดงสบทบหญิงจากเรื่อง	แสงสูรย์	อีกด้วย	

	 ภาวนาเริ่มรับบทนางเอกเต็มตัวครั้งแรกคู่กับมิตร	 ชัย- 

บัญชา	ในเรื่อง	ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งเก้า	ของประทีป	โกมลภิส	ออกฉายวันที่	 

๓๐	กันยายน	๒๕๐๓	ที่ศาลาเฉลิมกรุง-เฉลิมบุรี	จากนั้นก็จับคู่กับ 

พระเอกอีกหลายคน	 เช่น	 ไชยา-ทักษิณ-ชนะ-สมบัติ-ลือชัย-กรุง- 

นาท-ยอดชาย-อุเทน	 แต่ระยะแรกมักจะจับคู่กับสมบัติ	 เมทะนี 

ต่อมาปี	 ๒๕๑๕	 ก็เริ่มเปลี่ยนมาจับคู่กับ	 ยอดชาย	 เมฆสุวรรณ	 

นอกจากนี้	 ภาวนายังเคยแสดงภาพยนตร์จีนกับพระเอกหลายคน	 

เช่น	เดวิดเจียง	จนหนังสือพิมพ์ในเกาะฮ่องกงให้ฉายาว่าเป็น	ไข่มุก 

แห่งเอเชีย	

	 ภาพยนตร์ที่ภาวนาแสดงไว้ช่วงแรก	 เช่นเรื่อง	 สุรีย์รัตน์ 

ล่องหน	(๒๕๐๔)	เดด็ดอกฟ้า	(๒๕๐๔)	สงิโตหยก	(๒๕๐๕)	สายเลอืด 

สายรัก	(๒๕๐๕)	สุริยาที่รัก	(๒๕๐๕)	พะเนียงรัก	(๒๕๐๖)	เลือดข้น	 

(๒๕๐๗)	ทับเทวา	 (๒๕๐๗)	แว่วเสียงยูงทอง	 (๒๕๐๘)	ปลาบู่ทอง	 

(๒๕๐๘)	 สันดานดิบ	 (๒๕๐๘)	 บัวน้อย	 (๒๕๐๘)	 เสน่ห์บางกอก	 

(๒๕๐๙)	 หมอชนินทร์ผู้วิเศษ	 (๒๕๐๙)	 อ้ายค่อม	 (๒๕๐๙)	 น�้าตา 

เทยีน	(๒๕๐๙)	ซมัเซง็	(๒๕๐๙)	กูก่าระเวก	(๒๕๑๐)	สงิห์สองแผ่นดนิ	 

(๒๕๑๐)	 บุหรงทอง	 (๒๕๑๐)	 เมขลา	 (๒๕๑๐)	 บ้าบิ่นบินเดี่ยว	 

(๒๕๑๐)	เหนือนักเลง	(๒๕๑๐)	ป่าลั่น	(๒๕๑๑)	ดอนเจดีย์	(๒๕๑๒)	 

ยอดรักยูงทอง	(๒๕๑๒)	พญาโศก	(๒๕๑๒)	เทวีกายสิทธิ์	(๒๕๑๓)	 

ก�าแพงแสน	 (๒๕๑๓)	 ฟ้าคะนอง	 (๒๕๑๓)	 เสน่ห์ลูกทุ่ง	 (๒๕๑๓) 

หนึ่งนุช	 (๒๕๑๔)	 เพลงสวรรค์นางไพร	 (๒๕๑๔)	 สิงห์สยามถล่ม 

คาราเต้	(๒๕๑๕)	หมัดสังหาร	(๒๕๑๕)	พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ	(๒๕๑๕)	 

นี่แหละรัก	(๒๕๑๕)	ไอ้หนุ่มอีสาว	(๒๕๑๕)	หนึ่งในดวงใจ	(๒๕๑๖)	 

แรงรัก	(๒๕๑๖)	จินตะหรา	(๒๕๑๖)	เขาสมิง	(๒๕๑๖)	ไม่มีสวรรค์ 

ส�าหรับคุณ	(๒๕๑๖)	ทางสายใหม่	(๒๕๑๖)	นี่หรือผู้หญิง	(๒๕๑๗)	 

กงัหนัชวีติ	(๒๕๑๗)	ใครจะร้องไห้เพือ่ฉนั	(๒๕๑๗)	อาถรรพณ์สวาท	 

(๒๕๑๗)	รักครั้งแรก	(๒๕๑๗)	แม่ปูเค็ม	(๒๕๑๗)	สิงห์ดง	(๒๕๑๗)	 

๔	 สีทีเด็ด	 (๒๕๑๗)	 เจ้าสาวแสนกล	 (๒๕๑๗)	 ความรัก	 (๒๕๑๗) 

คมเคียว	 (๒๕๑๗)	 พ่อจอมโวย	 (๒๕๑๗)	 ด้วยปีกของรัก	 (๒๕๑๗)	 

ประทปีอธษิฐาน	(๒๕๑๗)	เทพบตุร	(๒๕๑๘)	ค�ามัน่สญัญา	(๒๕๑๘)	 

เศรษฐีรัก	 (๒๕๑๘)	 สมิหรา	 (๒๕๑๘)	 พ่อยอดมะกอก	 (๒๕๑๘) 

ตัดเหลี่ยมเพชร	(๒๕๑๘)	สันดานชาย	(๒๕๑๙)	ฯลฯ

	 ช่วงปี	๒๕๑๙	ภาพยนตร์ประกบดาราเป็นทีน่ยิมเพิม่มาก 

ขึน้	ภาวนากเ็ช่นกนัทีถ่กูจบัประกบพระเอก-นางเอกอืน่และหลงัจาก 

นัน้ภาวนากเ็ริม่ลดบทบาทการแสดงลงโดยหนัไปเป็นผูด้แูลการสร้าง 

ภาพยนตร์ของ	พี.ดี.โปรโมชั่น	ภาพยนตร์ในยุคหลังของภาวนาเช่น 

เรื่อง	แบ๊งค์	(๒๕๑๙)	ใครใหญ่	ใครอยู่	(๒๕๑๙)	แม่นาคบุกโตเกียว	 

(๒๕๑๙)	 ชาติอาชาไนย	 (๒๕๑๙)	 เมียรายเดือน	 (๒๕๒๐)	 ตามฆ่า	 

๒๐,๐๐๐	ไมล์	(๒๕๒๐)	ตาปีอีปัน	(๒๕๒๐)	กูซิใหญ่	(๒๕๒๐)	ลุย 

แหลก	(๒๕๒๐)	นักเลงกตัญญู	(๒๕๒๑)	ขุนดอน	(๒๕๒๑)	เขาใหญ่	 

(๒๕๒๑)	รักพี่ต้องหนีพ่อ	(๒๕๒๒)	คุณพ่อขอโทษ	(๒๕๒๒)	อยุธยา 

ที่ข้ารัก	 (๒๕๒๒)	นรกสาว	 (๒๕๒๓)	 รักนี้บริสุทธิ์	 (๒๕๒๔)	ทหาร 

เกณฑ์	(เจ้าเก่า)	ผลัด	๒	(๒๕๒๗)	พยาบาลที่รัก	(๒๕๒๘)	ดวงยิหวา	 

(๒๕๒๙)	ฯลฯ

๕๓



	 นริตุติ	์มชีือ่เล่นว่า	หนงิ	เรยีนจบมธัยมทีโ่รงเรยีนอสัสมัชญั	 

แล้วไปเรียนต่อด้านการบริหารธุรกิจที่เฟิร์ธ	 ประเทศออสเตรเลีย	 

เป็นเวลา	๑	ปี	จากนั้นก็ไปเรียนที่กัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย 

อีก	 ๒	 ปีครึ่ง	 เมื่อกลับจากต่างประเทศได้ท�างานเป็นเอ็นจิเนียร์ที่	 

AMPAC	ต่อมาย้ายไปท�างานสายการบินต่าง	ๆ	เช่น	คาเธ่ย์แปซิฟิค	 

สุดท้ายที่สายการบินอาลิตาเลีย		

	 ส่วนในวงการบนัเทงินัน้	นริตุติเ์ริม่ต้นด้วยการแสดงละคร 

โทรทศัน์	โดยการชกัชวนจาก	เทิง่	สตเิฟ่ือง	นกัโฆษณาชือ่ดงัเจ้าของ 

ละครคณะศรีไทยการละคร	 โดยนิรุตติ์ได้แสดงละครโทรทัศน์เรื่อง 

แรกคือ	แสงสูรย์	รับบทเป็นพระรอง	โดยมีภิญโญ	ทองเจือ	อภันตรี	 

ประยุทธเสนี	เป็นพระเอก-นางเอก	ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	 

ช่อง	๗	นิรุตติ์เริ่มรับบทพระเอกละครครั้งแรกของศรีไทยการละคร 

ในเรื่อง	แค่ขอบฟ้า	คู่กับ	ผาณิต	กันตามระ	ออกอากาศทางสถานี 

โทรทศัน์	ช่อง	๓	จากนัน้กม็ผีลงานละครโทรทศัน์อกีหลายเรือ่ง	เช่น	 

กุลปราโมทย์	เพลงชีวิต	ทองประกายแสด	แต่ละครที่สร้างชื่อเสียง 

ให้นิรุตติ์มากที่สุดก็คือ	ผู้ชนะสิบทิศ	ซึ่งนิรุตติ์	ได้รับบทเป็น	จะเด็ด	 

ออกอากาศทางโทรทัศน์	ช่อง	๔	บางขุนพรหม	

	 นิรุตติ์	 เข้าสู ่วงการภาพยนตร์ครั้งแรกด้วยการเป็น 

พระเอกเรือ่ง	ดาร์บี	้แสดงคูก่บั	อรญัญา	นามวงษ์	ซึง่สร้างและก�ากบั 

โดย	 เทิ่ง	 สติเฟื่อง	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๒๓	 ตุลาคม	 ๒๕๑๖	 ที่โรง 

ภาพยนตร์แมคเคนน่า	 และอีกเรื่องคือ	 เพื่อเธอที่รัก	 (๒๕๑๘ 

อรญัญา)	จากนัน้นริตุติก์ม็งีานแสดงภาพยนตร์เรือ่ยมา	โดยส่วนใหญ่ 

จะได้แสดงประกบพระเอกอื่น	ๆ	แต่ก็ยังไม่ทิ้งงานละครโทรทัศน์

	 ภาพยนตร์ที่นิรุตติ์แสดงไว้	 เช่นเรื่อง	 นิทราสายัณห์	 

(๒๕๑๗)	ทองประกายแสด	(๒๕๑๗)	แด่คณุครดู้วยคมแฝก	(๒๕๑๘)	 

ผยอง	(๒๕๑๘)	แบ๊งค์	(๒๕๑๙)	แผ่นดนิของเรา	(๒๕๑๙)	ป่าอนัตราย	 

(๒๕๑๙)	 เสาร์	 ๕	 (๒๕๑๙)	 แมงดาปีกทอง	 (๒๕๑๙)	 เพื่อนคู่แค้น	 

(๒๕๑๙)	เสอืกเกดิมาจน	(๒๕๑๙)	อศัวนิ	๑๙	(๒๕๑๙)	อสีาวอนัตราย	 

(๒๕๑๙)	แดงองัคาร	(๒๕๑๙)	วรีะบรุษุกุย๊	(๒๕๒๐)	๑	ต่อ	๗	(๒๕๒๐)	 

อีเสือ	 (๒๕๒๐)	 ตามฆ่า	 ๒๐,๐๐๐	 ไมล์	 (๒๕๒๐)	 ล่าเพชฌฆาต	 

(๒๕๒๐)	สงิห์สลาตนั	(๒๕๒๐)	สงิห์รถบรรทกุ	(๒๕๒๐)	หงึ	(๒๕๒๐)	 ๓
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นิรุตติ์ ศิริจรรยา ชื่อในการแสดง  นิรุตติ์ ศิริจรรยา
ชื่อ-นามสกุลจริง นิรุตติ์ ศิริจรรยา
วันเกิด   ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
พิมพ์มือลานดารา ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๕๔

ดับเครื่องชน	 (๒๕๒๐)	 ไอ้ควายเหล็ก	 (๒๕๒๐)	 ห้าแฉก	 (๒๕๒๐) 

อย่าแหย่ฉลาม	(๒๕๒๐)	สู้สิบทิศ	(๒๕๒๐)	เจ้าพ่อ	๗	คุก	(๒๕๒๐)	 

ทีใครทีมัน	(๒๕๒๐)	ถล่มมาเฟีย	(๒๕๒๐)	๗	ประจัญบาน	(๒๕๒๐)	 

ลุยแหลก	 (๒๕๒๐)	 เหยียบหัวสิงห์	 (๒๕๒๐)	 ขยี้มือปืน	 (๒๕๒๐) 

มันทะลุฟ้า	(๒๕๒๐)	เด็ดสะระตี่	(๒๕๒๐)	ถล่มดงนักเลง	(๒๕๒๑)	 

เพชรมหากาฬ	 (๒๕๒๑)	ศศิมาบ้าเลือด	 (๒๕๒๑)	ทายาทป๋องแป๋ง	 

(๒๕๒๑)	 สามร้อยยอด	 (๒๕๒๑)	 ขุนกระทิง	 (๒๕๒๑)	 ถล่มวังข่า	 

(๒๕๒๑)	ทีเด็ดคู่เขย	(๒๕๒๑)	นักฆ่าตะกรุดโทน	(๒๕๒๑)	ไอ้สู้สอง 

สลงึ	(๒๕๒๑)	ลกูโดด	(๒๕๒๑)	ผเีพือ่นรกั	(๒๕๒๑)	เขาใหญ่	(๒๕๒๑)	 

อะไรกนัวะ	(๒๕๒๑)	มนต์รกัแผ่นดนิทอง	(๒๕๒๑)	กามเทพหวัเราะ	 

(๒๕๒๑)	เจ้าสาวเดิมพัน	(๒๕๒๑)	คนละเกมส์	(๒๕๒๒)	หักเหลี่ยม 

คนดัง	 (๒๕๒๒)	 นายอ�าเภอปฏิวัติ	 (๒๕๒๒)	 ไผ่สีทอง	 (๒๕๒๒) 

แดร็กคูล่าต๊อก	(๒๕๒๒)	ชาติหินดินระเบิด	(๒๕๒๒)	แม่ค้าขายผัก	 

(๒๕๒๒)	 น�้าใต้ศอก	 (๒๕๒๒)	 ฝนตกแดดออก	 (๒๕๒๓)	 เครือฟ้า	 

(๒๕๒๓)	 ซึ่งนิรุตติ์กลับมาเป็นพระเอกคู่กับ	 สุพรรษา	 เนื่องภิรมย์ 

ชัว่ฟ้าดนิสลาย	(๒๕๒๓)	ทหารเกณฑ์	(๒๕๒๓)	ช่างเขาเถอะ	(๒๕๒๓)	 

เสอืน้อย	(๒๕๒๓)	แถมแหลกแจกสะบดั	(๒๕๒๓)	เชลยศกัดิ	์(๒๕๒๔)	 

ศรธีนญชยั	(๒๕๒๔)	รบับทพระเอกเป็นเรือ่งสดุท้าย	ระย้า	(๒๕๒๔)	 

๕	คม	(๒๕๒๔)	ทหารเรือมาแล้ว	 (๒๕๒๔)	พยัคฆ์ร้าย	๖	แผ่นดิน	 

(๒๕๒๕)	ยอดเยาวมาลย์	(๒๕๒๕)	มนต์รักลูกทุ่ง	(๒๕๒๕)	น�้าพริก 

ก้นถ้วย	 (๒๕๒๕)	 นิจ	 (๒๕๒๖)	 กระเบนธง	 (๒๕๒๖)	 ดวงนักเลง	 

(๒๕๒๖)	อย่าดกีว่า	(๒๕๒๖)	ขอรกัเธออกีสกัครัง้	(๒๕๒๖)	หลงเสยีง 

นาง	 (๒๕๒๖)	 ไอ้แก้วไอ้ทอง	 (๒๕๒๖)	 มนต์รักนักเพลง	 (๒๕๒๗) 

คาดเชือก	 (๒๕๒๗)	 กัลปังหา	 (๒๕๒๘)	 อีกครั้ง	 (๒๕๒๙)	 บุญชู 

ผู้น่ารัก	(๒๕๓๑)	ปุลากง	(๒๕๓๒)	ฯลฯ

	 นิรุตติ์	 กลับสู่วงการบันเทิงอีกครั้งโดยได้แสดงละคร 

โทรทศัน์	เช่นเรือ่ง	สภุาพบรุษุลกูผูช้าย	ทบัตะวนั	สีแ่ผ่นดนิ	ตามรอย 

พ่อ	สุดรักสุดดวงใจ	รักเธอทุกวัน	บ่วงรักกามเทพ	ส่วนภาพยนตร์ 

ในยุคหลังนั้นเริ่มจากเรื่อง	 มหาอุตม์	 (๒๕๔๖)	 ทวิภพ	 (๒๕๔๗) 

ซุ้มมือปืน	(๒๕๔๘)	โอปปาติก	(๒๕๕๐)		



๓

๑๐
๐ 

ดา
วบ

นล
าน

ดา
รา

สีเทา ชื่อในการแสดง  สีเทา
ชื่อ-นามสกุลจริง จรัล เพ็ชรเจริญ
วันเกิด   ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕
พิมพ์มือลานดารา ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

	 สีเทา	 เกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 จบชั้นมัธยม	๖	 ได้รับ 

ราชการเป็นครู	 แต่เพราะสนใจในการพากย์หนัง	 จึงลาออกจากครู 

เมื่อปี	 ๒๔๙๗	 เพื่อติดตามเสน่ห์	 โกมารชุน	 นักพากย์ชื่อดังเข้า 

กรุงเทพมหานคร	 ไปหัดพากย์หนังจนในที่สุดก็ได้เป็นนักพากย์ 

ร่วมทีมกับ	 เสน่ห์	 โกมารชุน	 และพากย์ประจ�าโรงชั้นหนึ่งใน 

กรุงเทพมหานคร	 ชื่อ	 “สีเทา”	 นั้นเสน่ห์	 โกมารชุน	 เป็นผู้ตั้งให้ 

เพราะเห็นว่า	เนื้อตัวของสีเทาออกไปทางด�า	ๆ	เทา	ๆ	สีเทามีนิสัย 

ตลกแถมยังมีหน้าตาท่าทางไม่เหมือนใคร	 เวลาเล่นตลกจะชอบท�า 

หลังโกง	ๆ 	พุงป่อง	ๆ 	คล้ายกับไอ้เท่งตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้	จึง 

ถูกเลือกให้ไปแสดงภาพยนตร์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทตัวตลกตาม 

พระตามนางหรือไม่ก็บทอื่น	 ๆที่สื่อความหมายไปทางการเป็นตัว 

ตลกอยู่หลายเรื่องจนเป็นที่รู้จักทั่วไป				

	 ภาพยนตร์ที่สีเทาแสดงไว้	 เช่นเรื่อง	 อวสานอินทรีแดง	 

(๒๕๐๖	มิตร-เพชรา)	นางเสือดาว	(๒๕๐๘	แมน-ปรียา)	งูผี	(๒๕๐๙	 

มิตร-เพชรา)	 นางนวล	 (๒๕๑๐	 มิตร-เพชรา)	 กู่การะเวก	 (๒๕๑๐	 

สมบัติ-ภาวนา)	 สันก�าแพง	 (๒๕๑๑	 สมบัติ-อรัญญา)	 เปลวเทียน	 

(๒๕๑๒	มิตร)	ไก่แก้ว	(๒๕๑๒	มิตร)	หาดใหญ่ใจสู้	(๒๕๑๒	สมบัติ)	 

คฤหาสน์รัก	 (๒๕๑๒	ลือชัย)	 ลูกสาวพระอาทิตย์	 (๒๕๑๒	สมบัติ)	 

น้องรัก	 (๒๕๑๒	 มิตร)	 เมืองแม่หม้าย	 (๒๕๑๒	 สมบัติ)	 คมแฝก	 

(๒๕๑๓	สมบตั)ิ	ยอดเพชร	(๒๕๑๓	มติร)	ไอ้ยอดทอง	(๒๕๑๓	สมบตั)ิ	 

กายทพิย์	(๒๕๑๓	สมบตั)ิ	อนิทรทีอง	(๒๕๑๓	มติร)	ฝนเหนอื	(๒๕๑๓	 

สมบัติ)	ลูกยอด	(๒๕๑๔	กรุง)	แม่ศรีไพร	(๒๕๑๔	นาท)	น�้าใจพ่อค้า	 

(๒๕๑๔	ยอดชาย)	ในสวนรกั	(๒๕๑๔	สมบตั)ิ	กระท่อมปรดีา	(๒๕๑๕	 

สมบัติ)	รจนายอดรัก	(๒๕๑๕	ยอดชาย)	หัวใจป่า	(๒๕๑๕	นาท)	คุ้ม 

นางฟ้า	(๒๕๑๕	ครรชิต)	แม่นาคพระโขนง	(๒๕๑๖	สุภัค)	นี่แหละ 

สิ่งที่ข้าต้องการ	 (๒๕๑๖	จักรกริช)	รักครั้งแรก	 (๒๕๑๗	ยอดชาย)	 

สิงห์ดง	 (๒๕๑๗	ยอดชาย)	แม่นาคอเมริกา	 (๒๕๑๘	กรุง)	ลูกหลง	 

(๒๕๑๙	กรุง)	เมืองอลเวง	(๒๕๒๐	สรพงศ์)	เมืองในหมอก	(๒๕๒๑	 

สรพงศ์)	 ยอดหญิงต๊ะติ๊งโหน่ง	 (๒๕๒๑	 เด่น)	 เจ้าป่าบ้าจี้	 (๒๕๒๑	 

กรุง)	 สืบยัดไส้	 (๒๕๒๑	 ไพโรจน์)	 รักพี่ต้องหนีพ่อ	 (๒๕๒๒	 กรุง) 

เสือสะเออะปล้น	(๒๕๒๒	)	สมิงบ้านไร่	(๒๕๒๒	สมบัติ)	แดร็กคูล่า 

ต๊อก	(๒๕๒๒	ล้อต๊อก)	ไอ้หนังเหนียว	(๒๕๒๓	สมบัติ)	ทหารเกณฑ์	 

(๒๕๒๓	ล้อต๊อก)	อาอี๊	(๒๕๒๓	สรพงศ์)	ภูตพิศวาส	(๒๕๒๓	จตุพล)	 

บญุเพง็หบีเหลก็	(๒๕๒๓	สมบตั)ิ	จูฮ้กุกร	ู(๒๕๒๔)	ลยุเลอะ	(๒๕๒๔)	 

โปลิศจับขโมย	 (๒๕๒๔)	 อุ๊ย.?	 เขิน	 (๒๕๒๔)	 ผีตาโบ๋	 (๒๕๒๔) 

พระรถเมรี	 (๒๕๒๔)	 ป่าช้าแตก	 (๒๕๒๔)	 กูละเบื่อส์	 (๒๕๒๔) 

ไอ้หนวดเหลก็	(๒๕๒๔)	เสอืสะดิง้	(๒๕๒๔)	สงิห์	๒	ฝ่ัง	(๒๕๒๔)	เสอื 

โค่นสิงห์	 (๒๕๒๔)	ทหารอากาศขาดรัก	 (๒๕๒๔)	 จระเข้เถนขวาด	 

(๒๕๒๕)	 เฮงสองร้อยปี	 (๒๕๒๕)	 กระสือ	 (๒๕๒๕)	 คุณนายซาอุ	 

(๒๕๒๕)	ดวงมันเฮง	(๒๕๒๖)	ผู้ใหญ่บ้านกลองยาว	(๒๕๒๖)	เล่นไม่ 

ยาก	(๒๕๒๖)	ลูกสาวย่าโม	(๒๕๒๖)	สิงห์เดนตาย	(๒๕๒๖)	ดรุณี	๙	 

ล้าน	(๒๕๒๖)	ม.	๖	(๒๕๒๖)	นักเพลงผู้ยิ่งใหญ่	(๒๕๒๗)	สารวัตร 

ต๊อก	 (๒๕๒๗)	 รักพลิกล็อค	 (๒๕๒๗)	 คุณแหท่านหอย	 (๒๕๒๘) 

ไอ้งูเห่า	 (๒๕๒๘)	ตะวันยิ้มแฉ่ง	 (๒๕๒๘)	กิ้งก่ากายสิทธิ์	 (๒๕๒๘)	 

กระท่อมใหม่	 ทะเลเดิม	 (๒๕๓๓)	 ความรักของคุณฉุย	 ๒	 ภาค 

ปัญญาชนคนกะลิง	(๒๕๓๖)	คู่กรรม	ภาค	๒	(๒๕๓๙)	ดึก	ด�า	ดึ๋ย	 

(๒๕๔๖)	 ครูแก	 แรงรักแรงอาถรรพ์	 (๒๕๔๗)	 มหาลัยเหมืองแร่	 

(๒๕๔๘)	โหน่ง	เท่ง	นักเลงภูเขาทอง	(๒๕๔๙)

	 สีเทา	เคยเป็นผู้สร้างและก�ากับภาพยนตร์เรื่อง	โกรธกัน 

ท�าไม	(๒๕๑๔	สมบัติ-อรัญญา)	บ้านทองค�า	(๒๕๑๖	สมบัติ)	เคยได้ 

รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองค�า	 ในฐานะผู้แสดงตลกได้ดีเด่น	 จาก 

ภาพยนตร์เรือ่ง	แดรก็คลู่าต๊อก	(๒๕๒๓)	รางวลัชมรมวจิารณ์บนัเทงิ	 

ในฐานะนักแสดงสมทบยอดเยี่ยม	 จากภาพยนตร์เรื่อง	 มหา’ลัย 

เหมืองแร่	(๒๕๔๘)	

	 นอกจากนี้	 สีเทายังแสดงละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่อง 

เช่น	ปอบผีฟ้า	 (๒๕๔๐)	นิรมิต	 (๒๕๔๐)	นกออก	 (๒๕๔๘)	ผู้กอง 

เจ้าเสน่ห์	 ตอน	 ผีมีพ่อ	 (๒๕๕๒)	 ต่อมาก็ได้รับรางวัลเกียรติยศ 

คนทีวี	 ในการประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองค�า	ครั้งที่	๑๙	ประจ�าปี	 

๒๕๔๗	ร่วมกับ	ก�าธร	สุวรรณปิยะศิริ	และ	อารีย์	นักดนตรี	

๕๕



	 สรุยิา	มชีือ่เล่นว่า	ตุย้	เกดิทีจ่งัหวดัอดุรธานี	หลงัเรยีนจบ 

ชั้น	 ม.ศ.๓	 จากโรงเรียนอุดรวิทยานุกูล	 ก็ออกมาช่วยคุณพ่อท�า 

กิจการรถบัสประจ�าทางอยู่พักหนึ่ง	 ก็ไปช่วยงานคลินิกของคุณอา 

ซึง่เป็นแพทย์ในจงัหวดันครสวรรค์	แต่เพราะมใีจรกัทางด้านการร้อง 

การแสดง	คุณอาก็น�าไปฝาก	ประวิทย์	ลีลาไว	ซึ่งเป็นนักพากย์และ 

นักข่าวท้องถิ่น	จากนั้นประวิทย์ก็ส่งต่อไปยังคณะนาฎศิลป์สัมพันธ์	 

ของ	สมัพนัธ์	พนัธ์มณ	ีซึง่แสดงอยูท่างโทรทศัน์	ช่อง	๔	บางขนุพรหม	 

แรก	ๆ 	กใ็ห้สรุยิาขบัรถหาสปอนเซอร์	ต่อมากไ็ด้ฝึกการแสดงกบั	ฑตั	 

เอกฑตั	พระเอกเก่าและเมือ่ได้ร้องเพลงในรายการลกูทุง่กรงุไทยของ	 

ประกอบ	ไชยพิพัฒน์	จึงเริ่มเป็นที่รู้จัก	สุวัฒน์	วรดิลกหรือรพีพร	จึง 

ตั้งชื่อให้ว่า	 สุริยา	 ชินพันธ์	 จากนั้นจึงเริ่มแสดงละครเรื่องแรกคือ	 

เลือดทาแผ่นดิน	

	 ต่อมา	 รัตนาภรณ์	 อินทรก�าแหง	 จึงขอตัวสุริยาไปเป็น 

พระเอกภาพยนตร์โทรทัศน์ชุด	 ลูกคนยาก	 แสดงคู่กับ	 วันทนา 

บุญบันเทิง	 ซึ่งได้ออกอากาศทางโทรทัศน์	 ช่อง	 ๗	 อย่างยาวนาน	 

สร้างชื่อเสียงให้กับสุริยาเป็นอย่างมาก	 จากนั้นสุริยาก็มีงานละคร 

อีกหลายเรื่อง	เช่น	นางไพร	จอมดาบพเนจร	เสน่ห์หนุ่มบ้านนา

	 ในวงการภาพยนตร์นัน้	สรุยิาเริม่ต้นจากการเป็นพระรอง 

ในภาพยนตร์เรื่อง	 สวนสน	 (๒๕๑๕	 ยอดชาย-พิศมัย)	 ของ	 ชาลี 

อินทรวิจิตร	 แสดงคู่กับ	 ช้องมาศ	 ภุมรา	 และได้รับบทพระเอก 

เดี่ยว	ๆ	เต็มตัวครั้งแรกในเรื่อง	ผยอง	(๒๕๑๘)	แม้ว่าภาพยนตร์ที่ 

สุริยาแสดงจะเป็นการประกบพระเอก	 แต่จากบทบาทที่ได้รับ 

ส่วนใหญ่	 ก็ท�าให้สุริยาได้ชื่อว่าเป็นพระเอกวัยรุ่นหน้าหยก	 ซึ่งเป็น 

ที่นิยมของแฟนภาพยนตร์เรื่อยมา	เช่นเรื่อง	ลูกชู้	(๒๕๑๕	ไพโรจน์- 

สทุศิา)	ขอบฟ้าเขาเขยีว	(๒๕๑๖	สมบตั-ิอรญัญา)	ดอกคนูเสยีงแคน	 

(๒๕๑๗	 สมบัติ-เพชรา)	 ใครจะร้องไห้เพื่อฉัน	 (๒๕๑๗	 ยอดชาย- 

ภาวนา)	 คนกินเมีย	 (๒๕๑๗	 สมบัติ-วันดี)	 สาวสิบเจ็ด	 (๒๕๑๗	 

สมบตั-ิวนัด)ี	ตะวนัรอนทีห่นองหาร	(๒๕๑๗	สมบตั-ิอรญัญา)	คณุครู 

ที่รัก	 (๒๕๑๗	นาท-อรัญญา)	ทองประกายแสด	 (๒๕๑๗	วันทนา- ๓

๑๐
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สุริยา ชินพันธุ์ ชื่อในการแสดง  สุริยา ชินพันธุ์
ชื่อ-นามสกุลจริง ประมูล ชินพันธุ์
วันเกิด   ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕
พิมพ์มือลานดารา ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๕๖

นิรุตติ์)	 ประทีปอธิษฐาน	 (๒๕๑๗	 อุเทน-ภาวนา)	 เหยื่ออารมณ์	 

(๒๕๑๘	กรุง-อรัญญา)	ลูกผู้ชาย	(๒๕๑๘	กรุง-ดวงนภา)	ข้าวนอก 

นา	(๒๕๑๘	อุเทน-ช่อเพชร)	เผ็ด	(๒๕๑๘	สมบัติ-อรัญญา)	ทางโค้ง	 

(๒๕๑๘	 สมบัติ-นัยนา)	 น�้าตาหยดสุดท้าย	 (๒๕๑๙	 ไพโรจน์– 

มิสเคียวจิน)	กระดังงากลีบทอง	(๒๕๑๙	สุริยา-มยุรา)	วัยอันตราย	 

(๒๕๑๙	กรุง-ธัญญรัตน์)	๑๗	ทหารกล้า	 (๒๕๑๙	ยอดชาย-อุเทน)	 

ช่องว่างระหว่างหัวใจ	 (๒๕๑๙	 สมบัติ-อรัญญา)	 เจ้าแม่	 (๒๕๑๙ 

อรญัญา-สมบตั)ิ	อสีาวอนัตราย	(๒๕๑๙	สรพงศ์-ทศัน์วรรณ)	นกัเลง 

สามสลงึ	(๒๕๑๙	กรงุ-เนาวรตัน์)	สงิห์ส�าออย	(๒๕๒๐	สมบตั-ิมยรุา)	 

ศึก	๕	เสือ	(๒๕๒๐	สมบัติ-อรัญญา)	พ่อตาปืนโต	(๒๕๒๐	สมบัติ- 

อรัญญา)	 ตบะแตก	 (๒๕๒๐	 สมบัติ-อรัญญา)	 มนต์รักแม่น�้ามูล	 

(๒๕๒๐	 สมบัติ-นัยนา)	 แม่ดอกกัญชา	 (๒๕๒๐	 สมบัติ-มยุรา)	 ลูก 

เจ้าพระยา	(๒๕๒๐	สมบตั-ิเพชรา)	๑๕	หยกๆ	๑๖	ไม่หย่อน	(๒๕๒๑	 

สรพงศ์-ทัศน์วรรณ)	 ลูกทุ่งเพลงสวรรค์	 (๒๕๒๑	 สรพงศ์-นัยนา) 

ทายาทป๋องแป๋ง	(๒๕๒๑	สมบัติ-ปิยะมาศ)	ขุนกระทิง	(๒๕๒๑	กรุง- 

สรพงศ์)	ไอ้	๘	นิว้	(๒๕๒๑	สรพงศ์-มยรุา)	ถล่มวงัข่า	(๒๕๒๑	สมบตั-ิ 

อรญัญา)	ทเีดด็คูเ่ขย	(๒๕๒๑	สมบตั-ิอรญัญา)	โตไม่โตซดัดะ	(๒๕๒๑	 

สมบตั-ินยันา)	เสยีสาว	(๒๕๒๑	สมบตั-ิอรญัญา)	มนัส์เขาละ	(๒๕๒๑	 

สมบัติ-นัยนา)	 แตกหนุ่มแตกสาว	 (๒๕๒๑	 สรพงศ์-ลลนา)	 มือปืน 

นมสด	(๒๕๒๑	สมบัติ-อรัญญา)	ตลุมบอน	(๒๕๒๒	กรุง-เนาวรัตน์)	 

ปลาบู่ทอง	(๒๕๒๗	สุริยา-เพ็ญยุพา)	ลูกสาวคนใหม่	 (๒๕๒๗	ทูน- 

จารุณี)	ปาฎิหาริย์กุมารทอง	(๒๕๒๘	ด.ช.บอย-สุริยา)	

	 ช่วงที่สุริยารับบทเป็น	 เคน	มนต์แม่มูล	นักร้องลูกทุ่งใน 

เรื่อง	 มนต์รักแม่น�้ามูล	 ของ	 กมล	กุลตังวัฒนา	 ก็ท�าให้เกิดกระแส 

ผลักดันให้สุริยาตั้งวงดนตรีขึ้นมาจริง	 ๆ	 ชื่อว่า	 ลูกทุ่งดารา	 สุริยา 

ชินพันธุ์	 โดยเปิดวงครั้งแรกเมื่อวันที่	 ๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๒๑	ท�าให้ 

ต้องหยุดงานแสดงไว้พักหนึ่ง	ก่อนที่จะกลับมาแสดงละครโทรทัศน์ 

ประเภทจักร	ๆ	วงศ์	ๆ	และแสดงภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่ง



	 โกร่ง	หรือที่ใคร	ๆ	ชอบเรียกว่า	ลุงโกร่ง	มาตั้งแต่ตัวเลข 

อายุยังอยู่ที่ค�าว่า	 “พี่”	 เท่านั้น	 ก่อนเข้าวงการภาพยนตร์	 ลุงโกร่ง 

เคยรับราชการเป็นต�ารวจอยู่ที่สถานีต�ารวจส�าราญราษฎร์มาก่อน	 

บทบาททีล่งุโกร่งมกัจะได้รบันัน้	ส่วนใหญ่กจ็ะแสดงเป็นตวัประกอบ	 

ซึ่งไม่ว่าจะมีอาชีพอะไร	ก็จะต้องสอดแทรกบทตลกให้เห็นอยู่เสมอ 

จนแฟนภาพยนตร์จดจ�าภาพลักษณ์ตัวตลกอย่างลุงโกร่งได้แม่นย�า	 

ลุงโกร่งมักจะแสดงบทตัวตลกเชย	ๆ	คล้ายๆ	กับตัวลุงเชยในนิยาย 

ชดุ	สามเกลอ	พล	นกิร	กมิหงวน	ลงุโกร่งเคยเป็นฟรเีซนเตอร์โฆษณา 

เครื่องดื่มชูก�าลังยี่ห้อหนึ่งในลักษณะตลก	 ๆ	 เพื่อกระตุ้นชายที่มี 

รูปร่างผอมแห้งแรงน้อย	 ให้หลงเชื่อว่า	 หากได้ดื่มเครื่องดื่มชูก�าลัง 

ยี่ห้อดังกล่าวแล้ว	ก็จะแข็งแรงซู่ซ่า	ๆ	

	 เหตทุีล่งุโกร่งได้นามสกลุต่อท้ายว่า	“กางเกงแดง”	นัน้	ก็ 

เพราะว่า	มอียูค่รัง้หนึง่	ขณะทีล่งุโกร่งก�าลงัเข้าแสดงภาพยนตร์	ฉาก 

ปีนต้นไม้	จู่	ๆ	กางเกงเจ้ากรรมมันดันหลุดลงมาซะเฉย	ๆ	ต่อหน้า 

ทมีงานทีก่�าลงัจ้องมองอยู	่กางเกงในสแีดงแป๊ดโผล่ออกมาให้ทกุคน 

เห็นเต็มตา	แต่นั้นมาใคร	ๆ	ก็เรียกว่า	ลุงโกร่ง	กางเกงแดง	เรื่อยมา 

จนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจ�าตัวคือ	 ลุงโกร่งจะใส่กางเกงในสีแดง 

เสมอ	 นอกจากลุงโกร่งจะรับงานแสดงภาพยนตร์แล้ว	 ก็ยังเคยรับ 

งานบันเทิงอื่น	ๆ 	เช่น	แสดงละครโทรทัศน์	แสดงตลก	แสดงโฆษณา	 

เป็นต้น

	 ลุงโกร่งแสดงเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์มาตั้งแต่ยุค 

หนัง	 ๑๖	 มม.จนถึงปัจจุบันหลายร้อยเรื่องแล้วเช่น	 เพชรชมพู	 

(๒๕๐๙	สมบัติ)	 บุญเพ็งหีบเหล็ก	 (๒๕๑๐	สมบัติ)	 นางพรายตานี	 

(๒๕๑๐	มิตร)	 เปลวเทียน	 (๒๕๑๒	มิตร)	 ไอ้เปีย	 (๒๕๑๒	สมบัติ) 

ภูตแห่งความรัก	(๒๕๑๒)	นางกวัก	(๒๕๑๒)	เจ้าแม่สาริกา	(๒๕๑๒)	 

น้องรัก	(๒๕๑๒)	เงินจางนางจร	(๒๕๑๓)	ไอ้เบี้ยว	(๒๕๑๓)	สวรรค์ 

เบี่ยง	(๒๕๑๓)	ยอดเพชร	(๒๕๑๓)	สวรรค์บ้านนา	(๒๕๑๓)	พุดตาน	 

(๒๕๑๔)	 ยอดต่อยอด	 (๒๕๑๔)	 สองฝั่งโขง	 (๒๕๑๔)	 โกรธกัน 

ท�าไม	 ?	 (๒๕๑๔)	 แก้วขนเหล็ก	 (๒๕๑๔)	 ดวงใจสวรรค์	 (๒๕๑๔) 

เทพบุตรที่รัก	 (๒๕๑๕)	 อสูรกาย	 (๒๕๑๕)	 เพชรตาแมว	 (๒๕๑๕)	 

หนองงเูห่า	(๒๕๑๕)	คุม้นางฟ้า	(๒๕๑๕)	สดุหวัใจ	(๒๕๑๖)	ภกูระดงึ	 ๓
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โกร่ง กางเกงแดง ชื่อในการแสดง  โกร่ง กางเกงแดง
ชื่อ-นามสกุลจริง ณรงค์ รตาภรณ์
วันเกิด   ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๑
พิมพ์มือลานดารา ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๕๗

(๒๕๑๖)	คุ้งตะเคียน	(๒๕๑๖)	อ�านาจเงิน	(๒๕๑๖)	จ้าวทุ่ง	(๒๕๑๖)	 

ซ�าเหมา	(๒๕๑๖)	สักขีแม่ปิง	(๒๕๑๖)	แก้วตาขวัญใจ	(๒๕๑๖)	อย่า 

รักฉัน	 (๒๕๑๗)	 ชายผ้าเหลือง	 (๒๕๑๗)	 แค้น	 (๒๕๑๘)	 หนี้รัก	 

(๒๕๑๘)	 ชาติเกลือ	 (๒๕๑๙)	 เทพบุตรเสเพล	 (๒๕๒๐)	 ปืนมีตีน	 

(๒๕๒๐)	ยอดมนษุย์คอมพวิเตอร์	(๒๕๒๐)	หน้าเนือ้ใจเสอื	(๒๕๒๐)	 

สูส้บิทศิ	(๒๕๒๐)	ชืน่ชวีานาว	ี(๒๕๒๐)	ราชสห์ีดง	(๒๕๒๐)	เสอื	สงิห์	 

กระทิง	แรด	(๒๕๒๑)	ซุปเปอร์ลูกทุ่ง	(๒๕๒๑)	กุ๊ยบางกอก	(๒๕๒๑)	 

ไอ้สู้สองสลึง	 (๒๕๒๑)	 สิงห์เดี่ยวดงนักเลง	 (๒๕๒๑)	 รักระแวง	 

(๒๕๒๑)	 วิญญาณรักแม่นาคพระโขนง	 (๒๕๒๑)	 บี้+บอด+ใบ้	 

(๒๕๒๒)	คนละเกมส์	(๒๕๒๒)	โทนทุ่งกระทิง	(๒๕๒๒)	กระต่ายดง	 

(๒๕๒๓)	บ้านหนองเสอื	(๒๕๒๓)	ตะวนัหลัง่เลอืด	(๒๕๒๓)	พ่อหอย 

โข่ง	 (๒๕๒๓)	 ตามล่า	 (๒๕๒๓)	 ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน	 (๒๕๒๓)	 

มนต์รักขนมครก	 (๒๕๒๓)	 บุญเพ็งหีบเหล็ก	 (๒๕๒๓)	 ยางโทน	 

(๒๕๒๔)	ลยุเลอะ	(๒๕๒๔)	โปลศิจบัขโมย	(๒๕๒๔)	ดอกฟ้าและโดม 

ผู้จองหอง	(๒๕๒๔)	ยอดหญิงผู้ยิ่งใหญ่	(๒๕๒๔)	ไข่ลูกเขย	(๒๕๒๔)	 

ยิม้หน่อยจ้า	(๒๕๒๔)	สามเสอืสพุรรณ	(๒๕๒๔)	ศรธีนญชยั	(๒๕๒๔)	 

กูละเบื่อส์	(๒๕๒๔)	รักโอ้รัก	(๒๕๒๔)	เจ้าพ่อเซียงกง	(๒๕๒๔)	สิงห์	 

๒	ฝั่ง	 (๒๕๒๔)	ปีศาจเมียน้อย	 (๒๕๒๔)	ดาวเคียงเดือน	 (๒๕๒๕)	 

ราศสีงิห์เจ้าพระกาฬ	(๒๕๒๕)	หล่อลากดนิ	(๒๕๒๕)	๔	คงิส์	(๒๕๒๕)	 

โนรี	(๒๕๒๕)	ไอ้หนึ่ง	(๒๕๒๕)	ลูกสาวนักเลง	(๒๕๒๕)	เล็บครุฑ	๗๘	 

(๒๕๒๕)	 สองขวัญขยันหาเมีย	 (๒๕๒๕)	 พ่อค้าแม่ขาย	 (๒๕๒๕) 

จ้าวนรก	(๒๕๒๕)	คุณนายซาอุ	(๒๕๒๕)	ประกาศิตนักเลง	(๒๕๒๕)	 

ใจเดียว	 (๒๕๒๕)	 ดวงมันเฮง	 (๒๕๒๖)	 ไอ้เก่ง	 (๒๕๒๖)	 พิษรัก	 

(๒๕๒๖)	ไอ้ทุยลุยกรุง	(๒๕๒๖)	บ้านปีศาจ	(๒๕๒๖)	นักเลงร้อยคม	 

(๒๕๒๖)	หุ่น	 (๒๕๒๗)	ล็อตเตอรี่	 (๒๕๒๗)	บ้านสาวโสด	(๒๕๒๗)	 

โคตรคนจรงิ	(๒๕๒๗)	ไอ้โหด.๓๕๗	(๒๕๒๗)	อาจารย์เด๋อเจอพุม่พวง	 

(๒๕๒๗)	อเีสอืเทยีน	(๒๕๒๗)	จ่าบ้านนอก	(๒๕๒๗)	แพแตก	(๒๕๒๗)	 

น�้าผึ้งป่า	(๒๕๒๗)	ปาฎิหาริย์กุมารทอง	(๒๕๒๗)	ไอ้งูเห่า	(๒๕๒๘	)	

นายร้อยสอยดาว	 (๒๕๒๙)	 สงครามร้อนรัก	 (๒๕๒๙)	 ไอ้งอดยอด 

ทหาร	(๒๕๒๙)	คกุมหาสนกุ	(๒๕๓๓)	ปอบทะลแุดด	(๒๕๓๔)	เลอืด 

เข้าตา	(๒๕๓๔)	ฯลฯ
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รัชนู บุญชูดวง
๕๘

ชื่อในการแสดง  รัชนู บุญชูดวง
ชื่อ-นามสกุลจริง รัชนู บุญชูดวง
วันเกิด   ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
พิมพ์มือลานดารา ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

	 รัชนู	 มีชื่อเล่นว่า	 อี๊ด	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 เรียนจบ 

แผนกมณัฑนศลิป์	จากวทิยาลยัเพาะช่าง	ก่อนเข้าวงการบนัเทงิเคย 

ท�างานทีบ่รษิทัน�าเทีย่วมาก่อน	ต่อมาได้เป็นนางแบบแสดงแบบเสือ้ 

และทรงผม	เคยร่วมกับเพื่อน	ๆ 	ท�าหนังสือ	“กรุง”	โดยถ่ายรูปรัชนู 

ขึ้นปกปฐมฤกษ์	ต่อมา	สมชาย	จันทวังโส	แมวมองดาราจึงแนะน�า 

รัชนูให้ไปแสดงภาพยนตร์โทรทัศน์กับดาราฟิล์มของ	 ไพรัช 

สังวริบุตร	 ซึ่งเริ่มจากภาพยนตร์โทรทัศน์ชุดเรื่อง	 ขุนแผนผจญภัย	 

ซึ่งมี	สมชาย	ศรีภูมิ	ผูกขาดเป็นพระเอกหลายสิบปี	

	 รัชนู	 เริ่มรับบทนางเอกภาพยนตร์โทรทัศน์แนวจักร	 ๆ	 

วงศ์ๆ	 ในเรื่อง	 พระทิณวงศ์	 จากนั้นก็มีผลงานภาพยนตร์โทรทัศน์ 

และละครโทรทัศน์ติดต่อกันเรื่อยมา	 เช่นเรื่อง	 สมเด็จพระนเรศวร 

มหาราช	ผีกระสือ	เดือนเสี้ยว	ใครก�าหนด	พรหมที่ไม่ได้ลิขิต	ริษยา	 

สิน้สวาท	สามอนงค์	เปลวไฟในดวงดาว	ไฟ	พษิสวาส	วงัไวกรูย์	มายา 

ลวง	สาปอสูร	ไฟรักไฟพยาบาท	

	 นอกจากนี้	 รัชนู	 ยังเคยเป็นนักจัดรายการวิทยุ	 โดยจัด 

รายการ	“เพื่อน”	ทางสถานีวิทยุยานเกราะ	เคยเป็นพิธีกรรายการ 

โทรทศัน์	เช่น	รายการพลกิล๊อค	รชันเูป็นนางเอกโทรทศัน์ซึง่ประสบ 

ความส�าเร็จในชีวิตการแสดงอย่างมากเพราะได้รับความนิยมจาก 

ประชาชนและยังได้รับรางวัลทางการแสดงต่าง	ๆ 	เป็นเกียรติยศอีก 

ด้วย	เช่น	รางวัลเมขลา	รางวัลตุ๊กตาทองมหาชน	

	 ส�าหรบัวงการภาพยนตร์นัน้	เมือ่รชันเูริม่มชีือ่เสยีงโด่งดงั 

ทางละครโทรทัศน์แล้ว	 อรุณศรี	 พินทิพย์	 จึงดึงตัวรัชนูให้ไปแสดง 

ภาพยนตร์เป็นครั้งแรกด้วยเรื่อง	 ดรรชนีไฉไล	 ซึ่งเป็นบทประพันธ์ 

อันแสนหวานของ	 อิงอร	 แม้ว่าในเรื่องจะมี	 กรุง	 ศรีวิไล-อรัญญา 

นามวงศ์	ขึ้นชื่อเป็นพระเอก-นางเอก	แต่ก็แสดงเป็นรุ่นพ่อ-แม่แล้ว	 

โดยรัชนูได้รับบทลูกสาวของอรัญญาที่ชื่อ	ดรรชนี	เป็นนางเอกใหม่ 

คู ่กับ	 อาวุธ	 พิทักษ์พงษ์	 พระเอกใหม่	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๑๙	 

พฤศจิกายน	๒๕๑๙	ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง	แม้จะมีเนื้อหา 

ดีเศร้าสะเทือนใจอย่างมาก	แต่ก็ไม่อาจฝ่ากระแสหนังบู๊ที่ก�าลังเป็น 

ที่นิยมในยุคนั้นได้	รัชนูจึงกลับแสดงละครโทรทัศน์เช่นเดิม

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่ารัชนูจะกลับไปแสดงละครโทรทัศน์	 

แต่ก็ยังคงรับงานภาพยนตร์อีกบ้าง	 เช่นเรื่อง	 เท่งป๊ะต๊ะติ๊งโหน่ง	 

(๒๕๒๑	 เด่น-มยุรา)	 หนังภาคต่อจาก	 เทพบุตรต๊ะติ๊งโหน่ง	 ที่ถาย 

รัชนูซ้อนกับการอัดรายการโทรทัศน์ของ	ด�ารง	พุฒตาล	เพียงฉาก 

เดียว	ต่อมาก็เรื่อง	มือปืนนมสด	(๒๕๒๑	สมบัติ-อรัญญา)	ไอ้ฟ้าผ่า	 

(๒๕๒๒	กรุง-ลลนา)	นรกบนดิน	(๒๕๒๒	สมเกียรติ-ลลนา)	ชาติหิน 

ดินระเบิด	(๒๕๒๒	กรุง-ยอดชาย)	บัวแก้วบัวทอง	(๒๕๒๓	จตุพล- 

รัชนู)	พ่อจ๋า	(๒๕๒๓	สรพงศ์-นันทิดา)	เดือนเสี้ยว	(๒๕๒๘	ฉัตรชัย 

-พศิมยั-รชัน)ู	หวัใจเดยีวกนั	(๒๕๒๙	อ�าพล-จนิตหรา)	รกัใคร่	(๒๕๓๐	 

สันติสุข-จินตหรา)	 พี่เลี้ยง	 (๒๕๓๑	 สันติสุข-จินตหรา)	 คืนบาป 

พรหมพิราม	(๒๕๔๖	พิมพ์พรรณ-กมล)	ฯลฯ	ซึ่งในจ�านวนนี้	เดือน 

เสีย้ว	เป็นภาพยนตร์ทีร่ชันรูบับทชวีติทีเ่ศร้าทีส่ดุและยงัอยูใ่นความ 

ทรงจ�าของแฟนภาพยนตร์ไทยตลอดมา

	 รัชนู	 เริ่มห่างหายไปจากวงการบันเทิงพักหนึ่งเพราะมี 

ปัญหาด้านสุขภาพ	โดยละครโทรทัศน์เรื่อง	บุญรอด	เป็นเรื่องท้าย 

สดุทีไ่ด้เหน็รชันแูสดง	แต่หลงัจากสขุภาพเริม่ดขีึน้แล้ว	รชันจูงึกก็ลบั 

เข้าวงการตามเสียงเรียกร้องอีกครั้ง	 โดยยังคงรับงานแสดงทาง 

โทรทัศน์และภาพยนตร	์ เช่นเรื่อง	 แฝด	 (๒๕๕๐)	 เพื่อนกูรักมึงว่ะ	 

(๒๕๕๐)	นาคปรก	(๒๕๕๓)
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พอเจตน์ แก่นเพชร ชื่อในการแสดง  พอเจตน์ แก่นเพชร
ชื่อ-นามสกุลจริง พอเจตน์ แก่นเพ็ชร์
วันเกิด   ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
พิมพ์มือลานดารา ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๕๙

	 พอเจตน์	 มีชื่อเล่นว่า	 เล็ก	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร 

หลังเรียนจบชั้น	ป.๗	จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน	ก็เดินทางไป 

ศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียและอังกฤษ	 แล้วกลับมาท�างานที่บริษัท	 

คงิส์เวย์	ซึง่เป็นบรษิทัผลติสแีละขายส่ง	ต่อมาคณุนายแดง	จริวรรณ		 

กัมปนาทแสนยากร	 เจ้าของค่ายจิรบันเทิงฟิล์ม	 ก็ชักน�าพอเจตน์ 

เข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยให้แสดงภาพยนตร์เรื่อง	 รอยลิขิต	 เป็น 

เรื่องแรก	 แม้ว่า	 พอเจตน์จะได้รับบทพระเอกของเรื่อง	 แต่เนื้อหา 

ของหนงัและบทบาทการแสดงส่วนใหญ่กลบัไปตกอยูท่ีส่องนางเอก 

สาวคือ	อ�าภา	ภูษิต	และ	สุพรรษา	เนื่องภิรมย์	รอยลิขิตเข้าฉายเมื่อ 

วันที่	๑๐	สิงหาคม	๒๕๒๒	ที่โรงภาพยนตร์เอเธนส์	

	 ต่อมา	 รุจน์	 รณภพ	 ผู้ก�ากับชื่อดังของค่ายไฟว์สตาร์ 

โปรดักชั่น	 ตัดสินใจเลือกพอเจตน์ให้มารับบทเป็น	 ม.ร.ว.ภาราดา 

พัฒน์ระพี	สว่างวงศ์หรือคุณชายกลาง	แสดงคู่กับ	จารุณี	สุขสวัสดิ์	 

ในเรื่อง	บ้านทรายทอง	ซึ่งเข้าฉายเมื่อวันที่	๑๒	มกราคม	๒๕๒๓	ก็ 

สร้างชือ่เสยีงและแจ้งเกดิให้กบัพอเจตน์ทนัท	ีจนต้องมกีารสร้างภาค 

ต่อคือ	พจมาน	สว่างวงศ์	(๒๕๒๓	พอเจตน์-จารุณี)	ออกมาฉายอีก 

ในปีเดียวกัน	

	 หลงัจากพอเจตน์มชีือ่เสยีงจากเรือ่ง	บ้านทรายทอง	แล้ว 

จงึท�าให้มผีลงานภาพยนตร์เพิม่มากขึน้เรือ่ย	ๆ 	โดยจะได้รบับทเป็น 

ทั้งพระเอกเดี่ยว	ๆ 	และแสดงประกบพระเอกอื่น	ๆ 	หลายเรื่อง	เช่น	 

รักประกาศิต	 (๒๕๒๓	พิศาล-พอเจตน์-เนาวรัตน์)	 เคหาสน์สีแดง	 

(๒๕๒๓	 พอเจตน์-เนาวรัตน์-ทูน)	 จากเธอที่เขาพิงกัน	 (๒๕๒๓ 

สรพงศ์-พอเจตน์-วาสนา)	 ๗	 ป่าช้า	 (๒๕๒๓	 พอเจตน์-สุพรรษา)	 

สันก�าแพง	 (๒๕๒๓	 สรพงศ์-นันทิดา-พอเจตน์)	 ลูกกรอกคะนอง	 

(๒๕๒๓	 สุพรรษา-พอเจตน์)	 นางสาวโพระดก	 (๒๕๒๔	 จารุณี- 

พอเจตน์)	 รักนี้บริสุทธิ์	 (๒๕๒๔	 พอเจตน์-สุพรรษา)	 คุณหญิง 

พวงแข	 (๒๕๒๔	พอเจตน์-เนาวรัตน์)	 ผีตาโบ๋	 (๒๕๒๔	พอเจตน์- 

เนาวรัตน์)	ไอ้ค่อม	(๒๕๒๔	สรพงศ์-จารุณี)	ภูชิชย์-นริศรา	(๒๕๒๔	 

พอเจตน์-เนาวรัตน์)	ค่าน�้านม	(๒๕๒๔	สรพงศ์-พอเจตน์-เนาวรัตน์)	 

แก่นกลาสี	 (๒๕๒๔	 พอเจตน์-นันทิดา)	 ป่าช้าแตก	 (๒๕๒๔ 

พอเจตน์-สพุรรษา)	ใครก�าหนด	(๒๕๒๔	พอเจตน์-เนาวรตัน์)	สายใจ	 

(๒๕๒๔	พิศาล-พอเจตน์)	 ด�าอ�ามหิต	 (๒๕๒๔	 สรพงศ์-พอเจตน์- 

จารุณี)	 สุรีย์รัตน์ล่องหน	 (๒๕๒๔	 พอเจตน์-สุพรรษา)	 เสือสะดิ้ง	 

(๒๕๒๔	 ล้อต๊อก-พอเจตน์-ปิยะมาศ)	 เขยขัดดอก	 (๒๕๒๔ 

พอเจตน์-นันทิดา)	แม่ศรีเรือน	(๒๕๒๔	สรพงศ์-พอเจตน์-สุพรรษา)	 

ค�าอธิษฐานของดวงดาว	 (๒๕๒๔	 สรพงศ์-พอเจตน์-วีนัส)	 ไทรโศก	 

(๒๕๒๔	พอเจตน์-เนาวรัตน์)	มือปืนกระดูกเหล็ก	(๒๕๒๔	สรพงศ์- 

พอเจตน์-สุพรรษา)	 ยอดดรุณี	 (๒๕๒๔	 พอเจตน์-สาวิตรี)	 ปีศาจ 

เมียน้อย	 (๒๕๒๔	พอเจตน์-สุพรรษา)	 เมียสองต้องห้าม	 (๒๕๒๔ 

พอเจตน์-อาภาพร)	 ราศีสิงห์เจ้าพระกาฬ	 (๒๕๒๕	สมบัติ-สรพงศ์- 

พอเจตน์)	 นี่หรือมนุษย์	 (๒๕๒๕	 สรพงศ์-พอเจตน์-อาภาพร) 

เทพบตุรข้างถนน	(๒๕๒๕	สรพงศ์-พอเจตน์-นนัทดิา)	๔	คงิส์	(๒๕๒๕	 

สรพงศ์-พอเจตน์-เนาวรัตน์)	มนต์รักล�าน�้าพอง	(๒๕๒๕	ฤทัยรัตน์- 

พอเจตน์)	กระสือ	(๒๕๒๕	พอเจตน์-อาภาพร)	ก�านันฮาร์ด	(๒๕๒๕	 

ล้อต๊อก-เด่น-พอเจตน์)	เพชฌฆาตหน้าเป็น	(๒๕๒๕	สรพงศ์-โกวิท- 

พอเจตน์)	 นักเลงโตเมืองอีสาน	 (๒๕๒๕)	 จ้าวนรก	 (๒๕๒๕)	 พลฯ 

ทองด	ีใจซือ่	(๒๕๒๕)	วงัผาเดอืด	(๒๕๒๕)	ประกาศตินกัเลง	(๒๕๒๕)	 

ใจเดียว	(๒๕๒๕)	พยัคฆ์ร้าย	๑๙๑	(๒๕๒๖)	ทุ่งปืนแตก	(๒๕๒๖)	สั่ง 

มัจจุราช	 (๒๕๒๖)	 เทพบุตรสลัม	 (๒๕๒๖)	 พยัคฆ์ทมิฬ	 (๒๕๒๖)	 

ลกูสาวเจ้าพ่อ	(๒๕๒๖)	พลกิแผ่นดนิล่า	(๒๕๒๗)	พญาเหยีย่วโก-ลก	 

(๒๕๒๗)	 แรงอธิษฐาน	 (๒๕๒๗)	 ข้าจะอยู่ค�้าฟ้า	 (๒๕๒๗)	 ถล่ม 

เจ้าพ่อ	 (๒๕๒๗)	 โคตรคนจริง	 (๒๕๒๗)	 หัวใจทะลุดิน	 (๒๕๒๗) 

มือปราบหนวดเหล็ก	 (๒๕๒๗	สัจจะมหาโจร	 (๒๕๒๗)	 เพชรภูเรือ	 

(๒๕๒๗	 ผีเอ๊าะเอ๊าะ	 (๒๕๒๗)	 แพแตก	 (๒๕๒๗)	 นักร้องปืนโหด	 

(๒๕๒๘)	ไม่ใหญ่อย่าอยู่	(๒๕๒๘)	กว่าจะถึงวันนั้น	(๒๕๒๘)	เลือดตี๋ 

ก็สีแดง	 (๒๕๒๘)	สู้สะท้านเมือง	 (๒๕๒๘)	นักสู้ปฏิหาริย์	 (๒๕๓๐)	 

ลุยอันตราย	(๒๕๓๐)	ทองเถื่อน	(๒๕๓๑)	โหดเนื้อหิน	(๒๕๓๓)
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ขวัญใจ สอาดรักษ์ ชื่อในการแสดง  ขวัญใจ สอาดรักษ์
ชื่อ-นามสกุลจริง ขวัญใจ โภคศิริ
วันเกิด   ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖
พิมพ์มือลานดารา ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๖๐

	 ขวัญใจ	มีชื่อเล่นว่า	แอ๊ว	เกิดที่จังหวัดจันทบุรี	เป็นน้อง 

สาวของ	 ดวงใจ	 สอาดรักษ์	 อดีตนางเอกภาพยนตร์ที่เคยแสดง 

ภาพยนตร์ของสนัน่ศลิป์ภาพยนตร์	เรือ่ง	กระท่อมทพิย์	คูก่บั	จติรกร	 

สนุทรปักษนิ	ขวญัใจตดิตามพีส่าวไปกองถ่ายภาพยนตร์อยูเ่สมอ	จงึ 

เป็นทีคุ่น้หน้าคุน้ตาของผูส้ร้างภาพยนตร์	ต่อมาเมือ่พีส่าวเลกิแสดง 

ภาพยนตร์แล้ว	 ศิริ	 ศิริจินดา	 ซึ่งเป็นผู้สร้างและผู้ก�ากับภาพยนตร์ 

ของค่ายจนิดาวรรณภาพยนตร์	กเ็ลยทาบทามให้ขวญัใจเข้าสูว่งการ 

ภาพยนตร์แทน	 โดยให้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือ	 บันทึกรักของ 

พิมพ์ฉวี	รับบทเป็นน้องสาวของ	มิตร	ชัยบัญชา	พระเอกของเรื่อง 

และมีเพชรา	 เชาวราษฎร	์ ซึ่งแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเช่นกันเป็น 

นางเอกและเนือ่งจากขวญัใจรบับทเป็นน้องสาวขีอ้จิฉา	แต่ภายหลงั 

กลับใจมาช่วยนางเอก	 เมื่อบันทึกรักของพิมพ์ฉวี	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 

๒๔	กูมภาพันธ์	๒๕๐๕	ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง	ก็ท�าให้แฟน 

ภาพยนตร์รู้จักดาราหน้าใหม่อย่างขวัญใจทันที

	 จากนั้นขวัญใจก็มีงานแสดงภาพยนตร์ในบทบาทดารา 

สมทบเรือ่ยมา	เช่นเรือ่ง	จ้าวชวีติ	(๒๕๐๕	ฤทธ	ีนฤบาล-แสน	สรุศกัดิ-์ 

แก้วใจ)	ของกุหลาบทิพย์ภาพยนตร์	อ้อมอกสวรรค์	(๒๕๐๕	มิตร- 

เพชรา)	ของจินดาวรรณภาพยนตร์	ดอกหญ้า	(๒๕๐๕	ชนะ-เพชรา)	 

แพนน้อย	(๒๕๐๗	มิตร-เพชรา)	ของกัญญามาลย์ภาพยนตร์	มังกร 

ห้าเล็บ	(๒๕๐๖	ไชยา-พิศมัย-ทักษิณ)	ของพันธมิตรภาพยนตร์	หนึ่ง 

ในทรวง	(๒๕๐๖	ไชยา-เพชรา)	ของจินดาวรรณภาพยนตร์	ฝนแรก	 

(๒๕๐๖	ไชยา-เพชรา)	ของกัญญามาลย์ภาพยนตร์	๗	สมิง	(๒๕๐๗	 

พันค�า-อรสา)

	 ขวัญใจ	 ได้รับบทนางเอกภาพยนตร์ครั้งแรกในเรื่อง 

ขุนดง	 คู่กับพระเอกใหม่	 เสกสรร	 สัตยา	 โดยในเรื่องมีการดึงตัว 

แชมป์เป้ียนโลกมวยไทยสากลคนดงัอย่าง	โผน	กิง่เพชร	มาร่วมแสดง 

เพือ่เพิม่เป็นจดุขายของเรือ่งอกีด้วย	ขนุดง	เป็นภาพยนตร์แนวบู	๊บท 

ประพันธ์ของ	อ้อย	อัจฉริยกร	สร้างและก�ากับโดย	ศิริ	ศิริจินดา	เข้า 

ฉายเมื่อวันที่	๒๔	เมษายน	๒๕๐๗	ที่โรงภาพยนตร์คาเธ่ย์	จากนั้น 

ขวัญใจก็เป็นนางเอกในเรื่อง	หักปีกเหยี่ยว	 (๒๕๐๗	แสน	สุรศักดิ์)	 

ซึง่สร้างโดย	แสน	สรุศกัดิ	์และเรือ่ง	อาชญากร	๙๙๙	(๒๕๐๗	สมบตั)ิ	 

สร้างโดย	โดม	แดนไทย	

	 ขวัญใจ	 ยังมีผลงานภาพยนตร์ต่อมาอีกหลายเรื่อง	 เช่น	 

แว่วเสียงยูงทอง	(๒๕๐๘	สมบัติ-ภาวนา)	รัศมีแข	(๒๕๐๘	สมบัติ- 

พิศมัย-อภิญญา)	เงารัก	(๒๕๐๘	สมบัติ-พิศมัย-สุเทพ)	ศึกบางระจัน	 

(๒๕๐๙	 สมบัติ-พิศมัย-ทักษิณ)	 อรุณเบิกฟ้า	 (๒๕๐๙	 สมบัติ- 

พิศมัย-เพชร)	 ในม่านเมฆ	 (๒๕๐๙	สมบัติ-พิศมัย-อดุลย์)	 เพื่อนรัก	 

(๒๕๐๙	 มิตร-รักชนก-เพชร)	 พยัคฆ์ร้ายใต้สมุทร	 (๒๕๑๐	 มิตร- 

รักชนก)	นักเลงพันเหลี่ยม	(๒๕๑๐	ครรชิต-กรุณา)	

	 ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่ขวัญใจแสดงไว้ก็คือ	 เรือจ้าง	 

น�าแสดงโดย	มิตร-พิศมัย	สร้างโดย	สนั่น	นาคสู่สุข	ก�ากับการแสดง 

โดย	ศิริ	ศิริจินดา	โดยขวัญใจได้รับบทเป็นน้องสาวของนางเอก	เข้า 

ฉายเมือ่วนัที	่๑๘	กรกฎาคม	๒๕๑๑	ทีโ่รงภาพยนตร์คาเธ่ย์	หลงัจาก 

นั้น	ขวัญใจก็เลิกแสดงภาพยนตร์	โดยได้เข้าท�างานเป็นแอร์โฮสเตส 

ของบริษัทเดินอากาศไทยจ�ากัดและต่อมาก็ใช้ชีวิตอยู่ครอบครัวมา 

จนปัจจุบัน
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วรรณา แสงจันทร์ทิพย์ ชื่อในการแสดง  วรรณา แสงจันทร์ทิพย์
ชื่อ-นามสกุลจริง วรรณา แสงจันทร์ทิพย์
วันเกิด   -
พิมพ์มือลานดารา ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๖๑

	 วรรณา	มีชื่อเล่นว่า	แป๊ด	ก่อนเข้าวงการภาพยนตร์	เคย 

ท�างานเป็นแคชเชียร์ของบริษัทแห่งหนึ่งและอาศัยเวลาว่าง	 ๆ 

เดินแบบแฟชั่นโชว์	ต่อมาเมื่อทราบข่าวว่า	วิจิตร	คุณาวุฒิ	ผู้ก�ากับ 

ภาพยนตร์ของแหลมทองภาพยนตร์	ต้องการดาราหน้าใหม่เพือ่ร่วม 

แสดงภาพยนตร์กับไชยา	สุริยัน	ภาวนา	ชนะจิต	ในเรื่อง	สายเลือด 

สายรัก	 วรรณาจึงไปลองสมัครดู	 ปรากฏว่าได้รับการคัดเลือกจาก 

คุณาวุฒิให้แสดงภาพยนตร์เรื่องนั้นทันที	

	 วรรณา	แสดงภาพยนตร์เรื่อง	สายเลือดสายรัก	เป็นเรื่อง 

แรก	แต่ระหว่างก�าลงัรอโปรแกรมฉายนัน้	ปรากฏว่าภาพยนตร์เรือ่ง 

ที่	 ๒	 ที่แสดงคือ	 เหมยฟ้า	 ซึ่งวรรณาแสดงเป็นนางเอกประกบ 

มสิดอรนีซนิ	ยงุยงุ	นางเอกจากไต้หวนั	โดยม	ีไชยา	สรุยินั	แสดงเป็น 

พระเอก	 สร้างโดย	 เสน่ห์	 โกมารชุน	 ก็เข้าฉายก่อนในวันที่	 ๒๑	 

กันยายน	 ๒๕๐๕	 ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์	 แล้วจึงต่อด้วยเรื่อง 

สายเลอืดสายรกั	ทีเ่ข้าฉายในวนัที	่๕	ตลุาคม	๒๕๐๕	ทีโ่รงภาพยนตร์ 

เอ็มไพร์เช่นกัน	

	 จากนั้นวรรณาก็เริ่มต้นชีวิตการเป็นดาราในวงการ	แต่ก็ 

ยังไม่ทิ้งงานเดินแฟชั่นโชว์กับกลุ่มเพื่อน	 ๆ	 ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ 

วรรณาได้แสดงเป็นนางเอกเต็มตัวก็คือเรื่อง	 เดนชีวิต	 คู่กับ	 ไชยา	 

สุริยัน	ซึ่งสร้างโดย	ก�าจร	คุณรัตนศิริ	เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๒	มีนาคม	 

๒๕๐๖	ทีโ่รงภาพยนตร์เอม็ไพร์	จากนัน้วรรณากม็ผีลงานภาพยนตร์ 

ตดิต่อกนัอกีหลายเรือ่ง	เช่น	ในฝงูหงส์	(๒๕๐๖	มติร-รวงทอง-อมรา)	 

ของ	ชูศรี	โรจน์ประดิษฐ์	เก้ามังกร	(๒๕๐๖	สมบัติ-ไชยา-แมน)	ของ	 

โดม	แดนไทย	อวสานอินทรีแดง	 (๒๕๐๖	มิตร-เพชรา)	ของ	แดน	 

กฤษดา	วันปืน	(๒๕๐๗	ไชยา-ทักษิณ-ส.อาสนจินดา)	ของ	อนุมาศ	 

บุนนาค	เย้ยฟ้าท้าดิน	(๒๕๐๗	ไชยา-ประจวบ-วรรณา)	ราชสีห์กรุง	 

(๒๕๐๗	สมบัติ-รสริน-ชนะ)	ของ	วิรัช	พึ่งสุนทร	ทับเทวา	(๒๕๐๗	 

มิตร-พิศมัย-ภาวนา)	ของ	รัตน์	เศรษฐภักดี	รัดใจ	(๒๕๐๘	สมบัติ- 

พิศมัย-รุจน์)	ของ	ศักดา	ธงชัย	พระรถเมรี	 (๒๕๐๘	ไชยา-เพชรา- 

เอื้อมเดือน)	ของ	เสน่ห์	โกมารชุน	ภูตมหาภัย	(๒๕๐๙	แมน-ปริม- 

แก่นใจ)	ของ	สหวุฒิฟิล์ม	๕	พยัคฆ์สาว	(๒๕๑๐	มิตร-เพชรา)	ของ	 

สเุทพ	เหมอืนประสทิธเิวช	นกัเลงพนัเหลีย่ม	(๒๕๑๐	ครรชติ-กรณุา- 

ประจวบ)	ของ	ศักดา	ธงชัย	ระฆังผี		(๒๕๑๑	สมบัติ-พิศมัย-ชนะ)	 

ของ	เพ็ญจันทร์	พึ่งประยูร

	 วรรณารับงานแสดงภาพยนตร์และงานบันเทิงอื่น	ๆ	ถึง 

เพียงประมาณปี	๒๕๑๑	จึงได้ยุติบทบาทการแสดงเพราะแต่งงานมี 

ครอบครัว	 ถึงแม้ว่าปัจจุบัน	 วรรณาจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการ 

บันเทิงแล้ว	แต่ก็ยังมี	นีน่า	กุลนัดดา	ปัจฉิมสวัสดิ์	ผู้เป็นบุตรสาวที่ 

เจริญรอยตามโดยเป็นทั้งดาราและพิธีกรชื่อดัง
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จีรจิต สุทธิศักดิ์ ชื่อในการแสดง  จีรจิต สุทธิศักดิ์
ชื่อ-นามสกุลจริง จีรจิต สุทธิศักดิ์
วันเกิด   -
พิมพ์มือลานดารา ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๖๒

	 จรีจติ	มชีือ่เล่นว่า	ชบุ	เริม่ต้นเข้าสูว่งการภาพยนตร์ขณะ 

มีอายุได้ประมาณ	๑๖	ปี	โดยการติดตามนักพากย์หนังชื่อ	สุขจิตต์	 

กาญจนพงัคะ	ไปดกูารพากย์หนงัเพราะใฝ่ฝันอยากจะเป็นนกัพากย์ 

หนัง	 จีรจิตใช้วิธีการเรียนรู้วิธีพากย์หนังแบบครูพักลักจ�า	 แต่ด้วย 

ความที่จีรจิตมีรูปร่างหน้าตาสะสวย	ครั้นปี	๒๔๙๓	วิรัตน์	เศรษฐ- 

ภักดี	 ผู้อ�านวยการทั่วไปของบริการภาพไทยภาพยนตร์	 จะสร้าง 

ภาพยนตร์เรื่อง	ตะรุเตา	จึงให้จีรจิตแสดงเป็นนางเอกเรื่องแรกโดย 

แสดงคู่กับวีระ	ซึ่งก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่เช่นกัน	

	 ตะรุเตา	 เป็นเรื่องราวความรักความผูกพันของเพื่อนรัก 

สองคนที่มาหลงรักผู้หญิงคนเดียวกัน	แต่เพื่อมิให้สูญเสียความเป็น 

เพือ่นน�า้มติร	ทัง้คูจ่งึตกลงว่า	ถ้าใครสามารถด�าลงไปงมเอาไข่มกุได้ 

ก่อนหรอืไข่มกุของใครเมด็ใหญ่กว่ากนัแล้ว	กจ็ะได้บหุงา	(จรีจติ)	ไว้ 

เชยชม	แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเพราะขณะเพื่อนคนหนึ่งลงไปงม 

ไข่มุกนั้น	 เกิดอุบัติเหตุปางตาย	 เพื่อนอีกคนจึงช่วยเหลือไว้ได้	 แม้ 

เพือ่นคนทีร่อดตายจะยอมสละรกัให้แล้ว	แต่โชคชะตากห็าท�าให้รกั 

ของบุหงาสุขสงบไม่เพราะโจรสลัดบุกขึ้นเกาะตะรุเตาพร้อมกับฉุด 

เอาตัวบุหงาไป	 ตะรุเตา	 เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่	 ๑๙	 ธันวาคม	 

๒๔๙๓	ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมบุรี	 โดยจีรจิตซึ่งรับบทบุหงานางเอก 

ของเรื่องเป็นผู้พากย์เสียงตัวเองในภาพยนตร์ด้วย

	 ด้วยเหตทุีจ่รีจติต้องพากย์เสยีงตวัเองและนกัแสดงอืน่	ๆ 	 

ในภาพยนตร์ด้วยนั่นเอง	 ท�าให้จีรจิตรับงานแสดงภาพยนตร์ได้ 

น้อยลงประกอบกับมีใจรักด้านการพากย์เป็นส�าคัญอยู่มาก	ผลงาน 

ภาพยนตร์ที่จีรจิตแสดงไว้ต่อมาจึงมีเพียงเรื่อง	 น�้าลึก	 เกาะสีชัง	 

(๒๔๙๔)	 ซึ่งเรื่องเกาะสีชังนี้	 จีรจิตเล่นประกบนางเอกอีกคนหนึ่ง	 

จากนั้นปี	 ๒๔๙๕	 จีรจิตก็ได้แสดงภาพยนตร์อีกเพียง	 ๒	 เรื่องคือ	 

ริษยาอาฆาต	และ	รอยมัจจุราช	โดยเรื่องสุดท้ายนี้	จีรจิตได้รับบท 

เป็นนางเอก

	 จากนั้นจีรจิตก็มุ่งมั่นทางอาชีพพากย์หนังเรื่อยมา	 จะมี

เพียงอีกไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่ได้เห็นจีรจิตปรากฏตัวอยู่ในฉากใหญ่	 ๆ	 

ของภาพยนตร์เท่านัน้	ทกุวนันี	้จรีจติให้เหตผุลในการเลอืกเกบ็อดตี 

ของการแสดงภาพยนตร์ไว้แต่ในความทรงจ�าด้วยเหตุผลว่า	 ชีวิต 

ส่วนใหญ่นั้นจีรจิตได้ทุ่มเทให้กับการเดินสายพากย์หนังมาตั้งแต่วัย 

สาวกระทั่งวัยกลางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพากย์คู่กับ	พรจิต	ซึ่ง 

เป็นน้องชายแท้	ๆ	ของจีรจิตเอง

	 อย่างไรก็ตาม	 ช่วงที่จีรจิตเริ่มใช้ชีวิตการเป็นนักพากย์ 

นั้น	ก็เคยร่วมงานกับนักพากย์หนังชื่อดังอย่างเช่น	เสน่ห์	โกมารชุน	 

อ�าภาพรรณ	สุขจิตต์	พิมพ์พวงนาก	สีเทา	เป็นต้น	
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น้ำ เงิน บุญหนัก ชื่อในการแสดง  น้ำ เงิน บุญหนัก
ชื่อ-นามสกุลจริง สวง จารุวิจิตร
วันเกิด   ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๓
พิมพ์มือลานดารา ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๖๓

	 น�้าเงิน	มชีื่อเลน่ว่า	เปี๊ยก	เกิดทีจ่ังหวัดนครนายก	จบการ 

ศึกษาจากโรงเรียนขัตติยาณีผดุงศึกษา	 เริ่มมีแววเป็นคิลปินมา 

แต่เด็ก	 ๆ	 และเพราะความน่ารัก	 น่าเอ็นดู	 ช่างพูด	 จึงท�าให้	 ม.ล. 

ทรงสอางค์	 ทิฆัมพร	 ชักน�าเข้าสู่วงการภาพยนตร์	 โดยได้แสดง 

ภาพยนตร์เรื่องแรกขณะยังเป็นเด็กสาวรุ่น	 ๆ	 ในเรื่อง	 สาปสวรรค์	 

ซึ่งน�าแสดงโดย	ส.อาสนจินดา	เชาว์	แคล่วคล่อง	จุฑารัตน์	จินรัตน์	 

โดยขณะนัน้น�า้เงนิได้รบับทเป็นนางเอกวยัเดก็ทีช่ือ่	รุง่ทพิย์	ซึง่ขณะ 

นั้นผู้สร้างภาพยนตร์ได้เขียนแนะน�าน�้าเงินในฐานะดาราหน้าใหม่ 

แก่แฟนภาพยนตร์ว่าชื่อ	 “ดาวรุ ่งฟ้า”	 สาปสวรรค์	 สร้างโดย 

ภาพยนตร์สถาพรของ	 ส.อาสนจินดาและมีครูเนรมิต	 เป็นผู้ก�ากับ 

การแสดง	เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๕	พฤษภาคม	๒๕๐๐	ที่โรงภาพยนตร์ 

แกรนด์	ซึ่งต่อมาครูเนรมิตและ	ส.อาสนจินดา	จึงตั้งชื่อใหม่ให้	ดาว 

รุ่งฟ้า	ว่าเป็น	น�้าเงิน	บุญหนัก	

	 หลังจากนั้นน�้าเงินก็มีงานแสดงภาพยนตร์ติดต่อกันโดย 

ได้รับบทเป็นนางเอกและดาราสมทบ	 เช่นเรื่อง	 ฆาตกรรมเปลือย	 

(๒๕๐๐)	 ซึ่งน�้าเงินเป็นนางเอกคู่กับ	 เดชา	 ประการะนันทน	์ สร้าง 

และก�ากับโดย	 ปริญญา	 ลีละศร	 ตามด้วยเรื่อง	 ชาติเสือ	 (๒๕๐๑)	 

ภาพยนตร์เรื่องแรกที่	มิตร	ชัยบัญชา	เป็นพระเอกโดยน�้าเงินแสดง 

เป็น	 ๑	 ใน	 ๖	 นางเอกของเรื่อง	 ปิดท้ายปีนี้ด้วยเรื่อง	 บุกแหลก	 

(๒๕๐๑)	ของกรรณสูต-เนรมิตภาพยนตร์

	 ภาพยนตร์ทีน่�า้เงนิแสดงไว้ในช่วงนีย้งัมอีกี	เช่นเรือ่ง	จ้าว 

นักเลง	(๒๕๐๒	มิตร-อมรา)	งูเห่าไฟ	(๒๕๐๒	ทม-แน่งน้อย)	ไอ้เสือ 

มือเปล่า	 (๒๕๐๒	สุรสิทธิ์-นพมาศ)	วนาลี	 (๒๕๐๒	เกศริน-พันค�า)	 

ซาเซยีน	(๒๕๐๒	ไชยา-เรวด)ี	ผูย้ิง่ใหญ่ทัง้เก้า	(๒๕๐๓	มติร-ภาวนา)	 

ยอดนักเลง	(๒๕๐๔	มิตร-อภิญญา)	ดอกแก้ว	(๒๕๐๕	ไชยา-เพชรา)	 

ยอดขวัญจิต	(๒๕๐๕	มิตร-แก้วใจ)	สิงห์เดี่ยว	(๒๕๐๕	มิตร-ทักษิณ- 

นฤมล)	ทับสมิงคลา	(๒๕๐๕	มิตร-อมรา)	๗	สมิง	(๒๕๐๗	พันค�า- 

อรสา)	อรทยัใจเพชร	(๒๕๐๗	ปรมิ-อนชุา)	นางสาวโพระดก	(๒๕๐๘	 

มติร-พศิมยั)	ผูใ้หญ่ล	ี(เพชรา-มณทชิา-ล้อต๊อก)	สาวเครอืฟ้า	(๒๕๐๘	 

มิตร-พิศมัย)	หมอชนินทร์ผู้วิเศษ	(๒๕๐๙	สมบัติ-ภาวนา)	กาเหว่า	 

(๒๕๐๙	มิตร-โสภา)	น้อยใจยา	 (๒๕๐๙	 ไชยา-เพชรา)	พิมพิลาไล	 

(๒๕๐๙	มิตร-พิศมัย)	

	 ต่อมาในการประกาศรางวัลตุ๊กตาทอง	ครั้งที่	๗	ประจ�า 

ปี	 ๒๕๐๙	น�้าเงินได้รับรางวัลตัวประกอบหญิง	 จากเรื่อง	 กาเหว่า	 

และในการประกาศรางวัลตุ๊กตาทอง	 ครั้งที่	 ๘	 ประจ�าปี	 ๒๕๑๐	 

น�้าเงินได้รับรางวัลตุ๊กตาเงินจากเรื่อง	 นางสาวโพระดก	 จากนั้น 

น�้าเงินก็มีผลงานภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้นและยังรับงานแสดง 

ภาพยนตร์โทรทัศน์	 ละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องจนถึงปัจจุบันนี้ 

เช่นเรื่อง	ปลาบู่ทอง	กระสือ	เมื่อรักร้าว	ฯลฯ	

	 ส่วนผลงานภาพยนตร์ก็ยังคงมีอยู่ตลอดมา	 เช่นเรื่อง 

ไทรโศก	 (๒๕๑๐	 มิตร-โสภา-รักชนก)	 ลาวแพน	 (๒๕๑๑	 สมบัติ- 

ภาวนา)	คุณหนู	(๒๕๑๑	สมบัติ-โสภา)	ปลาไหลทอง	(๒๕๑๒	มิตร- 

เพชรา)	 หนึ่งนุช	 (๒๕๑๔	 สมบัติ-พิศมัย-ภาวนา)	 คีรีบูน	 (๒๕๑๔	 

ครรชิต-เพชรา)	ล�าดวน	(๒๕๑๔	สมบัติ-เพชรา)	วิมานสีทอง	๒๕๑๔	 

ไชยา-เพชรา)	 ธารรักไทรโยค	 (๒๕๑๔	 สมบัติ-เพชรา)	 วิมานสลัม	 

(๒๕๑๔	สมบตั-ิดวงดาว)	พีส่าว	(๒๕๑๔	ครรชติ-สทุศิา)	ล่ามหากาฬ	 

(๒๕๑๕	ครรชิต-เอก	อัมรินทร์-สุทิศา)	นี่แหละรัก	 (๒๕๑๕	 ไชยา- 

พิศมัย)	สะท้านกรุง	(๒๕๑๕	กรุง-สุทิศา)	แม่ปลาบู่	(๒๕๑๕	พัลลภ- 

เยาวเรศ)	 หัวใจหิน	 (๒๕๑๖	 สมบัติ-เพชรา)	 ใครจะร้องไห้เพื่อฉัน	 

(๒๕๑๗	 ยอดชาย-ภาวนา)	 เมียเถื่อน	 (๒๕๑๘	 สมบัติ-อรัญญา) 

ข้าวนอกนา	(๒๕๑๘	อุเทน-สุริยา)	เทวดาเดินดิน	(๒๕๑๙	สรพงศ์- 

วิยะดา)	แม่ดอกรักเร่	(๒๕๑๙	กรุง-อรัญญา)	นางพญางูผี	(๒๕๒๗	 

ทูน-เนาวรัตน์)	สะพานรักสารสิน	(๒๕๓๐	จินตหรา-รอน)	มนต์รัก 

ลูกทุ่ง	(๒๕๔๘	นันทวัฒน์-ลักขณา)
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ฤทธิ์ ลือชา ชื่อในการแสดง  ฤทธิ์ ลือชา
ชื่อ-นามสกุลจริง ฤทธิ์ลือชา คุ้มแพรวพรรณ
วันเกิด   ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
พิมพ์มือลานดารา ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๖๔

	 ฤทธิ์	มีชื่อเล่นว่า	รินทร์	เดิมชื่อ	ชรินทร์	คุ้มพันธ์	เกิดที่ 

จังหวัดลพบุรี	หลังจากเรียนจบชั้นมัธยม	๘	ที่โรงเรียนอินทรศึกษา 

แล้ว	กย็ดึอาชพีท�าฟาร์มอยูท่ีจ่งัหวดัสระบรุี	ซึง่เป็นดนิแดนทีผู่ส้ร้าง 

ภาพยนตร์ยุคนั้นมักจะนิยมยกกองไปถ่ายท�าภาพยนตร์	 ฤทธิ์จึง 

อยากจะเป็นดาราหนังกับเขาบ้าง	 กระทั่งได้พบกับ	 พร	 ไพโรจน์ 

ผู้ก�ากับชื่อดังซึ่งขณะนั้นอยู่ระหว่างการถ่ายท�าภาพยนตร์เรื่อง	เสือ	 

๔	แคว	กระทั่ง	เสือ	๔	แคว	ถ่ายท�าจบลง	พร	ไพโรจน์	ก็เปิดกล้อง 

เรื่อง	 ข้ามาคนเดียว	 จึงให้ฤทธิ์	 ลือชา	 มาแสดงเป็น	 สตี๊ฟ	 ปืนจืด 

ดาวร้ายคนส�าคัญของเรื่องที่	เพชร	สถาบัน	จงใจเขียนบทมาให้สูสี 

คู่คี่กับ	 สมบัติ	 เมทะนี	 พระเอกของเรื่องโดยเฉพาะ	 ขณะเดียวกัน	 

คมน์	อรรฆเดช	แห่งค่ายโคลีเซี่ยมฟิล์ม	ก็ยังน�าฤทธิ์ไปเป็น	ไอ้ผาด	 

สอยดาว	นกัเลงมอืดทีีอ่าจหาญมาห�า่หัน่กบั	สมบตั	ิเมทะน	ีซึง่ลงทนุ 

โกนหัวรับบทเป็น	หิน	ภูธร	ในเรื่อง	มหาหิน	ปรากฏว่า	มหาหิน	เข้า 

ฉายได้ก่อนเมื่อวันที่	 ๒๙	 เมษายน	 ๒๕๒๑	 ที่โรงภาพยนตร์เพชร 

รามา-เพชรเอ็มไพร์	สร้างความเกรียวกราวอย่างมาก	ท�าให้ชื่อของ	 

ฤทธิ	์ลอืชา	ถกูจบัตามองจากแฟนหนงับูท๊นัทแีละเมือ่เรือ่ง	ข้ามาคน 

เดยีว	เข้าฉายตามมาอกีในวนัที่	๒๘	ตลุาคม	๒๕๒๑	ทีโ่รงภาพยนตร์ 

เพชรรามา-เจ้าพระยา	ชือ่เสยีงของฤทธิก์เ็พิม่มากขึน้อกี	สือ่บางฉบบั 

ถึงกับขนานนามว่า	ฤทธิ์	เป็น	โอมาร์	ชารีฟ	เมืองไทย

	 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฤทธิ์จึงเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยได้ 

แสดงบทสมทบทีส่�าคญั	ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นบทดาวร้ายตลอดมา	เช่น 

เรื่อง	 คนหลายเมีย	 (๒๕๒๑)	 ไอ้คลั่งทะเลโหด	 (๒๕๒๒)	 ไอ้ถึก	 

(๒๕๒๒)	ลาบเลือด	(๒๕๒๒)	เสือภูเขา	(๒๕๒๒)	แควเถื่อน	(๒๕๒๒)	 

ผ่าปืน	(๒๕๒๓)	ไฟนรกขุมโลกันต์	(๒๕๒๓)	แข่งรถแข่งรัก	(๒๕๒๓)	 

นายฮ้อยทมิฬ	(๒๕๒๓)	เสือน้อย	(๒๕๒๓)	สิงห์จ้าวพยัคฆ์	(๒๕๒๓)	 

วีระบุรุษหนองตากยา	(๒๕๒๓)	นักเลงตาทิพย์	(๒๕๒๓)	จอมตะบัน	 

(๒๕๒๔)	สนบัมอื	(๒๕๒๔)	ไอ้ค่อม	(๒๕๒๔)	ไอ้เสีย่วหมดัสัง่	(๒๕๒๔)	 

ด�าอ�ามหิต	 (๒๕๒๔)	 สิงโตค�าราม	 (๒๕๒๔)	 วันสังหาร	 (๒๕๒๔) 

เจ้าพ่อภูเขียว	 (๒๕๒๔)	 จ้าวนักเลงปืน	 (๒๕๒๕)	 แม่แตงร่มใบ	 

(๒๕๒๕)	อินทรีบ้านดอน	(๒๕๒๕)	นักฆ่าขนตางอน	(๒๕๒๕)	สมิง 

จ้าวท่า	 (๒๕๒๕)	 ตามรักตามฆ่า	 (๒๕๒๕)	 เพลิงภูหลวง	 (๒๕๒๕) 

ไอ้ผาง	ร.ฟ.ท.	(๒๕๒๕)	วงัผาเดอืด	(๒๕๒๕)	นกับญุทรงกลด	(๒๕๒๕)	 

นักเลงคอมพิวเตอร์	(๒๕๒๕)	

	 ปี	 ๒๕๒๖	 ฤทธิ์โด่งดังจากบทผีดิบจอมเมฆินทร์ในเรื่อง	 

แก้วขนเหล็ก	และ	จอมเมฆินทร์	จากนั้นก็ได้รับบทเป็นครูฝึกทหาร 

นิสัยดีในภาพนตร์เกี่ยวกับทหารอีกหลายเรื่อง	 นอกจากนี้	 ฤทธิ์ยัง 

แสดงละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องโดยไม่ได้ผูกติดกับบทดาวร้าย 

แล้ว	ตัวอย่างภาพยนตร์ในช่วงนี้	เช่นเรื่อง	พญายมพนมรุ้ง	(๒๕๒๖)	 

ล่าพยัคฆ์	 (๒๕๒๖)	 ลูบคมพยัคฆ์	 (๒๕๒๖)	 กระเบนธง	 (๒๕๒๖) 

จ้าวภูผา	(๒๕๒๖)	สงครามเพลง	(๒๕๒๖)	นักเลงมหาหิน	(๒๕๒๖)	 

ผูย้ิง่ใหญ่ทัง้	๙	(๒๕๒๖)	พ่อตาจิก๊โก๋	(๒๕๒๖)	ลกูสาวเจ้าพ่อ	(๒๕๒๖)	 

นกัเลงร้อยคม	(๒๕๒๖)	มรกตด�า	(๒๕๒๖)	สงิห์ด่านเกวยีน	(๒๕๒๖)	 

สิงห์รถบรรทุก	 ๒	 (๒๕๒๗)	 ปืนประกาศิต	 (๒๕๒๗)	 เขี้ยวฉลาม	 

(๒๕๒๗)	ยันต์สู้ปืน	 (๒๕๒๗)	นักร้องนักเลง	 (๒๕๒๗)	สวนทางปืน	 

(๒๕๒๗)	กองพนัทหารเกณฑ์	(๒๕๒๗)	ข้ามากบัพระ	(๒๕๒๗)	หน่วย	 

๑๒๓	(๒๕๒๗)	ดอกรักบานหลังฝน	(๒๕๒๗)	ฆ่าข้ามแดน	(๒๕๒๗)	 

ซากุระ	(๒๕๒๗)	พรหมสี่หน้า	(๒๕๒๗)	ทหารเกณฑ์เจอผี	(๒๕๒๗)	 

ผู้ใหญ่สิงห์ก�านันเสือ	 (๒๕๒๗)	 ลูกหนี้ทีเด็ด	 (๒๕๒๗)	 ดับเจ้าพ่อ	 

(๒๕๒๗)	จ่าบ้านนอก	(๒๕๒๗)	จอมเมฆนิทร์	(๒๕๒๘)	กองพนัทหาร 

ใหม่	(๒๕๒๘)	หักด่านเสือ	(๒๕๒๘)	๓	สิงห์เมืองนคร	(๒๕๒๘)	เปิด 

โลกมหาสนุก	(๒๕๒๘)	นักเลงสิบล้อ	(๒๕๒๘)	ขุมทองนรก	(๒๕๒๙)	 

มือปืนผีสิง	 (๒๕๒๙)	ดวลปืน	 (๒๕๒๙)	ยิ้มม์	 (๒๕๒๙)	 เพชรเสี้ยน 

ทอง	(๒๕๓๐)	๑+๑	ฉึ่งแหลก	(๒๕๓๐)	พายุยางแดง	(๒๕๓๑)	ทอง	 

๓	(๒๕๓๑)	พยัคฆ์นางพญา	(๒๕๓๑)	ล�าพูนแดง	(๒๕๓๑)	โหดทะลุ 

ฟ้า	(๒๕๓๒)	เทวดาสั่งตาย	(๒๕๓๒)	ฟ้าทลายโจร	(๒๕๓๒)	บ้าทะลุ 

ดิน	(๒๕๓๒)	เหยี่ยวพระกาฬ	(๒๕๓๒)	ละเลงเลือด	(๒๕๓๓)	ชาติ 

สงิห์ไอ้ฟ้าผ่า	(๒๕๓๓)	ทอง	๔	(๒๕๓๓)	ปีศาจสงคราม	(๒๕๓๓)	โหด 

เนื้อหิน	(๒๕๓๓)	นักรบทมิฬ	(๒๕๓๔)	ผ่าปืน๙๑	(๒๕๓๔)	ไอ้เพชร	 

บขส.	 ๒	 (๒๕๓๕)	 เพชฌฆาตด�า	 ๒	 ตอนล่าสาวพันธุ์ดุ	 (๒๕๓๕) 

ข้าชื่อเสือน้อย	(๒๕๓๘)	ฯลฯ
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เกชา เปลี่ยนวิถี ชื่อในการแสดง  เกชา เปลี่ยนวิถี
ชื่อ-นามสกุลจริง เกชา เปลี่ยนวิถี
วันเกิด   พ.ศ. ๒๔๖๙
พิมพ์มือลานดารา ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๖๕

	 เกชา	 เปลี่ยนวิถี	 เริ่มต้นชีวิตในวงการภาพยนตร์ไทย 

ด้วยการเป็นพระเอกเมื่อป	ี ๒๔๙๘	 เช่นเรื่อง	 ยอดคน	 (แสดงคู่กับ 

ประภาพรรณ	นาคทอง)	นางใบ้	 (แสดงคู่กับ	ประภาศรี	สาทรกิจ)	 

นางไม้	(๒๔๙๙	แสดงคู่กับ	ประภาศรี	สาทรกิจ)	แต่ที่สร้างชื่อเสียง 

ให้มากทีส่ดุกค็อืเรือ่ง	ไพรกว้าง	ซึง่แสดงคูก่บั	สขุศร	ีภมรพบิลู	สร้าง 

โดยสหการภาพยนตร์ไทย	ของวสันต์	สุนทรปักษิน	เข้าฉายเมื่อวัน 

ที่	๒๔	มกราคม	๒๕๐๐	ที่โรงภาพยนตร์นิวโอเดียน

	 ต่อมาปี	 ๒๕๐๐	 อัศวินภาพยนตร์ติดต่อให้เกชาเป็น 

พระเอกเรือ่ง	นเรศวรมหาราช	แต่ยงัไม่ทนัได้เปิดกล้องถ่ายท�า	เกชา 

ก็ถูกจับข้อหาเป็นภัยสังคมในสมัยรัฐบาลจอมพล	 ป.พิบูลสงคราม	 

เนื่องจากเกชาเป็นคนคุมคิวรถเมล์	หลังพ้นโทษออกมา	เกชาหันไป 

ท�างานโรงโม่หินที่ราชบุรี	 ต่อมา	 ปริญญา	 ทัศนียกุล	 ก็ชักชวนให้ 

เกชากลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งในเรื่อง	 เพชรตัดเพชร	 โดยให้ 

เกชาแสดงเป็นหัวหน้าผู้ร้ายใส่สูทเพราะชอบมาดของเกชาเวลาสูบ 

ซิกก้า	 โดยในเรื่องมี	 มิตร	 ชัยบัญชา	 ลือชัย	 นฤนาท	 เป็นพระเอก	 

เพชรตัดเพชร	เข้าฉายเมื่อวันที่	๕	เมษายน	๒๕๐๙	ที่โรงภาพยนตร์ 

เฉลมิเขตร์	กป็ระสบความส�าเรจ็ด้านรายได้เกนิคาด	ชือ่ของเกชาจงึ 

กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่ง	 จากนั้นเกชาก็มักจะได้รับบทให้เป็น 

ดาวร้ายที่มีบทบาทส�าคัญเรื่อยมา	 ในจ�านวนนี้มีเพียงเรื่อง	 ลูกกบ	 

(๒๕๑๒	โสภา)	รอยปืน	(๒๕๑๒	โสภา)	และ	เหนือบารมี	(๒๕๑๒	 

เนาวรัตน์	วัชรา)	เท่านั้น	ที่เกชาได้แสดงเป็นพระเอก

	 ผลงานการแสดงภาพยนตร์ที่ส�าคัญของเกชา	 เช่นเรื่อง	 

คนเหนือคน	 (๒๕๑๐)	 ประกาศิตจางซูเหลียง	 (๒๕๑๑)	 สิงห์เหนือ 

เสือใต้	 (๒๕๑๑)	 ป้อมปืนตาพระยา	 (๒๕๑๑)	 ดอนเจดีย์	 (๒๕๑๒)	 

พยัคฆ์เหนือเสืออีสานยมบาลใต้	(๒๕๑๒)	คมแฝก	(๒๕๑๒)	หนอง 

งูเห่า	(๒๕๑๕)	ดาร์บี้	(๒๕๑๖)	หมอกฟ้า	(๒๕๑๖)	พรานเพชฌฆาต	 

(๒๕๑๖)	 รสรักลมสวาท	 (๒๕๑๗)	 รางวัลชีวิตนิสิตที่รัก	 (๒๕๑๘) 

ตัดเหลี่ยมเพชร	(๒๕๑๘)	จระเข้ฟาดหาง	(๒๕๑๙)	ชุมแพ	(๒๕๑๙)	 

ใครใหญ่ใครอยู่	(๒๕๑๙)	เสือ	๔	แคว	(๒๕๑๙)	ดับสุริยา	(๒๕๑๙)	 

คมเฉือนคม	(๒๕๑๙)	นักเลงสามสลึง	(๒๕๑๙)	เพลิงทรนง	(๒๕๑๙)	 

วีระบุรุษกุ๊ย	(๒๕๒๐)	๑	ต่อ	๗	(๒๕๒๐)	ศาลปืน	(๒๕๒๐)		ปืนมีตีน	 

(๒๕๒๐)	สิงห์สลาตัน	(๒๕๒๐)	สิงห์รถบรรทุก	(๒๕๒๐)	๑๒	สิงห์ 

สยาม	 (๒๕๒๐)	 ไอ้สากเหล็ก	 (๒๕๒๐)	 ดวล	 (๒๕๒๐)	 ลูกขวาน	 

(๒๕๒๐)	นักเลงไม่มีอันดับ	(๒๕๒๐)	เจ้าพ่อ	๗	คุก	(๒๕๒๐)	ทีใคร 

ทมีนั	(๒๕๒๐)	มนัทะลฟุ้า	(๒๕๒๐)	๗	ประจญับาน	(๒๕๒๐)	นางฟ้า 

ท่าเรือ	 (๒๕๒๐)	 ราชสีห์ดง	 (๒๕๒๐)	 นักเลงกตัญญู	 (๒๕๒๑)	 

อาณาจกัรนกัเลง	(๒๕๒๑)	ดงเยน็	(๒๕๒๑)	ด่านนรก	(๒๕๒๑)	หล่อน 

ชื่อมาลี	 สูงเนิน	 (๒๕๒๑)	 มหาหิน	 (๒๕๒๑)	 นักฆ่าตะกรุดโทน	 

(๒๕๒๑)	๒	สิงห์เอเชีย	(๒๕๒๑)	มหาภัยพันหน้า	(๒๕๒๑)	สิงห์สั่ง 

ป่า	 (๒๕๒๑)	 สืบยัดไส้	 (๒๕๒๑)	 นักสู้ภูธร	 (๒๕๒๑)	 ลบลายเสือ	 

(๒๕๒๑)	ไอ้ถึก	(๒๕๒๒)	บี้+บอด+ใบ้	(๒๕๒๒)	ไอ้ติงต๊อง	(๒๕๒๒)	 

วีระบุรุษ	นปข.	(๒๕๒๒)	ร้ายก็รัก	(๒๕๒๒)	นรกแตก	(๒๕๒๒)	สิงห์ 

ล่าสิงห์	 (๒๕๒๒)	 นักฆ่ามหาประลัย	 (๒๕๒๓)	 ไอ้ถึกทหารโข่ง	 

(๒๕๒๓)	ไปรษณีย์สุดหล่อ	(๒๕๒๔)	จอมตะบัน	(๒๕๒๔)	ยอดหญิง 

ผู้ยิ่งใหญ	่ (๒๕๒๔)	 ไอ้หนวดเหล็ก	 เตือนใจ	 ภาค	๒	 (๒๕๒๔)	 วัน 

สังหาร	(๒๕๒๔)	เจ้าพ่อภูเขียว	(๒๕๒๔)	มหาราชด�า	(๒๕๒๔)	เสือ 

โค่นสงิห์	(๒๕๒๔)	นายอ�าเภอไข่ดาว	(๒๕๒๕)	ดาวพระเสาร์	(๒๕๒๕)	 

สมงิจ้าวท่า	(๒๕๒๕)	นกัเลงโตเมอืงอสีาน	(๒๕๒๕)	จ้าวนรก	(๒๕๒๕)	 

เพลิงภูหลวง	(๒๕๒๕)	บางกระทิง	(๒๕๒๖)	จ้าวภูผา	(๒๕๒๖)	สิงห์ 

เดนตาย	(๒๕๒๖)	มรกตด�า	(๒๕๒๖)	ยันต์สู้ปืน	(๒๕๒๗)	นักเพลง 

ผู้ยิ่งใหญ่	(๒๕๒๗)	สวนทางปืน	(๒๕๒๗)	ไอ้โหด.๓๕๗	(๒๕๒๗)	ฆ่า 

ข้ามแดน	 (๒๕๒๗)	 ชุมแพ	 ภาค	๒	 (๒๕๒๗)	 ผ่าโลกันต์	 (๒๕๒๗) 

ขุมทองนรก	 (๒๕๒๙)	 ๑+๑	 ฉึ่งแหลก	 (๒๕๓๐)	 สองตระกูลดิบ	 

(๒๕๓๑)	เพชรพญายม	ค�าสั่งฆ่า	เสือภูพาน	ฯลฯ

	 หลังจากเกชาไม่ได้รับงานแสดงภาพยนตร์มากว่า	๒๒	ปี 

แล้ว	 เกชาก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่อง	 ๕	 แพร่ง 

ของ	 จีทีเอช	 ในตอน	 “ห้องเตียงรวม”	 โดยแสดงเป็นผู้ป่วยใน 

โรงพยาบาลเตียงข้างเคียงกับ	แดน	(วรเวช	ดานุวงศ์)
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กรุง ศรีวิไล ชื่อในการแสดง  กรุง ศรีวิไล
ชื่อ-นามสกุลจริง นที สุทินเผือก
วันเกิด   ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙
พิมพ์มือลานดารา ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๖๖

	 กรุง	มีชื่อเล่นว่า	 เอ๊ด	เดิมชื่อว่า	นที	สุทินไชยยะ	เกิดที่ 

อ�าเภอบางพลี	 จังหวัดสมุทรปราการ	 เรียนจบชั้นมัธยม	 ๖	 จาก 

โรงเรียนสามัคคีวิทยา	 เคยท�างานเป็นชิปปิ้งที่ท่าเรือคลองเตย 

เคยเปิดร้านขายของ	 เข้าสู ่วงการภาพยนตร์โดยการชักน�าของ 

ประมินทร์	 จารุจารีต	 ผู้ก�ากับภาพยนตร์ซึ่งขณะนั้นก�าลังจะสร้าง 

ภาพยนตร์ส่งฉายสถานีโทรทัศน์	แต่เพราะ	มิตร	ชัยบัญชา	พระเอก 

ดังเสียชีวิตจึงเปลี่ยนมาสร้างภาพยนตร์จอเงินแทนโดยให้กรุงเป็น 

พระเอกในเรือ่ง	ลกูยอด	โดยชือ่	“กรงุ	ศรวีไิล”	นีม้าจากชือ่ตวัละคร 

ในเรื่องลูกยอดนั่นเอง	

	 กรงุ	แสดงเรือ่ง	ลกูยอด	คูก่บัเพชรา	เชาวราษฎร์	เข้าฉาย 

เมื่อวันที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๑๔	 แต่ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงก็คือ 

ทอง	ของ	ฉลอง	ภักดีวิจิตร	เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๑๖	 

ส่วนภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองครั้งแรก	ก็คือ	ชู้	ของ	เปี๊ยก 

โปสเตอร์	เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๑๕	กรุงรับบทพระเอก 

ติดต่อกันหลายปี	 มีทั้งเป็นพระเอกเดี่ยวบ้าง	 ประกบบ้างแล้วแต่ 

ตลาดนิยม	 กรุงไปเป็นนักร้องลูกทุ่งอยู่พักหนึ่งเพราะภาพยตร์เรื่อง	 

ซุปเปอร์ลูกทุ่ง	(๒๕๒๑)	ของ	คิด	สุวรรณศร	ออกฉายจึงเกิดกระแส 

ขึน้มาโดยตัง้ชือ่วงตามชือ่หนงัว่า	“ซปุเปอร์ลกูทุง่	กรงุ	ศรวีไิล”	ออก 

เดินสายรับงานแสดงเกือบ	๖	ปีจึงยุบวง	จากนั้นกรุงก็กลับมาแสดง 

ละครโทรทัศน์ประเภทจักร	 ๆ	 วงศ์	 ๆ	 ก่อนที่จะกลับมารับแสดง 

ภาพยนตร์ในบทสมทบอื่น	 ๆ	 กรุงเริ่มโกนหัวโล้นแสดงภาพยนตร์ 

ครัง้แรกในเรือ่ง	ล่าข้ามโลก	เข้าฉายเมือ่วนัที	่๑๒	กมุภาพนัธ์	๒๕๒๖	 

และเป็นสัญลักษณ์ติดตัวมาถึงทุกวันนี้			

	 ผลงานภาพยนตร์ที่ส�าคัญของ	กรุง	ศรีวิไล	มีหลายร้อย 

เรื่อง	 ปี	 ๒๕๑๕	 เช่น	 ตามรักตามล่า	 สะท้านกรุง	 ปี	 ๒๕๑๖	 เช่น 

จ้าวทุ่ง	 ๒	 ชาติสมิง	 อีหนู	 สวรรค์เวียงพิงค์	 ปี	 ๒๕๑๗	 เช่น	 ผู้ชาย 

ขายตัว	ข้ามาจากแม่น�้าแคว	หัวใจ	๑๐๐	ห้อง	กราบที่ดวงใจ	ขัง	๘	 

รสรักลมสวาท	 ปี	 ๒๕๑๘	 เช่น	 ๗	 ดอกจิก	 คืนนี้ไม่มีพระจันทร์ 

ไอ้เหล็กไหล	 เทพบุตรตัวแสบ	 ตัดเหลี่ยมเพชร	 มีนัดไว้กับหัวใจ 

แม่นาคอเมริกา	ประสาท	เหยื่ออารมณ์	วิวาห์เงินผ่อน	ชายชาติเสือ	 

สาวแรงสูง	 ปี	 ๒๕๑๙	 เช่น	 สวรรค์ยังมีชั้น	 เสาร์	 ๕	 ปลัดปืนโหด 

ไอ้ปืนแฝด	เสือ	๔	แคว	แม่ดอกรักเร่	ไอ้เพชร	ภัยมืด	ขยะ	แมงดา 

ปีกทอง	ทองลูกบวบ	บ้องไฟ	อัศวิน	๑๙	นักเลงมหากาฬ	แดงอังคาร	 

คมกุหลาบ	 เสือกเกิดมาจน	 ดรรชนีไฉไล	 ชุมเสือ	 เพื่อนคู่แค้น 

คนบาป	เดยีมห์	แสบ	สตัว์มนษุย์	ป่าอนัตราย	ไอ้แมงดา	เพศสมัพนัธ์ 

อันตราย	รถไฟเรือเมล์ลิเกต�ารวจ	วัยอันตราย	ตามล่า	อ.ต.ล.	แบ๊งค์	 

ชาติเกลือ	ลูกหลง	๕	ผู้ยิ่งใหญ่	พ่อไก่แจ้	ปี	๒๕๒๐	เช่น	๕	แผ่นดิน 

เพลิง	 จระเข้ฟาดหาง	 ทางชีวิต	 ใครจะอยู่ค�า้ฟ้า	 นักเลงไม่มีอันดับ 

ทีใครทีมัน	 กูซิใหญ่	 ถล่มมาเฟีย	 ๑	 ต่อ	 ๗	 เหยียบหัวสิงห์	 ๗	 

ประจญับาน	ลยุแหลก	คูท่รหด	เดด็สะระตี	่โตเมอืงใต้	นางฟ้าท่าเรอื	 

ขยี้มือปืน	๑๒	สิงห์สยาม	เศษมนุษย์	ไอ้ตีนโต	ดับเครื่องชน	ทางเสือ 

ผ่าน	 ไอ้สากเหล็ก	 ผู้ยิ่งใหญ่ชายแดน	 รุกฆาต	 ไอ้คุณเฉิ่ม	 ปืนมีตีน 

ตามฆ่า	๒๐,๐๐๐	ไมล์	อีเสือ	ล่าเพชฌฆาต	๑๒๓	ด่วนมหาภัย	สิงห์ 

สลาตัน	ตาปีอีปัน	ห้าแฉก	ปี	๒๕๒๑	เช่น	ไอ้นก	ขุนดอน	อีโล้นซ่าส์	 

ดวงเพชฌฆาต	สิงห์สั่งป่า	แม่ยอดสร้อยพ่อยอดแซว	นักเลงกตัญญู	 

เสอื-สงิห์-กระทงิ-แรด	รกัข้ามโลก	มอืปืนสตเิฟ่ือง	เจ้าป่าบ้าจี	้ยมบาล 

จ๋า	ถล่มดงนักเลง	เพชฌฆาตทอง	พ่อเสือลูกสิงห์	เสือเผ่น	ข้ามาจาก 

เมืองนคร	เจ้าสาวคืนเดียว	ศศิมาบ้าเลือด	สามร้อยยอด	ขุนกระทิง	 

ซุปเปอร์ลูกทุ่ง	 เอ็ม.๑๖	 เขาใหญ่	 ลูกทุ่งปืนคด	 ปี	 ๒๕๒๒	 เช่น 

เจ้าพ่อมหาหิน	ชาติหินดินระเบิด	ถล่มจอมอิทธิพล	ลูกชั่ว	สิงห์ล่า 

สิงห์	นรกแตก	ตลุมบอน	นักเลงบ้านนอก	รักพี่ต้องหนีพ่อ	ไอ้ฟ้าผ่า	 

โป่งกระทงิ	มนต์เพลงลกูทุง่	หกัเหลีย่มนกัเลงปืน	อวนด�า	หกัเหลีย่ม 

คนดัง	ปี	๒๕๒๓	เช่น	อินทรีแดงตอนพรายมหากาฬ	แข่งรถแข่งรัก	 

กามนติวาสฏิฐ	ี(๒๕๒๔)	ทอง	ภาค	๒	(๒๕๒๕)	เลบ็ครฑุ	๗๘	(๒๕๒๕)	 

ปี	๒๕๒๖	เช่น	ล่าข้ามโลก	มรกตด�า	สงครามเพลง	ปี	๒๕๒๗	เช่น	 

นกัรบประจญับาน	ซากรุะ	ผ่าโลกบนัเทงิ	นกัเพลงผูย้ิง่ใหญ่	ปี	๒๕๒๘	 

เช่น	ปล้นลอยฟ้า	ไอ้หนูภูธร	ปี	๒๕๒๙	เช่น	นักเลงเรียกพ่อ	มือปืน 

คนใหม่	 ปล้นข้ามโลก	 (๒๕๓๐)	 คู่แค้นปืนเดือด	 (๒๕๓๑)	 เพชร 

พยัคฆราช	(๒๕๓๑)	ทอง	๓	(๒๕๓๑)	ผ่าปืน	๙๑	(๒๕๓๔)	มนต์รัก 

ร้อยล้าน	(๒๕๔๗)	๒๕๐๘	ปิดกรมจับตาย	(๒๕๔๗)	มนต์รักลูกทุ่ง	 

(๒๕๔๘)
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ลือชัย นฤนาท ชื่อในการแสดง  ลือชัย นฤนาท
ชื่อ-นามสกุลจริง พิชัย จิตตรีขันธ์
วันเกิด   ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕
พิมพ์มือลานดารา ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๖๗

	 ลือชัย	มีชื่อเล่นว่า	เล็ก	เกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 

จบการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมุข	 เคยเป็นต�ารวจยศสิบ 

ต�ารวจโทอยู่ที่กองปราบสามยอด	 ปี	 ๒๔๙๙	 ลือชัยเข้าเป็นตัว- 

ประกอบภาพยนตร์เรือ่ง	บ้านทรายทอง	(ชนะ-เรวด)ี	ของโยคสีถาน 

สี่พระยาภาพยนตร์	 ต่อมา	สุพรรณ	พราหมณ์พันธุ์	 ผู้สร้างผู้ก�ากับ 

ของภาพยนตร์สหะนาวีไทยได้มอบบท	ชีพ	ชูชัย	พระเอกของเรื่อง	 

เล็บครุฑ	ให้พร้อมกับตั้งชื่อให้ว่า	ลือชัย	นฤนาท

	 เล็บครุฑ	 อาชญนิยายสืบสวนยอดฮิต	 เขียนโดย	 พนม- 

เทียน	สร้างในระบบ	๑๖	มม.พากย์สด	ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ลือชัย 

เป็นพระเอก	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๑๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๐๐	 ที่โรง 

ภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง-เฉลิมบุรี	 ก็ประสบความส�าเร็จเกินคาด	 

ขนาดหนุ่ม	 ๆ	 สมัยนั้นไว้ผมทรงลือชัย	 เดินคอเอียงกันเป็นแถว	 ๆ	 

และในการประกาศรางวัลตุ๊กตาทองครั้งแรกของเมืองไทย	 ลือชัย 

ก็ได้รับพระราชทานรางวัลตุ๊กตาทอง	 ดาราน�าฝ่ายชายคนแรกจาก 

เรื่องนี้อีกด้วย

	 เริ่มปี	 ๒๕๐๑	 ชื่อลือชัยถูกจัดวางอันดับให้เป็นพระเอก 

อันดับต้น	 ๆ	 แต่ทว่างานภาพยนตร์ก็ต้องชะงักไปเพราะติดปัญหา 

เรื่องส่วนตัว	ท�าให้ระยะเวลาที่ลือชัยเป็นพระเอกจนถึงปี	๒๕๑๔	มี 

ภาพยนตร์ประมาณ	๓๖	เรื่องเท่านั้น	ภาพยนตร์ที่ลือชัยแสดงเป็น 

พระเอกเช่นเรื่อง	ดอกฟ้าในมือโจร	(๒๕๐๑	ลือชัย-ส.อาสนจินดา- 

ตรีงตา)	 นักรักนักสู้	 (๒๕๐๑	 ลือชัย-พรพิไล)	 มังกรแดง	 (๒๕๐๑ 

ลือชัย-อมรา)	การะเกด	(๒๕๐๑	ลือชัย-พิศมัย)	แววมยุรา	(๒๕๐๑	 

ลือชัย-อมรา)	 ฝ่ามรสุม	 (๒๕๐๒	 ลือชัย-อมรา)	 รอยเสือ	 (๒๕๐๒ 

สุรสิทธิ์-ลือชัย-เจ้ากอแก้ว)	 มือเหล็ก	 (๒๕๐๒	 ลือชัย-มิสคูมี่) 

ภูตเหลือง	 (๒๕๐๒	ลือชัย-วิไลวรรณ)	มัจจุราชประกาศิต	 (๒๕๐๒	 

ส.อาสนจนิดา)	ไอ้แก่น	(๒๕๐๒	ลอืชยั-รตันาภรณ์)	กงกรรม	(๒๕๐๓	 

ลือชัย-มิสคูมี่)	เสือเฒ่า	(๒๕๐๓	พันค�า-ลือชัย-อาคม)	ทูตนรก	หรือ 

เล็บครุฑ	ภาคจบ	(๒๕๐๓	อมรา-ลือชัย)	ยอดรักพยัคฆ์ร้าย	(๒๕๐๗	 

ลือชัย-เอื้อมเดือน)	 พรายด�า	 (๒๕๐๗	 ลือชัย-เพชรา)	 คมแสนคม	 

(๒๕๐๗	 ลือชัย-วัลย์ลดา)	 ค่ายบางระจัน	 (๒๕๐๘	 ไชยา-ลือชัย- 

มิสอันฮวา)	รอยร้าว	(๒๕๐๘	ลือชัย-เอื้อมเดือน)	อ้ายค่อม	(๒๕๐๙	 

ลือชัย-ภาวนา)	 ชาติกระทิง	 (๒๕๐๙	 สมบัติ-ลือชัย-เพชรา)	 สิงห์ 

สนัตภิาพ	(๒๕๐๙	ลอืชยั-โสภา)	น�า้ค้าง	(๒๕๐๙	มติร-ลอืชยั-เพชรา)	 

เพชรตัดเพชร	 (๒๕๐๙	 มิตร-ลือชัย-เพชรา)	 พรายพิฆาต	 (๒๕๑๐ 

อาภัสรา-ลือชัย)	 เจ้าแม่ปานทอง	 (๒๕๑๐	 ลือชัย-โสภา)	 น�้าฝน	 

(๒๕๑๐	ลอืชยั-เนาวรตัน์)	ชาตนิกัสู	้(๒๕๑๑	ลอืชยั-เพชรา)	คฤหาสน์ 

รัก	 (๒๕๑๒	 ลือชัย-เพชรา)	 แก้วสกุณา	 (ลือชัย)	 ขุนตาล	 (๒๕๑๒ 

ลือชัย-สมบัติ-อภิญญา)	 คมแฝก	 (๒๕๑๓	 สมบัติ-เกชา-ลือชัย) 

ไอ้เบี้ยว	 (๒๕๑๓	 มิตร-ลือชัย-เพชรา)	 นักร้องจ้าวนักเลง	 (๒๕๑๔	 

มิตร-ลือชัย-ปริศนา)	 อรุณรุ่งฟ้า	 (๒๕๑๔	ลือชัย-เพชรา)	 จอมดาบ 

พิชัยยุทธ	(๒๕๑๔	มิตร-ลือชัย-สุทิศา)

	 ในจ�านวนนี้	 กงกรรม	 เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ลือชัย 

ลงทนุเป็นผูส้ร้างเองในชือ่นฤาชาภาพยนตร์	มคีรเูนรมติ	เป็นผูก้�ากบั 

การแสดง	ซึ่งเรื่องนี้ท�าให้ลือชัยประสบอุบัติเหตุหวิดจะเสียโฉม	แต่ 

ก็ไม่ค่อยประสบความส�าเร็จเท่าไรนัก	 จึงหยุดงานสร้างไปพักหนึ่ง	 

ครั้นปี	 ๒๕๐๘	 ลือชัยและครอบครัวจึงเริ่มสร้างภาพยนตร์อีกครั้ง	 

เช่นเรื่อง	 รอยร้าว	 (๒๕๐๘)	 สิงห์สันติภาพ	 (๒๕๐๙)	 ชาตินักสู้	 

(๒๕๑๑)	คฤหาสน์รกั	(๒๕๑๒)	ไอ้เบีย้ว	(๒๕๑๓)	อรณุรุง่ฟ้า	(๒๕๑๔)	 

ไม้ป่า	 (๒๕๑๖	 ยอดชาย-เพชรา)	 อาถรรพณ์สวาท	 (๒๕๑๗ 

ยอดชาย-ภาวนา)	 ครั้นพ้นวัยเป็นพระเอกแล้ว	 ลือชัยก็ยังรับแสดง 

ในบทสมทบอกีหลายเรือ่งเช่น	ชมุทางผ	ี(๒๕๑๘	ยอดชาย-อรญัญา)	 

๕	แผ่นดนิเพลงิ	(๒๕๑๙	กรงุ-มสิเคยีวจนิ)	นกัเลงไม่มอีนัดบั	(๒๕๒๐	 

กรุง-ภาวนา)	 เขาใหญ่	 (๒๕๒๑	กรุง-สรพงษ์)	 ไอ้หนุ่มหมัดพังพอน	 

(๒๕๒๓	เฉินหลงไทย-บรู๊ซลีไทย-หลินเหมียวเก้อ)	เป็นต้น

  



๓

๑๐
๐ 

ดา
วบ

นล
าน

ดา
รา

มานพ อัศวเทพ ชื่อในการแสดง  มานพ อัศวเทพ
ชื่อ-นามสกุลจริง วิริยะ จุลมกร 
วันเกิด   ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ 
พิมพ์มือลานดารา ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๖๘

	 มานพ	 มีชื่อเล่นว่า	 ยะ	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 จบจาก 

โรงเรียนจ่าทหารเรือที่สัตหีบ	 เคยท�างานอยู่ที่กองบัญชาการทหาร 

สูงสุด	เป็นพลขับประจ�าตัวจอมพลถนอม	กิตติขจร	ได้รับยศพันจ่า 

เอก	มานพเริม่เข้าวงการภาพยนตร์ในใช้ชือ่ว่า	นาวนิ	เทพโยธ	ีแสดง 

เป็นพระรองเรือ่งแรกคอื	นางสมงิพราย	(๒๕๐๖	มติร-ตรงึใจ)	แสดง 

เป็นพระเอกในเรื่อง	 พิชิตทรชน	 (๒๕๐๗)	 แต่ยังไม่ประสบความ 

ส�าเร็จ	 จึงเป็นดาราสมทบอีกในเรื่อง	 เพชรน�้าผึ้ง	 (๒๕๐๘	 สมบัติ- 

เพชรา)	หลั่งเลือดแดนสิงห์	 (๒๕๑๒	สมบัติ-เพชรา)	กระทั่งพลเรือ 

โทบณัฑติ	สวุงค์	แนะน�าให้ไปพบพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุ 

พนัธ์ยคุลกบัหม่อมปรมิ	บนุนาค	จงึให้แสดงเป็นพระเอกคูก่บั	สทุศิา	 

พัฒนุช	ในเรื่อง	ละครเร่	พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น	มานพ	อัศวเทพ

	 ละครเร่	เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๕	เมษายน	๒๕๑๒	ชื่อของ 

มานพจึงเริ่มเป็นที่รู้จัก	 แต่ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้อย่างมาก 

ก็คือ	ชู้	ของ	เปี๊ยกโปสเตอร์	เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๑๕	 

จากนั้น	 มานพก็รับแสดงภาพยนตร์เรื่อยมาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบท 

พระรอง	 ดาวร้าย	 โดยมานพได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดาราประกอบ 

ชาย	จากเรื่อง	เงาราหู	(๒๕๑๙)	

	 มานพแสดงภาพยนตร์ไว้หลายร้อยเรื่องที่ส�าคัญเช่น	เรา 

รักกันไม่ได้	(๒๕๑๓)	หวานใจ	(๒๕๑๓)	คนใจเพชร	(๒๕๑๔)	เพชร 

ตาแมว	(๒๕๑๕)	ในปี	๒๕๑๖	เช่น	ซ�าเหมา	สักขีแม่ปิง	ความรักมัก 

เป็นอย่างนี้	นี่แหละสิ่งที่ข้าต้องการ	ในปี	๒๕๑๗	เช่น	ธิดาพญายม	 

ก้องตะวนั	พยานบาป	อาถรรพณ์สวาท	ทวิาหวาม	บวัล�าพ	ูสามปอย 

หลวง	ปี	๒๕๑๘	เช่น	วัยไฟ	วิญญาณโลกีย์	พยอมไพร	พยัคฆ์ร้าย 

ไทยถีบ	สามเหลี่ยมทองค�า	ทางโค้ง	ป่าทรายทอง	แผ่นดินแม่	ทะเล 

ทอง	สาวแสบ	ใจรกั	นางสาวมะลวิลัย์	โรงแรมผ	ีสาวแรงสงู	ปี	๒๕๑๙	 

เช่น	 กระดังงากลีบทอง	 วีระบุรุษกองขยะ	 ช่องว่างระหว่างหัวใจ	 

เผาขน	 เมียเสือ	 ท้ามฤตยู	 ชาติอาชาไนย	 ดับสุริยา	 ความรักสีด�า 

ปูลม	นรกตะรูเตา	 เพลิงทรนง	ชุมแพ	ขุนศึก	สู้	มหาอุตม์	 เงาราหู	 

หมัดไทย	ชาติเกลือ	อัศวิน	๑๙	ไอ้ปืนแฝด	บ้องไฟ	ปี	๒๕๒๐	เช่น	 

วยัเสเพล	ลกูขวาน	ไอ้ขลุย่	จงอางเพลงิ	แหย่หนวดเสอื	ปล้นอเมรกิา	 

ราชสีห์ดง	ลุย	เจ้าพ่อ	๗	คุก	อย่าแหย่ฉลาม	ศึก	๕	เสือ	แหกค่าย 

นรกเดียนเบียนฟู	ศาลปืน	หนักแผ่นดิน	สิงห์สลาตัน	ดับเครื่องชน	 

ผูย้ิง่ใหญ่ชายแดน	กซูใิหญ่	เดด็สะระตี	่เหยยีบหวัสงิห์	ปี	๒๕๒๑	เช่น	 

เหนือกว่ารัก	เล็กพริกขี้หนู	ข้ามาคนเดียว	ถล่มวังข่า	ดงเย็น	นักฆ่า 

ตะกรุดโทน	มหาภัยพันหน้า	๑๐	ยอดแสบ	ดอนตูมปืนตัน	ด่านนรก	 

ลูกโดด	 มหาหิน	 มือปราบปืนทอง	 ชาติผยอง	 นักเลงกตัญญู	 กาม	 

เอ็ม.๑๖	ยมบาลจ๋า	เสือเผ่น	ถล่มดงนักเลง	ปี	๒๕๒๒	เช่น	บัณฑิต 

เหลอืเดน	ดอกไม้ร่วงทีแ่ม่รมิ	แผ่นดนิเถือ่น	อยูอ่ย่างเสอื	ไอ้คลัง่ทะเล 

โหด	อยู่กับก๋ง	เสือภูเขา	ผานกเค้า	ลาบเลือด	สลักจิต	อวนด�า	เลือด 

ทมิฬ	ลูกชั่ว	ปี	๒๕๒๓	เช่น	มันต้องสู้	ไอ้ย่ามแดง	ดอกแก้ว	ไฟนรก 

ขุมโลกันต์	 จุฬาตรีคูณ	 มันมือเสือ	 เจ้าพายุ	 เสือน้อย	 ขุนเดช	 

ทองผาภูมิ	 วีระบุรุษหนองตากยา	 ผ่าปืน	 นักเลงตาทิพย์	 สุดรักสุด 

อาลัย	จระเข้	ปี	๒๕๒๔	เช่น	แผ่นดินต้องสู้	เสือมังกร	ลูกสาวจ่าโท	 

สิงโตค�าราม	กามนิตวาสิฎฐี	สิงห์คนองปืน	ชาติจงอาง	ไอ้เสี่ยวหมัด 

สั่ง	สัตว์สงคราม	ชายสามโบสถ์	ปี	๒๕๒๕	เช่น	ไอ้ผางรฟท.	นักฆ่า 

จากเจ้าพระยา	 ประกาศิตนักเลง	 บุญยังจับกังก�าลัง	 ๒	 อินทรี 

บ้านดอน	ถล่มค่ายนรกจางซฟี	ูทอง	ภาค	๒	ลกูสาวนกัเลง	ปี	๒๕๒๖	 

เช่น	จ้าวภูผา	ล่าข้ามโลก	ไอ้	ป.๔	ไม่มีเส้น	แหกนรกเวียตนาม	สิงห์ 

ด่านเกวียน	 อีสาวบ้านไร่	 กระเบนธง	 แผ่นดินเหล็ก	 พยัคฆ์ยี่เก	 

สงครามเพลง	ลูกสาวเจ้าพ่อ	ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง	๙	มายาพิศวาส	ปี	๒๕๒๗	 

เช่น	เพชรภูเรือ	ผ่าโลกันต์	ป่าเดือด	๑	นรกโลกันตร์	สิงห์รถบรรทุก	 

๒	คาดเชือก	ยันต์สู้ปืน	ข้ามากับพระ	โคตรคนจริง	ตีแสกหน้า	พญา 

เหยี่ยวโก-ลก	 แตนป่าแตก	 อินทรี	 ๔	 แคว	 ซากุระ	 ผ่าโลกบันเทิง	 

ชุมแพ	ภาค	๒	ปี	๒๕๒๘	เช่น	สู้สะท้านเมือง	ทับพญาเสือ	ไกลปืน 

เที่ยง	 คนดีที่บ้านด่าน	 ปลัดเพชรบ่อพลอย	 ทับทิมโทน	 เปิดโลก 

มหาสนุก	ปี	๒๕๒๙	สิงห์ต้องสู้	นักเลงเรียกพ่อ	ลุยร�ามะนา	ร้อยป่า	 

ต�ารวจเหลก็	ดวงใจกระซบิรกั	ปี	๒๕๓๐	ป่าลัน่	ลยุอนัตราย	ปี	๒๕๓๑	 

เพชฌฆาตสีชมพู	 น.ส.บังอร	 ไฟที่ไร้ควัน	 (๒๕๓๒)	 ก่อนจะสิ้นแสง 

ตะวนั	(๒๕๓๓)	มเูซอด�า	(๒๕๓๓)	กะโหลกบางตายช้า	กะโหลกหนา 

ตายก่อน	(๒๕๓๔)	ผ่าปืน	๙๑	(๒๕๓๔)	สองฝ่ังโขง	(๒๕๓๕)	รกัอาลยั	 

พุ่มพวง	 ดวงจันทร์	 (๒๕๓๖)	 มังกรเจ้าพระยา	 (๒๕๓๗)	 คู่กรรม 

ภาค	๒	(๒๕๓๙)
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จอมใจ จรินทร ชื่อในการแสดง  จอมใจ จรินทร
ชื่อ-นามสกุลจริง กมลรัตน์ รุ่งเรือง 
วันเกิด   ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๙
พิมพ์มือลานดารา ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๖๙

	 จอมใจ	 มีชื่อเล่นว่า	 แหม่ม	 เกิดที่อ�าเภอเมือง	 จังหวัด 

นครนายก	 เรียนจบชั้นมัธยม	 ๓	 จากโรงเรียนประจ�าจังหวัดนคร- 

นายก	กเ็ข้ากรงุเทพฯ	มาท�างานเป็นพนกังานขายเครือ่งส�าอาง	แล้ว 

ก็เดินแฟชั่นโชว์ประจ�าโรงเรียนเสริมสวยต่าง	 ๆ	 ปี	 ๒๕๐๔	 ได้รับ 

ต�าแหน่งรองขวัญใจโดมและปี	 ๒๕๐๖	 ได้รับต�าแหน่งนางงาม 

เมษาฮาวาย	 ต่อมาขณะที่ร่วมทีมไปแข่งขันฟุตบอลการกุศลของ 

หนังสือพิมพ์บางกอกนิวส์	ที่เชียงใหม่	ก็ได้พบกับ	ไพรัช	กสิวัฒน์	ซึ่ง 

ก�าลังสร้างภาพยนตร์อยู่พอดี	 จึงถูกชักชวนให้มาแสดงภาพยนตร์ 

โดยไพรัชเป็นผู ้ตั้งชื่อให้จอมใจ	 ภาพยนตร์เรื่องแรกที่แสดงคือ 

ดนิน�า้ลมไฟ	น�าแสดงโดย	สมบตั-ิอรญัญา-สทุศิา-ครรชติ	โดยจอมใจ 

ได้รับบทสาวดาวยั่ว	 แต่ยังไม่ถึงกับเปลือย	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๒๐	 

ตุลาคม	 ๒๕๑๒	 ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์	 ก็ท�าให้คนรู้จักกับเซ็กซี่ 

สตาร์ดวงใหม่

	 จากนั้นจอมใจก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่อยมา	ซึ่งส่วนใหญ่ 

มักจะได้รับบทเป็นตัวอิจฉาที่มีบทโรมรันพันตูกับนางเอกของเรื่อง 

จนท�าให้คนดูจดจ�าเธอได้แม่น	 บางครั้งก็มีบทยั่วยวนพระเอก	 

ภาพยนตร์ที่จอมใจแสดงไว้ในปี	 ๒๕๑๓	 เช่นเรื่อง	 บ้านสาวโสด	 

(มิตร-ครรชิต-เพชรา)	 สวรรค์เบี่ยง	 (มิตร-เพชรา)	 เจ้าแม่สไบทอง	 

(มิตร-เพชรา)	พระจันทร์แดง	(มิตร-อรัญญา)	ฝนใต้	(สมบัติ-เพชรา)	 

ไทยใหญ่	 (สมบัติ-เพชรา)	 สามยอด	 (สมบัติ-อรัญญา)	 ก�าแพงแสน	 

(สมบัติ-ภาวนา)	ปี	๒๕๑๔	เช่นเรื่อง		สองฝั่งโขง	(ครรชิต-ดวงใจ)	ทุ่ง 

เศรษฐ	ี(ครรชติ-เพชรา)	วิมานสีทอง	(ไชยา-เพชรา)	ล�าดวน	(สมบัติ- 

เพชรา)	นกับญุทรงกลด	(สมบตั-ิเพชรา)	จอมเจ้าชู	้(สมบตั-ิอรญัญา)	 

ปี	๒๕๑๕	เช่นเรื่อง	กินรีลอยฟ้า	(ครรชิต-อรัญญา)	หยาดฝน	(ไชยา- 

รักชนก)	หนองงูเห่า	 (สมบัติ-โสภา)	ชาละวัน	(สุรสิทธิ์-สุพรรณ)	ปี	 

๒๕๑๖	เช่นเรื่อง	ธนูสวาท	(ไชยา-ชีวัน)	สวรรค์เวียงพิงค์	(ไพโรจน์- 

กรุง-วันดี)	 อ�านาจเงิน	 (ยอดชาย-บุปผา)	 พยัคฆ์พันลาย	 (สมบัติ- 

เพชรา)	เจ้าชายห่อหมก	(สมบัติ-วันดี)	คนองกรุง	(สมบัติ-สุทิศา)	ปี	 

๒๕๑๗	 เช่นเรื่อง	 น�้าตานาง	 (ไพโรจน์-วันดี)	 แสบเข้าไปถึงทรวง 

(ยอดชาย-ลักษมี)	 รอยมลทิน	 (สมบัติ-รุ้งลาวัณย์)	 ปี	 ๒๕๑๘	 เช่น 

เรื่อง	เพื่อเธอที่รัก	(นิรุตติ์-อรัญญา)	

	 หลงัจากปี	๒๕๑๘	จอมใจจงึหยดุการแสดงภาพยนตร์	แต่ 

บางครั้งก็ไปเล่นละครโทรทัศน์เช่นเรื่อง	สังข์ทอง	ดาวพระศุกร์	รุ่น 

พระเอก	 พล-มลฤดี	 ซึ่งมีการน�ามาฉายโรงภาพยนตร์ด้วย	 จอมใจ 

ปรากฏตัวบนจอครั้งสุดท้ายในปี	 ๒๕๒๖	 เรื่อง	 แม่หัวล�าโพง 

(สรพงศ์-อภิรดี)
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อัศวิน รัตนประชา ชื่อในการแสดง  อัศวิน รัตนประชา
ชื่อ-นามสกุลจริง สายัณห์ บำ รุงกิจ
วันเกิด   ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๙
พิมพ์มือลานดารา ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๗๐

	 อัศวิน	มีชื่อเล่นว่า	ตึ๋ง	เกิดที่จังหวัดจันทบุรี	จบชั้นมัธยม	 

๓	 ที่โรงเรียนประจ�าจังหวัดจันทบุรีและเป็นทหารเกณฑ์อยู่	 ๒	 ปี 

เมื่อปลดประจ�าการออกมา	 ก็ท�างานเป็นผู้จัดการบริษัทรถแท็กซี่ 

น�าเทีย่ว	ทีส่นามบนิอูต่ะเภา	ต่อมาทราบข่าวว่า	บญุถงึ	ฤทธิเ์กดิ	แห่ง 

ไทยทีวี	ช่อง	๔	เปิดรับสมัครนักแสดงละครเรื่อง	ผู้ชนะสิบทิศ	ก็เลย 

มาสมัครในชื่อ	สัญญา	บ�ารุงกิจ	และได้รับเลือกให้เป็น	จะเด็ด	จึง 

เริ่มต้นจากการแสดงละครโทรทัศน์แต่นั้นมา

		 ต่อมา	 สนั่น	 นาคสู่สุข	 ติดต่อให้ไปเป็นพระเอกใหม่ใน 

ภาพยนตร์เรือ่ง	๗	ดอกจกิ	โดยตัง้ชือ่ให้ใหม่ว่า	“อศัวนิ	รตันประชา”	 

แต่หนังใช้เวลาฟอร์มทีมหาพระเอกอีก	 ๗	 คนนานเกินไป	 เสถียร	 

ธรรมเจริญ	จึงน�าอัศวินไปปั้นเป็นพระเอกใหม่ในเรื่อง	พิษพยาบาท	 

(สมบัติ-นัยนา)	 ต่อมา	 พิษพยาบาท	 เข้าฉายได้ก่อนในวันที่	 ๒๓	 

พฤศจิกายน	๒๕๑๖	ขณะที่	๗	ดอกจิก	ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรก 

ของอัศวิน	เข้าฉายในวันที่	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๑๘	แต่เพราะทั้งสอง 

เรือ่งต่างมพีระเอกเป็นตวัน�าอยูแ่ล้ว	จงึท�าให้ชือ่ของอศัวนิยงัไม่ค่อย 

เป็นที่รู้จักนัก

	 อศัวนิ	เริม่มชีือ่เสยีงทางการแสดงภาพยนตร์เพิม่มากขึน้ 

เมือ่	ชดุา	สวุรรณรตัน์	ชกัชวนไปแสดงภาพยนตร์ของปรทิรรศน์ฟิล์ม	 

เริม่จากเรือ่ง	สตรทีีโ่ลกลมื	(สมบตั-ิทศัน์วรรณ)	โดยอศัวนิแสดงเป็น 

น้องชายของสมบัติ	เข้าฉายเมื่อวันที่	๗	กุมภาพันธ์	๒๕๑๘	จากนั้น 

อัศวินก็มีผลงานภาพยนตร์ตามมาอีกหลายเรื่อง	เช่น	แค้น	(๒๕๑๘	 

สมบตั-ิอรญัญา)	ถนนนีช้ัว่	(๒๕๑๘	สมบตั-ิทศัน์วรรณ)	แม่ม่ายใจถงึ	 

(๒๕๑๙	 สมบัติ-อรัญญา)	 วีระบุรุษกองขยะ	 (๒๕๑๙	 สรพงศ์- 

ทัศน์วรรณ)	 ไอ้ปืนแฝด	 (๒๕๑๙	 กรุง-สรพงศ์-ธัญญรัตน์)	 เมีย 

รายเดือน	 (๒๕๒๐	 กรุง-ภาวนา)	 เพลิงทะเล	 (๒๕๒๐	 ยอดชาย- 

ภาวนา)	๑	ต่อ	๗	(๒๕๒๐	กรุง-สรพงศ์)	ผู้ยิ่งใหญ่ชายแดน	(๒๕๒๐	 

กรุง-สรพงศ์-ยอดชาย-ทัศน์วรรณ)	ทางชีวิต	(๒๕๒๐	กรุง-สรพงศ์- 

เนาวรัตน์)	ไอ้ขลุ่ย	(๒๕๒๐	สมบัติ-อรัญญา)	รักเลือกไม่ได้	(๒๕๒๐	 

สมบัติ-พิศมัย)	เหยียบหัวสิงห์	(๒๕๒๐	กรุง-สรพงศ์-นิรุตติ์)	หัวใจที่ 

ไม่อยากเต้น	(๒๕๒๐	ไชยา-พิศมัย-อุเทน)	๑๒	สิงห์สยาม	(๒๕๒๐	 

กรุง-สรพงศ์-ภาวนา)	 หล่อนชื่อมาลี	 สูงเนิน	 (๒๕๒๑	 กรุง-อัศวิน- 

มาลนิ	ีภาวนัต)ี	แรกรกั	(๒๕๒๑	ไพโรจน์-มนสัชนก)	เพลงรกัเพือ่เธอ	 

(๒๕๒๑	 สรพงศ์-พิศมัย-มยุรฉัตร)	 ๓๕	 กะรัต	 (๒๕๒๒	 ไพโรจน์- 

อรัญญา)	ชาติหินดินระเบิด	(๒๕๒๒	กรุง-ยอดชาย-อุเทน)	ตามล่า	 

(๒๕๒๓	สมบัติ-อรัญญา)	ชีวิตที่เลือกไม่ได้	(๒๕๒๔	อัศวิน-อนุสรณ์- 

เปียทิพย์)	 ใครก�าหนด	 (๒๕๒๔	 พอเจตน์-เนาวรัตน์)	 เสือมังกร	 

(๒๕๒๔	 สรพงศ์-เนาวรัตน์-มนตรี-อ�าภา)	 แค้นต้องฆ่า	 (๒๕๒๕	 

สมบัติ-วราภรณ์)	ลูกสาวก�านัน	ภาค	๒	 (๒๕๒๖	ทูน-จารุณี)	สิงห์ 

เดนตาย	 (๒๕๒๖	 สรพงศ์-เนาวรัตน์)	 พลิกแผ่นดินล่า	 (๒๕๒๗ 

สรพงศ์-นาท-อภิรดี)	 เปรียว	 (๒๕๒๗	 วิชชุ-เบญจวรรณ)	 รักของ 

ปรัศนีย์	(๒๕๒๗	สรพงศ์-อัศวิน-อุทุมพร)

	 ช่วงปี	๒๕๒๐	ขณะที่อัศวินไปถ่ายท�าภาพยนตร์เรื่อง	๑	 

ต่อ	๗	ที่หาดใหญ่	สรพงศ์	ชาตรี	ซึ่งเป็นเพื่อนนักแสดง	 ได้แนะวิธี 

แสดงภาพยนตร์ให้สมบทบาทว่า	ต้องแสดงด้วยใจ	เมือ่ใจคดิอย่างไร	 

ก็ให้แสดงออกมาอย่างเต็มที่	อย่าเล่นแบบกั๊กไว้เพราะจะท�าให้รู้สึก 

เขิน	 ๆ	 จะแสดงได้ไม่ดีพอ	 ท�าให้อัศวินซึ่งเข้าวงการมาแบบครูพัก 

ลกัจ�า	ได้ข้อคดิ	นอกจากอศัวนิจะแสดงภาพยนตร์แล้ว	ยงัแสดงละคร 

โทรทัศน์อีกหลายเรื่องเช่น	 สวรรค์เบี่ยง	 ภูตพิศวาส	 สามอนงค์ 

ลูกกรอก	ฯลฯ
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ไพโรจน์ สังวริบุตร ชื่อในการแสดง  ไพโรจน์ สังวริบุตร
ชื่อ-นามสกุลจริง ไพโรจน์ สังวริบุตร
วันเกิด   ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
พิมพ์มือลานดารา ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๗๑

	 ไพโรจน์	 มีชื่อเล่นว่า	 เอ๋	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 ใน 

ครอบครัวศิลปิน	คุณพ่อคือ	คารม	สังวริบุตร	เป็นผู้อ�านวยการสร้าง 

ภาพยนตร์	 คุณแม่คือ	 พรพรรณ	 วรรณมาศ	 เคยเป็นนางเอก 

ภาพยนตร์ไทยเรื่อง	 รอยไถ	 (๒๔๙๓	 ค�ารณ)	 พี่สาวคือ	 จีราภา 

ปัญจศิลป์	 เป็นดารา	 นักร้องและนางเอกละครวิทยุคณะอัชชาวดี	 

ไพโรจน์เรียนจบจากวิทยาเทคนิคกรุงเทพ	 สาขาอิเลคโทรนิค	 เคย 

เป็นนายแบบถ่ายโฆษณาสนิค้า	เช่น	หมากฝรัง่ชคิเคท็	วโีต้ปราบเต่า	 

เริ่มเข้าวงการแสดงครั้งแรกด้วยการแสดงภาพยนตร์โทรทัศน์ใน 

เรื่อง	โกมินทร์กุมาร	

	 ไพโรจน์	 เริ่มมีชื่อเสียง	 เมื่อเปี๊ยกโปสเตอร์	 สวนกระแส 

ตลาดหนังบู๊	 ด้วยการสร้างภาพยนตร์วัยรุ่นเรื่อง	 วัยอลวน	 โดยใช้ 

นักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมด	 แถมหุ่นพระเอกก็ไม่มาดแมน	นางเอกก็ 

ไม่ได้สวยสะดุดตาเหมือนกับพระเอกนางเอกในยุคก่อน	 เมื่อสร้าง 

เสร็จ	วัยอลวน	จึงเป็นภาพยนตร์นอกสายตา	เปี๊ยกและไพโรจน์ต่าง 

ช่วยกันท�าโฆษณาด้วยวิธีการน�าไปฉายโชว์และฉายรอบมิดไนท์ไป 

เรื่อย	 ๆ	 ตั้งแต่วันที่	 ๑๙	 กันยายน	๒๕๑๙	 จนถึงวันที่	 ๒	 ตุลาคม	 

๒๕๑๙	ทีโ่รงภาพยนตร์อนิทรา-สยาม	จนเกดิกระแสตอบรบัเกนิคาด 

จากเหล่าวยัรุน่และปัญญาชน	จงึได้เริม่ฉายรอบปกตวินัที	่๗	ตลุาคม	 

๒๕๑๙	 ที่ศาลาเฉลิมไทยและเริ่มวันที่	 ๘	 ตุลาคม	 ๒๕๑๙	 ที่ 

โรงภาพยนตร์ออสการ์-สยาม	 วัยอลวนก่อให้เกิดปรากฏการณ์ 

“ตัม้-โอ”	ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเลยีนแบบ	ดดีกตีาร์โปร่งร้องเพลง 

สุขาอยู่หนใด	 จนเป็นเหตุให้ค่ายไฟว์สตาร์โปรดักชั่นดึงตัวเปี๊ยก 

โปสเตอร์พร้อมกบัเรือ่งราวของ	ตัม้-โอ	มาสร้างต่อในเรือ่ง	รกัอตุลดุ	 

ซึ่งเปิดต�านานหนังเต้นบั๊มพ์อุตลุดพร้อมกับเพลง	 ชูวับ..ชูวับ	 ที่ 

โด่งดังจนต้องมีภาค	๓	คือ	ชื่นชุลมุน	ตามมา	

	 ในช่วงนั้น	ไพโรจน์-ลลนา	เป็นดาราวัยรุ่นคู่ขวัญคนใหม่ 

ทีโ่ด่งดงัมาก	ๆ 	มผีลงานภาพยนตร์ทีแ่สดงร่วมกนัและแยกกนัแสดง 

หลายเรื่อง	ก่อนที่ทั้งคู่จะพลิกผันไปแสดงในบทบาทอื่น	ๆ	ไพโรจน์ 

มีผลงานแสดงภาพยนตร์	 ละครโทรทัศน์	 เป็นนักร้องออกเทป 

คาสเซท	เป็นผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ก�ากับภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง

	 ภาพยนตร์ที่ไพโรจน์แสดงไว้	เช่นเรื่อง	วัยอลวน	(๒๕๑๙	 

ลลนา)	 สาวแก่	 (๒๕๑๙	 ทัศน์วรรณ)	 รักอุตลุด	 (๒๕๒๐	 ลลนา) 

ชื่นชีวานาวี	 (๒๕๒๐	 มยุรา)	 หงส์ทอง	 (๒๕๒๐	 เลียวหยงเซียว) 

พ่อม่ายทีเด็ด	 (๒๕๒๐	 ลลนา)	 ชื่นชุลมุน	 (๒๕๒๑	 ลลนา)	 รักที่ 

ปรารถนา	 (๒๕๒๑	 เนาวรัตน์)	 คู่รัก	 (๒๕๒๑	 เนาวรัตน์)	 แรกรัก	 

(๒๕๒๑	มนัสชนก)	แสนแสบ	(๒๕๒๑	นิรัชรา)	หัวใจกุ๊กกิ๊ก	(๒๕๒๑	 

ลลนา)	 สืบยัดไส้	 (๒๕๒๑	 เรวดี)	 เมืองขอทาน	 (๒๕๒๑	ปาริชาติ) 

๔	อันตราย	(๒๕๒๑	เนาวรัตน์)	จ�าเลยรัก	(๒๕๒๑	เนาวรัตน์)	ยิ้ม 

สวัสดี	(๒๕๒๑	เนาวรัตน์)	แฟน	(๒๕๒๒	เนาวรัตน์)	รักต้องกระซิบ	 

(๒๕๒๒	เนาวรตัน์)	ไฟในทรวง	(๒๕๒๒	ลลนา)	เลอืดสพุรรณ	(๒๕๒๒	 

ลลนา)	 พ่อครัวหัวป่าก์	 (๒๕๒๒	 เนาวรัตน์)	 ฐานันดร	 ๔	 (๒๕๒๒	 

ลลนา)	ผมรักคุณ	(๒๕๒๒	พิศมัย)	คุณพ่อขอโทษ	(๒๕๒๒		ลลนา)	 

ผู้หญิงมือสอง	(๒๕๒๒	พิศมัย)	แผ่นเสียงตกร่อง	(๒๕๒๒	เนาวรัตน์)	 

ร้ายก็รัก	 (๒๕๒๒	 เนาวรัตน์)	๓๕	กะรัต	 (๒๕๒๒	อรัญญา)	สื่อรัก 

แสนรู้	(๒๕๒๓	เนาวรัตน์)	เด็ดหนวดพ่อตา	(๒๕๒๔	ปัทมา)	รักต้อง 

หึง	(๒๕๒๕	มลฤดี)	เจ้าสาวของอานนท์	(๒๕๒๕	จารุณี)	นิสิตใหม่	 

(๒๕๒๖	มลฤดี)	ช่างร้ายเหลือ	(๒๕๒๗	สินจัย)	พูดด้วยปืน	(๒๕๒๗	 

อภิรดี)	 ฅนในซอย	 (๒๕๒๘	 ประดับพร)	 หนึ่งในล้าน	 (๒๕๒๘ 

ปิยะมาศ)	สุภาพบุรุษทรนง	(๒๕๒๘	เหมยเจียม)	ผู้ใหญ่ลีกับนางมา	 

(๒๕๒๘	จินตหรา)	ดวงยิหวา	(๒๕๒๙	ใหม่)	วนาลี	(๒๕๒๙	มาช่า)	 

คนละวัยอลวน	(๒๕๓๓	นิออน)	วัยอลวน	๔	ตั้ม-โอ	รีเทิร์น	(๒๕๔๘)

	 ภาพยนตร์ทีไ่พโรจน์ก�ากบัการแสดง	เช่นเรือ่ง	สือ่รกัแสนรู้	 

(๒๕๒๓)	 เด็ดหนวดพ่อตา	 (๒๕๒๔)	รักต้องหึง	 (๒๕๒๕)	นิสิตใหม่	 

(๒๕๒๖)	 ช่างร้ายเหลือ	 (๒๕๒๗)	 สุภาพบุรุษทรนง	 (๒๕๒๘)	 ดวง 

ยิหวา	(๒๕๒๙)	วนาลี	(๒๕๒๙)	รักซึมลึก	(๒๕๓๐)	คนละวัยอลวน	 

(๒๕๓๓)
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ลลนา สุลาวัลย์ ชื่อในการแสดง  ลลนา สุลาวัลย์
ชื่อ-นามสกุลจริง ลลนา บำ รุงจิตร
วันเกิด   ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
พิมพ์มือลานดารา ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๗๒

	 ลลนา	มีชื่อเล่นว่า	จิ๋ม	เกิดที่บ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี	เป็น 

น้องสาวของ	นสุรา	แสงรตัน์	นกัร้องชือ่ดงั	ขณะเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที	่๒	ทีโ่รงเรยีนปานะพนัธุ	์กเ็ขยีนจดหมายส่งไปหา	เป๊ียกโปสเตอร์	 

ที่เปิดรับสมัครนักแสดงวัยรุ ่นและถูกเลือกจากเปี ๊ยกให้มาเป็น 

นางเอกภาพยนตร์เรื่อง	วัยอลวน	คู่กับ	ไพโรจน์	สังวริบุตร	พระเอก 

ใหม่อีกคน	

	 วัยอลวน	 เป็นหนังสวนกระแสตลาดหนังบู๊เพราะโดย 

ใช้นักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมด	แถมหุ่นพระเอกก็ไม่มาดแมน	นางเอก 

ก็ไม่ได้สวยสะดุดตาเหมือนกับพระเอกนางเอกในยุคก่อน	เมื่อสร้าง 

เสร็จ	วัยอลวน	จึงเป็นภาพยนตร์นอกสายตา	เปี๊ยกและไพโรจน์ต่าง 

ช่วยกันท�าโฆษณาด้วยวิธีการน�าไปฉายโชว์และฉายรอบมิดไนท์ไป 

เรื่อย	 ๆ	 ตั้งแต่วันที่	 ๑๙	 กันยายน	๒๕๑๙	 จนถึงวันที่	 ๒	 ตุลาคม	 

๒๕๑๙	ทีโ่รงภาพยนตร์อนิทรา-สยาม	จนเกดิกระแสตอบรบัเกนิคาด 

จากหมู่วัยรุ่นและปัญญาชน	จึงได้เริ่มฉายรอบปกติวันที่	๗	ตุลาคม	 

๒๕๑๙	 ที่ศาลาเฉลิมไทยและเริ่มวันที่	 ๘	 ตุลาคม	 ๒๕๑๙	 ที่โรง 

ภาพยนตร์ออสการ์-สยาม	วยัอลวนก่อให้เกดิปรากฏการณ์	“ตัม้-โอ”	 

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเลียนแบบ	 ดีดกีตาร์โปร่งร้องเพลงสุขาอยู่ 

หนใด	 จนเป็นเหตุให้ค่ายไฟว์สตาร์โปรดักชั่นดึงตัวเปี๊ยกโปสเตอร์ 

พร้อมกับเรื่องราวของ	ตั้ม-โอ	มาสร้างต่อในเรื่อง	รักอุตลุด	ซึ่งเปิด 

ต�านานหนังเต้นบั๊มพ์อุตลุดพร้อมกับเพลง	 ชูวับ..ชูวับ	 ที่โด่งดัง	 จึง 

ต้องมีภาค	๓	คือ	ชื่นชุลมุน	ตามมา	

	 ในช่วงนั้น	ไพโรจน์-ลลนา	เป็นดาราวัยรุ่นคู่ขวัญคนใหม่ 

ทีโ่ด่งดงัมาก	ๆ 	มผีลงานภาพยนตร์ทีแ่สดงร่วมกนัและแยกกนัแสดง 

หลายเรื่อง	ก่อนที่ทั้งคู่จะพลิกผันไปแสดงในบทบาทอื่น	ๆ	ลลนามี 

ผลงานแสดงภาพยนตร์	ละครโทรทัศน์	เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์	 

เป็นผู้สร้างภาพยนตร์	 ก่อนที่จะออกจากวงการไปท�าธุรกิจร้าน 

อาหาร

	 ภาพยนตร์ที่ลลนาแสดงไว้	 เช่นเรื่อง	 วัยอลวน	 (๒๕๒๙	 

ไพโรจน์)	รักอุตลุด	(๒๕๒๐	ไพโรจน์)	เทพบุตรต๊ะติ๊งโหน่ง	(๒๕๒๐	 

เด่น)	พ่อม่ายทีเด็ด	(๒๕๒๐	ไพโรจน์)	ล่า	(๒๕๒๐	สมบัติ-อรัญญา)	 

ชื่นชุลมุน	(๒๕๒๑	ไพโรจน์)	รักข้ามโลก	(๒๕๒๑	วิฑูรย์-กรุง)	กัปตัน 

เรือปู	(๒๕๒๑	จตุพล)	อีหนูเขี้ยวเสน่ห์	(๒๕๒๑	จตุพล)	รักเธอเท่า 

ช้าง	 (๒๕๒๑	 เด่น)	 หัวใจกุ๊กกิ๊ก	 (๒๕๒๑	 ไพโรจน์)	 หัวใจห้องที่	 ๕	 

(๒๕๒๑	 สมบัติ-อรัญญา)	 โก๋บ้านนอก	 กี๋บางกอก	 (๒๕๒๑	 สุรชัย)	 

กามเทพหัวเราะ	 (๒๕๒๑	 วิฑูรย์)	 ผู้แทนมาแล้ว	 (๒๕๒๑	 สมบัติ)	 

ดอนตมูปืนตนั	(๒๕๒๑	สมบตั)ิ	จ๊ะเอ๋เบบี	้(๒๕๒๑	สมบตั)ิ	ดวงเศรษฐี	 

(๒๕๒๑	 สมบัติ)	 ผ้าขี้ริ้วหัวเราะ	 (๒๕๒๑	 สรพงศ์)	 หญิงปรารถนา	 

(๒๕๒๑	สรพงศ์)	วยัแตกเปลีย่ว	(๒๕๒๑	สรพงศ์)	แตกหนุม่แตกสาว	 

(๒๕๒๑	สรพงศ์)	น้องเมยี	(๒๕๒๑	สรพงศ์-วยิะดา)	ไอ้ฟ้าผ่า	(๒๕๒๒	 

กรุง)	 พรุ่งนี้ก็สายเกินไป	 (๒๕๒๒	 จตุพล)	 คุณพ่อขอโทษ	 (๒๕๒๒	 

ไพโรจน์)	ไฟในทรวง	(๒๕๒๒	ไพโรจน์)	ฐานนัดร	๔	(๒๕๒๒	ไพโรจน์)	 

เลือดสุพรรณ	(๒๕๒๒	ไพโรจน์)	ดาวเรือง	(๒๕๒๒	ธีระยุทธ)	ปลาบู่ 

ทอง	(๒๕๒๒	ปฐมพงษ์)	ขยะสงคราม	(๒๕๒๒	ภิญโญ)	นรกบนดิน	 

(๒๕๒๒	 สมเกียรติ)	 อยู่อย่างเสือ	 (๒๕๒๒	 สรพงศ์-นาท)	 ไผ่แดง	 

(๒๕๒๒	 สรพงศ์-ผศ.สุรพล)	 สวรรค์ปิด	 (๒๕๒๒	 สรพงศ์)	 โทนทุ่ง 

กระทิง	(๒๕๒๒	สรพงศ์)	ไฟรักใต้น�้า	(๒๕๒๒	สรพงศ์)	บัณฑิตเหลือ 

เดน	(๒๕๒๒	สรพงศ์)	ครูทิม	(๒๕๒๒	สรพงศ์)	ไม่มีค�าว่ารัก	(๒๕๒๒	 

สรพงศ์)	ถงึอย่างไรกร็กั	(๒๕๒๓	จตพุล-วยิะดา)	ยอดตาหลก	(๒๕๒๓	 

เด่น-ล้อต๊อก)	 สู้ยิบตา	 (๒๕๒๓	ปิยะ)	 จากครูด้วยดวงใจ	 (๒๕๒๓ 

สรพงศ์)	ไฟนรกขมุโลกนัต์	(๒๕๒๓	สรพงศ์)	ฝนตกแดดออก	(๒๕๒๓	 

สรพงศ์)	 ทหารเรือมาแล้ว	 (๒๕๒๔	 ล้อต๊อก-นิรุตติ์)	 ดวงตาสวรรค์	 

(๒๕๒๔	 สรพงศ์-พิศาล-มนตรี)	 ทอง	 ภาค	 ๒	 (๒๕๒๕	 โรเบิร์ต 

กินตี้-สมบัติ-กรุง)	นักเลงคอมพิวเตอร์	(๒๕๒๕	สรพงศ์-ทูน-สมบัติ)	 

นักฆ่าขนตางอน	 (๒๕๒๕	สรพงศ์-หมีเซียะ)	ลูกสาวก�านัน	ภาค	๒	 

(๒๕๒๖	ทูน-จารุณี)	สังข์ทอง	(๒๕๒๖	ปฐมพงษ์)	ไฟรักอสูร	(๒๕๒๖	 

พิศาล-สุพรรษา)	 นิจ	 (๒๕๒๖	 สรพงศ์-จารุณี)	 พระจันทร์เปลี่ยนสี	 

(๒๕๒๖	สรพงศ์)	ไอ้จอมเก	(๒๕๒๗	ทูน-สินจัย)	วัยอลวน	๔	ตั้ม-โอ	 

รีเทิร์น	(๒๕๔๘)

	 ภาพยนตร์ที่ลลนาเป็นผู้สร้าง	 เช่นเรื่อง	 รักที่ต้องรอ	 

(๒๕๒๗	 จักรี	 จันทร์กล�่า-กิติยา	 โลหะพรรณ)	 รักที่ถูกลืม	 (๒๕๒๗	 

จักรี	 จันทร์กล�่า-กิติยา	 โลหะพรรณ)	 จงอางผงาด	 (๒๕๒๗	 ทูน- 

พุ่มพวง)
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จิตรกร สุนทรปักษิน ชื่อในการแสดง  จิตรกร สุนทรปักษิน
ชื่อ-นามสกุลจริง จิตรกร สุนทรปักษิน
วันเกิด   ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕
พิมพ์มือลานดารา ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๗๓

	 จิตรกร	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 เป็นบุตรของ	 วสันต์ 

สุนทรปักษิน	อดีตพระเอกภาพยนตร์ไทยเรื่อง	สมิงป่าสัก	 (๒๔๙๓	 

วสนัต์-สดุสงวน)	ค�าสัง่ค�าสาป	(๒๔๙๗	สวล-ีอาร)ี	ทางเปลีย่ว	(๒๔๙๘	 

วสันต์-ยวงพร)	 ต่อมาวสันต์ก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้สร้างและผู้ก�ากับ 

ภาพยนตร์เรื่อง	ทางเปลี่ยว	(๒๔๙๘	วสันต์-ยวงพร)	เศรษฐีอนาถา	 

(๒๔๙๙	ระเบียบ-เสถียร)	 ไพรกว้าง	 (๒๕๐๐	 เกชา-สุขศรี)	 เหยี่ยว 

ราตรี	ตอน	หน้ากากด�า	(๒๕๐๑	แมน-เรวดี)	โดยเฉพาะเรื่อง	ทาง 

เปลี่ยว	 นั้น	 วสันต	์ ได้รับรางวัลผู้ก�ากับการแสดงยอดเยี่ยมคนแรก 

ของไทยพร้อมกับภาพยนตร์เรื่อง	 เศรษฐีอนาถา	 ที่ได้รับรางวัล 

ภาพยนตร์ยอดเยีย่มในปีเดยีวกนั	ด้วยเหตนุี	้จงึท�าให้จติรกรมโีอกาส 

คลุกคลีอยู่ในแวดวงการสร้างภาพยนตร์ไทยมาตั้งแต่เด็ก	ๆ	โดยจะ 

ตดิตามคณุพ่อไปดกูารถ่ายท�าภาพยนตร์	บางครัง้เมือ่มบีทบาทเกีย่ว 

กับเด็ก	ๆ	คุณพ่อก็จะเรียกให้จิตรกรมาร่วมแสดงด้วย	

	 จิตรกร	เริ่มแสดงภาพยนตร์มาตั้งแต่อายุได้	๘	ขวบ	เช่น 

เรือ่ง	พลายมลวิลัย์	เลอืดล้างแค้น	ทางเปลีย่ว	หลหีวัน่	เศรษฐอีนาถา	 

พออายไุด้	๑๘	ปี	กไ็ด้รบับทเป็นพระเอกวยัรุน่ครัง้แรกในภาพยนตร์ 

เรื่อง	 เด็กเสเพล	 คู่กับ	 มิสไป่หง	 ซึ่งสร้างโดย	 สนั่นศิลป์ภาพยนตร์	 

ของ	สนั่น	จรัสศิลป์	เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๐๓	ที่โรงหนัง 

เอ็มไพร์	 และในการประกาศรางวัลตุ๊กตาทองครั้งที่	 ๔	 ประจ�าปี	 

๒๕๐๓	จิตรกรก็ได้รับรางวัลพระเอกตุ๊กตาทองจากเรื่องนี้ด้วย

	 จิตรกร	มีผลงานภาพยนตร์อีก	 เช่นเรื่อง	 กระท่อมทิพย์	 

แสดงคูก่บั	ดวงใจ	สอาดรกัษ์	สร้างโดย	สนัน่ศลิป์ภาพยนตร์	เข้าฉาย 

เมื่อวันที	่ ๑๖	 กรกฎาคม	๒๕๐๔	ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร	์ จอมใจ 

เวยีงฟ้า	แสดงคูก่บั	อรสา	อศิรางกรูฯ	สร้างโดย	สนัน่ศลิป์ภาพยนตร์	 

ครั้งนี้คุณพ่อคือ	 วสันต์	 เป็นผู้ก�ากับการแสดงเอง	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 

๒๓	 มีนาคม	๒๕๐๕	ที่ศาลาเฉลิมกรุง	 วัยรุ่นวัยคนอง	 แสดงคู่กับ	 

เมตตา	 รุ่งรัตน์	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๑๔	 ตุลาคม	 ๒๕๐๕	 ที่ศาลา 

เฉลิมกรุงและกลางดงเสือ	แสดงร่วมกับ	ไชยา	สุริยัน	เมตตา	รุ่งรัตน์	 

สร้างโดย	สนัน่ศลิป์ภาพยนตร์	เข้าฉายเมือ่วนัที	่๒๙	มนีาคม	๒๕๐๖	 

ที่โรงภาพยนตร์คาเธ่ย์	 จากนั้นจิตรกรก็ไปเดินทางไปศึกษาต่อยัง 

ต่างประเทศและกลับมาท�างานที่ไม่เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์	

		 อย่างไรกด็	ีจติรกรได้กลบัปรากฏตวับนจอเงนิอกีครัง้หนึง่ 

ในบทบาทคุณพ่อของ	“อังศุมาลิน”	ในเรื่อง	คู่กรรม	น�าแสดงโดย	 

ธงไชย	แมคอินไตย์	อาภาศิริ	นิติพน	ของแกรมมี่ภาพยนตร์	ซึ่งเข้า 

ฉายเมื่อวันที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๓๘
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เมตตา รุ่งรัตน์ ชื่อในการแสดง  เมตตา รุ่งรัตน์
ชื่อ-นามสกุลจริง ดาราวดี ดวงดารา
วันเกิด   ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๕
พิมพ์มือลานดารา ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๗๔

	 เมตตา	มชีือ่เล่นว่า	เหน่ง	เกดิทีฝ่ั่งธนบรุ	ีกรงุเทพมหานคร	 

เป็นบุตรของ	บุญส่ง	ดวงดารา	ศิลปินชื่อดังของโทรทัศน์ช่อง	๗	ใน 

ยุคเก่า	 เมตตาเรียนจบชั้นมัธยา	 ๖	 แผนกนาฏศิลป์	 จากโรงเรียน 

เฉลิมศาสตร์	 ย่านประตูน�้า	 เมื่อปี	 ๒๕๐๓	 และเป็นครูโรงเรียน 

แห่งนี้	ระหว่างนั้นเคยไปร�าละครในรายการโทรทัศน์	ช่อง	๔	บาง- 

ขนุพรหม	ต่อมา	ศรนิทพิย์	ศริวิรรณและชาล	ีอนิทรวจิติร	จงึชกัชวน 

ให้มาแสดงภาพยนตร์	โดยพาไปฝากกบั	ประทปี	โกมลภสิและตัง้ชือ่ 

ให้ว่า	เมตตา	รุง่รตัน์	ได้แสดงภาพยนตร์ครัง้แรกในเรือ่ง	เดด็ดอกฟ้า	 

(ภาวนา-อนชุา)	รบับทรองนางเอก	เข้าฉายเมือ่วนัที	่๒๖	พฤษภาคม	 

๒๕๐๔	หลังจากนั้นจึงได้แสดงเป็นนางเอกครั้งแรกในเรื่อง	จอมใจ 

เวียงฟ้า	คู่กับ	จิตรกร	สุนทรปักษิน	 เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๓	มีนาคม	 

๒๕๐๕	 ตามด้วยเป็นนางเอกเรื่อง	 วัยรุ่นวัยคนอง	 คู่กับ	 จิตรกร 

สุนทรปักษิน	เข้าฉายเมื่อวันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๐๕	ซึ่งเรื่องนี้	เมตตา 

ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดาราน�าหญิงยอดเยี่ยมด้วย

		 จากนั้น	 เมตตาก็แสดงภาพยนตร์ติดต่อกันเรื่อยมา	 โดย 

ไม่ยึดติดในบทนางเอก	 เป็นได้ทั้งนางรอง	 นางอิจฉา	 หญิงสูงศักดิ์	 

ผูร้้าย	เดก็สาวแก่นแก้วและบทตลกสนกุสนาน	นบัได้หลายร้อยเรือ่ง	 

ที่ส�าคัญเช่น	นันทาวดี	(๒๕๐๕)	ปี	๒๕๐๖	เช่นเรื่อง	นางกระต่ายป่า	 

สร้อยสวรรค์	 กลางดงเสือ	 กัปตันเครียวฉลามเหล็ก	 ในฝูงหงส์	 ปี	 

๒๕๐๗	 เช่นเรื่อง	พิชิตทรชน	ขุนดง	 คมแสนคม	อาชญากร	๙๙๙	 

น�้าตาลไม่หวาน	 ปี	 ๒๕๐๘	 เช่นเรื่อง	 มังกรด�า	 ชาติเจ้าพระยา	 ปี	 

๒๕๐๙	เช่นเรื่อง	ผู้ชนะสิบทิศ	แก้วกลางสลัม	จอมมหากาฬทับทิม 

ด�า	สิงห์สันติภาพ	แก้มทอง	ปี	๒๕๑๐	เช่นเรื่อง	ผู้ชนะสิบทิศ	ภาค	 

๒	 ผู้ชนะสิบทิศ	 ภาค	 ๓	 นักเลงสี่แคว	 มนุษย์ทองค�า	 แมวเหมียว	 

ตั๊กแตน	๕	พยัคฆ์สาว	ไฟเสน่หา	ต�าหนักแดง	ตุ๊ดตู่	ปี	๒๕๑๑	เช่น 

เรื่อง	 เป็ดน้อย	พลับพลึงแดง	มรกตแดง	ไอ้หนึ่ง	รักเอย	ยอดแก่น	 

เฟื่องฟ้า	ก�าพร้า	ดอกบัว	ลูกแมว	ลูกชาติเสือ	น�้าอ้อย	จักจั่น	เนื้อคู่	 

เลือดอาชาไนย	สาวบ้านแต้	ป้อมปืนตาพระยา	ปี	๒๕๑๒	เช่นเรื่อง	 

วิมานไฟ	 ลูกปลา	 ลูกเขย	 ลอยกระทง	 รอยพราน	 ปราสาททราย 

ลมเหนือ	 ความรักเจ้าขา	 เพชรแท้	 นางสาวอบเชย	 ไก่ฟ้า	 ทรชน 

เดนตาย	 สายใจ	 เมืองแม่หม้าย	 เกาะสวาทหาดสวรรค	์ ปี	 ๒๕๑๓ 

เช่นเรื่อง	 คู่สร้าง	 บ้านสาวโสด	 ๗	 สิงห์คืนถิ่น	 จอมโจรมเหศวร 

ลูกหนี้ทีเด็ด	 สวรรค์เบี่ยง	 วิญญาณดอกประดู่	 ไอ้เบี้ยว	 เทพฤทธิ์ 

จอมเพชฌฆาต	 คมแฝก	 เพลงรักแม่น�้าแคว	 ก�าแพงแสน	 อยากดัง	 

จอมบึง	 สวรรค์บ้านนา	 ปี	 ๒๕๑๔	 เช่นเรื่อง	 แม่นม	 สุภาพบุรุษ 

เสอืใบ	แก้วขนเหลก็	ราชนิบีอด	สะใภ้หวันอก	ยัว่รกั	แม่ศรไีพร	วมิาน 

สลัม	ลมรักทะเลใต้	มดตะนอย	ธารรักไทรโยค	แว่วเสียงซึง	กลัวเมีย	 

ในสวนรัก	วิวาห์พาฝัน	ปี	๒๕๑๕	เช่นเรื่อง	ศาลาลอย	กว๊านพะเยา	 

กล้าสิบทิศ	คุ้มนางฟ้า	ริมฝั่งแม่ระมิงค์	พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ	แม่อาย 

สะอื้น	 รักต้องห้าม	หาดทรายแก้ว	มนต์กากี	ยอดหญิง	วังบัวบาน	 

แคนล�าโขง	ศาลาลอย	ปี	๒๕๑๖	เช่นเรื่อง	นี่แหละสิ่งที่ข้าต้องการ	 

ผาเวียงทอง	 สายชล	 หนึ่งในดวงใจ	 วางฟูซาน	 แก้วกลางนา	 ทับ 

นางรอ	นี่หรือชีวิต	บ้า	 กระสือสาว	 จอมเมฆินทร์	 เจ้าชายห่อหมก	 

คนองกรงุ	สาวภไูท	หนองบวัแดง	ปี	๒๕๑๗	เช่นเรือ่ง	สามปอยหลวง	 

บษุบาขายรกั	มนต์รกันางเงอืก	ทวิาหวาม	นีห่รอืผูห้ญงิ	ชายผ้าเหลอืง	 

นางร้อยชื่อ	วังน�้าค้าง	ตะวันรอนที่หนองหาร	ตลาดอารมณ์	 ไม่รัก 

ไม่สน	ปี	๒๕๑๘	 เช่นเรื่อง	ชายชาติเสือ	ตะบันไฟตะไลเพลิง	สตรี 

ทีโ่ลกลมื	ดาวสวรรค์ฉนัรกัเธอ	นกัเลงเทวดา	เมยีเถือ่น	ตณัหานกับญุ	 

ปี	 ๒๕๑๙	 เช่นเรื่อง	 ชุมเสือ	 อัศวิน๑๙	 เสน่หาอาลัย	 อ้อมอกพ่อ	 

สันดานชาย	 ไก่หลง	 ท้ามฤตยู	 แม่ม่ายใจถึง	 กบฏหัวใจ	 วีรบุรุษ 

กองขยะ	 ปี	 ๒๕๒๐	 เช่นเรื่อง	 เหยียบหัวสิงห์	 ผู้ยิ่งใหญ่ชายแดน 

เก้ายอด	ศึก	๕	เสือ	อย่าแหย่ฉลาม	พ่อตาปืนโต	ปี	๒๕๒๑	เช่นเรื่อง	 

เจ้าสาวคนืเดยีว	ถล่มดงนกัเลง	ทายาทป๋องแป๋ง	ดวงเศรษฐ	ีปี	๒๕๒๒	 

เช่นเรื่อง	รักพี่ต้องหนีพ่อ	ทุ่งรวงทอง	รอยลิขิต	ปี	๒๕๒๓	เช่นเรื่อง	 

ช่างเขาเถอะ	 ฝนตกแดดออก	 ปี	 ๒๕๒๔	 เช่นเรื่อง	 ทัดดาวบุษยา	 

แก้วตาพี่	 พระรถเมรี	 ไอ้แก่น	 รักข้ามคลอง	 ปี	 ๒๕๒๕	 เช่นเรื่อง 

ไอ้หนึ่ง	รักข้ามรั้ว	น�้าพริกก้นถ้วย	ปี	๒๕๒๖	เช่นเรื่อง	น.ส.เย็นฤดี	 

สาวแดดเดียว	ปี	๒๕๒๗	เช่นเรื่อง	บ้านสาวโสด	อีแต๋นไอเลิฟยู	ฅน 

ขวางโลก	หลวงตาน้อยธดุงค์ชายแดน	(๒๕๒๘)	แหม่มกะปิ	(๒๕๒๙)	 

คนกลางเมอืง	(๒๕๓๑)	ค�าพพิากษา	(๒๕๓๒)	ยุง่ดะมะด๊อง	(๒๕๓๕)	 

สมปรารถนา	(๒๕๓๗)	ฯลฯ
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ฉัตร มงคลชัย ชื่อในการแสดง  ฉัตร มงคลชัย
ชื่อ-นามสกุลจริง เฉลิม บุญศรี
วันเกิด   ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๘ 
พิมพ์มือลานดารา ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๗๕

	 ฉัตร	มีชื่อเล่นว่า	อู๊ด	เกิดที่จังหวัดนครปฐม	เรียนจบชั้น	 

ม.ศ.๓	 จากโรงเรียนการช่างนครปฐม	 เคยเป็นทหารบกยศสิบตรี 

และหาล�าไพ่พิเศษด้วยการชกมวย	 ขณะกลับจากชกมวยผ่านหน้า 

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง	 ก็เห็นก�าลังฉายภาพยนตร์เรื่อง	 สิงห์ 

ล่าสิงห์	(๒๕๐๗	มิตร-สมบัติ-เพชรา)	ซึ่งชอบอยู่แล้วก็เลยแวะดูหนัง	 

แต่เผอิญถูกคนในโรงภาพยนตร์ทักว่าเป็น	 มิตร	 ชัยบัญชา	 กระทั่ง 

เรือ่งรูถ้งึวจิารณ์	ภกัดวีจิติร	จงึมาขอดตูวัและชวนไปแสดงภาพยนตร์ 

เป็นพระเอกหน้าใหม่ตั้งชื่อให้ว่า	บัญชา	ประชากร	และแสดงเรื่อง	 

เจ้าเมือง	 โดยมี	 สมบัติ-พิศมัย	 เป็นพระเอก-นางเอก	 เข้าฉายเมื่อ 

วันที่	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๐๘	แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักนัก	ต่อมาจึงเปลี่ยน 

ชื่อใหม่ซึ่งก็ตรงกับวันฉัตรมงคลพอดี	 ก็เลยใช้ชื่อว่า	 ฉัตร	มงคลชัย	 

แล้วแสดงเป็นพระรองประกบกับพระเอกดังในยุคนั้น	เช่น	มิตร	ชัย 

บญัชา	สมบตั	ิเมทะน	ีไชยา	สรุยินั	จงึเริม่เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้	เช่นเรือ่ง	 

ขวญัหญ้า	(๒๕๑๒	มติร-เพชรา)	ฝนเดอืนหก	(๒๕๑๓	มติร-อรญัญา)	 

ชุมทางนักเลง	 (๒๕๑๓)	 อีสาวบ้านไร่	 (๒๕๑๓	 สมบัติ-อรัญญา) 

สามยอด	 (๒๕๑๓	 สมบัติ-อรัญญา)	 จ�าปาทอง	 (๒๕๑๔	 มิตร- 

อรัญญา)	น้องนางบ้านนา	(๒๕๑๔	ไชยา-อรัญญา)	กว่าจะรักกันได้	 

(๒๕๑๔	ไชยา-อรัญญา)	ฯลฯ	และเพราะชอบบทบาทการแสดงของ	 

มิตร	ชัยบัญชา	โดยเฉพาะท่ายิงปืนที่มิตรเคยสอนให้	ฉัตรจึงภูมิใจ 

ที่ใคร	ๆ	จะเรียกเขาว่าเป็น	มิตร	ปลาทู	

		 ฉัตร	 แสดงภาพยนตร์ในบทรองพระเอกได้ไม่นาน	 ก็ถูก 

ชักชวนให้เปลี่ยนไปเล่นบทบู	๊ จนแฟนภาพยนตร์จดจ�าภาพลักษณ์ 

ของ	ฉัตร	มงคลชัย	ว่าเป็นอีกหนึ่งในพระเอกดาวร้ายของเมืองไทย	 

ฉัตรมีผลงานภาพยนตร์หลายร้อยเรื่อง	เช่น

	 คนสู้คน	(๒๕๑๕)	ริมฝั่งแม่ระมิงค์	(๒๕๑๕)	ยอดสงสาร	 

(๒๕๑๖)	 สิงห์ดง	 (๒๕๑๗)	 น�้าตานาง	 (๒๕๑๗)	 เจ้าดวงดอกไม้	 

(๒๕๑๗)	 โรงแรมผี	 (๒๕๑๘)	ชุมทางผี	 (๒๕๑๘)	สมิหรา	 (๒๕๑๘)	 

สวรรค์ยังมีชั้น	(๒๕๑๙)	ไผ่ก�าเพลิง	(๒๕๑๙)	ชุมเสือ	(๒๕๑๙)	น�้าตา 

หยดสุดท้าย	 (๒๕๑๙)	 ป่าแสนสวย	 (๒๕๑๙)	 เพลิงแค้น	 (๒๕๑๙) 

ศาลปืน	(๒๕๒๐)	ลุยแหลก	(๒๕๒๐)	๑๒	สิงห์สยาม	(๒๕๒๐)	หัวใจ 

ที่ไม่อยากเต้น	 (๒๕๒๐)	 ล่าเพชฌฆาต	 (๒๕๒๐)	 รุกฆาต	 (๒๕๒๐) 

นกัสูภ้ธูร	(๒๕๒๑)	สงิห์สัง่ป่า	(๒๕๒๑)	สามร้อยยอด	(๒๕๒๑)	นกัเลง 

กตัญญู	 (๒๕๒๑)	 นักเลงบ้านนอก	 (๒๕๒๒)	 อาญานรก	 (๒๕๒๒) 

รกับ้าๆ	บอๆ	(๒๕๒๒)	ฝนเดอืด	(๒๕๒๒)	ถล่มจอมอทิธพิล	(๒๕๒๒)	 

เสือภูเขา	 (๒๕๒๒)	 หักเหลี่ยมนักเลงปืน	 (๒๕๒๒)	 สมิงบ้านไร่	 

(๒๕๒๒)	เจ้าพ่อมหาหิน	(๒๕๒๒)	พะเนียงแตก	(๒๕๒๒)	วีระบุรุษ 

หนองตากยา	 (๒๕๒๓)	 อินทรีแดง	 ตอน	พรายมหากาฬ	 (๒๕๒๓)	 

แม่ค้าตาหวาน	(๒๕๒๔)	สิงห์หนุ่ม	(๒๕๒๔)	จ้าวนักเลงปืน	(๒๕๒๕)	 

ไอ้ผาง	ร.ฟ.ท.	(๒๕๒๕)	ไอ้	ป.๔	ไม่มเีส้น	(๒๕๒๖)	ล่าพยคัฆ์	(๒๕๒๖)	 

สิงห์ด่านเกวียน	 (๒๕๒๖)	 เสือล่าสิงห์	 (๒๕๒๗)	 แม่มะนาวหวาน	 

(๒๕๒๗)	 ยันต์สู้ปืน	 (๒๕๒๗)	 ไอ้ชาติเหล็ก	 (๒๕๒๗)	 หน่วย	๑๒๓	 

(๒๕๒๗)	ข้ามากับพระ	(๒๕๒๗)	ข้ามากับดวง	(๒๕๒๘)	เสือภูพาน	 

(๒๕๒๙)	มือปืนคนใหม่	(๒๕๒๙)	หัวละแสน	(๒๕๓๐)	ฯลฯ	
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วิทูร กรุณา ชื่อในการแสดง  วิทูร กรุณา
ชื่อ-นามสกุลจริง วิทูร กรุณา
วันเกิด   ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘   
พิมพ์มือลานดารา ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๗๖

	 วิทูร	มีชื่อเล่นว่า	แอ๊ด	เกิดที่อ�าเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรี- 

ธรรมราช	ขณะเรยีนอยูค่ณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	เคย 

เป็นนายแบบถ่ายภาพยนตร์โฆษณา	“โธ่..รงัแครงัควานอกีแล้ว”	เคย 

แสดงละครมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเรื่อง	เจ้าหญิงแสนหวี	(รุ่นเดียว 

กับจตุพล	 ภูอภิรมย์)	 ซึ่งขณะนั้นมีแมวมองเล็งว่า	 วิทูร	 คือหนึ่งใน 

ผูท้ีจ่ะก้าวไปเป็นพระเอกในอนาคต	วทิรูเริม่เข้าสูว่งการบนัเทงิด้วย 

การแสดงละครโทรทศัน์โดยการสนบัสนนุของ	กนกวรรณ	ด่านอดุม	 

ในเรื่อง	 ลูกกรอก	 ผู้ชนะสิบทิศ	 และเป็นพระเอกละครโทรทัศน์ 

เต็มตัวในเรื่อง	รักในสายหมอก	ของรัชฟิล์ม	และอีกหลายเรื่องเช่น	 

ไม่มีใครรักฉันจริง	เขาชื่อกานต์	สาวแก่	เคหาสน์สีแดง	

	 ต่อมา	ฉลอง	ภักดีวิจิตร	แห่งบางกอกการภาพยนตร์	จึง 

ชวนวิทูรให้มาแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในเรื่อง	 รักข้ามโลก	 คู่กับ	 

เนาวรัตน์	ยุกตะนันท์	ซึ่งต้องไปถ่ายท�าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	เข้า 

ฉายเมื่อวันที่	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๒๑	ที่โรงภาพยนตร์โคลีเซี่ยม-ลิโด- 

ปารีส-พาราเมาท์

	 จากนั้นชื่อของ	วิทูร	กรุณา	(ขณะนั้นมักจะเขียน	“วิฑูรย์	 

กรุณา”)	 ก็ปรากฏในฐานะเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่อยมา	 เช่น 

ฟ้าหลังฝน	 (๒๕๒๑	 เนาวรัตน์-อ�าภา)	 ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้าง 

ชื่อเสียงให้	วิทูร-อ�าภา	ภูษิต	อย่างมาก	ตามด้วยเรื่อง	วัยรัก	(๒๕๒๑	 

พิศมัย-เนาวรัตน์)	 สวยแต่ซน	 (๒๕๒๑	 อ�าภา)	 กามเทพหัวเราะ	 

(๒๕๒๑	ลลนา)	ภาษาใจ	(๒๕๒๑	แววดี)	ชีวิตนี้..เพื่อเธอ	(๒๕๒๒	 

วาสนา)	 หนามยอกอก	 (๒๕๒๒	 ภิญโญ	 ทองเจือ-อ�าภา)	 สองเรา	 

(๒๕๒๒	 นันทนา)	 ที่รักของน้องหนู	 (คนางค์-ภิญโญ)	 หัวใจวิปริต	 

(๒๕๒๒	วยิะดา-อ�าภา)	แผลรกั	(๒๕๒๒	นนัทนา)	เลอืดทมฬิ	(๒๕๒๒	 

เนาวรัตน์)	ช�้าเพราะรัก	(๒๕๒๒	มยุรา)

	 ชั่วฟ้าดินสลาย	 (๒๕๒๓	 ธิติมา)	 เดิมพันชีวิต	 (๒๕๒๓ 

เปรมา	 พรหมวงศ์)	 ดอกแก้ว	 (๒๕๒๓	 สรพงศ์-สุพรรษา)	 ผิดหรือ 

ทีจ่ะรกั	(๒๕๒๓	สรพงศ์-เนาวรตัน์)	พ่อจ๋า	(๒๕๒๓	สรพงศ์-นนัทดิา)	 

นี่หรือความรัก	 (๒๕๒๔	 อ�าภา)	 เชลยศักดิ์	 (๒๕๒๔	 อาพร-ทูน) 

สุดทางรัก	(๒๕๒๔	สรพงศ์-เนาวรัตน์)	เพชฌฆาตหน้าเป็น	(๒๕๒๕	 

สรพงศ์-โกวทิ-พอเจตน์)	แม่กระชงัก้นรัว่	(๒๕๒๖	ทนู-มนฤด)ี	ทุง่ปืน 

แตก	 (๒๕๒๖	 ทูน-นาท-พอเจตน์)	 พลอยทะเล	 (๒๕๓๐	 สรพงศ์- 

ชณุตพร-สินจัย)	ฯลฯ

	 ช่วงที่	 วิทูรแสดงภาพยนตร์อยู่นั้น	 ก็ยังรับแสดงละคร 

โทรทัศน์อีกด้วย	 ก่อนที่จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเป็น 

นักการเมือง	
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เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ ชื่อในการแสดง  เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
ชื่อ-นามสกุลจริง สุนิจสา คุ้มวงศ์ 
วันเกิด   ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑  
พิมพ์มือลานดารา ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๗๗

	 เปียทิพย์	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 ขณะเรียนมัธยมอยู่ 

ทีโ่รงเรยีนสายปัญญา	เคยเป็นนกัร้องกบัครนูารถ	ถาวรบตุร	แห่งวง 

ดนตรโีรงงานยาสบู	ต่อมาครวูมิ	อทิธกิลุ	แนะน�าเปียทพิย์ให้ไปแสดง 

ละครโทรทศัน์ช่อง	๔	บางขนุพรหมกบัคณะชืน่ชมุนมุศลิป์	เรือ่งแรก 

ที่เปียทิพย์ได้แสดงก็คือ	 เงาร้ายในดวงตา	ต่อมาได้แสดงประจ�ากับ 

คณะเชนย์รัชดาหลายเรื่อง	 เช่น	 สาปสวรรค	์ ปราสาทมืด	 จากนั้น 

เปียทิพย์ก็ยึดอาชีพนักร้องประจ�าไนท์คลับชื่อดังต่าง	 ๆ	 เช่น	 สีดา	 

บางกอกช่ะช่ะช่ะ	ลิโด้	คราวน์คลับ	โลลิต้า	ดาราไนท์คลับ	กระทั่งปี	 

๒๕๑๕	กไ็ด้ก้าวเข้าสูว่งการภาพยนตร์โดย	สกักะ	จารจุนิดา	ผูก้�ากบั 

ภาพยนตร์ชือ่ดงั	เหน็ภาพเปียทพิย์ในหนงัสอืดาราเล่มหนึง่	จงึตดิต่อ 

ให้มาแสดงภาพยนตร์ในบทแม่ของดวงดาว	จารจุนิดา	ในเรือ่ง	ตลาด 

พรหมจารี	 น�าแสดงโดย	สายัณห์	 จันทรวิบูลย์-ดวงดาว	จารุจินดา	 

เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๓๐	 มิถุนายน	 ๒๕๑๖	 ที่โรงภาพยนตร์ศาลา 

เฉลิมไทย	แม้เปียทิพย์จะมิใช่นางเอก	แต่บทบาทที่ได้รับนั้น	ก็ส่งให้ 

เปียทิพย์โดดเด่นขึ้นมาทางการแสดง	เรียกว่า	แจ้งเกิดทันทีและใน 

การประกาศรางวัลตุ๊กตาทอง	ครั้งที่	๗	ประจ�าปี	๒๕๑๗	เปียทิพย์ 

ก็ได้รับรางวัลตุ ๊กตาทองผู ้แสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยมจาก 

ภาพยนตร์เรื่องนี้						

	 จากนัน้เปียทพิย์กแ็สดงภาพยนตร์เรือ่ยมา	เช่น	คนืนีไ้ม่มี 

พระจันทร์	 (๒๕๑๘)	 ตัณหานักบุญ	 (๒๕๑๘)	 ประสาท	 (๒๕๑๘) 

แม่นาคอเมริกา	 (๒๕๑๘)	 แสบ	 (๒๕๑๙)	 สัตว์มนุษย์	 (๒๕๑๙) 

นางแบบมหาภัย	 (๒๕๑๙)	 ปลัดปืนโหด	 (๒๕๑๙)	 สวรรค์ยังมีชั้น	 

(๒๕๑๙)	จ่าทมิฬ	(๒๕๑๙)	เพื่อนคู่แค้น	(๒๕๑๙)	เจ้าแม่	(๒๕๑๙)	 

เงาราหู	(๒๕๑๙)	ปี	๒๕๒๐	เช่นเรื่อง	วีระบุรุษกุ๊ย	ไอ้ขลุ่ย	ตามฆ่า	 

๒๐,๐๐๐	ไมล์	แม่ปลาช่อน	ตบะแตก	หัวใจที่ไม่อยากเต้น	มนต์รัก 

แม่น�้ามูล	วัยเสเพล	ชีวิตบัดซบ	โตเมืองใต้

	 ปี	 ๒๕๒๑	 เช่นเรื่อง	 ลูกทุ่งเพลงสวรรค์	 รักข้ามโลก 

เลือดในดิน	 ศศิมาบ้าเลือด	 ฟ้าหลังฝน	 หญิงปรารถนา	 กาม	 สยิว 

ผเีพือ่นรกั	หอหญงิ	นกัล่าผาทอง	ผ้าขีร้ิว้หวัเราะ	ปี	๒๕๒๒	เช่นเรือ่ง	 

หนามยอกอก	 ถุยชีวิต	 สายทิพย์	 ไม่มีค�าว่ารัก	 ที่รักของน้องหนู 

ฝนหลงฤดู	 ลาบเลือด	 อยู่อย่างเสือ	 มัจจุราชผู้น่ารัก	 เลือดบ้า 

ปี	๒๕๒๓	เช่นเรื่อง	รักนอกต�ารา	ทหารเกณฑ์	กิ่งทองใบต�าแย	อาอี๊	 

ดอกแก้ว	ถึงอย่างไรก็รัก	แถมแหลกแจกสะบัด	มันมือเสือ	ผิดหรือ 

ที่จะรัก	เจ้าพายุ	รุ้งเพชร	ทหารเกณฑ์	ภาค	๒	ปี	๒๕๒๔	เช่นเรื่อง	 

สิงห์คนองปืน	นางสาวโพระดก	ยอดหญิงผู้ยิ่งใหญ่	คุณหญิงพวงแข	 

ชาติจงอาง	ดาวพระศุกร์	สุดทางรัก	ค�าอธิษฐานของดวงดาว	ชีวิต 

เลือกไม่ได้	 ทหารเรือมาแล้ว	 ปี	 ๒๕๒๕	 เช่นเรื่อง	 แสนซน	 ยอด 

เยาวมาลย์	เพชฌฆาตหน้าเป็น	ปี	๒๕๒๖	เช่นเรื่อง	เห่าดง	ลูกสาว 

ย่าโม	 ดวงนักเลง	 พยัคฆ์ยี่เก	 ไฟรักอสูร	 นิสิตใหม่	 ไอ้แก้วไอ้ทอง 

มัทรีที่รัก	 สังข์ทอง	ปี	๒๕๒๗	 เช่นเรื่อง	 รักที่ต้องรอ	 ไฟชีวิต	 รักที่ 

ถูกลืม	เพชรตัดเพชร	พรหมสี่หน้า	มือเหนือเมฆ	๑๐๐	เสน่หา	น�้าผึ้ง 

ป่า	ปี	๒๕๒๘	เช่นเรื่อง	ลูกสาวป้าแช่ม	ไอ้งูเห่า	รักสองต้องหาม	วัลลี	 

ลูกหลง	หงส์ฟ้า	กว่าจะถึงวันนั้น	ฟ้าก�าหนด	ทรายสะท้อนแสง	สาว 

ลมกรด	ปลดัเพชรบ่อพลอย	เพือ่แผ่นดนิไทย	สามเณรใจสงิห์	สามล้อ	 

ซี.๕	ลูกรักของแม่	วัลลี	๒	(๒๕๒๙)	แด่คุณครูด้วยดวงใจ	(๒๕๒๙)	 

สู้ด้วยรัก	 (๒๕๒๙)	 บ้าน	 (๒๕๓๐)	 สายน�้าไม่ไหลกลับ	 (๒๕๓๐) 

ปุลากง	(๒๕๓๒)	สมปรารถนา	(๒๕๓๗)	ฯลฯ

	 เปียทิพย์	 เป็นดาราซึ่งมีความสามารถทางการแสดงสูง	 

แม้บทบาทที่ได้รับส่วนใหญ่จะมิใช่นางเอกก็ตาม	 แต่ก็แสดงได้ 

โดดเด่นจนที่เป็นที่กล่าวขานถึง	 เปียทิพย์ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง 

นักแสดงตัวประกอบหญิง	 ตัวที่	 ๒	 จากเรื่อง	 เงาราหู	 และรางวัล 

สุพรรณหงส์	 นักแสดงประกอบหญิงจากเรื่อง	 อาอี๊	 และมีผลงาน 

แสดงละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่อง
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วันทนา บุญบันเทิง ชื่อในการแสดง  วันทนา บุญบันเทิง
ชื่อ-นามสกุลจริง วันทนา บุญบันเทิง
วันเกิด   ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
พิมพ์มือลานดารา ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๗๘

	 วันทนา	 เริ่มต้นในวงการบันเทิงด้วยการเป็นนางแบบ 

ถ่ายโฆษณาสินค้า	 “โทรทัศน์ฮิตาชิ	 เปิดปุ๊บติดปั๊บ”	 ต่อมา	 ชาลี	 

อินทรวิจิตร	 เห็นภาพถ่ายโฆษณาจึงชวนมาแสดงละครโทรทัศน์ 

ประเภทจักร	ๆ	วงศ์	ๆ	ทางสถานีช่อง	๗	หลายเรื่องเช่น	ช้างน้อย	 

ขนุดาบพยคัฆ์ด�า	ต่อมาได้แสดงภาพยนตร์โทรทศัน์เรือ่ง	ลกูคนยาก	 

ท�าให้	รจุน์	รณภพและอรญัญา	นามวงษ์	ผูส้ร้างภาพยนตร์เกดิความ 

สนใจและน�ามาพลิกบทบาทการแสดงจากหญิงแสนเรียบร้อยที่ 

ได้รบัในลกูคนยาก	มาเป็น	“ทองด”ี	สาวน้อยผูด้้วยมากสามใีนเรือ่ง	 

ทองประกายแสด	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๒๘	 ธันวาคม	 ๒๕๑๗	 ที่ 

โรงภาพยนตร์เพชรรามา

	 ทองประกายแสด	เป็นบทประพันธ์ของ	สุวรรณี	สุคนธา	 

เขียนบทภาพยนตร์โดย	 ส.อาสนจินดา	 ครั้งแรกที่จะสร้างนั้นก็มี 

ข่าวว่าอรัญญาจะแสดงบทนี้เอง	 แต่เพราะเรื่องนี้มีฉากเลิฟซีนมาก 

เป็นพิเศษ	 แม้รูปร่างอรัญญาจะสวยได้สัดส่วนเข้าขั้นก็ตาม	 แต่คง 

เป็นเพราะความเกรงใจผู้ก�ากับมากกว่า	

	 บทบาท	 “ทองดี”	 นั้น	 แม้วันทนาจะเป็นดาราหน้าใหม่	

แต่ก็แสดงได้ดีเกินคาด	เวลาหนุ่ม	ๆ	ถามทองดีว่าชื่ออะไร	ทองดีก็ 

จะบอกพร้อมสายตาที่เชิญชวนว่า	ฉันชื่อ	ทองประกายจ๊ะ	หนุ่ม	ๆ 

ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของทองดี	 มีหลายคนคือ	 นิรุตติ์	 ศิริจรรยา,	 

สายัณห์	 จันทรวิบูลย์,	 สุริยา	 ชินพันธุ์,	 ลักษณ์	 อภิชาติ,	 อนันต์ 

สัมมาทรัพย์,	จิระศักดิ์	ปิ่นสุวรรณ,	ไกร	ครรชิต	และคฑา	อภัยวงศ์	 

แต่ทุกคนที่เข้ามาสัมผัสทองดี	มักจะมีเหตุเป็นไปทุกคนจนใคร	ๆ	ก็ 

เรียกเธอว่า	ผู้หญิงกินผัว	และเพียงเรื่องเดียวและเพราะค�าโฆษณา 

ที่ว่า	 นางเอกใหม่	 ใจถึง	 กล้าแสดงออก	 (แม้ในเรื่องจะเป็นการใช้ 

สแตนอินช่วย)	ก็ท�าให้ชื่อของ	วันทนา	บุญบันเทิง	ถูกจดจ�าและแจ้ง 

เกิดทันทีในบทบาทแบบนี้	 แต่เพราะต่อมาได้เปิดเผยชีวิตคู่จริงให้ 

รู้ว่า	แต่งงานกับ	ลักษณ์	อภิชาติ	ดารานักบู๊แล้ว	จึงท�าให้มีงานแสดง 

น้อยลงและต่อมาวันทนาก็ออกจากวงการไปเป็นแม่บ้านให้กับ	 

ลักษณ์	อภิชาติ	นั่นเอง

	 ผลงานภาพยนตร์ของวันทนา	เช่นเรื่อง	ครรภ์ผี	(๒๕๑๘	 

กรุง-หลอลี่-รุ ้งลาวัลย์)	 แด่คุณครูด้วยคมแฝก	 (๒๕๒๘	 นาท- 

อรัญญา-นิรุตติ์)	เผ็ด	(๒๕๑๘	สมบัติ-อรัญญา-สุริยา)	แสบ	(๒๕๑๙	 

กรุง-ไพโรจน์-สุทิศา)	กบฏหัวใจ	(๒๕๑๙	สมบัติ-อรัญญา-ไพโรจน์)	 

สวรรค์ปิด	 (๒๕๒๒	 สรพงศ์-ลลนา-ดวงใจ)	 สะใภ้ตีนแดง	 (๒๕๒๕	 

ทูน-เนาวรัตน์)	ทองเถื่อน	(๒๕๓๑)	สรพงศ์-จารุณี-วีระยุทธ)	
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รุ้งลาวัณย์ ศรีปฏิมากูร ชื่อในการแสดง  รุ้งลาวัณย์ ศรีปฏิมากูร
ชื่อ-นามสกุลจริง รุ้งลาวัณย์ ศรีปฏิมากูร
วันเกิด   ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓  
พิมพ์มือลานดารา ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๗๙

	 รุ้งลาวัณย์	 เป็นสาวมอญโดยก�าเนิด	 เกิดที่ต�าบลปากลัด	 

อ�าเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	เรียนจบชั้น	ม.ศ.๓	จาก 

โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา	 แล้วมาเรียนเสริมสวยต่อที่โรงเรียนเสริมสวย	 

“แอนนา”	ของอาจารย์อรณุ	ีสามโกเศศ	ต่อมาปี	๒๕๑๕	เข้าประกวด 

เทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์	 ได้ต�าแหน่งรองอันดับ	 ๑	 ต่อมาถูก 

ชักชวนให้แสดงภาพยนตร์เรื่อง	สิงห์ใหญ่	แต่ก็ยังไม่มีการสร้าง	พอ 

ปลายเดือนพฤศจิกายน	๒๕๑๕	ชื่อของ	รุ้งลาวัณย์	ศรีปฏิมากูร	ก็ 

ปรากฏเป็นนางเอกใหม่อีกครั้งเมื่อกรุงสยามภาพยนตร์ประกาศ 

สร้างภาพยนตร์เรื่อง	 รอยมลทิน	 บทประพันธ์ของ	 ทมยันตี	 ซึ่ง 

รุ้งลาวัณย์	ได้รับบทเป็น	ลั่นทม	หมอนวดสาวโสเภณี	ซึ่งชีวิตเต็มไป 

ด้วยมลทินเพราะเสียสละกระทั่งพรหมจารีเพื่อทดแทนพระคุณแม่	 

รอยมลทิน	 เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๒	มีนาคม	๒๕๑๗	ที่โรงภาพยนตร์ 

เพชรรามา	 กระแสตอบรับดีเกินคาดเพราะรุ้งลาวัณย์แสดงได้ดีจน 

คนดูเชื่อว่า	เธอเหมือนหมอนวดจริง	ๆ	

	 จากนัน้รุง้ลาวณัย์	กม็ผีลงานภาพยนตร์ตดิต่อกนัเรือ่ยมา	 

เช่นเรื่อง	สาวสิบเจ็ด	 (๒๕๑๗	สมบัติ-วันดี)	 ผู้ชายขายตัว	 (๒๕๑๗	 

กรุง-อโนมา)	 หัวใจ	 ๑๐๐	 ห้อง	 (๒๕๑๗	 กรุง-ไพโรจน์-อรัญญา)	 

ประทีปอธิษฐาน	(๒๕๑๗	อุเทน-ภาวนา)	ปล้นครั้งสุดท้าย	(๒๕๑๘	 

ยอดชาย-รุ้งลาวัลย์-วันดี)	 รางวัลชีวิตนิสิตที่รัก	 (๒๕๑๘	 ยอดชาย- 

กรงุ-ภาวนา-นยันา)	ครรภ์ผ	ี(๒๕๑๘	กรงุ-หลอลี-่รุง้ลาวลัย์-วนัทนา)	 

วิวาห์เงินผ่อน	(๒๕๑๘	ยอดชาย-นัยนา-กรุง)	จ�าเลยสวาท	(๒๕๑๘	 

สมบัติ-อรัญญา-ไพโรจน์)	 วิญญาณโลกีย์	 (๒๕๑๘	 อุเทน-น�้าเพ็ญ- 

มานพ)	มัน	(๒๕๑๘	สมบัติ-นาท-อรัญญา)	ไฟรัก	(๒๕๑๘	สมบัติ- 

อรัญญา)	พยอมไพร	(๒๕๑๘	อุเทน-นัยนา)	วัยไฟ	(๒๕๑๘	อุเทน- 

ภาวนา-ไพโรจน์)	สาวแรงสูง	 (๒๕๑๘	กรุง-อรัญญา-ไพโรจน์)	สาว 

สบึมส์	(๒๕๑๘	ยอดชาย-ลักษมี)	สิงห์สลัม	(๒๕๑๙	สรพงศ์-อุเทน- 

ปิยะมาศ)	๘	เหลี่ยม	๑๒	คม	(๒๕๑๙	สมบัติ-นาท-ไพโรจน์-นัยนา)	 

สามสิงห์ดงเสือ	 (๒๕๑๙	 สมบัติ-ยอดชาย-ไพโรจน์-นัยนา)	 จระเข้ 

ฟาดหาง	(๒๕๑๙	กรงุ-ยอดชาย-ไพโรจน์)	รถไฟ	เรอืเมล์	ลเิก	ต�ารวจ	 

(๒๕๑๙	กรุง-ยอดชาย-ไพโรจน์-ภาวนา-ทัศน์วรรณ)	ลืมตัว	(๒๕๑๙	 

ทัศน์วรรณ-อาวุธ)	๓	นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่	(๒๕๑๙	สรพงศ์-ภาวนา-อุเทน- 

ไพโรจน์)นางงูเห่า	 (๒๕๑๙	 สมบัติ-อรัญญา)	 ชะตาชีวิต	 (๒๕๑๙ 

ยอดชาย-เพชรา)	นักเลงสามสลึง	(๒๕๑๙	กรุง-สมภพ-สุริยา)	อีเสือ	 

(๒๕๒๐	 กรุง-รุ ้งลาวัลย์-นิรุตต์)	 ไอ้สากเหล็ก	 (๒๕๑๙	 กรุง- 

เนาวรัตน์-ไพโรจน์)	นางฟ้าท่าเรือ	(๒๕๒๐	กรุง-ยอดชาย-ไพโรจน์)	 

เหนือกว่ารัก	 (๒๕๒๑	 สรพงศ์-อรัญญา-เนาวรัตน์)	 เขยใหม่ปึ๋งปั๋ง	 

(๒๕๒๒	สมบัติ-ปิยะมาศ-มยุรฉัตร)	ฤทธิ์หมัดไร้เทียมทาน	(๒๕๒๔	 

สมบัติ-หวีอันอัน-เฉินหลงไทย)	พิษรัก	(๒๕๒๖	สรพงศ์-พัชรา)	ฯลฯ
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เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์ ชื่อในการแสดง  เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์
ชื่อ-นามสกุลจริง เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์
วันเกิด   ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔
พิมพ์มือลานดารา ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๘๐

	 เนาวรัตน์	มีชื่อเล่นว่า	แหม่ม	เกิดที่กรุงเทพมหานคร	จบ 

จากโรงเรียนนักบุญโยนออฟอาร์ต	แล้วเข้าท�างานแผนกหาโฆษณา 

ของหนังสือพิมพ์สยามิศร์ได้ประมาณ	๓	เดือน	จึงออกมาเดินแบบ 

ให้ร้านเสริมสวย	 “เพ็ญ”	 ต่อมาเฮียหลอ	 (พิชัย	 น้อยรอด)	 ผู้สร้าง 

ภาพยนตร์ชือ่ดงัชวนให้มาแสดงภาพยนตร์เป็นนางเอกเรือ่งแรกคอื	 

ไอ้ติงต๊อง	 โดยแสดงเป็นเลขาของ	 สมบัติ	 เมทะนี	 ซึ่งเป็นหนังแนว 

ตลก	แต่ยังไม่ทันถ่ายท�าได้จบเรื่อง	 เฮียหลอเกิดไอเดียกะฉูดขึ้นมา 

หลังจากเห็นภาพยนตร์จีนมีเรื่อง	 เทพธิดาโล้น	 แล้วท�าไมหนังไทย 

จะมีไม่ได้	 จึงแซงคิวเปิดกล้องเรื่องใหม่แล้วจับ	 เนาวรัตน์	 ซื่อสัตย์	 

กร้อนผม	โกนหวัเพือ่ให้เป็น	อโีล้นซ่าส์..	เรือ่งของเดก็สาวทีถ่กูล่อลวง 

มาขายซ่องโสเภณี	แต่เมื่อเธอไม่ยอมท�าตาม	พ่อเล้าแม่เล้าก็เลยจับ 

เธอกร้อนผม	หวังจะประจาน	แต่ดันไปถูกใจอาเสี่ย	ๆ	กระเป๋าหนัก 

เข้า	เธอจงึจ�าใจขายตวัเพือ่ช่วยเหลอืผูม้พีระคณุ	พชิยัเร่งถ่ายท�าและ 

ชิงน�าออกฉายก่อนทันที

	 แต่ก่อนฉาย	ชื่อเรื่อง	“อีโล้นซ่าส์”	ไม่ผ่านเซ็นเซอร์	จึง 

ต้องตัดเหลือเพียงชื่อ	“โล้น”	เฉย	ๆ	แต่หากดูในใบปิดหนัง	จะเห็น 

ว่า	 มีการใช้วิธีกากบาททับชื่ออีกับซ่าส์เท่านั้น	 อีโล้นซ่าส์	 จึงเป็น 

ภาพยนตร์เรื่องแรกของ	เนาวรัตน์	ซื่อสัตย์	ที่ได้เข้าฉายก่อน	โดยมี 

ดาราร่วมแสดงอีกคือ	กรุง-ยอดชาย-เศรษฐา-ดวงชีวัน	เข้าฉายเมื่อ 

วันที่	 ๘	 กรกฏาคม	 ๒๕๒๑	 ที่โรงภาพยนตร์เมโทร-เจ้าพระยา- 

เพชรพิมาน	๗๕	 โดยก่อนหน้านั้นมีการฉายชิมลางรอบมิดไนท์โชว์ 

ในคืนวันที่	 ๒๓-๒๔	 มิถุนายน	 ๒๕๒๑	 ที่โรงภาพยนตร์แอมบาส- 

เดอร์-รามา-สิริรามา

		 เพียง	 “อีโล้นซ่าส์”	 เรื่องเดียว	 ก็ท�าให้ใคร	 ๆ	 รู้จักชื่อ 

เนาวรัตน์	ซื่อสัตย์	กันแล้ว	บางคนก็เรียกเธอว่า	อีโล้นซ่าส์	ซึ่งเรียก 

ได้ว่า	 เธอดังเพราะกล้าโกนหัว	 ดังเพราะกล้าที่จะเล่นบทนางเอก 

เซ็กซี่นี่เอง	แต่ภาพลักษณ์เหล่านี้	กลับหายไปหมดกับภาพยนตร์ใน 

เรือ่งถดัมาเข้าฉาย	เนาวรตัน์แสดงภาพยนตร์ได้ไม่นาน	กเ็ลกิราจาก 

วงการเพราะมีครอบครัว	 หากจะมีอยู่บ้างก็เป็นภายหลังที่กลับเข้า 

มาแสดงละครโทรทัศน์เท่านั้น	

	 ภาพยนตร์ที่	เนาวรัตน์	ซื่อสัตย์	แสดงไว้	เช่นเรื่อง	หัวใจ 

ห้องที่	๕	(๒๕๒๑	ลลนา-สมบัติ-อรัญญา)	ไอ้ติงต๊อง	(๒๕๒๒	สมบัติ- 

กรุง-ยอดชาย)	จิ๊กกี๋	ก็มีหัวใจ	(๒๕๒๒	สมบัติ-พิศมัย-ดวงชีวัน)	ซึ่ง 

เรือ่งนีต้้องประกบ	เนาวรตัน์	ยกุตะนนัท์	ด้วย	ตามด้วยเรือ่ง	รกัรษิยา	 

(๒๕๒๒	ธิติมา-ชลิต)	ฝนหลงฤดู	(๒๕๒๒	สรพงศ์-เนาวรัตน์)	
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พิม - มาช่า วัฒนพานิช ชื่อในการแสดง  พิม - มาช่า วัฒนพานิช
ชื่อ-นามสกุลจริง มาช่า วัฒนพานิช
วันเกิด   ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
พิมพ์มือลานดารา ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๘๑

	 พิม	หรือ	มาช่า	มีชื่อเล่นว่า	ช่า	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 

เข้าวงการภาพยนตร์เมื่ออายุเพียง	 ๑๕	 ปี	 โดยเป็นนางเอกใหม่ 

ค่ายโคลีเซี่ยมโปรดักชั่น	ของ	คมน์	อรรฆเดช	ในเรื่อง	ต�ารวจเหล็ก	 

ซึ่งคอหนังในยุคนั้น	 จะจ�าเธอได้ดีเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ค�า 

โฆษณาว่า	“ขอแนะน�านางเอกที่สวยที่สุด	พิม	วัฒนพานิช”	ในเรื่อง 

พิมจะได้รับบทเป็นนักข่าวสาวผู้มีอุดมการณ์ที่ทั้งสวย	 ทั้งเก่ง	 เข้า 

ขากันดีกับผู้หมวดหนุ่ม	 บิณฑ์	 บรรลือฤทธิ์	 พระเอกของเรื่องโดย 

เฉพาะในฉากช่วยกันบู๊ต่อสู้กับมือปืนร่างใหญ่

	 ต�ารวจเหลก็	ก�ากบัการแสดงโดย	คมน์	อรรฆเดช	เข้าฉาย 

ครั้งแรกเมื่อวันที่	๘	กุมภาพันธ์	๒๕๒๙	ที่โรงภาพยนตร์เพชรรามา- 

เพชรเอ็มไพร์-สามย่าน-เจ้าพระยา	และเพียงเรื่องแรก	ก็เหมือนจะ 

หลกัประกนัคณุภาพดาราหน้าใหม่แล้วเพราะพมิสามารถคว้ารางวลั 

ตุก๊ตาเงนิหญงิ	จากการประกาศรางวลัตุก๊ตาทอง	พระสรุสัวด	ีประจ�า 

ปี	๒๕๒๙	ไปครองได้อย่างไม่ยาก	

	 จากนัน้พมิกแ็สดงภาพยนตร์ตดิต่อกนัอกีหลายเรือ่ง	เช่น	 

วนาลี	 (๒๕๒๙	 ไพโรจน์	 สังวริบุตร)	 รักหน่อยน่า	 (๒๕๒๙	 อธิป 

ทองจนิดา)	จบี	(๒๕๒๙	พที	ทองเจอื)	กว่าจะรูเ้ดยีงสา	(๒๕๓๐	สรุยิา	 

เยาวสังข์)	 ฟ้าสีทอง	 (๒๕๓๐	 ยุรนันท์-ลิขิต)	 ตะวันเพลิง	 (๒๕๓๐	 

บิณฑ์-ยุรนันท์-ฉัตรชัย)	 เพชรเสี้ยนทอง	 (๒๕๓๐	 สรพงศ์-ฉัตรชัย) 

วัยเปรี้ยวปึ้ก	ๆ 	(๒๕๓๐	วทัญญู	มุ่งหมาย)	วุ่นที่สุดสะดุดรัก	(๒๕๓๐	 

ยุรนันท์	ภมรมนตรี)	อ้อมกอดซาตาน	 (๒๕๓๐	 เพ็ญพักตร์	ศิริกุล- 

วิไลลักษณ์	 ดวงมีเดช)	 ปีศาจสีเงิน	 (๒๕๓๑	 บิณฑ์-เพ็ญพักตร์)	 

เพชฌฆาตสีชมพู	(๒๕๓๑	สรพงศ์)	วิวาห์จ�าแลง	(๒๕๓๑	ยุรนันท์- 

สินจัย)	จงรัก	(๒๕๓๑	ท็อป	บันลือฤทธิ์-มาช่า-บดินทร์	ดุ๊ก)	อี-จู้-กู้- 

ปู่-ป้า	 (๒๕๓๑	 บดินทร์	 ดุ๊ก-ปิยะมาศ)	 มาห์	 (๒๕๓๔	 พงษ์พัฒน์ 

วชิระบรรจง)

	 ในจ�านวนภาพยนตร์ที่พิมแสดงมานั้น	 กว่าจะรู้เดียงสา	 

เป็นเรื่องที่ได้รับบทชีวิตหนักที่สุดและเมื่อก้าวเข้าสู่วงการละคร 

โทรทัศน์ครั้งแรกเรื่อง	กว่าจะรู้เดียงสา	ก็ยังได้แสดงในบทเดียวกัน 

นี้อีก	 ชื่อ	 “พิม”	 ถูกใช้มาจนกระทั่งถึงเรื่อง	 จงรัก	 จึงได้เปลี่ยนมา 

เป็น	 “มาช่า”	 และภาพยนตร์เรื่องนี้เองก็ท�าให้มาช่าได้รับรางวัล 

ตุ๊กตาทองพระสุรัสวดี	ดาราน�าหญิงประจ�าปี	๒๕๓๐	ด้วย	

	 จากนั้นพิมหรือที่ใคร	ๆ	รู้จักในชื่อ	“มาช่า”	ก็หยุดแสดง 

ภาพยนตร์และก้าวไปใช้ชีวิตนักร้องอีกกว่า	๑๐	ปี	ก่อนที่จะกลับมา 

ปรากฏตัวบนแผ่นฟิล์มอีกครั้งเริ่มจากเรื่อง	แฝด	(๒๕๕๐)	๕	แพร่ง	 

(๒๕๕๒)	
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แมน ธีระพล ชื่อในการแสดง  แมน ธีระพล
ชื่อ-นามสกุลจริง สมศักดิ์ พงษ์ธีระพล
วันเกิด   ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๙
พิมพ์มือลานดารา ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๘๒

	 แมน	 เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	 เป็นลูกชายเจ้าของโรงสี 

ข้าว	เมื่อเรียนจบชั้นมัธยม	๓	จากโรงเรียนประจ�าจังหวัด	คุณพ่อก็ 

ส่งเข้ามาเรียนบัญชีต่อที่กรุงเทพฯ	 หวังจะให้กลับมาช่วยงานโรงสี 

ข้าว	 แต่ระหว่างเรียน	 แมนชอบไปฝึกเล่นกล้ามและไปถ่ายรูปโชว์ 

ไว้ที่ร้านสุริยา	ต่อมา	สนั่น	นาคสู่สุข	 ไปเห็นเข้าก็เลยชักชวนให้มา 

เป็นพระเอกภาพยนตร์โดยได้รับบทเป็น	สุภาพบุรุษผู้สวมหน้ากาก 

ด�า	 สมญานาม	 “เหยี่ยวราตรี”	 บทประพันธ์ของ	 ส.เนาวราช	 ซึ่ง	 

วสันต์	 สุนทรปักษิน	 ผู้ก�ากับตุ๊กตาทองคนแรกของเมืองไทยเป็นผู้ 

ก�ากับการแสดง

	 เหยี่ยวราตรี	 ตอน	 หน้ากากผี	 แมน	 แสดงคู่กับเรวดี 

ศิริวิไล	 เข้าฉายครั้งแรกวันที่	 ๘	 เมษายน	๒๕๐๑	ที่โรงภาพยนตร์ 

แกรนด์	ก็ท�าให้ชื่อของ	แมน	ธีระพล	ติดท�าเนียบเป็นพระเอกใหม่ 

ของวงการทันที	 จากนั้นแมนก็รับบทเป็นพระเอกอีก	 เช่นเรื่อง 

เซียนด�า	(วิภา)	เกล็ดแก้ว	(๒๕๐๑	รัตนาภรณ์)	นางแมวผี	(๒๕๐๓	 

จรัสศรี)	ปู่โสมเฝ้าทรัพย์	(๒๕๐๓	พงษ์ลดา)	ยอดชายชาตรี	(๒๕๐๓	 

งามตา)	ท่าฉลอม	(๒๕๐๔	อโณทัย)	เลือดนักเลง	(๒๕๐๔	จรัสศรี)	 

จอมจงอาง	 (๒๕๐๕	 อุษา)	 เอื้องฟ้า	 (๒๕๐๖	 ละอองดาว)	 จ�าปูน	 

(๒๕๐๗	 มิสจูลี่	 ซีเหย่น)	 นางเสือดาว	 (๒๕๐๘	ปรียา)	 ภูตมหาภัย	 

(๒๕๐๙	ปริม)	เดชนางพราย	(๒๕๑๒	ศศิธร)	

	 แต่ชีวิตการเป็นพระเอกเดี่ยว	ๆ	ของ	แมน	ธีระพล	ก็ไม่ 

ค่อยจะประสบความส�าเรจ็เท่าไรนกั	จงึได้หนัไปแสดงละครโทรทศัน์ 

บ้างและภายหลังจึงได้แสดงในบทพระรองหรือบทบาทอื่น	 ๆ	 อีก 

หลายร้อยเรือ่ง	เช่น	ชาตสิมงิ	(๒๕๐๒	สรุสทิธิ)์	เหนอืมนษุย์	(๒๕๐๒	 

มิตร)	แผ่นดินของใคร	(๒๕๐๒	ทักษิณ)	กุหลาบแสนสวย	(๒๕๐๒	 

ชนะ)	 ฟูแมนจู	 (๒๕๐๓	 เกศริน)	 ทูตนรก	 (๒๕๐๓	 อมรา)	 แรงรัก	 

(๒๕๐๖	 รัชนี)	 เก้ามังกร	 (๒๕๐๖	 สมบัติ-ไชยา)	 ตะวันหลั่งเลือด	 

(๒๕๐๖	สมบตั)ิ	อาชญากร	๙๙๙	(๒๕๐๗	สมบตั)ิ	ครฑุเพชร	(๒๕๐๘	 

มิตร)	 เจ้าแม่ตะเคียนทอง	 (๒๕๐๙	 ไชยา)	 เหยี่ยวสังหาร	 (๒๕๐๙	 

มิตร)	๗	พระกาฬ	 (๒๕๑๐	มิตร)	๑	ต่อ	๗	ประจัญบาน	 (๒๕๑๐	 

ส.อาสนจินดา)	 สาวจ้าวสมิง	 (๒๕๑๐	 มิตร)	 ผู้ชนะสิบทิศ	 ภาค	๒	 

ตอน	บเุรงนองลัน่กลองรบ	(๒๕๑๐	ไชยา)	สงิห์สองแผ่นดนิ	(๒๕๑๐	 

ไชยา)	ทรชนคนสวย	(๒๕๑๐	มติร)	บญุเพง็หบีเหลก็	(๒๕๑๐	สมบตั)ิ	 

ผู้ชนะสิบทิศ	 ภาคสมบูรณ	์ บุเรงนองถล่มหงสาวด	ี (๒๕๑๐	 ไชยา)	 

คนเหนือคน	 (๒๕๑๐	มิตร)	 เทพธิดาบ้านไร่	 (๒๕๑๐	มิตร)	สมบัติ 

แม่น�้าแคว	(๒๕๑๑	มิตร)	ขวัญเรือน	(๒๕๑๑	มิตร)	อีแตน	(๒๕๑๑	 

มิตร)	 แท็กซี่	 (๒๕๑๑	 มิตร)	 ก�าพร้า	 (๒๕๑๑	 มิตร)	 สุรพลลูกพ่อ	 

(๒๕๑๑	บรรจบ)	เปลวเทียน	(๒๕๑๒	มิตร)	ลมเหนือ	(๒๕๑๒	มิตร)	 

ชาติล�าชี	(๒๕๑๒	มิตร)	ไอ้แมวด�า	(๒๕๑๒	มิตร)	นางกวัก	(๒๕๑๒	 

สมบัติ)	ไก่ฟ้า	(๒๕๑๒	มิตร)	ไทยใหญ่	(๓๐	สมบัติ)	ไอ้เบี้ยว	(๒๕๑๓	 

มติร-ลอืชยั)	ยอดเพชร	(๒๕๑๓	มติร)	จอมโจรมเหศวร	(๒๕๑๓	มติร)	 

ดวงใจสวรรค์	(๒๕๑๔	สมบัติ)	ไอ้ทุย	(๒๕๑๔	สมบัติ)	ลานพัยหญ้า	 

(๒๕๑๔	ครรชิต)	ข้าชื่อจ่าแผน	(๒๕๑๔	สมบัติ)	น�้าใจพ่อค้า	(๒๕๑๔	 

ยอดชาย)	รกัเดยีว	(๒๕๑๔	มติร)	เพลงรกัพยคัฆ์สาว	(๒๕๑๔	สมบตั)ิ	 

พีส่าว	(๒๕๑๔	ครรชติ)	คนใจเพชร	(๒๕๑๔	สมบตั)ิ	เชยีงตงุ	(๒๕๑๕	 

สมบตั)ิ	ขวญัใจไอ้หนุม่	(๒๕๑๕	สมบตั)ิ	ล่ามหากาฬ	(๒๕๑๕	ครรชติ)	 

นี่แหละรัก	(๒๕๑๕	ไชยา)	ไอ้บ้านนอก	(๒๕๑๕	ยอดชาย)	รอยบุญ	 

(๒๕๑๕	ไพโรจน์)	วางฟูซาน	(๒๕๑๖	ยอดชาย)	กระสือสาว	(๒๕๑๖	 

สมบัติ)	 ไอ้แดง	 (๒๕๑๖	 อานันท์)	 สายฝน	 (๒๕๑๖	 สมบัติ)	 สักขี 

แม่ปิง	(๒๕๑๖	ยอดชาย)	ทุ่งใหญ่อินทนนท์	(๒๕๑๗	สมบัติ)	นี่หรือ 

ผู้หญิง	(๒๕๑๗	ยอดชาย)	ผู้ดีเถื่อน	(๒๕๑๗	ไพโรจน์)	หัวใจราชสีห์	 

(๒๕๑๘	สมบัติ)	๘	 เหลี่ยม	๑๒	คม	 (๒๕๑๙	สมบัติ)	๕	ผู้ยิ่งใหญ่	 

(๒๕๑๙	กรุง)	ทมิฬดง	(๒๕๑๙	สมบัติ)	ขยะ	(๒๕๑๙	กรุง)	ชาติสิงห์ 

ทุ่งสง	 (๒๕๒๐	 สมบัติ)	 เพลิงทะเล	 (๒๕๒๐	 ยอดชาย)	 ด่านนรก	 

(๒๕๒๑	 สมบัติ)	 ข้ามาจากเมืองนคร	 (๒๕๒๑	 กรุง)	 โป่งกระทิง	 

(๒๕๒๒	 กรุง)	 ชาติหินดินระเบิด	 (๒๕๒๒	 กรุง)	 นรกสาว	 (๒๕๒๓	 

สมบัติ)	สิงโตค�าราม	(๒๕๒๔	สรพงศ์)	ลูกเหนือ	(๒๕๒๕	สมบัติ)	๓	 

สิงห์เมืองนคร	(๒๕๒๘	คม)	ฯลฯ		

	 นอกจากนี้	 แมนยังเคยเป็นผู ้สร้างและเป็นผู ้ก�ากับ 

ภาพยนตร์หลายเรื่อง	 เช่น	กบฏหัวใจ	 (๒๕๑๙	สมบัติ)	 แมงดาปีก 

ทอง	(๒๕๑๙	กรุง)	กุ๊ยบางกอก	(๒๕๒๑	กรุง)	ไฟรักใต้น�้า	(๒๕๒๒	 

สรพงษ์)	แล้วกลบัมาแสดงในบทพ่อจนิตรา	สขุพฒัน์	ในเรือ่ง	อ�าแดง 

เหมือนกับนายริด	(๒๕๓๗)	ของเชิด	ทรงศรี
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เนาวรัตน์ วัชรา ชื่อในการแสดง  เนาวรัตน์ วัชรา
ชื่อ-นามสกุลจริง เนาวรัตน์ ลำ ยาน
วันเกิด   ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
พิมพ์มือลานดารา ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๘๓

	 เนาวรัตน์	 มีชื่อเล่นว่า	 แหม่ม	 เกิดที่จังหวัดสกลนคร 

คุณพ่อเป็นแขกปาทาน	แต่มาเติบโตที่กรุงเทพมหานคร	เข้าเรียนที่ 

โรงเรียนวัดเศวตฉัตร	จบชั้นมัธยม	๓	ในปี	๒๕๐๗	ระหว่างก�าลังจะ 

จบนั้น	ชุลี	ใจยงค์	แห่งร้านเสริมสวยดาราพร	ก็มาชักชวนเนาวรัตน์ 

ให้ไปประกวดนางงามบพิตรบอล	ใช้ชื่อว่า	อรัญญา	ดาราพร	และก็ 

คว้าต�าแหน่งนางงามมาได้	ต่อมาไปคว้าต�าแหน่งนางงามสงกรานต์ 

วิสุทธิกษัตริย์ได้อีก	 จึงส่งเข้าประกวดนางสาวไทยในงานวชิรา- 

วุธานุสรณ์	ปี	๒๕๐๗	ใช้ชื่อว่า	เนาวรัตน์	วัชรา	โดย	“วัชรา”	เป็น 

ชื่อร้านเสริมสวยของสปอนเซอร์อยู่แถวราชวัตร	 ซึ่งเนาวรัตน์ก็ได้ 

ต�าแหน่งรองนางสาวไทย	 ส่วนนางสาวไทยก็คือ	 อาภัสรา	 หงสกุล	 

ต่อมา	 ประเดิม	 เขมะศรีสุวรรณ	 ติดต่อให้แสดงภาพยนตร์ที่อดีต 

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสยามคือ	 โดม	แดนไทย	จะสร้าเรื่อง	 

เดอืนร้าว	โดยจะได้แสดงคูก่บั	มติร	ชยับญัชา	เธอจงึตอบตกลงเพราะ 

เคยใฝ่ฝันว่า	ถ้าเป็นนางเอกหนงั	กอ็ยากจะแสดงคูก่บั	มติร	ชยับญัชา	 

แต่พอถึงคราวต้องถ่ายท�าจริง	ๆ	เธอกับประหม่าและเกือบแสดงไม่ 

ได้	 กระทั่งวิจิตร	 คุณาวุฒิ	 ผู้ก�ากับต้องเอ็ดเอาและมิตรก็ต้องให้ค�า 

แนะน�า	ให้ก�าลังใจจนถ่ายจบ

	 เดือนร้าว	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๙	 ธันวาคม	 ๒๕๐๘	 ที่ 

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลมิกรงุ	ต่อมาในการประกาศรางวลัตุก๊ตาทอง	 

ครั้งที่	๗	ปี	๒๕๐๙	เนาวรัตน์	วัชรา	ก็ได้รับรางวัลนางเอกตุ๊กตาทอง 

จากภาพยนตร์เรื่องนี้	 จากนั้นก็มีผลงานภาพยนตร์แสดงอีกหลาย 

เรือ่ง	เช่น	ลมกรด	(๒๕๐๙	สมบตั)ิ	น�า้ฝน	(๒๕๑๐	ลอืชยั)	จฬุาตรคีณู	 

(๒๕๑๐	มิตร-สมบัติ-เพชรา)	นักเลงสี่แคว	(๒๕๑๐	มิตร)	สายพิณ	 

(๒๕๑๑	 สมบัติ)	 จ้าวแผ่นดิน	 (๒๕๑๑	 สมบัติ)	 เดชผีดิบ	 (๒๕๑๑	 

สมบัติ)	 ทรายแก้ว	 (๒๕๑๑	 สมบัติ)	 ฝนหลงฟ้า	 (๒๕๑๑	 สมบัติ) 

เจ้าแพร	(๒๕๑๒	สมบัติ)	ขุนทาส	(๒๕๑๓	มิตร)	มหาโจรองคุลีมาล	 

(๒๕๑๓	ภชุงค์)	แว่วเสยีงซงึ	(๒๕๑๔	สมบตั-ิอรญัญา)	พีส่าว	(๒๕๑๔	 

ครรชิต)	 ไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน	 (๒๕๑๔	สมบัติ)	 จันทร์เพ็ญ	 

(๒๕๑๕	สมบัติ-อรัญญา)	แคนล�าโขง	(๒๕๑๕	สมบัติ-อรัญญา)	รัก 

ต้องห้าม	(๒๕๑๕	สมบตั-ิพศิมยั-ก�าธร)	แม่อายสะอืน้	(๒๕๑๕	สมบตั-ิ 

ทัศน์วรรณ)	จ้าวทุ่ง	(๒๕๑๖	กรุง-เอก-อรัญญา)

	 แม้	 เนาวรัตน์	 วัชรา	 จะผ่านการแสดงมาหลายบทบาท	 

แต่ที่แฟนภาพยนตร์ให้ความนิยมชมชอบมากที่สุด	 ก็เห็นจะเป็น 

บทบาทดาราเจ้าน�้าตา	ผู้สร้างจึงมักจะมอบบทชีวิตหนัก	ๆ	ที่แสน 

จะรันทดหรือบทรักแท้ที่ต้องเสียสละจนเกินเหตุ	หรือแม้กระทั่งบท 

รักมากที่ต้องแค้นมากให้เนาวรัตน์อยู่เสมอ	

	 ขณะที่เนาวรัตน์ไปถ่ายท�าภาพยนตร์เรื่อง	แม่อายสะอื้น	 

ที่จังหวัดภูเก็ต	ก็พบรักกับเศรษฐีภูเก็ต	กระทั่งตกลงปลงใจแต่งงาน	 

จากนั้นเนาวรัตน์ก็ย้ายไปอยู ่กับสามีที่ภูเก็ตและมีบุตรด้วยกัน	 

แม่อายสะอื้นจึงเป็นภาพยนตร์เรื่องท้ายสุดที่แสดงไว้	 ก่อนที่ 

เนาวรัตน์จะกลับเข้ามาแสดงภาพยนตร์อีก	 ๔	 เรื่องสุดท้ายคือ	 

ดอกไม้ร่วงที่แม่ริม	 (๒๕๒๒	 สรพงษ์-พิศมัย)	 เสียงซึงที่สันทราย	 

(๒๕๒๓	สมบัติ-สุพรรษา),	 วันที่แม่รอ	 (๒๕๒๔	สมบัติ-ศศิมา)	 ลูก 

เหนือ	(๒๕๒๕	สมบัติ)	จากนั้นก็หันไปประกอบธุรกิจส่วนตัว	
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ชณุตพร วิศิษฏโสภณ ชื่อในการแสดง  ชณุตพร วิศิษฏโสภณ
ชื่อ-นามสกุลจริง ชณุตพร วิศิษฏโสภณ
วันเกิด   -
พิมพ์มือลานดารา ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๘๔

	 แม้ว่า	 เชิด	 ทรงศรี	 จะยึดหลักการสร้างภาพยนตร์แบบ 

บันได	๓	ขั้นคือ	ผู้สร้างต้องมีความรู้ดี	ต้องมีอุปกรณ์การสร้างดีและ 

ต้องมีทุนดี	 ภาพยนตร์แต่ละเรื่องของเชิดจึงมีความพิถีพิถัน	 มี 

คุณภาพอยู่เหนือปริมาณ	 แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่	 เชิด	 ทรงศรี	 เน้นหนัก 

ไม่แพ้กันก็คือ	การคัดเลือกตัวนักแสดง			

	 หลังจากปี	๒๕๒๐	เชิด	ทรงศรี	สร้าง	“แผลเก่า”	สร้าง 

ดาราอย่าง	“นนัทนา”	ให้โด่งดงัเหนอืความคาดหมายมาแล้ว	กระแส 

การสร้างภาพยนตร์แนวส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยก็ได้รับ 

ความนิยมตามมาด้วย	 แต่กระนั้นก็ยังไม่มีเรื่องใดสามารถลบสถิติ 

ความนยิมของภาพยนตร์เรือ่งแผลเก่าได้เลย	ตรงกนัข้ามกลบัมเีสยีง 

ร้องถามหาแผลเก่าอยู่เนือง	 ๆ	 เมื่อพูดถึงภาพยนตร์แนวส่งเสริม 

เอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้ว	เชิด	ทรงศรี	ตัดสินใจน�าเรื่อง	“เพื่อน-

แพง”	ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของ	ยาขอบ	มาสร้างเป็นภาพยนตร์

	 “เพื่อน-แพง”	 เป็นโศกนาฏกรรมรักที่นักอ่านนิยายต่าง 

ซาบซึง้ตรงึใจมานานแล้ว	ความรกัของอแีพงทีเ่รยีกได้ว่า	เกดิมาเพือ่ 

รักพี่ลอคนเดียว	 รักแบบโดยไม่รู้ว่าท�าไมถึงรัก	 แต่พี่ลอนั้นกลับรัก 

อีแพงอย่างน้องสาวเพราะใจพี่ลอนั้นได้สาบานว่า	 จะรักนังเพื่อน 

ผู้เป็นพี่ของอีแพงแต่คนเดียว	กระทั่งไอ้ลอป่วยหนัก	ต้องเข้าไปพัก 

รักษาตัวในบางกอก	 นังเพื่อนกับอีแพงก็ตามไปปรนนิบัติด้วย	 แต่ 

แล้วคารมหวาน	 ๆ	 ของหนุ่มบางกอก	 ก็เลยท�าให้นังเพื่อนเริ่มคิด 

เปลี่ยนใจ	สลัดทิ้งไอ้ลอไว้อย่างเดียวดาย	คงมีแต่อีแพงนอนเฝ้าไข้พี่ 

ลอคอยดแูลแบบไม่ให้ห่างสายตา	แต่พอนงัเพือ่นรูว่้า	หนุม่บางกอก 

หลอกให้รกัเฉยๆ	กค็ดิจะกลบัมาหาไอ้ลอดัง่เดมิ	แม้อแีพงจะเกลยีด 

แสนเกลียดนังเพื่อนคนหลายใจปานใด	แต่ก็ไม่เคยปริปากให้พี่ลอรู้	 

กระทั่งไอ้ลอได้มารู้ความจริงเองว่า	 นังเพื่อนแอบปันใจให้ไอ้หนุ่ม 

บางกอก..รักของนังเพื่อนที่มีให้ไอ้ลอนั้น	 เป็นเพียงรักเผื่อเลือก	 ไอ้ 

ลอจึงเริ่มเห็นความดีของอีแพงและรักรู้ว่าอีแพงรักมันขนาดไหน 

แต่เมื่อนังเพื่อนกลับมาทวงสัญญาสาบานรัก	ไอ้ลอรู้ว่าตัวว่า	ตนท�า 

ผิดค�าสาบานและไม่อยากเป็นขี้ปากใคร	 เมื่ออีแพงสิ้นใจตายไป 

แล้ว	ไอ้ลอจึงยอมตัดใจมัดมือมัดเท้าตัวเอง	โดนลงน�้าตื้นฆ่าตัวตาย 

ตามอีแพงไปอีกคน

	 บทดี	ๆ	แบบนี้	เชิด	ทรงศรี	เลือก	สรพงศ์	ชาตรี	เป็น	ไอ้ 

ลอ	ส่วน	อีแพง	เชิดต้องการเลือกดาราหน้าใหม่	(คล้าย	ๆ	กับตอน 

สร้างแผลเก่า	ก็ใช้นางเอกหน้าใหม่)	ซึ่งในที่สุด	เชิดก็ตัดสินใจเลือก	 

ชณุตพร	วิศิษฎโสภณ	คนที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อน	ให้มารับ	“อีแพง”	 

แล้วเปิดกล้องลงมือถ่ายท�าทันที	 ทุกอย่างแทบจะเดินรอยตาม 

แผลเก่า	 กระทั่งเสร็จพร้อมฉาย	 ค�าโฆษณาก็ยังว่า	 “ถ้าคุณชอบ 

แผลเก่า	คุณจะชอบ	เพื่อน-แพง	ไม่น้อยไปกว่ากัน	สิ่งที่คุณไม่คาด 

หวงัว่า	จะได้พบเหน็จากหนงัไทยยคุนี้	จะปรากฏแก่ตาแก่ใจ	ให้คณุ 

ตื่นตะลึงและซาบซึ้งตรึงสุขไม่รู้ลืม”

	 เพื่อน-แพง	 เข้าฉายวันที่	 ๒๔	 กันยายน	 ๒๕๒๖	 ที่ 

โรงภาพยนตร์อินทรา-สยาม-เฉลิมไทย-เฉลิมกรุง-ดาดา	 แม้รายได้ 

จะไม่สูงเท่าแผลเก่า	 แต่ความรู้สึกดี	 ๆ	 ของแฟนภาพยนตร์ที่มีต่อ	 

ชณุตพร	วิศิษฏโสภณ	นั้นเรียกว่า	ถล่มทลายเพราะชณุตพรท�าได้ดี 

เหลือเกินเรียกว่าแจ้งเกิดทันที	แถมยังได้รับรางวัลตุ๊กตาเงิน	ดาวรุ่ง 

ฝ่ายหญิงและรางวัลสุพรรณหงส์	ดาราน�าหญิงจากเรื่องนี้อีกด้วย

	 แม้ชณุตพรจะประสบความส�าเร็จทางการแสดง	แต่ด้วย 

มไิด้หวงัว่าจะยดึเป็นอาชพี	จงึไม่รบัแสดงภาพยตร์ให้กบัผูส้ร้างราย 

อื่น	 คงมีแต่เชิด	 ทรงศรี	 เท่านั้นที่สามารถดึงตัวชณุตพรมาแสดง 

ภาพยนตร์ได้อีกครั้งจากเรื่อง	“พลอยทะเล”	หรือ	สินในน�้า	ของ	ไม้	 

เมืองเดิม	 ซึ่งชณุตพรก็ยังคงได้รับบทรักแท้ต้องเสียสละเช่นเดิม	 

พลอยทะเล	น�าแสดงโดย	สรพงศ์-สนิจยั-ชณตุพร-อรญัญา-วทิรู	เข้า 

ฉายเมือ่วนัที	่๑๑	เมษายน	๒๕๓๐	ทีโ่รงภาพยนตร์เฉลมิไทย-อนิทรา- 

สยาม-ศาลาเฉลิมกรุง	 ซึ่งชณุตพรก็ไม่สร้างความผิดหวังให้กับแฟน 

ภาพยนตร์	 เธอกลับมาตอกย�้าและปิดฉากความเป็นนักแสดง 

คุณภาพได้อย่างยอดเยี่ยม		
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ดามพ์ ดัสกร ชื่อในการแสดง  ดามพ์ ดัสกร
ชื่อ-นามสกุลจริง สงคราม นิติสาขาหรือกลิ่นเกลี้ยง
วันเกิด   ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๘
พิมพ์มือลานดารา ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๘๕

	 ดามพ์	เกดิทีอ่�าเภอจะนะ	จงัหวดัสงขลา	เรยีนจบชัน้มธัยม	 

จากโรงเรียนกระจ่างวิทยา	จังหวัดชุมพร	แต่ไม่ได้เรียนต่อเพราะมี 

พีน้่องหลายคน	ดามพ์เข้ามาอาศยัญาตอิยูใ่นกรงุเทพฯ	โดย	ส.ส.แนบ	 

ผ่องแผ้ว	พาไปฝากทีส่นามมวยราชด�าเนนิ	ให้ท�างานเป็นคนต้อนรบั 

ชาวต่างประเทศและรกัษาความปลอดภยั	ต่อมาถกูเพือ่นชกัชวนให้ 

ไปสมัครเป็นดาราของละโว้ภาพยนตร์กับ	 มจ.ชาตรีเฉลิมยุคล	 ซึ่ง 

ขณะนั้นก�าลังสร้างภาพยนตร์โทรทัศน์ออกฉาย	 ดามพ์จึงได้แสดง 

ภาพยนตร์โทรทศัน์ครัง้แรกในเรือ่ง	หญงิกม็หีวัใจ	ตามด้วยเรือ่ง	ห้อง 

สีชมพู	ต่อมา	ชาลี	อินทรวิจิตร	สร้างภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง	ปิง	วัง	 

ยม	 น่าน	 จึงขอตัวดามพ์ไปเป็น	 ๑	 ใน	 ๔	 พระเอกในบท	 “น่าน 

นามเมอืง”	พร้อมกบัเปลีย่นให้เป็น	“ดามพ์	ดสักร”	ซึง่สร้างชือ่เสยีง 

ให้กับดามพ์อย่างมาก	 จากนั้นดามพ์ก็มีผลงานภาพยนตร์โทรทัศน์ 

อีกหลายเรื่องเช่น	ไกรทอง	ป่าสังคม	ลูกทาส	หมอผี

	 ดามพ์	เริ่มแสดงภาพยนตร์เป็นตัวประกอบครั้งแรกจาก 

เรือ่ง	มนัมากบัความมดื	(๒๕๑๔	สรพงศ์-นยันา)	ของ	ม.จ.ชาตรเีฉลมิ 

ยุคล	 ต่อมาชาลี	 อินทรวิจิตร	 สร้างภาพยนตร์เรื่อง	 สื่อกามเทพ	 

(๒๕๑๔	สมบตั-ิเพชรา)	จงึดงึตวัศษิย์ก้นกฏุอิย่าง	สรุยิา	ชนิพนัธุ-์พนม	 

นพพร-ดามพ์	ดัสกร-คมน์	อรรฆเดช-โดม	สิงห์โมฬี	มาร่วมแสดง	แต่ 

เฉพาะ	ดามพ์	ดสักร	นัน้	ครชูาลแีละม.จ.ชาตรเีฉลมิยคุล	บอกว่า	ถ้า 

จะให้ดังแล้ว	ต้องให้เล่นเป็นดาวร้าย	ดามพ์จึงได้รับบทดาวร้ายแต่ 

นัน้มา	โดยบทดาวร้ายทีส่ร้างชือ่เสยีงให้อย่างมากทีส่ดุเริม่จากเรือ่ง	 

ทอง	(๒๕๑๖	สมบัติ-กรุง-อโนมา)	ของฉลอง	ภักดีวิจิตร

	 ชื่อของดามพ์ขึ้นท�าเนียบดาวร้ายชั้นน�าของไทยและได้ 

แสดงภาพยนตร์ไว้หลายร้อยเรื่องเริ่มจาก	ปี	๒๕๑๕	เช่น	ชาละวัน	 

ก�านนัถกึ	ลกูชู	้ยอดหญงิ	ล่ามหากาฬ	บหุงาหน้าฝน	รมิฝ่ังแม่ระมงิค์	 

ปี	 ๒๕๑๖	 เช่น	 เจ้าปลิวสิงห์สุพรรณ	 จอมเมฆินทร์	 นี่แหละสิ่งที่ 

ข้าต้องการ	หัวใจหิน	หมอกฟ้า	คนองกรุง	พยัคฆ์พันลาย	ขอบฟ้า 

เขาเขียว	แก้วกลางนา	คุ้งตะเคียน	สวรรค์เวียงพิงค์	ปี	๒๕๑๗	เช่น	 

ผู้ชายขายตัว	คมเคียว	แสบเข้าไปถึงทรวง	น�้าตานาง	อีสาน	สิงห์ดง	 

ปี	๒๕๑๘	 เช่น	วัยไฟ	 ไอ้เหล็กไหล	นายอ�าเภอใจเพชร	สาวสบึมส์	 

ผยอง	 ปล้นครั้งสุดท้าย	 มัน	 ชายชาติเสือ	 ปี	 ๒๕๑๙	 เช่น	 ลืมตัว 

ไอ้ปืนแฝด	เสือ	๔	แคว	ท้องนาสะเทือน	วีระบุรุษจอมโหด	๘	เหลี่ยม	 

๑๒	คม	แซ่บ	สามหัวใจ	คมเฉือนคม	จ่าทมิฬ	มือปืนขี้แย	ชุมเสือ 

ไอ้แมงดา	ชุมแพ	ใครใหญ่	ใครอยู่	สามสิงห์ดงเสือ	๕	แผ่นดินเพลิง	 

เหมือนฝัน	เผาขน	๕	ผู้ยิ่งใหญ่	ไอ้ทองแดง	หมัดไทย	ชาติอาชาไนย	 

ปี	 ๒๕๒๐	 เช่น	 ตบะแตก	 จงอางเพลิง	 เจ้าพ่อ	 ๗	 คุก	 ทีใครทีมัน 

กูซิใหญ่	 สู้สิบทิศ	๑	ต่อ	๗	 เขี้ยวเสือเล็บสิงห์	 โตเมืองใต้	 ชาติสิงห์ 

ทุ่งสง	ดับเครื่องชน	ทางเสือผ่าน	ศาลปืน	ก�านันเหี้ยม	ล่าเพชฌฆาต	 

ตาปีอีปัน	 ศึก	 ๕	 เสือ	 ห้าแฉก	 ลูกขวาน	 ปี	 ๒๕๒๑	 เช่น	 มหาภัย 

พนัหน้า	ขนุดอน	ทุง่ลยุลาย	ดวงเพชฌฆาต	สงิห์สัง่ป่า	นกัเลงกตญัญู	 

คมนักเลง	เสือ-สิงห์-กระทิง-แรด	เพชรมหากาฬ	อาณาจักรนักเลง	 

มือปราบปืนทอง	ข้ามาคนเดียว	มือปืนนมสด	เกวียนหัก	นักสู้ภูธร	 

ฆ่าอย่างเดียว	 เดนนรก	 สิงห์เดี่ยวดงนักเลง	 หมัดปืนไว	 ลูกโดด 

ไอ้ซ่าส์	จ่าก�าแพงดิน	ศศิมาบ้าเลือด	ด่านนรก	ขุนกระทิง	ถล่มวังข่า	 

มหาหิน	 ใครว่าข้าชั่ว	 เขาใหญ่	 ปี	 ๒๕๒๒	 เช่น	 ไอ้ปืนเดี่ยว	 พี่น้อง 

สองเสือ	 เสือภูเขา	 พะเนียงแตก	 ไอ้เขี้ยวตัน	 นรกแตก	 ตลุมบอน	 

นักเลงบ้านนอก	สู้สั่งเมือง	โป่งกระทิง	ไอ้คลั่งทะเลโหด	สุภาพบุรุษ 

เสือไทย	โทนทุ่งกระทิง	สมิงบ้านไร่	ไผ่ชะเลือด	ปี	๒๕๒๓	เช่น	เหนือ 

นกัเลง	นกัฆ่ามหาประลยั	ขวางทางปืน	สงิห์จ้าวพยคัฆ์	กาก	ีเจ้าพายุ	 

ชายชาติเสือ	ปี	๒๕๒๔	เช่น	ไอ้หนวดเหล็ก	รักข้ามคลอง	วันสังหาร	 

ถ้าเธอยังมีรัก	 ยางโทน	 เสือเฒ่าสิงห์หนุ่ม	 พระรถเมรี	 ชาติจงอาง 

จ้าวนรก	ปี	๒๕๒๕	เช่น	๔	คิงส์	จ้าวนักเลงปืน	นายอ�าเภอไข่ดาว	 

เพชรตัดหยก	ราศีสิงห์เจ้าพระกาฬ	ดาวพระเสาร์	(ก�ากับเอง)	สมิง 

จ้าวท่า	ขุนโจร	๕	นัด	(๒๕๒๖)	ปี	๒๕๒๗	เช่น	นักรบประจัญบาน	 

ไอ้ชาติเหล็ก	 หน่วย	 ๑๒๓	พญาเหยี่ยวโก-ลก	 เสือล่าสิงห์	 เสือใบ 

ข้ามากับพระ	นักร้องปืนโหด	(๒๕๒๘)	ไอ้ด่างเกยชัย	(๒๕๓๑)	เพชร 

ตาแมว	 (๒๕๓๒)	 เหยียบเสือท้าสิงห์	 (๒๕๓๒)	 ๗	 ปีศาจสงคราม	 

(๒๕๓๓)	พยัคฆ์ภูผา	 (๒๕๓๔)	ผ่าปืน	๙๑	 (๒๕๓๔)	 เพชรพันล้าน	 

(๒๕๓๗)	คนล่าฅน	(๒๕๓๙)	นายขนมต้ม	(๒๕๔๖)		
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อุเทน บุญยงค์ ชื่อในการแสดง  อุเทน บุญยงค์
ชื่อ-นามสกุลจริง อุเทน บุญยงค์
วันเกิด   ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘
พิมพ์มือลานดารา ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๘๖

	 อุเทน	เกิดที่จังหวัดชลบุรี	หลังเรียนจบชั้นมัธยม	๓	จาก 

โรงเรยีนวรพรตปัญญาจารย์	แล้วกม็าเป็นเซลล์แมนขายรถในจงัหวดั 

ชลบุรี	เปิดร้านขายร้านอาหาร	ต่อมา	ชนินทร์	นฤปกรณ์	อดีตดารา 

ภาพยนตร์มาพบเข้า	 เห็นว่าหน่วยก้านดี	 สูงโปร่ง	 จึงพาไปฝากกับ	 

ฉลวย	 ศรีรัตนา	 ผู้ก�ากับภาพยนตร์เพื่อหวังจะให้แสดงภาพยนตร์ 

แต่ระหว่างที่อุเทนไปเป็นนายแบบเดินแฟชั่นโชว์ให้ร้านตัดเสื้อ 

“เจ้าคณุ”	เป๊ียกโปสเตอร์	มาเหน็เข้า	กส็นใจและชวนไปเป็นพระเอก 

ภาพยนตร์เรือ่ง	“นกัเลงบ่อพลอย”	โดยก่อนจะลงมอืแสดงนัน้	เป๊ียก 

ก็พาอุเทนไปดูชีวิตจริง	 ๆ	 ของคนท�าบ่อพลอยที่อ�าเภอเขาสมิง	 

จังหวัดตราด	 ดูไปดูมา	 เปี๊ยกก็ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อภาพยนตร์เป็น	 

“เขาสมิง”	ตามชื่ออ�าเภอและให้อุเทนแสดงเป็นพระเอกเรื่องแรก

		 เขาสมิงนั้น	อุเทนแสดงคู่กับนางเอก	ภาวนา	ชนะจิต	เข้า 

ฉายเมื่อวันที่	 ๒๗	 ตุลาคม	๒๕๑๖	ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย	 

แต่ก่อนฉายเจอจังหวะไม่ดีเพราะเกิดเหตุการณ์	๑๔	ตุลา	๑๖	ขึ้น	 

จากนัน้อเุทนกม็ผีลงานภาพยนตร์ตดิต่อกนัเรือ่ยมา	ส่วนใหญ่จะจบั 

คู่แสดงกับ	ภาวนา	ชนะจิต	ก่อนที่จะแสดงประกบพระเอกอื่น	ๆ

	 ผลงานภาพยนตร์ในปี	๒๕๑๗	เช่น	มาแต่เลือด	(ภาวนา)	 

คู่หู	 (ไพโรจน์-ศันสนีย์)	ประทีปอธิษฐาน	 (ภาวนา)	ปี	๒๕๑๘	 เช่น	 

วญิญาณโลกย์ี	(น�า้เพญ็)	ค�ามัน่สญัญา	(ภาวนา)	ชาตนิกัเลง	(ภาวนา)	 

พยอมไพร	 (นัยนา)	วัยไฟ	 (ภาวนา)	สมิหรา	 (ภาวนา)	ข้าวนอกนา	 

(สุริยา-ช่อเพชร-บุปผารัตน์)	งิ้วราย	(ไพโรจน์-เนรัญชลา)	ปี	๒๕๑๙	 

เช่น	สิงห์สลัม	(สรพงศ์-ปิยะมาศ)	ใครใหญ่ใครอยู่	(สมบัติ-อรัญญา- 

ภาวนา)	 แม่นาคบุกโตเกียว	 (ภาวนา)	 ปลัดปืนโหด	 (กรุง-สรพงศ์- 

อรัญญา)	 ชาติอาชาไนย	 (สมบัติ-พิศมัย-ภาวนา)	 ๓	 นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ 

(สรพงศ์-ภาวนา-ไพโรจน์)	๑๗	ทหารกล้า	(ยอดชาย-ดวงใจ)	นักเลง 

มหากาฬ	 (กรุง-สรพงศ์-ไพโรจน์-อรัญญา)	 ปี	 ๒๕๒๐	 เช่น	 ๓	 นัด	 

(นาท-ไพโรจน์-ภาวนา)	มนต์รักนักรบ	(สมบัติ-อรัญญา-น�้าเพ็ญ)	ลุย	 

(สมบัติ-สรพงศ์-อรัญญา)	ตาปีอีปัน	(กรุง-สรพงศ์-ไพโรจน์-ภาวนา)	 

หวัใจทีไ่ม่อยากเต้น	(ไชยา-พศิมยั-เปียทพิย์)	ลยุแหลก	(กรงุ-สรพงศ์- 

ไพโรจน์-นิรุตติ์)	 ๙	 พยัคฆราช	 (กรุง-ยอดชาย-สมภพ-ภาวนา) 

โตเมืองใต้	(กรุง-นัยนา)	ปี	๒๕๒๑	เช่น	พ่อเสือลูกสิงห์	(ไชยา-กรุง- 

พิศมัย-เนาวรัตน์)	 เสือ-สิงห์-กระทิง-แรด	 (กรุง-พิศมัย-เผ่าพันธุ์) 

เพลงรักเพื่อเธอ	(สรพงศ์-พิศมัย-มยุรฉัตร)	เอ็ม.๑๖	(กรุง-ยอดชาย- 

ทัศน์วรรณ)	 ใครว่าข้าชั่ว	 (สรพงศ์-เนาวรัตน์)	 ข้ามาจากเมืองนคร	 

(กรงุ-ไพโรจน์)	๑๐	ยอดแสบ	(สมบตั-ิสรพงศ์-อรญัญา)	ตามล่ามนษุย์ 

ทองค�า	(กรุง-ไพโรจน์)	ลูกทุ่งปืนคด	(กรุง-ยอดชาย)	ปี	๒๕๒๒	เช่น	 

หัวใจที่จมดิน	 (พิศาล-พิศมัย)	 	 ชาติหินดินระเบิด	 (กรุง-ยอดชาย) 

ลูกชั่ว	(กรุง-เผ่าพันธุ์-เนาวรัตน์)	ถล่มแหลมทองค�า	(กรุง-ยอดชาย- 

ปิยะมาศ)	 เลือดบ้า	 (กรุง-ลือชัย-เปียทิพย์)	ปี	๒๕๒๓	เช่น	สู้อย่าง 

สิงห์	 (กรุง-อุเทน-มยุรา)	 ไอ้ขุนเพลง	 (ไพรวัลย์-นิดา)	 ไอ้ย่ามแดง 

(สรพงศ์-สุพรรษา)	ละอองดาว	 (พิศาล-เนาวรัตน์)	ตะวันหลั่งเลือด	 

(กรุง-มยุรา)	ปี	๒๕๒๔	เช่น	สิงห์คนองปืน	(สรพงศ์-นันทนา-นาท)	 

ปลาร้าหอม	 (สรพงศ์-คนางค์)	 รักนี้บริสุทธิ์	 (พอเจตน์-สุพรรษา) 

แม่ศรีเรือน	 (สรพงศ์-พอเจตน์)	 ปี	 ๒๕๒๖	 เช่น	 เห่าดง	 (สรพงศ์- 

ม.ล.สุรีย์วัล)	 แควมหาโหด	 (สรพงศ์-ม.ล.สุรีย์วัล)	 สัญชาติราชสีห์ 

(สรพงศ์-กรุง)	ค�าสั่งเสือ	(สรพงศ์-สมบัติ-นาท)	ปี	๒๕๒๗	นักเพลง 

ผู้ยิ่งใหญ่	(สรพงศ์-ไชยา-กรุง)	เสือล่าสิงห์	(ทูน-อภิรดี)	สวนทางปืน	 

(สรพงศ์-กรุง)	อินทรี	๔	แคว	(ทูน-นิดา)		ถล่มเจ้าพ่อ	(ทูน-พอเจตน์)	 

สาวบัวตอง	 (ทูน-ไชยา-อภิรดี)	 ม้าดีดกะโหลก	 (๒๕๒๘	 สุรเวช- 

รุ้งเพชร)	 สารวัตรเถื่อน	 (๒๕๓๐	พิศาล-ฉัตรชัย-วรรษมน)	 รับจ้าง 

ตาย	(๒๕๓๑	ฉัตรชัย-ศราวุฒิ)	เก่งจริงนะตัวแค่เนี๊ย	(๒๕๓๕	บิณฑ์- 

ด.ช.วศิน)	
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กิตติ ดัสกร ชื่อในการแสดง  กิตติ ดัสกร
ชื่อ-นามสกุลจริง กิตติ นิติสาขาหรือกลิ่นเกลี้ยง
วันเกิด   พ.ศ. ๒๔๙๔
พิมพ์มือลานดารา ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๘๗

	 กิตติ	 มีชื่อเล่นว่า	 ปื๊ด	 เกิดที่จังหวัดชุมพร	 เป็นน้องชาย	 

ดามพ์	ดัสกร	เรียนจบชั้น	ป.๗	ที่จังหวัดชุมพร	ก็เข้ากรุงเทพฯ	มา 

เรียนต่อที่โรงเรียนวิมุตยรามวิทยากรณ์	แล้วไปต่ออาชีวะศิลป์	เหตุ 

ที่ได้เข้าวงการภาพยนตร์ก็เพราะตามดามพ	์ ดัสกร	 พี่ชายเข้าไปวัง 

ละโว้	 ดามพ์จึงฝากกับ	 ม.จ.ชาตรีเฉลิมยุคล	 กิตติจึงได้ท�างานเป็น 

ฝ่ายศิลป์ของละโว้ภาพยนตร์	 บางครั้งก็ได้แสดงเป็นตัวประกอบ 

ภาพยนตร์โทรทัศน์ด้วยเช่นเรื่อง	หมอผี	ต่อมาถูกทหารเกณฑ์	๒	ปี	 

พอพ้นเกณฑ์ทหาร	 ก็กลับมาท�างานเป็นฝ่ายศิลป์ให้กับ	 มจ.ชาตรี- 

เฉลิม	ยุคล	อีกโดยเริ่มจากเรื่อง	มันมากับความมืด	 (๒๕๑๔)	และ 

เป็นตัวประกอบในเรื่อง	เทพธิดาโรงแรม	(๒๕๑๗	สรพงศ์-วิยะดา)

	 ต่อมา	ม.จ.ชาตรีเฉลิม	ยุคล	สร้างภาพยนตร์เรื่อง	ผมไม่ 

อยากเป็นพันโท	 (๒๕๑๘	 สมภพ-นัยนา)	 เกิดขาดตัวแสดงเป็น 

นายเงี๊ยด	 ลูกครึ่งญวน	 ม.จ.ชาตรีเฉลิมยุคล	 จึงให้กิตติรับบทบาท 

ดงักล่าว	กติตเิริม่มบีทโดดเด่นมากขึน้ในเรือ่ง	เทวดาเดนิดนิ	(๒๕๑๙	 

สรพงศ์-วิยะดา)	จากนั้น	เชิด	ทรงศรี	ก็น�ากิตติไปแสดงเป็นน้องชาย 

ของอีเรียมในเรื่อง	 แผลเก่า	 (๒๕๒๐	สรพงศ์-นันทนา)	 กิตติจึงเริ่ม 

เป็นที่รู้จักมากขึ้นอีก

	 กิตติ	 เคยแสดงในบทพระเอกภาพยนตร์อยู่	 ๒	 เรื่องคือ	 

ฝนแสนห่า	ของ	ยุทธนา	มุกดาสนิท	กับเรื่อง	กู่แก้วนางคอย	ของ	 

อ้อยใจ	วลัยพรรณ	แต่เรื่อง	ฝนแสนห่า	ไม่ผ่านเซ็นเซอร์	ส่วนเรื่อง	 

กู่แก้วนางคอย	นั้น	ผู้สร้างไม่ได้น�าออกฉาย

	 บทบาทที่กิตติได้รับนั้น	 มักจะเป็นบทดาวร้ายเช่นเดียว 

กับพี่ชาย	 ภาพยนตร์ที่กิตติแสดงไว้	 ปี	 ๒๕๒๐	 เช่น	 ๑๒๓	 ด่วน 

มหาภัย	 (กรุง-สรพงศ์-นิรุตติ์-นัยนา)	 ล่า	 (สมบัติ-อรัญญา-ลลนา) 

๙	พยัคฆราช	 (กรุง-อุเทน-ยอดชาย)	 มันทะลุฟ้า	 (สมบัติ-สรพงศ์- 

นัยนา)	คู่ทรหด	(กรุง-สรพงศ์-ทัศนวรรณ-เนาวรัตน์)	ปี	๒๕๒๑	เช่น	 

ไอ้	๘	นิ้ว	(สรพงศ์-มยุรา)	๔	อันตราย	(ไพโรจน์-เนาวรัตน์-เศรษฐา)	 

ข้ามาจากเมืองนคร	 (กรุง-อุเทน-ไพโรจน์)	 กุญแจรัก	 (สรพงศ์- 

นันทนา)	เกวียนหัก	(สรพงศ์-นันทนา)	ปี	๒๕๒๒	เช่น	ขยะสงคราม	 

(๒๕๒๒	 ลลนา-ภิญโญ-นิภาพร)	 แผ่นเสียงตกร่อง	 (ไพโรจน์- 

เนาวรัตน์)	 ก�านันโพธิ์	 (สรพงศ์-อ�าภา-วิยะดา)	 คุณพ่อขอโทษ	 

(ไพโรจน์-ลลนา)	 ครูทิม	 (สรพงศ์-ลลนา-ล้อต๊อก)	 ปี	 ๒๕๒๓	 เช่น 

ผีหัวขาด	 (สรพงศ์-วาสนา)	 จากครูด้วยดวงใจ	 (สรพงศ์-ลลนา- 

ทัศนวรรณ)	อุกาฟ้าเหลือง	 (ยมนา-อรวรรณ)	ปี	๒๕๒๔	เช่น	ชาติ 

จงอาง	 (สมบัติ-สุพรรษา-อ�าภา)	 ปี	 ๒๕๒๔	 เช่น	 เฮงสองร้อยปี 

(สรพงศ์-เนาวรัตน์)	 ดาวพระเสาร์	 (สรพงศ์-ทูน-จารุณี)	 ปี	 ๒๕๒๖	 

เช่น	อาถรรพณ์น�้ามันพราย	(พยัคฆ์-ใจกานต์)		ปี	๒๕๒๗	ล็อตเตอรี่	 

(สรพงศ์-ปิยะมาศ)	 เสือล่าสิงห์	 (ทูน-อภิรดี)	 ชี	 (สรพงศ์-พุ่มพวง- 

ศิริพร)	 อินทรี	 ๔	 แคว	 (ทูน-นิดา)	 ช่างร้ายเหลือ	 (ไพโรจน์-สินจัย)	 

นกัรบประจญับาน	(สรพงศ์-ระพพีรรณ)	อภนิหิารน�า้มนัพราย	(ธนติ- 

ใจกานต์)	 สาวน้อยร้อยรัก	 (ทูน-สินจัย-พรพรรณ)	๑	นรกโลกันตร์	 

(สรพงศ์-ระพีพรรณ)	อิทธิฤทธิ์น�้ามันพราย	(ธนิต-แพรว)	ปี	๒๕๒๘	 

เช่น	ระฆังผี	 (ธนิต-พัชรี)	 	ขังหญิง	 (ธนิต-สายสุนีย์)	แม่หมอน�้ามัน 

พราย	 (ธนิตย์-แพรว)	 ปี	 ๒๕๓๐	 เช่น	 วอนเพลงฝากรัก	 (สรพงศ์- 

พรศักดิ์-กุสุมา)	พรานภูเขา	(เจิดพันธ์-ดาว)	ปี	๒๕๓๑	เช่น	ภูผาทอง	 

(สรพงศ์-จารุณี)	 ดงพญาเสือ	 (สรพงศ์-อรุโณทัย)	นางแบบ	 (ราตรี- 

เล็ก)	ปี	๒๕๓๒	เช่น	เลือดแค้น	เล็กนกใน	(สรพงศ์-ไวพจน์-พุ่มพวง	 

๘๘)	บ้าดีเดือด	(บิณฑ์-พันนา-สุนิสา)	ปี	๒๕๓๓	เช่น	ปีศาจสงคราม	 

(บิณฑ์-เล็ก)	 ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างและก�ากับการแสดงเอง	 ปี	 

๒๕๓๔	 เช่น	 เพชฌฆาตโหดสิงห์ป่าซุง	 (เอกพันธ์-พันนา)	 ผ่าโลก 

มาลุย	 (โซนิค-พันนา)	 ปี	 ๒๕๓๔	 เช่น	 ผู้ใหญ่บ้านกระดูกเหล็ก 

(พันนา-โซนิค)	ปี	๒๕๓๕	เช่น	นักร้องคะนองปืน	(พันนา-สมหมาย 

น้อย)	 โหดแล้วเท่ห์	 (อธิวัฒน์-โซนิค)	 เพลงรักโขงชีมูล	 ๒	 (๒๕๓๙ 

ดาร์กี้-ธรรดร)	 เพลงรักข้ามคลอง	๒	 (๒๕๓๙	เฉลิมพล-ชุติมา)	ดิบ 

ปฏิบัติการเฉพาะกิจ	(๒๕๔๐	ณิชนันท์-แคทรียา)
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ภูษิต อภิมัน ชื่อในการแสดง  ภูษิต อภิมัน
ชื่อ-นามสกุลจริง ดิเรก มงคลนัฎ
วันเกิด   -
พิมพ์มือลานดารา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๘๘

	 ภูษิต	เกิดที่อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	เป็นบุตร 

คนที	่๘	ของ	ยม	มงคลนฏั	(หลวงรามภรตศาสตร์)	พระเอกภาพยนตร์ 

คนแรกของไทยเรื่อง	 นางสาวสุวรรณ	 (๒๔๖๖)	 ภูษิตเรียนจบชั้น 

มธัยม	๗	ทีโ่รงเรยีนวดัราชบพธิ	แล้วไปต่อโรงเรยีนเพาะช่าง	จบเป็น 

รุ่นน้องของ	สุเทพ	วงศ์ก�าแหง	ต่อมา	สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์	น�าภูษิตไป 

ฝากกับระพีพรและเพ็ญศรี	 พุ่มชูศรี	 เพื่อให้เป็นนักร้องประจ�าวง 

ศกุนตลา	ซึ่งชื่อ	“ภูษิต	อภิมัน”	นั้น	สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์และระพีพร	 

เป็นผู้ตั้งให้	 ภูษิตเคยร้องเพลงที่โดเรมีไนท์คลับและยังเข้าท�างานที่ 

แผนกดนตรีของสยามกลการด้วย	

	 ภษูติ	แสดงละครเพลงและละครโทรทศัน์ทีส่ถานโีทรทศัน์	 

ช่อง	 ๔	 บางขุนพรหม	 เคยเป็นพระเอกคู่กับกนกวรรณ	 ด่านอุดม 

ศิริพร	วงศ์สวัสดิ์	นันทวัน	เมฆใหญ่	ภูษิตเคยเป็นพระเอกภาพยนตร์ 

โทรทัศน์เรื่อง	เยี่ยมวิมาน	ตามด้วย	ล่องไพร	ต่อมาปี	๒๕๑๒	ภูษิต 

ได้รบัเลอืกให้เป็นพระเอกภาพยนตร์เกีย่วกบัการพฒันาชมุชน	เรือ่ง	 

ทางชวีติ	(ภษูติ-วราภรณ์)	ของ	ส�านกัข่าวสารอเมรกินัหรอืยซูสิ	สร้าง 

ในระบบ	๓๕	มม.	ที่มีการบันทึกเสียงสด	ๆ	ขณะถ่ายท�าด้วยเครื่อง 

เสียงอัดยี่ห้อนาก้าซึ่งแตกต่างจากการสร้างภาพยนตร์ในยุคนั้น	 จึง 

ใช้เวลาถ่ายท�านานปีกว่า	

	 ในวงการภาพยนตร์นั้น	 ภูษิตแสดงภาพยนตร์ทั้งระบบ	 

๑๖	มม.และ	๓๕	มม.	เช่นเรื่อง	ท่าจีน	(๒๕๑๓	สมบัติ-เพชรา)	เขย 

ตีนโต	 (๒๕๑๔	 ครรชิต-เพชรา)	 นพเก้า	 (๒๕๑๕	 ยอดชาย-สุทิศา)	 

ลานสาวกอด	(๒๕๑๕	ครรชิต-เพชรา)	อเวจีสีชมพู	(๒๕๑๕	ครรชิต- 

พิศมัย)	 อะไรกันนักหนา	 (๒๕๑๖	 สุทิศา-สายัณห์)	 ไม้ป่า	 (๒๕๑๖	 

ยอดชาย-เพชรา)	หนองบวัแดง	(๒๕๑๖	สมบตั-ิอรญัญา)	คณุครทูีร่กั	 

(๒๕๑๗	 นาท-อรัญญา)	 คุณหญิงนอกท�าเนียบ	 (๒๕๑๗	 สมบัติ- 

อรัญญา-สุทิศา)	โสมสลัว	(๒๕๑๗	สมบัติ-อรัญญา)	สามปอยหลวง	 

(๒๕๑๗	นัยนา-ไพโรจน์)	 ตลาดอารมณ์	 (๒๕๑๗	 สมบัติ-อรัญญา) 

คืนนี้ไม่มีพระจันทร์	 (๒๕๑๘	 กรุง-อรัญญา-นัยนา-เปียทิพย์)	 สาว 

เจ้าพยัคฆ์	(๒๕๑๘	สรพงศ์-ศศิมา-สุริยา)	นักเลงไม่มีอันดับ	(๒๕๒๐	 

กรงุ-ภาวนา-ลอืชยั-เนาวรตัน์)	โตเมอืงใต้	(๒๕๒๐	กรงุ-อเุทน-นยันา- 

เปียทิพย์)	ล่า	(๒๕๒๐	สมบัติ-อรัญญา-ลลนา)	เจ้าป่าบ้าจี้	(๒๕๒๑	 

กรุง-เสาวนีย์)	 ล่าทรชน	 (๒๕๒๑	 กรุง-อุเทน-ไพโรจน์)	 ก�านันช้อง	 

(๒๕๒๒	สมบตั-ิพศิมยั-เสาวนย์ี)	พยคัฆ์ทมฬิ	(๒๕๒๖	สรพงศ์-อภริด-ี 

นาท)	

	 ภูษิต	แสดงภาพยนตร์เรื่อง	ดวงยิหวา	(๒๕๒๙	ไพโรจน์- 

ใหม่)	เป็นพ่อของใหม่	เจริญปุระ	เป็นเรื่องสุดท้าย	ก่อนที่จะหันไป 

ท�าธุรกิจส่วนตัวค้าขายรถยนต์จนปัจจุบัน
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สิงหา สุริยง ชื่อในการแสดง  สิงหา สุริยง
ชื่อ-นามสกุลจริง เจริญ เมศแช่ม
วันเกิด   -
พิมพ์มือลานดารา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๘๘

	 สิงหา	 เกิดที่กรุงเทพมหานคร	 จบชั้นมัธยม	 ๖	 จาก 

โรงเรียนนันทนศึกษา	แล้วมาเรียนต่อก่อสร้างที่อุเทนถวาย	จากนั้น 

ก็เข้าท�างานที่กรมการบินพาณิชย์	ต่อมาขณะไปเล่นโบว์ลิ่งก็พบกับ	 

วิน	 วันชัย	 ดาวร้ายและผู้ก�ากับภาพยนตร์ชื่อดังมาชักชวนให้เป็น 

พระเอกภาพยนตร์โดยบอกว่า	 หุ่นเหมือนมิตร	 ชัยบัญชา	 ที่เพิ่ง 

เสียชีวิต	 แม้ว่าสิงหาจะตอบตกลงไปแล้ว	 แต่วินก็ยังไม่ลงมือสร้าง 

ภาพยนตร์แต่อย่างไร	 กระทั่ง	 แจ๊สสยาม	 จะสร้างภาพยนตร์เรื่อง	 

เพชร	แข่งกับเรื่อง	ทอง	ของ	ฉลอง	ภักดีวิจิตร	จึงชวนสิงหาให้เป็น 

พระเอกเรื่อง	เพชร	โดยชื่อ	สิงหา	สุริยง	นั้น	รงค์	วงศ์สวรรค์	ซึ่งเป็น 

ผู้เขียนเรื่องเพชรเป็นผู้ตั้งชื่อให้และมีการนัดแถลงข่าวที่โรงแรม 

ดุสิตธานี	ก็เผอิญเกิดเหตุการณ์วันมหาวิปโยค	๑๔	ตุลาคม	๒๕๑๖	 

ขึ้นมาก่อน	 ก็เลยไม่ได้สร้างอีก	 กระทั่งบางกอกการภาพยนตร์โดย	 

วินิจ	 ภักดีวิจิตร	 ชวนให้สิงหาไปแสดงภาพยนตร์เรื่อง	 สัตว์มนุษย์	 

(๒๕๑๙	 กรุง-สรพงศ์-อรัญญา)	 ชื่อของสิงหาจึงเริ่มเป็นที่รู้จักของ 

แฟนภาพยนตร์	จากนัน้กไ็ด้แสดงภาพยนตร์เรือ่ง	ชาตเิกลอื	(๒๕๑๙	 

กรุง-อรัญญา-เนรัญชลา)

	 ต่อมา	 วินิจ	 ภักดีวิจิตร	 ประกาศสร้างภาพยนตร์แนวบู๊ 

เรื่อง	เสาร์	๕	ซึ่งจะต้องมีพระเอกทั้งหมด	๕	คนและสิงหาก็ถูกเลือ 

ให้เป็น	๑	ใน	๕	พระเอก	เสาร์	๕	แสดงโดย	กรุง-สรพงศ์-ไพโรจน์- 

นิรุตติ์	 โดยสิงหาได้รับบทเป็น	 “ยอด	 นางพญา”	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 

๒๔	กรกฎาคม	๒๕๑๙	ก็ได้รับความนิยมเกินคาดและสร้างชื่อเสียง 

ให้กับสิงหาอย่างมาก	ต่อมา	วิน	วันชัย	จึงประกาศสร้าง	อินทรีแดง	 

ตอน	บนิเดีย่ว	จงึให้สงิหาก้าวขึน้เป็นพระเอกเตม็ตวัครัง้แรกในเรือ่ง 

นี้	 แต่ระหว่างการถ่ายท�าเกิดอาถรรพณ์เพราะฟิล์มม้วนเดียวกันที่ 

ถ่ายสงิหาในชดุปกตนิัน้	ภาพออกมาไม่เป็นไร	แต่เฉพาะทีถ่่ายสงิหา 

ในชุดอินทรีแดงเหมือนมิตร	ชัยบัญชา	นั้นภาพที่ออกมากลับเบลอ	 

เสียหายใช้การไม่ได้	วิน	วันชัยและคณะจึงพาสิงหาไปบวงสรวงดวง 

วิญญาณ	มิตร	ชัยบัญชา	ที่อ่าวดงตาล	พัทยา	จุดที่มิตร	ชัยบัญชา	 

ตกเครื่องบินเสียชีวิต	จากนั้นการถ่ายท�าก็เป็นไปโดยราบรื่น

		 บินเดี่ยว	 เข้าฉายวันที่	 ๒๙	 มกราคม	 ๒๕๒๐	 ที่โรง 

ภาพยนตร์เพชรเอ็มไพร์	 แต่กระแสกลับไม่แรงอย่างที่คาด	จากนั้น 

สิงหาก็มีผลงานภาพยนตร์ตามมาอีกหลายเรื่อง	 โดยส่วนใหญ่จะ 

แสดงประกบพระเอกอื่น	ๆ 	แล้ว	เช่นเรื่อง	ลูกขวาน	(๒๕๒๐	สมบัติ- 

อรัญญา-เรวดี)	 ขุนดอน	 (๒๕๒๑	 กรุง-สรพงศ์-ภาวนา-เนาวรัตน์- 

ดวงชีวัน)	จ้าวธรณี	(๒๕๒๑	สมบัติ-นาท-มยุรา-เนาวรัตน์)	ฆ่าอย่าง 

เดียว	 (๒๕๒๑	 สมบัติ-อรัญญา-ไพโรจน์)	 รักพี่ต้องหนีพ่อ	 (๒๕๒๒	 

กรุง-มยุรา-ภาวนา)	ไอ้ฟ้าผ่า	(๒๕๒๒	กรุง-ลลนา-ไพโรจน์)	ไอ้เสี่ยว 

หมัดสั่ง	(๒๕๒๔	สมบัติ-สุพรรษา-อ�าภา)	ลูกเหนือ	(๒๕๒๕	สมบัติ- 

เนาวรตัน์-ปืนไทย)	แควมหาโหด	(๒๕๒๖	สรพงศ์-ม.ล.สรุย์ีวลั-อเุทน)	 

สญัชาตริาชสห์ี	(๒๕๒๖	สรพงศ์-กรงุ-อเุทน-สนิจยั)	นกัเพลงผูย้ิง่ใหญ่	 

(๒๕๒๗	สรพงศ์-ไชยา-กรงุ)	เสอืล่าสงิห์	(๒๕๒๗	ทนู-อภริด-ีทวนธน)	 

อินทรี	๔	แคว	(๒๕๒๗	ทูน-นิดา-อุเทน)	สาวบัวตอง	(๒๕๒๗	ทูน- 

ไชยา-อภริด-ีนจิ)	เปรอะเจอเปรีย้ว	(๒๕๓๐	ชยัรตัน์-จารณุ)ี	มเูซอด�า	 

(๒๕๓๓	บิณฑ์-ธิดา)	ดอกไม้ร่วงที่สันทราย	 (๒๕๓๕	ยุรนันท์-ธิดา- 

พร้อมพงศ์)	

	 นอกจากนี้	สิงหาเคยเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ด้วย	เช่นเรื่อง	 

ไอ้ฟ้าผ่า	(๒๕๒๒)	ร่วมสร้างกับ	บุปผา	สายชล	อดีตนักร้องชื่อดังซึ่ง 

ภายหลังได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน	 ต่อมาก็คือเรื่อง	 รักพลิกล็อค	 (๒๕๒๗	 

ปัญญา-ชลิดา)	กัมพูชา	(๒๕๒๘)	โดยเฉพาะกัมพูชานั้น	ก�ากับการ 

แสดงโดย	ทรนง	ศรีเชื้อ	สิงหาลงทุนสร้างหลายล้านบาท	แต่กระแส 

ไม่ค่อยดีนัก	สิงหาจึงหันไปประกอบอาชีพอื่น
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อนันดา เอเวอริ่งแฮม ชื่อในการแสดง  อนันดา เอเวอริ่งแฮม
ชื่อ-นามสกุลจริง อนันดา แมททิว เอเวอร์ริ่งแฮม
วันเกิด   ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
พิมพ์มือลานดารา ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๙๐

	 อนนัดา	หนุม่ลกูครึง่ไทย-ออสเตรเลยี	เกดิทีเ่มอืงไทย	แต่ 

ไปใช้ชีวิตในวัยเด็กอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย	 กลับมาเมืองไทยเมื่อ 

อายุได้	๙	ขวบ	เข้าเรียนที่โรงเรียนบางกอกพัฒนา	ขณะอนันดารอ 

เดินทางไปเรียนต่างประเทศ	 ได้ไปช่วยท�างานที่ร้านอาหารอินเดีย 

ของคุณพ่อแถวสุริวงศ์	 คุณมิ่งขวัญ	 แสงสุวรรณ	 มาพบเข้าก็เลย 

ชักชวนให้มาเป็นดาราและด้วยความที่ไม่อยากจะไปเรียนต่าง 

ประเทศ	 จึงรับปาก	 อนันดาจึงได้เข้าสู่วงการบันเทิงโดยเริ่มงานที่ 

แกรมมี่	โดยเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์	

	 ภาพยนตร์เรื่องแรกที่อนันดาแสดง	 คือ	 อันดากับฟ้าใส	 

(๒๕๔๐	จอย	ชลธิชา-สินจัย-พงษ์พัฒน์)	ตามด้วย	๓๐๓	กลัว	กล้า	 

อาฆาต	(๒๕๔๑	อาทิตย์	ริว-ปริญญา-ศัลธยา-พอล)	จากนั้นอนันดา 

กห่็างหายไปจากวงการบนัเทงิเกอืบ	๓	ปี	จงึกลบัมาแสดงละครของ 

หม่อมน้อยในเรื่อง	ทะเลฤๅอิ่ม	

	 จากนัน้อนนัดาจงึเริม่มผีลงานภาพยนตร์อกี	เช่นเรือ่ง	คน 

สัง่ผ	ี(๒๕๔๖)	ตามด้วยเรือ่ง	ชตัเตอร์	กดตดิวญิญาณ	(๒๕๔๗	ณฐัฐา 

วีรนุช-อชิตะ)	 ซึ่งประสบความส�าเร็จท�ารายได้สูงเป็นประวัติการณ์	 

Me	Myself	ขอให้รกัจงเจรญิ	(๒๕๕๐	ฉายนนัทน์	มโนมยัสนัตภิาพ)	 

งานก�ากับของ	 พงษ์พัฒน์	 วชิรบรรจง	 พลอย	 (๒๕๕๐	 พรวุฒิ- 

ลลิตา-อภิญญา	 สกุลเจริญสุข)	 ดึกแล้วคุณขา	 (๒๕๕๐	 หนังนอก 

กระแสของ	 สันติ	 แต้พานิช)	 โรงงานอารมณ์	 (๒๕๕๐	 หนังต่าง- 

ประเทศ)	เมมโมรี่	รักหลอน	(๒๕๕๑	ใหม่)	จากนั้นก็เป็นภาพยนตร์ 

สิงคโปร์เรื่อง	หยุดหัวใจไว้รอเธอ	(๒๕๕๑)	ต่อมาได้แสดงน�าในเรื่อง	 

สะบายด	ีหลวงพระบาง	(๒๕๕๑	ค�าลี)่	ซึง่เป็นภาพยนตร์เอกชนลาว 

เรื่องแรกในรอบ	๓๓	ปี	 ซึ่งผู้ก�ากับฝ่ายไทยได้แก่	 ศักดิ์ชาย	 ดีนาน	 

ส่วนผู้ก�ากับฝ่ายลาวคือ	อนุสอน	สิริสักดา	โดยครั้งแรกอนันดาเพียง 

แต่รับแสดง	 แต่พอถ่ายท�าและอ่านบทไปสักพัก	 จึงตัดสินใจหาทุน 

ร่วมสร้างด้วย	ส่วนเรือ่ง	โลงต่อตาย	(๒๕๕๑)	เป็นภาพยนตร์ร่วมทนุ 

ไทย	สิงคโปร์	ฮ่องกง	ก�ากับโดย	เอกชัย	เอื้อครองธรรม	โดยอนันดา 

ร่วมแสดงกบั	นภคประภา	นาคประสทิธิแ์ละดาราฮ่องกง	ญีปุ่น่	ตาม 

ด้วย	 ปืนใหญ่จอมสลัด	 (๒๕๕๑)	 เป็นภาพยนตร์แนวแอกชั่น- 

แฟนตาซี	 ส่วนเรื่อง	 แฮบปี้เบิร์ธเดย์	 (๒๕๕๑)	 ของพงษ์พัฒน์ 

วชิรบรรจง	นั้น	อนันดาได้กลับมาร่วมแสดงกับ	ฉายนันทน์	มโนมัย 

สันติภาพ	หลังจากเคยพบกันใน	Me	Myself	ขอให้รักจงเจริญ	ซึ่ง	 

แฮบปี้เบิร์ธเดย์	 ก็ท�าให้อนันดาได้รับรางวัลนักแสดงน�าจากหลาย 

สถาบัน

	 อนนัดา	ยงัมส่ีวนร่วมในโครงการภาพยนตร์เสน่ห์กรงุเทพ	 

ที่เป็นโครงการหนังสั้นจาก	 ๙	 ผู้ก�ากับ	 โดยอนันดาได้แสดงตอน	 

Bangkok	Blues	(๒๕๕๒)	ซึ่งก�ากับโดย	อาทิตย์	อัสสรัตน์	จากนั้น 

ก็เรื่อง	 อินทรีแดง	 (๒๕๕๓)	 ชั่วฟ้าดินสลาย	 (๒๕๕๓)	 แสดงคู่กับ 

เฌอมาลย์	 บุณยศักดิ์	 ซึ่งเป็นภาพยนตร์ย้อนยุคกลับไปในป	ี พ.ศ.	 

๒๔๗๖	งานก�ากับของหม่อมน้อย	

	 นอกจากนี้	 อนันดา	 ยังมีผลงานละครโทรทัศน์อีกหลาย 

เรื่อง	เช่น	มหัศจรรย์แห่งรัก	คนเริงเมือง	ทะเลฤาอิ่ม	ในฝัน
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ยวงพร พงษ์ประดิษฐ์ ชื่อในการแสดง  ยวงพร พงษ์ประดิษฐ์ 
ชื่อ-นามสกุลจริง บุญยวง แสงสุข
วันเกิด   ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
พิมพ์มือลานดารา ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๙๑

	 ยวงพร	 มีชื่อเล่นว่า	 น้อย	 เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่	 เหตุที่ 

ได้เข้าวงการภาพยนตร์นั้น	 เนื่องจากเมื่อประมาณปี	๒๔๙๖	ขณะ 

ไปยืนอยู่หน้าโรงภาพยนตร์ศรีนครพิงค์เพื่อรอรถจักรยานสองล้อ 

ที่น้องยืมมาชมภาพยนตร์	 ก็มีคนมาเชิญไปที่ห้องผู ้จัดการโรง- 

ภาพยนตร์บอกว่า	 สนใจจะพาไปแสดงภาพยนตร์ให้กับคุณวิรัช 

พึ่งสุนทร	 แห่งโยคีสถานสี่พระยา	 ซึ่งขณะนั้นน�าภาพยนตร์มาเข้า 

โรงฉายพอดี	ยวงพรตอบตกลง	แต่พอถึงก�าหนดเดินทาง	ก็ไปไม่ได้ 

เพราะต้องเฝ้าไข้น้องสาวซึ่งป่วยหนัก	

	 ต่อมายวงพรเข้ากรุงเทพฯ	 มาเรียนเย็บผ้า	 ก็พอดีกับ	 

ม.จ.ศุกรวรรณดิศ	ดิศกุล	จะสร้างภาพยนตร์เรื่อง	ทางเปลี่ยว	และ 

จะหานางเอกที่หน้าตาคล้ายกับเด็กที่แสดงในเรื่อง	 จึงเรียกยวงพร 

ไปดตูวัและพอใจ	ยวงพรจงึได้แสดงเป็นนางเอกครัง้แรกคูก่บั	วสนัต์	 

สุนทรปักษิน	 ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากละครชีวิตของคณะกมล 

พิศมัย	

		 ทางเปลีย่ว	สร้างโดย	ปรเมรภุาพยนตร์	ในระบบ	๑๖	มม.	 

แต่ถ่ายแบบ	๓๕	มม.	เวลาฉายจึงใช้เลนซ์ขยายช่วยเพื่อให้ภาพบน 

จอหนงัดเูหมอืนกบัภาพยนตร์	๓๕	มม.จอกว้าง	ซึง่นบัเป็นภาพยนตร์	 

๑๖	 มม.สโคปเรื่องแรกของไทย	 ในเรื่องนี้	 ยวงพร	 รับบทเป็น	 

“อัญชลี”	เด็กสาวที่เกิดในครอบครัวที่มีปัญหา	พ่อแม่หย่ากัน	ทิ้งไว้ 

แต่ตุก๊ตาตวัเลก็	ๆ 	ตวัหนึง่ให้อญัชล	ีอญัชลต้ีองอยูก่บัพ่อ	ครัน้โตเป็น 

สาว	คุณแม่ซึ่งมีสามีใหม่เป็นนักธุรกิจร�่ารวยและมีลูกติดคนหนึ่ง	ก็ 

มารับอัญชลีไปอยู่ด้วยกัน	แต่วันชัยลูกติดนั้นมีรุ่นราวคราวเดียวกับ 

อัญชลี	ก็แอบชอบอัญชลี	พยายามจะหาทางลวนลามอัญชลี	ต่อมา 

อญัชลไีด้พบรกักบั	“ชาย”	ซึง่แสดงโดย	วสนัต์	สนุทรปักษนิ	พระเอก 

ของเรื่อง	แต่ก็ถูกคุณแม่กีดกัน	อัญชลีจึงตัดสินใจหนีตามกันไป	แต่ 

แล้วอญัชลกีพ็บความจรงิว่า	ชายไม่ได้ดอีย่างทีต่นเองคดิไว้	เกดิเรือ่ง 

ทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นเลิกรากันไป	 อัญชลีเหลือเพียงตุ๊กตาตัว 

เล็ก	ๆ 	ที่คุณแม่เคยให้ไว้เป็นเพื่อน	ครั้นจะกลับไปหาคุณแม่อีก	ก็ใจ 

ไม่กล้า	หนทางนี้ช่างเปล่าเปลี่ยวเสียจริง	ๆ 	อัญชลีตัดสินใจกระโดด 

น�า้ฆ่าตวัตาย	แต่กม็คีนช่วยไว้	ความทราบถงึชายจงึส�านกึผดิและมา 

รับอัญชลีกลับไปอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข..	 ทางเปลี่ยว	 เข้าฉาย 

ครั้งแรกในเดือนตุลาคม	๒๔๙๘	ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง

	 ขณะทีถ่่ายท�าเรือ่ง	ทางเปลีย่ว	เสรจ็	แต่ยงัไม่ทนัออกฉาย 

นั้น	 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าอนุสรมงคลการและหม่อมอุบลยุคล	 

แห่งวังละโว้	 ก็สนใจในตัวของยวงพรและจะขอรับตัวไปแสดง 

ภาพยนตร์เรื่อง	วงันางโรม	ซึง่จะต้องเขา้ไปอยู่ในวงัละโว้	แต่ยวงพร 

ก็อยู่ไม่ได้เพราะต้องกลับไปดูแลคุณแม่ที่เชียงใหม่	ก็เลยไม่ได้แสดง 

ภาพยนตร์เรื่องนั้น

	 ต่อมาในปี	 ๒๕๐๐	 มีการประกาศรางวัลตุ ๊กตาทอง 

ครั้งแรกของไทย	ภาพยนตร์เรื่อง	ทางเปลี่ยว	ที่	วสันต์	สุนทรปักษิน	 

แสดงและก�ากับไว้	 ก็ได้รับรางวัลผู้ก�ากับตุ๊กตาทองคนแรกของไทย	 

ส่วนยวงพรนั้น	ก็ได้แสดงภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งคู่กับ	ชนะ	ศรีอุบล	 

ในเรื่อง	ม่วยในฝัน	(๒๕๐๑)	จากนั้นก็มีคู่ชีวิตเป็นนายทหาร	จึงต้อง 

อ�าลาวงการภาพยนตร์ไปปิดฉากการแสดงแต่นั้นมา

	 อย่างไร	 เมื่อคู่ชีวิตไปราชการต่างประเทศ	 ฉลอง	 สิมะ 

เสถียร	ผู้จัดละครช่อง	๔	บางขุนพรหม	ก็มักจะชักชวนให้ยวงพรให้ 

กลับไปแสดงละครโทรทัศน์บ้างเป็นครั้งคราว	 เช่นเรื่อง	 รักสุดท้าย 

ของศรีปราชญ์	คู่กับ	ส.อาสนจินดา	ของคณะไททรรศน์		ค่าน�้านม	 

ของคณะชื่นชุมนุมศิลปิน								
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ปิยะมาศ โมนยะกุล ชื่อในการแสดง  ปิยะมาศ โมนยะกุล 
ชื่อ-นามสกุลจริง ปิยะมาศ โมนยะกุล
วันเกิด   ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
พิมพ์มือลานดารา ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๙๒

	 ปิยะมาศ	มีชื่อเล่นว่า	ปุ๊	เกิดที่จังหวัดนครราชสีมา	แต่มา 

เติบโตที่กรุงเทพฯ	 เรียนจบชั้น	 ม.ศ.๕	 ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย	 

บางรัก	 ปี	 ๒๕๑๔	 เข้าประกวดมิสบี.ซี.ซี.	 ของสมาคมศิษย์เก่า 

กรุงเทพคริสเตียน	 ได้ต�าแหน่งรองอันดับ	 ๑	 สุรินทร์	 แสงข�า	 จึง 

ชักชวนให้ไปเดินแฟชั่นและแสดงละครโทรทัศน์	ต่อมา	วินิจ	ภักดี- 

วิจิตร	 แห่งบางกอกการภาพยนตร์	 ประกาศสร้างภาพยนตร์เรื่อง 

ขัง	๘	และต้องการหานางเอกใหม่ให้มารับบท	“ดาวไสว	 ไพจิตร”	 

ซึ่งก่อนหน้านั้นปิยะมาศก็เคยอ่านนิยายเรื่องนี้มาก่อนแล้ว	สุรินทร์ 

จึงพาไปหาวินิจเพื่อให้ดูตัวและวินิจก็ตกลงเลือกปิยะมาศให้ 

เป็น“ดาวไสว	ไพจิตร”	นางเอกของเรื่องและเปิดกล้องถ่ายท�าทันที	 

แต่เผอญิช่วงนัน้	ฉลอง	ภกัดวีจิติร	แห่งบางกอกการภาพยนตร์	ก�าลงั 

สร้างภาพยนตร์เรื่อง	ทอง	จึงท�าให้ขัง	๘	ถ่ายท�าได้ช้ากว่าปกติ

	 ขัง	 ๘	 น�าแสดงโดย	 กรุง-สรพงศ์-ปิยะมาศ	 เข้าฉายครั้ง 

แรกวันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๑๗	ที่โรงภาพยนตร์โคลีเซี่ยม	แจ้งเกิด 

ให้ปิยะมาศทันที	 จากนั้นปิยะมาศก็มีผลงานภาพยนตร์ตามมาอีก 

หลายเรื่อง	ปี	๒๕๑๘	เช่น	โรงแรมผี	(นาท)	หัวใจ	๑๐๐	ห้อง	(กรุง- 

ไพโรจน์)	ปี	๒๕๑๙	เช่น	สิงห์สลัม	(สรพงษ์-อุเทน)	อีสาวอันตราย	 

(สรพงษ์-สุริยา)	อสูรสวาท	(สมบัติ)	ไอ้แมงดา	(กรุง-สรพงษ์)	ชุมแพ	 

(สมบัติ-นาท)	เสาร์	๕	(กรุง-สรพงษ์)	สามหัวใจ	(สมบัติ)	ขอเพียงรัก	 

(สมบัติ)	มือปืนขี้แย	(สมบัติ)	ปี	๒๕๒๐	เช่น		ศาลปืน	(สมบัติ-นาท)	 

๑๒๓	 ด่วนมหาภัย	 (กรุง-สรพงษ์)	 ทีใครทีมัน	 (กรุง-นาท-สรพงษ์) 

ลุยแหลก	(กรุง-สรพงษ์)	 เมืองอลเวง	(สรพงษ์)	ทางเสือผ่าน	(กรุง- 

นาท-สรพงษ์)	ลูกเจ้าพระยา	(สมบัติ-เพชรา)	ปี	๒๕๒๑	เช่น	ลูกทุ่ง 

เพลงสวรรค์	(สรพงษ์)	นกัเลงกตญัญ	ู(สมบตั-ิกรงุ)	อาณาจกัรนกัเลง	 

(สมบัติ-นาท)	ทายาทป๋องแป๋ง	(สมบัติ)	มหาหิน	(สมบัติ)	ทีเด็ดคู่เขย	 

(สมบัติ)	แผ่นดินวิปโยค	(สรพงษ์)	ไอ้นก	(กรุง)	ทุ่งลุยลาย	(สมบัติ- 

นาท)	 เขาใหญ่	 (กรุง-สรพงษ์)	 สิงห์สั่งป่า	 (สมบัติ-กรุง)	 หอหญิง	 

(กรุง-สรพงษ์)	ไอ้ขุนทอง	(สรพงษ์)	เสือเผ่น	(กรุง-สรพงษ์)	ปี	๒๕๒๒	 

เช่น	สูส้ัง่เมอืง	(สมบตั-ิจกัร)	คนละเกมส์	(กรงุ)	เขยใหม่ป๋ึงป๋ัง	(สมบตั)ิ	 

สมิงบ้านไร่	(สมบัติ)	ไอ้หนุ่มตังเก	(สมบัติ)	ถล่มแหลมทองค�า	(กรุง)	 

ปี	๒๕๒๓	เช่น	เดอะไกด์	(รณ)	เต้าฮวยไล้เหลี่ยว	(สมบัติ)	ด่านเสือ 

เต้น	(สมบัติ-นาท)	วีระบุรุษหนองตากยา	(สมบัติ)	ปี	๒๕๒๔	เด๋อด๋า 

เฮงระเบดิ	(ล้อต๊อก)	ลยุเลอะ	(สมบตั)ิ	โปลศิจบัขโมย	(สรพงษ์-มนตร)ี	 

จอมตะบัน	 (สมบัติ)	 ไอ๊หยาอาตือ	 (สมบัติ)	 รักกันลั่นเปรี้ยง	 (เด่น)	 

เจ้าพ่อเซียงกง	 (ล้อต๊อก)	 เสือสะดิ้ง	 (ล้อต๊อก-พอเจตน์)	 สนับมือ 

(สรพงษ์-พิศาล)	ขังแดง	(สรพงษ์)	๕	คม	(สรพงษ์-นพพล)	ปี	๒๕๒๕	 

เช่น	 งูยักษ์	 (มนตรี)	พยัคฆ์ร้าย	๖	แผ่นดิน	 (สรพงษ์)	มาดามยี่หุบ 

(สรพงษ์)	ถล่มแผนจ้าวโลก	(สรพงษ์)	อสีาวทรหด	(ไกรสร)	กระท่อม 

นกบินหลา	 (สรพงษ์-โกวิท)	ประกาศิตนักเลง	 (สรพงษ์)	ปี	๒๕๒๖	 

เช่น	กระเบนธง	(สรพงษ์-นาท)	น.ส.เย็นฤดี	(ทูน-สรพงษ์)	สงคราม 

ปาก	 (สรพงษ์)	 อีสาวบ้านไร่	 (สรพงษ์)	 ไอ้ขี้เมา	 (สรพงษ์-สุริโย) 

วีระบุรุษสงคราม	(สรพงษ์-ฉินฮั่น)	ปี	๒๕๒๗	เช่น	แม่มะนาวหวาน	 

(ทูน)	ปืนประกาศิต	 (สรพงษ์-ไชยา)	ล็อตเตอรี่	 (สรพงษ์)	บ้านสาว 

โสด	(ทูน)	สวัสดีคุณนาย	(สรพงษ์)	รักคือฝันไป	(ทูน)	ฮาเขย่าโลก	 

(ทูน)	ยุทธการกระดูกอ่อน	(สรพงษ์)	ไอ้หนุ่มรถอีแต๋น	(ยอดรัก)	ปี	 

๒๕๒๘	เช่น	หนึง่ในล้าน	(ไพโรจน์)	ตะวนัยิม้แฉ่ง	(สรพงษ์)	ปี	๒๕๒๙	 

แหม่มกะปิ	(สรพงษ์)	ปี	๒๕๓๑	อี-จู้-กู้-ปู่-ป้า	(พิม-บดินทร์	ดุ๊ก)	แฝด 

แบบว่า	(๒๕๓๓)	มาดามยี่หุบ	ภาค	๒	(๒๕๓๗	นฤเบศร์)	

	 ช่วงปี	๒๕๒๑	ปิยะมาศและก�าธร	ทพัคลัไลย	ร่วมกนัสร้าง 

ภาพยนตร์แนวตลกเริ่มจากเรื่อง	ทายาทป๋องแป๋ง	 ได้รับความนิยม 

อย่างมาก	จึงได้สรา้งภาพยนตร์ติดต่อกนัเรื่อยมา	โดยมีปิยะมาศยืน 

เป็นนางเอก	ครัน้ถงึเรือ่ง	มาดามยีห่บุ	ปิยะมาศ	จงึได้เริม่รบับทตลก 

หญิงและโด่งดังในบทลักษณะเดียวกันนี้	 จนได้ฉายาจากสื่อว่า	 

นางเอกตลกร้อยล้าน
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สมชาย ศรีภูมิ ชื่อในการแสดง  สมชาย ศรีภูมิ 
ชื่อ-นามสกุลจริง สมโภชน์ แรมประเสริฐ
วันเกิด   - เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๙
พิมพ์มือลานดารา ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๙๓

	 สมชาย	 มีชื่อเล่นว่า	 ใหญ่	 เกิดที่ต�าบลหัวรอ	 จังหวัด 

พระนครศรอียธุยา	เรยีนจบจากโรงเรยีนวดัเขยีนและบวชเรยีนเป็น 

พระ	และเข้ามาเป็นทหารเกณฑ์ในกรงุเทพฯ	หลงัปลดประจ�าการณ์	 

กถ็กูฝากให้เป็นเดก็ในกองถ่ายของละโว้ภาพยนตร์อยูไ่ด้ประมาณ	๓	 

ปี	 เคยแสดงเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์เรื่อง	แผ่นดินว่างกษัตริย์	 

(สุรสิทธิ์)	 ของ	 ม.จ.ศุกรวรรณดิศ	 ดิศกุล	 ตามด้วยเรื่อง	 ไพรกว้าง	 

(๒๕๐๐	เกชา)	ผาวิ่งชู้	(๒๕๐๑	เรวดี)	จากนั้นก็มีผู้ชักน�าให้ไปรับบท 

พระเอกภาพยนตร์ครั้งแรกจากเรื่อง	 ประกาศิตศาลเตี้ย	 (๒๕๐๐ 

เลิศลักษณ์)	สร้างโดย	สินสมุทรภาพยนตร์	แต่ชีวิตการเป็นพระเอก 

ก็มิได้เริ่มต้นง่าย	 ๆ	 เพราะสู้ความโด่งดังของเล็บครุฑ	 (๒๕๐๐ 

ลือชัย-อมรา)	ที่เข้าฉายช่วงเดียวกันไม่ได้	

	 จากนั้นสมชายได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง	 หนึ่งต่อเจ็ด	 

(๒๕๐๑	 สุรสิทธิ์)	 ของ	 ส.อาสนจินดา	 แล้วตามด้วยเรื่อง	 ดอกฟ้า 

ในมือโจร	(๒๕๐๑	ลือชัย)	สิงห์คนองกรุง	(๒๕๐๑	สมเกียรติ)	เจ็ด 

สิงห์สมุทร	 (๒๕๐๒	ส.อาสนจินดา)	กุหลาบด�า	 (ปริศนา)	ของพยุง 

พยกุล	มังกรหยก	(๒๕๐๔	อภิญญา)	ของศิริ	ศิริจินดา	แต่ชีวิตดารา 

ภาพยนตร์ของสมชายก็ยังไม่ค่อยจะรุ่งโรจน์สมดังค�าท�านายของ 

หลวงพ่อที่สมชายเคารพนับถือว่า	ดังแต่ไม่โด่ง	ท�าให้สมชายเริ่มหัน 

ไปท�าธุรกิจส่วนตัว		

	 ต่อมา	อรรถ	อรรถจินดา	อดีตผู้สร้างผู้ก�ากับภาพยนตร์ 

ซึ่งหันมาบุกเบิกงานละครและภาพยนตร์โทรทัศน์	 ได้ชักชวนให้ 

สมชายกลับมาแสดงละครและภาพยนตร์โทรทัศน์	โดยเรื่องแรกได้ 

แสดงเป็นตวั	“เทพฤทธิ”์	ในเรือ่ง	ปีกกนิร	ีตามด้วยเรือ่ง	ไซอิว๋	แสดง 

เป็นตัว	 “พระถังซ�าจั๋ง”	 จึงเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นและได้แสดง 

ภาพยนตร์โทรทศัน์อกีหลายเรือ่งเช่น	ปูโ่สมเฝ้าทรพัย์	ขนุช้างขนุแผน	 

พานทองรองเลือด	มนุษย์ปักษี	ฯลฯ	

	 ส�าหรับภาพยนตร์โทรทัศน์ที่สร้างชื่อเสียงให้สมชาย 

จนเป็นที่จดจ�ามากที่สุดก็คือเรื่อง	 ขุนแผนผจญภัย	 สร้างโดยดารา 

ฟิล์ม	ของไพรชั	สงัวรบิตุร	ซึง่สมชายผกูขาดรบับทเป็นตวั	“ขนุแผน”	 

ตัวเอกของเรื่องยาวนานนับ	 ๑๐	ปี	 ท�าให้ช่วงนั้นสมชายไม่อาจรับ 

งานแสดงภาพยนตร์ในบทอื่น	 ๆ	 ได้เพราะกลัวภาพพจน์ขุนแผน	 

สมชายจึงเป็นพระเอกที่เริ่มต้นจากจอเงิน	 แต่ไปโด่งดังสุขขีดใน 

จอแก้ว	

	 ผลงานภาพยนตร์ที่สมชายแสดงไว้	 เช่น	 พสุธาที่ข้ารัก	 

(๒๕๐๔	ประจวบ-อมรา)	จอมจงอาง	(๒๕๐๕	แมน)	มจัจรุาชเปลอืย	 

(๒๕๐๘	ไชยา)	เพชรชมพู	(๒๕๐๙	สมบัติ-ปริศนา)	ไซอิ๋ว	ตอนปีศาจ 

ตั๊กแตนไฟ	 (๒๕๑๑)	 ไอ้เปีย	 (๒๕๑๒	 สมบัติ-เพชรา)	 ลูกสาว 

พระอาทิตย์	 (๒๕๑๒	สมบัติ-เพชรา)	 วนาสวรรค์	 (๒๕๑๓	สมบัติ- 

พิศมัย)	เทพฤทธิ์จอมเพชฌฆาต	(๒๕๑๓	มิตร-โสภา)	๗	สิงห์คืนถิ่น	 

(๒๕๑๓	 มิตร-เพชรา)	 ค้างคาวผี	 (๒๕๑๔	 ชาณีย์-วิน)	 ฝนสามฤดู	 

(๒๕๑๕	ชัย-เยาวเรศ)	หนองบัวแดง	(๒๕๑๖	สมบัติ-อรัญญา)	นาง 

สบิสอง	(๒๕๑๗	เยาวเรศ)	เหมอืนฝัน	(๒๕๑๙	นาท-มยรุฉตัร)	อยธุยา 

ที่ข้ารัก	(๒๕๒๒	พนิตา)	มหาราชด�า	(๒๕๒๔	พิศาล-มนตรี)	
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โกวิทย์ วัฒนกุล ชื่อในการแสดง  โกวิทย์ วัฒนกุล
ชื่อ-นามสกุลจริง โกวิทย์ วัฒนกุล
วันเกิด   ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๗
พิมพ์มือลานดารา ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๙๔

	 โกวทิย์	มชีือ่เล่นว่า	แอ๊ด	เกดิทีอ่�าเภอภเูขยีว	จงัหวดัชยัภมูิ	 

แต่มาเรียนจบชั้น	ม.ศ.	๕	ที่โรงเรียนสิรินธร	จังหวัดสุรินทร์	ระหว่าง 

เรียนก็เป็นชกมวยอยู่ในค่ายมวยโรจนสงคราม	 ต่อมาเมื่อค่ายมวย 

ย้ายเข้ามาในกรุงเทพฯ	 โกวิทย์ก็เลยย้ายตามมาด้วยและมาเรียน 

ต่อที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ระหว่างนั้นเคยไปสมัครถ่ายแบบที่ 

หนังสือบีอาร์และได้ถ่ายแบบร่วมกับ	 อัศวิน	 รัตนประชา-รัชนู 

บุญชูดวง	จนถูกทักว่า	 เป็นดารา	ท�าให้โกวิทย์มุ่งมั่นที่จะเป็นดารา 

ให้ได้

	 โกวทิย์ใช้เวลานานเกอืบ	๓	ปีทีจ่ะสมคัรเป็นดารา	กระทัง่ 

ได้รับค�าแนะน�าให้ไปสมัครเรียนการแสดงก่อนที่อัศวินศิลปะการ 

แสดง	 เมื่อเรียนส�าเร็จ	ณัฐนี	 สิทธิสมาน	 (ปอบหยิบ)	ซึ่งเป็นครูฝึก 

ของอศัวนิศลิปะการแสดงกพ็าโกวทิย์ไปสมคัรเป็นดาราโทรทศัน์ช่อง	 

๓	เรื่อง	สามสิงห์	ซึ่งขณะนั้นยังขาดตัวพระเอกอีกคนหนึ่ง	 โกวิทย์ 

จึงได้เข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรก	จากเรื่องนี้

	 ต่อมาปี	 ๒๕๒๒	 สถานีโทรทัศน์สี	 ช่อง	 ๓	 ร่วมมือกับ 

ไฟว์สตาร์โปรดกัชัน่	ประกาศสร้างละครเรือ่ง	“ขนุศกึ”	บทประพนัธ์ 

ของ	ไม้	เมืองเดิม	โดยมี	สักกะ	จารุจินดา	เป็นคนคัดเลือกดาราเอง	 

โกวทิย์กถ็กูเลอืกไปโดยไม่ได้บอกว่าจะให้แสดงบทใด	แต่ต้องไปเกบ็ 

ตัวที่บ้านของสักกะเพื่อเตรียมความพร้อม	 ฝึกฝนศิลปะการแสดง 

โกวิทย์ใช้เวลาฝึกนานเกือบ	๓	เดือน	สักกะจึงบอกว่า	เลือกโกวิทย์ 

ให้เป็น	“ไอ้เสมา”	พระเอกของเรื่องโดยมี	ดวงดาว	จารุจินดา	เป็น 

ผู้ให้การสนับสนุนด้วย	 เมื่อละครออกอากาศก็ได้รับความนิยม 

เกินคาดและสร้างชื่อเสียงให้กับโกวิทย์เป็นอย่างมาก	

	 ส่วนชื่อเล่นของโกวิทย์ในหมู่ดาราด้วยกันนิยมที่เรียกว่า	 

“เมา”	 นั้น	 ก็มีสาเหตุจากการที่โกวิทย์ได้รับบทเป็น	 ไอ้เสมา	 แต่ 

เพราะ	สมจินต์	ธรรมฑัต	เรียกว่า	ไอ้เส-มา	ผิดว่า	ไอ้สะเมา	คนอื่น	 

จึงเรียกตามกันมาเรื่อย	ๆ	ว่า	“ไอ้เมา”

	 หลงัจากนัน้โกวทิย์กม็ผีลงานละครโทรทศัน์อกีหลายเรือ่ง	 

เช่น	ชลาลยั	เพลงิกนิร	ีไฟแสงโชน	สางสยอง	ทองประกายแสด	ฯลฯ	 

ระหว่างที่โกวิทย์เป็นพระเอกจอแก้วนั้น	ก็มีผู้สร้างรายหลายติดต่อ 

ให้ไปเป็นพระเอกจอเงิน	 แต่ก็มีเหตุติดขัดเรื่องสัญญา	 กระทั่งปี	 

๒๕๒๔	โกวิทย์จึงได้รับเป็นพระเอกจอเงินครั้งแรกในเรื่อง	ชายสาม 

โบสถ์	 คู่กับ	 สุพรรษา	 เนื่องภิรมย์	 เข้าฉายเมื่อวันที่	 ๑๒	 สิงหาคม	 

๒๕๒๔	

		 โกวทิย์แสดงภาพยนตร์ไว้หลายเรือ่ง	เช่น	ปี	๒๕๒๔	สงิโต 

ค�ารามสกาวเดอืน	วนัสงัหาร	ปี	๒๕๒๕	เช่น	ตามรกัตามฆ่า	จ้าวนรก	 

ไอ้ผาง	 ร.ฟ.ท.	 นางแมวป่า	 กระท่อมนกบินหลา	 ปี	 ๒๕๒๖	 เช่น 

๗	 พระกาฬ	 ลูบคมพยัคฆ์	 กตัญญูประกาศิต	 เห่าดง	 ทุ่งปืนแตก 

ไฟรักอสูร	อั้งยี่	พยัคฆ์ทมิฬ	แหกนรกเวียตนาม	นักเลงข้าวนึ่ง	สิงห์ 

ด่านเกวียน	ไอ้	ป.๔	ไม่มีเส้น	หัวใจทมิฬ	ปี	๒๕๒๗	เช่น	ถล่มด่านปืน	 

เขี้ยวฉลาม	ตีแสกหน้า	เสือใบ	ลวดหนาม	ไอ้โหด.๓๕๗	หน่วย	๑๒๓	 

อาจารย์เด๋อเจอพุ่มพวง	 เพชรตัดเพชร	ขอโทษทีที่รัก	 แตนป่าแตก	 

อีเสือเทียน	พรหมสี่หน้า	ครูเสือ	ป่าเดือด	มือเหนือเมฆ	ยอดนักเลง	 

น�้าผึ้งป่า	ปี	๒๕๒๘	เช่น	นางเสือดาว	หัวใจเถื่อน	มือปืนคาราบาว	 

เลือดตี๋ก็สีแดง	 เรียม	 นักล่าสลาตัน	 แก้วกลางดง	 ปี	 ๒๕๒๙	 เช่น 

ขุมทองนรก	 ค�าสิงห์	 ปรารถนาแห่งหัวใจ	 ฆ่าเอาบุญ	 เปิดบัญชีฆ่า	 

สิงห์ต้องสู้	 ปืนเถื่อน	 เก่งเฮงโหด	 ปี	 ๒๕๓๐	 เช่น	 พรายตะเคียน 

คาวน�้าผึ้ง	นักรบพบรัก	ปี	๒๕๓๑	เช่น	ปีศาจสีเงิน	เพชรพยัคฆราช	 

นักรบด�า	ภูผาทอง	ดงพญาเสือ	ตลาดพรหมจารี	วัยหวานวัยคนอง	 

เพชฌฆาตเดนสงคราม	ปี	๒๕๓๒	เช่น	เรือนแพ	เพชรตาแมว	โหด 

ตามคิว	ปี	๒๕๓๓	เช่น	ทอง	๔	ตะเคียนคู่	มูเซอด�า	นางพญางูผี	๒	 

กองทัพเถื่อน	 ตี๋ใหญ่	 ๒	 เจาะนรกเผด็จศึก	 ตะบันเพลิง	 นายซีอุย 

แซ่อึง้	(๒๕๓๔)	ยากซู่าแก๊งค์ค้าคน	(๒๕๓๕)	กระหน�า่ให้แสบสะเทนิ	 

(๒๕๓๖)	เจ้าพ่อ	(๒๕๓๖)	อยูท่ีใ่จจะไขว่คว้า	(๒๕๓๗)	กองพนัทหาร 

เกณฑ์	 ตอน	 แนวรักริมฟุตบาท	 (๒๕๓๙)	 โกลด์คลับเกมล้มโต๊ะ	 

(๒๕๔๔)	อมนุษย์	(๒๕๔๗)	๑๐๒	ปิดกรุงเทพปล้น	(๒๕๔๗)	ฯลฯ	

	 โกวิทย์	 ได้รับรางวัลตุ ๊กตาทองพระสุรัสวดีประจ�าปี	 

๒๕๓๑	 ในฐานะดาวร้ายชายจากเรื่อง	 ตลาดพรหมจารี	 และได้รับ 

รางวัลทางละครโทรทัศน์อีกหลายรางวัลและยังมีผลงานปรากฏให้ 

เห็นทั้งทางจอแก้วจอเงินตลอดมา
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ปิยะ ตระกูลราษฎร์ ชื่อในการแสดง  ปิยะ ตระกูลราษฎร์
ชื่อ-นามสกุลจริง ปิยะ ตระกูลราษฎร์
วันเกิด   ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
พิมพ์มือลานดารา ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๙๕

	 ปิยะ	เกิดที่อ�าเภอสองพี่น้อง	จังหวัดสุพรรณบุรี	เรียนจบ 

ชั้น	ม.ศ.	๕	แล้วก็เข้ากรุงเทพฯ	มาเป็นเด็กวัดพระพิเรนทร์	เคยเป็น 

ช่างตัดผม	รับจ้างแบกของในตลาดสด	ขับรถสามล้อถีบ	ปี	๒๕๑๖	 

เริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์ด้วยการแสดงเป็นตัวประกอบหางแถว 

ประเภทโป้งเดียวจอด	 รอคอยงานอยู่แถวหลังเฉลิมกรุง	 เช่นเรื่อง 

นี่หรือชีวิต	 (สมบัติ)	 แต่ที่แสดงแล้วมีชื่อเป็นที่รู้จักก็คือ	 มนต์รัก 

แม่น�้ามูล	 (๒๕๒๐	 สมบัติ-นัยนา-เนาวรัตน์)	 สร้างโดย	 ดวงกมล 

มหรสพ	ของ	กมล	กุลตังวัฒนา	โดยในเรื่องปิยะได้บทเป็นพระรอง	 

มนต์รักแม่น�้ามูล	ประสบความส�าเร็จเกินคาด	ท�าให้กมลตัดสินใจที่ 

จะสร้างภาพยนตร์แนวสะท้อนปัญหาสงัคมไทยในเรือ่ง	ครบู้านนอก	 

บทประพันธ์ของ	 ค�าหมาน	 คนไค	 โดยผลักดันให้	 สุรสีห์	 ผาธรรม 

ผูช่้วยผูก้�ากบัเรือ่ง	มนต์รกัแม่น�้ามลู	ขึน้มาเป็นผูก้�ากบัการแสดง	แต่ 

พระเอกของเรื่องนั้น	 กมลเลือกปิยะขึ้นมาเป็นพระเอกท่ามกลาง 

เสียงคัดค้าน	 แถมนางเอกก็ยังหน้าใหม่อีก	 หลายคนในทีมงานเริ่ม 

ไม่แน่ใจในอนาคตของครูบ้านนอกเพราะหน้าหนังขายไม่ได	้ มีแต่ 

เพียงกมลเท่านั้นที่เชื่อว่า	ต้องขายได้	

	 แต่เมื่อครูบ้านนอกสร้างเสร็จ	ก็ถูกกดราคาจากสายหนัง 

อ้างว่า	 ไม่มีใครรู้จักพระเอก-นางเอก	 เป็นหนังสารคดี	 ไม่มีจุดขาย	 

แต่กมลก็เสี่ยงเปิดฉายรอบพิเศษโดยเชิญนักเขียนฝีปากกล้าอย่าง	 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมช	อดีตนายกรัฐมนตรี	มาเป็นผู้ชมพร้อมยินดี 

น้อมรับค�าวิจารณ์	 แต่	 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	 ปราโมช	 กลับให้ค�าชมว่า 

“ครูบ้านนอก	 เป็นหนังดีที่น่าดู”	 เท่านั้นเอง	 จากภาพยนตร์ที่ไม่มี 

กระแส	 จากดาราที่ผู้คนไม่รู้จัก	 จากปากต่อปาก	ก็เล่าลือจนท�าให้ 

ครูบ้านนอกประสบความส�าเร็จเกินคาด	 นักศึกษาวิทยาลัยครู 

ทั่วประเทศต่างแห่กันไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้	 ครูบ้านนอก	 เข้าฉาย 

ครั้งแรกวันที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๒๑	นอกจากจะท�ารายได้สูงแล้ว	ยัง 

ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประเทศรัสเซีย	 ๒	 รางวัลคือ	 ภาพยนตร์ 

สร้างสรรค์และผู้ก�ากับดีเด่น	 ปิยะ-วาสนา	 จึงแจ้งเกิดทันทีจาก 

ภาพยนตร์เรือ่งนีแ้ละถกูจบัคูใ่ห้แสดงเป็นครคููก่นัอกีหลายเรือ่งและ 

ยังส่งผลให้เกิดกระแสการสร้างหนังครูขึ้นมา	

	 จากนัน้ปิยะกม็ผีลงานภาพยนตร์ตดิต่อกนัหลายเรือ่ง	เช่น	 

ทุ่งรวงทอง	 (๒๕๒๒	 ปิยะ-นิรัชรา)	 ส.ต.ท.บุญถึง	 (๒๕๒๒	 ปิยะ- 

จารุณี)	 มนุษย์	 ๑๐๐	 คุก	 (๒๕๒๒	ปิยะ-ยอดชาย)	 อยุธยาที่ข้ารัก	 

(๒๕๒๒	กรุง-ยอดชาย-ภาวนา)	ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่	 (๒๕๒๓	ปิยะ- 

วาสนา)	จฬุาตรคีณู	(๒๕๒๓	สรพงศ์-ปิยะ-พศิาล-วาสนา-เนาวรตัน์)	 

ลูกแม่มูล	 (๒๕๒๓	 ปิยะ-สุพรรษา)	 สู้ยิบตา	 (๒๕๒๓	ปิยะ-ลลนา)	 

เทพเจ้าบ้านบางปูน	 (๒๕๒๓	 ปิยะ-วัลภา)	 สันก�าแพง	 (๒๕๒๓ 

สรพงศ์-นันทิดา-พอเจตน์-ธิติมา)	สาวน้อย	(๒๕๒๔	จารุณี-ไกรสร- 

อ�าภา)	 ทุ่งกุลาร้องไห้	 (๒๕๒๔	 ปิยะ-อนุสรณ์)	 ครูวิบาก	 (๒๕๒๔	 

ปิยะ-วาสนา)	 ครูดอย	 (๒๕๒๕	 สรพงศ์-ปิยะ-วาสนา-นันทิดา) 

คุณรักผมไหม	(๒๕๒๕	ทูน-จารุณี-ปิยะ)	มนต์รักล�าน�้าพอง	(๒๕๒๕	 

ฤทัยรัตน์-พอเจตน์)	 เพื่อน-แพง	 (๒๕๒๖	 สรพงศ์-ปิยะ-ชณุตพร- 

คะนึงนิจ)	นางสิงห์แก้มแดง	(๒๕๒๖	สรพงศ์-จารุณี)	สวรรค์บ้านนา	 

(๒๕๒๖	ปิยะ-แสงเดือน)	 ไม้เรียวหัก	 (๒๕๒๗	ทูน-สินจัย)	ครูปิยะ	 

(๒๕๒๗	ปิยะ-ทวนธน)	๑๐	คงกระพนั	(๒๕๒๗	ปิยะ-ทวนธน-สนิจยั)	 

ครูชายแดน	(๒๕๒๗	สรพงศ์-ปิยะ)	ยอดนักเลง	(๒๕๒๗	ไชยยันต์- 

ปิยะ-โกวทิ)	หมอบ้านนอก	(๒๕๒๘	ปิยะ-จารณุ)ี	ด่วนยะลา	(๒๕๓๐	 

ปิยะ-สมชาติ-วิยะดา)	ฯลฯ	

	 ปิยะ	 ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดาราน�าชายจากภาพยนตร์ 

เรื่อง	เทพเจ้าบ้านบางปูน	นอกจากนี้	ปิยะยังเคยกลั่นน�้าตามาเป็น 

เพลงดงั	ๆ 	ให้สายณัห์	สญัญา	ขบัร้อง	เช่นเพลง	ไก่จ๋า	หนึง่ปีทีท่รมาน	 

ศึกอัศวินด�า	จนโด่งดังทั่วประเทศ	สุดท้ายปิยะยังเบนเข็มจากดารา 

ไปเป็นนักพากย์มวยจนเป็นที่รู้จักทั่วไป
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วาสนา สิทธิเวช ชื่อในการแสดง  วาสนา สิทธิเวช
ชื่อ-นามสกุลจริง วาสนา สิทธิเวช
วันเกิด   - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
พิมพ์มือลานดารา ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๙๖

	 วาสนา	มชีือ่เล่นว่า	ก้อย	เกดิทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่	ขณะเรยีน 

ชั้น	ม.ศ.	๕	เคยประกวดนางงามผมสวยของยาย้อมผมออด๊าซ	ต่อ 

มาเมื่อเข้ากรุงเทพฯ	 มาเรียนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ก็ทราบข่าว 

จากหนังสือพิมพ์ว่า	 มีการรับสมัครดาราภาพยนตร์	 ก็เลยเขียน 

ประวตั	ิส่งรปูถ่ายไปสมคัรทิง้ไว้	แต่ว่าเรือ่งทีไ่ปสมคัรนัน้	กไ็ม่ได้เรยีก 

ตัวสักที	 ต่อมามีจดหมายมาเรียกตัวให้ไปสัมภาษณ์	 แต่ว่าเป็นของ 

ดวงกมลมหรสพที่ไม่ได้สมัครไว้	 เมื่อไปแสดงตัว	 กมลก็พอใจใน 

บุคลิกหน้าตาของวาสนา	 จึงให้รับบท	“ครูดวงดาว”	นางเอกเรื่อง	 

ครูบ้านนอก	ซึ่งต้องคู่กับ	ปิยะ	ตระกูลราษฎร์	พระเอกใหม่เช่นกัน		

	 ครูบ้านนอก	บทประพันธ์ของ	ค�าหมาน	คนไค	โดยผลัก 

ดันให้	สุรสีห์	ผาธรรม	ผู้ช่วยผู้ก�ากับเรื่อง	มนต์รักแม่น�้ามูล	(๒๕๒๐)	 

ขึ้นมาเป็นผู้ก�ากับการแสดง	 ท่ามกลางเสียงคัดค้านทั้งพระเอก- 

นางเอกกเ็ป็นดาราใหม่อกี	หลายคนในทมีงานเริม่ไม่แน่ใจในอนาคต 

ของครูบ้านนอกเพราะหน้าหนังขายไม่ได้	 มีแต่เพียงกมลเท่านั้นที่ 

เชื่อว่า	ต้องขายได้

	 แต่เมื่อครูบ้านนอกสร้างเสร็จ	ก็ถูกกดราคาจากสายหนัง 

อ้างว่า	 ไม่มีใครรู้จักพระเอก-นางเอก	 เป็นหนังสารคดี	 ไม่มีจุดขาย	 

แต่กมลก็เสี่ยงเปิดฉายรอบพิเศษโดยเชิญนักเขียนฝีปากกล้าอย่าง	 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมช	อดีตนายกรัฐมนตรี	มาเป็นผู้ชมพร้อมยินดี 

น้อมรับค�าวิจารณ์	 แต่	 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	 ปราโมช	 กลับให้ค�าชมว่า 

“ครูบ้านนอก	 เป็นหนังดีที่น่าดู”	 เท่านั้นเอง	 จากภาพยนตร์ที่ไม่มี 

กระแส	 จากดาราที่ผู้คนไม่รู้จัก	 จากปากต่อปาก	ก็เล่าลือจนท�าให้ 

ครูบ้านนอกประสบความส�าเร็จเกินคาด	 นักศึกษาวิทยาลัยครู 

ทั่วประเทศต่างแห่กันไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้	 ครูบ้านนอก	 เข้าฉาย 

ครั้งแรกวันที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๒๑	นอกจากจะท�ารายได้สูงแล้ว	ยัง 

ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประเทศรัสเซีย	 ๒	 รางวัลคือ	 ภาพยนตร์ 

สร้างสรรค์และผู้ก�ากับดีเด่น	 ปิยะ-วาสนา	 จึงแจ้งเกิดทันทีจาก 

ภาพยนตร์เรือ่งนีแ้ละถกูจบัคูใ่ห้แสดงเป็นครคููก่นัอกีหลายเรือ่งและ 

ยังส่งผลให้เกิดกระแสการสร้างหนังครูขึ้นมา

	 เพียงเรื่องเดียว	 ก็สร้างชื่อเสียงให้กับวาสนาอย่างมาก	 

จากนั้นวาสนาก็มีผลงานภาพยนตร์ตามมาอีก	เช่น	ชีวิตนี้..เพื่อเธอ	 

(๒๕๒๒	 วิฑูรย์-วาสนา)	 หนองหมาว้อ	 (๒๕๒๒	 วาสนา-อุดม)	 เรือ 

เพลง	 (๒๕๒๒	 ยอดรัก-วาสนา)	 รอยไถ	 (๒๕๒๒	สรพงศ์-นันทนา)	 

ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่	(๒๕๒๓	ปิยะ-วาสนา)	ฝนตกแดดออก	(๒๕๒๓	 

สรพงศ์-ลลนา)	ผีหัวขาด	 (๒๕๒๓	สรพงศ์-วาสนา)	รักเธอสุดหัวใจ	 

(๒๕๒๓)	 จุฬาตรีคูณ	 (๒๕๒๓	 สรพงศ์-ปิยะ)	 อารีดัง	 (๒๕๒๓ 

จตุพล-มิสซองซุนมี-วาสนา)	 ผัวนอกคอก	 (๒๕๒๓	 สมบัติ-วาสนา)	 

อาอี๊	 (๒๕๒๓	 สรพงศ์-วาสนา-เปียทิพย์)	 ทายาทลูกทุ่ง	 (๒๕๒๓ 

สุรชัย-พิศมัย-วาสนา)	 จากเธอที่เขาพิงกัน	 (๒๕๒๓	 สรพงศ์- 

พอเจตน์-วาสนา)	เสือเฒ่าสิงห์หนุ่ม	(๒๕๒๔	สมบัติ-รณ)	ยอดหญิง 

ผู้ยิ่งใหญ่	(๒๕๒๔	สมบัติ-วาสนา-ยอดชาย)	ครูวิบาก	(๒๕๒๔	ปิยะ- 

วาสนา)	 ทอง	 ภาค	 ๒	 (๒๕๒๕	 โรเบิร์ต	 กินตี้)	 ครูดอย	 (๒๕๒๕ 

สรพงศ์-ปิยะ-วาสนา-นันทิดา)	 เพลิงภูหลวง	 (๒๕๒๕	 สรพงศ์-ทูน)	 

พ่อจอมยวน	แม่จอมยุ่ง	(๒๕๒๙	ธเนศ-จินตหรา)	

	 วาสนาเริ่มแสดงละครโทรทัศน์เมื่อปี	 ๒๕๒๕	 และเป็น 

พธิกีรรายการเกมโชว์และต่อมามคีรอบครวัไปอยูต่่างประเทศ	ก่อน 

ที่จะกลับมาเมืองไทยและรับงานแสดงโทรทัศน์อีกครั้ง
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ดวงเดือน จิไธสงค์ ชื่อในการแสดง  ดวงเดือน จิไธสงค์
ชื่อ-นามสกุลจริง ดวงเดือน จิไธสงค์
วันเกิด   พ.ศ. ๒๕๐๘
พิมพ์มือลานดารา ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๙๗

	 ดวงเดอืน	ชือ่เล่นว่า	เดอืน	เกดิทีจ่งัหวดันครราชสมีา	เคย 

เป็นนางงามสงกรานต	์ ต่อมาปี	 ๒๕๒๙	 เข้าประกวดมิสไทยแลนด์ 

เวิร์ด	 ได้ต�าแหน่งรองมิสไทยแลนด์เวิร์ด	 (แสงระวี	 อัศวรักษ์	 เป็น 

มิสไทยแลนด์เวิร์ด)	จากนั้นปี	๒๕๓๐	เข้าประกวดนางสาวไทย	ได้ 

ต�าแหน่งรองนางสาวไทย	(ชุติมา	นัยนา	เป็นนางสาวไทย)	หลังจาก 

นั้น	 วิฑูรย์	 เชาว์ประดิษฐ์	 ติดต่อให้มาจะให้เป็นนางเอกภาพยนตร์ 

เรื่อง	 ปุลากง	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ดวงเดือนเคยอ่านมาก่อนและชอบมาก	 

จึงตอบตกลงจะแสดง	 แต่ระหว่างรอการเขียนบท	 วิฑูรย์ก็ให้ 

ดวงเดือนแสดงภาพยนตร์ไปพลางก่อน	โดยเริ่มจากภาพยนตร์แนว 

บูเ๊รือ่ง	ล�าพนูแดง	โดยแสดงคูก่บั	สรพงศ์	ชาตร	ีซึง่ครัง้แรกดวงเดอืน 

ก็ตอบปฏิเสธเพราะจะรอแสดงเรื่อง	ปุลากง	แต่	สรพงศ์	ชาตรี	ก็ให้ 

ค�าแนะน�าว่า	 ให้แสดงไปก่อนถือว่าเป็นการฝึก	 หาประสบการณ์ 

ดวงเดือนจึงได้แสดง	 ล�าพูนแดง	 เป็นเรื่องแรก	 ขณะที่	 โชคชัย 

มหาสมบตั	ิผูส้ร้างอกีรายหนึง่กต็ดิต่อให้ดวงเดอืนแสดงเป็นนางเอก 

ภาพยนตร์บู๊เรื่อง	ชาติอ�ามหิต	คู่กับ	สรพงศ์	ชาตรี	อีก	ปรากฏว่า	 

ชาตอิ�ามหติ	ซึง่แสดงเป็นเรือ่ง	๒	ถ่ายเสรจ็และเข้าฉายได้ก่อน	ล�าพนู 

แดง	โดย	ชาติอ�ามหิต	เข้าเมื่อวันที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๓๑	ส่วน	ล�าพูน 

แดง	เข้าฉายเมื่อวันที่	๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๓๑

	 จากนั้น	ดวงเดือน	ก็แสดงภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง	เช่น	 

คูแ่ค้นปืนเดอืด	(๒๕๓๑	สรพงศ์-กรงุ-ดวงเดอืน)	โหดทะลฟุ้า	(๒๕๓๒	 

สรพงศ์-ดวงเดือน)	 เทวดาสั่งตาย	 (๒๕๓๒	 สรพงศ์-ดวงเดือน) 

ฟ้าทลายโจร	 (๒๕๓๒	 สรพงศ์-ดวงเดือน)	 ฆ่า?ดิบ..ดิบ	 	 (๒๕๓๒ 

สรพงศ์-ดวงเดือน)	บ้าทะลุดิน	(๒๕๓๒	สรพงศ์-ดวงเดือน)	ทับเทวา	 

(๒๕๓๒	บิณฑ์-เอกพันธ์-ขวัญฤดี)	 โคตรอ�ามหิต	 (๒๕๓๒	 สรพงศ์- 

ดวงเดือน)	หินตัดเหล็ก	(๒๕๓๓	สรพงศ์-พันนา-ดวงเดือน)	คนเลี้ยง 

ช้าง	(๒๕๓๓	สรพงศ์-รณ-ดวงเดือน)	โหดเนื้อหิน	(๒๕๓๓	สรพงศ์- 

ดวงเดือน)	เจ้าพ่อทรหด	(สรพงศ์-กฤษณะ-ดวงเดือน)	โหดพระกาฬ	 

(สรพงศ์-ดวงเดือน)

	 ในจ�านวนนี้เรื่อง	คนเลี้ยงช้าง	ของ	ม.จ.ชาตรีเฉลิมยุคล	 

เป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่	ใช้เวลาถ่ายท�านานเกือบ	๓	ปีและท�าให้ 

ดวงเดือนเป็นที่รู ้จักมากขึ้น	 แต่ดวงเดือนก็ยุติบทบาทการแสดง 

ภาพยนตร์และโทรทศัน์เพราะออกไปใช้ชวีติคูก่บั	สรพงศ์	ชาตร	ีและ 

ช่วยงานงานบุญที่	อุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์	โต	พรหมรังสี	ที่ 

อ�าเภอสีคิ้ว	จังหวัดนครราชสีมา	จนบัดนี้
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สรพงศ์ ชาตรี ชื่อในการแสดง  สรพงศ์ ชาตรี
ชื่อ-นามสกุลจริง กรีพงศ์ เทียมเศวต
วันเกิด   ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
พิมพ์มือลานดารา ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๙๘

	 สรพงศ์	มีชื่อเล่นว่า	 เอก	 เดิมมีชื่อจริงว่า	พิทยา	 เทียม- 

เศวต	เกิดที่อ�าเภอมหาราช	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เรียนจบ	ป. 

๔	ที่โรงเรียนมหาราชประชานิมิต	เข้ามาบวชเรียนที่วัดดาวดึงษ์	ฝั่ง 

ธนบรุ	ีสอบได้นกัธรรมเอกและสอบเทยีบได้ชัน้	ม.ศ.๓	จงึสกึออกมา 

ต่อสู้ชีวิตแถวหลังเฉลิมกรุง	 เป็นเด็กยกรีเฟล็กซ์	 เสริ์ฟน�้าและเป็น 

ตัวประกอบแสดงภาพยนตร์ในปี	๒๕๑๑-๒๕๑๒	ยุคที่	มิตร-สมบัติ- 

ไชยา	เป็นพระเอก	ได้ค่าตัววันละ	๓๐-๔๐	บาท	เช่นเรื่อง	สอยดาว 

สาวเดอืน	รอยพราน	ดาวพระเสาร์	ต้อยติง่	๗	สงิห์คนืถิน่	ฟ้าคะนอง	 

กระทั่ง	สุรพงศ์	โปร่งมณี	พามาฝากกับวังละโว้และม.จ.ชาตรีเฉลิม 

ยุคล	ให้แสดงภาพยนตร์โทรทัศน์	เช่นเรื่อง	ห้องสีชมพู	(เป็นผู้ร้าย)	 

และเปน็พระรองในเรือ่ง	ป่าสังคม	หมอผ	ีต่อมาเมื่อ	ม.จ.ชาตรีเฉลิม 

ยุคล	สร้างภาพยนตร์เรื่อง	มันมากับความมืด	จึงให้	สรพงศ์	ชาตรี	 

เป็นพระเอกเรื่องแรกคู่กับ	นัยนา	ชีวานันท์	

	 ส่วนชื่อ	สรพงศ์	ชาตรี	นั้น	ค�าว่า	สร	มาจาก	“อนุสรณ์ 

มงคลการ”	 พระนามของพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าอนุสรณ์ 

มงคลการ	ผู้ก่อตั้งละโว้ภาพยนตร์เสด็จพ่อของ	ม.จ.ชาตรีเฉลิมยุคล	 

ส่วนค�าว่า	พงศ์	มาจาก	“สรุพงศ์	โปร่งมณ”ี	ผูช้กัน�าให้สรพงศ์มาพบ 

กับ	 ม.จ.ชาตรีเฉลิมยุคล	 และค�าว่า	 ชาตรี	 มาจากพระนามของ	 

มจ.ชาตรเีฉลมิยคุล	แต่ทีเ่หน็เขยีนว่า	“สรพงษ์”	นัน้กเ็พราะคนเขยีน 

ใบปิดเข้าใจผิด	จึงมีการเขียนทั้งชื่อ	สรพงศ์และสรพงษ์	ตลอดมา	

	 จากนั้นสรพงศ์ได้แสดงเป็นพระเอกเรื่อง	 เขาชื่อกานต์	 

(๒๕๑๖)	ไอ้แกละเพือ่นรกั	(๒๕๑๗)	เทพธดิาโรงแรม	(๒๕๑๗)	ความ 

รกัครัง้สดุท้าย	(๒๕๑๘)	เทวดาเดนิดนิ	(๒๕๑๙)	และเริม่รบังานนอก 

สังกัดโดยแสดงภาพยนตร์เรื่อง	สัตว์มนุษย์	ของวินิจ	ภักดีวิจิตร	แต่ 

กย็งัไม่ได้เป็นพระเอกเตม็ตวั	กระทัง่ได้แสดงเรือ่ง	วรีะบรุษุกองขยะ	 

(๒๕๑๙)	ของ	ชุติมา	สุวรรณรัตน์	จึงเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้น	แต่ที่นับ 

ว่าประสบความส�าเร็จสูงสุด	ก็คือเรื่อง	แผลเก่า	(๒๕๒๐)	ของ	เชิด	 

ทรงศรี

	 สรพงศ์แสดงภาพยนตร์ไว้มากกว่า	๕๕๐	เรื่อง	เช่น	ขัง	๘	 

(๒๕๑๗)	ปี	๒๕๑๙	เช่น	๓	นกัสูผู้ย้ิง่ใหญ่	นางแบบมหาภยั	ไอ้แมงดา	 

ป่ากามเทพ	สิงห์สลัม	แดงอังคาร	เสาร์	๕	ปี	๒๕๒๐	เช่น	ทางชีวิต	 

ไอ้ควายเหล็ก	 รักคุณเข้าแล้ว	 เจ้าพ่อ	 ๗	 คุก	 ทีใครทีมัน	 กูซิใหญ่ 

๑	 ต่อ	 ๗	 ลุย	 เหยียบหัวสิงห์	 ๗	 ประจัญบาน	 ลุยแหลก	 คู่ทรหด 

เก้าล้านหยดน�า้ตา	ชวีติบดัซบ	แม่ปลาช่อน	ผูย้ิง่ใหญ่ชายแดน	รกุฆาต	 

ไอ้คุณเฉิ่ม	ตามฆ่า	๒๐,๐๐๐	ไมล์	ปี	๒๕๒๑	เช่น	รักแล้วรอหน่อย	 

ดวงเพชฌฆาต	รักระแวง	ไอ้ขุนทอง	ตะวันอ้อมข้าว	เมืองในหมอก	 

ลูกทุ่งเพลงสวรรค์	แตกหนุ่มแตกสาว	ขโมยที่รัก	เกวียนหัก	น้องเมีย	 

แผ่นดินวิปโยค	ขุนกระทิง	คนมีคาว	ไอ้	๘	นิ้ว	เขาใหญ่	ปี	๒๕๒๒	 

เช่น	ไผ่สีทอง	วิมานไฟ	รอยไถ	รักประหาร	สุดห้ามใจรัก	เสือภูเขา	 

ไผ่แดง	 สวรรค์ปิด	 น�้าใต้ศอก	 อยู่อย่างเสือ	 ลูกทาส	 แม่ค้าขายผัก	 

บ้านไร่นาเรา	อยูก่บัก๋ง	แม่เขยีวหวาน	ปี	๒๕๒๓	เช่น	ดอกแก้ว	จบักงั 

กรรมกรเต็มขั้น	 ช่างเขาเถอะ	 ไฟนรกขุมโลกันต์	 เสือน้อย	 กากี 

พ่อจ๋า	เจ้าพายุ	ไอ้ย่ามแดง	ผีหัวขาด	ย.ยอดยุ่ง	จุฬาตรีคูณ	ไกรทอง	 

ปี	๒๕๒๔	เช่น	รักข้ามคลอง	เสือมังกร	ถ้าเธอยังมีรัก	เจ้าพ่อภูเขียว	 

ยางโทน	กามนติวาสฏิฐ	ีนกน้อย	ไอ้ค่อม	สามเสอืสพุรรณ	ด�าอ�ามหติ	 

ปี	๒๕๒๕	เช่น	เพลิงภูหลวง	ไอ้ผาง	ร.ฟ.ท.	ครูดอย	เพชรตัดหยก	 

ดาวพระเสาร์	 เฮงสองร้อยปี	 ปี	 ๒๕๒๖	 เช่น	 มือปืน	 เพื่อน-แพง 

ไอ้ขี้เมา	 ไอ้	ป.๔	 ไม่มีเส้น	มรกตด�า	พยัคฆ์ยี่เก	ผู้แทนนอกสภา	ปี	 

๒๕๒๗	 เช่น	 ข้ามากับพระ	 อิสรภาพของทองพูน	 โคกโพ	 เพชรตัด 

เพชร	ปี	๒๕๒๘	เช่น	จับตาย	ผู้การเรือเร่	ปล้นลอยฟ้า	ตะวันยิ้มแฉ่ง	 

ปี	๒๕๒๙	เช่น	แหม่มกะปิ	ลูกทุ่งฮอลิเดย์	ปี	๒๕๓๐	เช่น	บ้าน	เพชร 

เสี้ยนทอง	พลอยทะเล	ปี	๒๕๓๑	นักรบด�า	 (๒๕๓๒)	คนเลี้ยงช้าง	 

(๒๕๓๓)		

	 สรพงศ์	ได้รบัรางวลัทางการแสดงจากหลายสถาบนั	เช่น	 

รางวัลตุ ๊กตาทองพระสุรัสวดี	 ดาราน�าชายยอดเยี่ยม	 จากเรื่อง 

สัตว์มนุษย์	ชีวิตบัดซบ	มือปืน	มือปืน	๒	สาละวิน	เสียดาย	๒	รางวัล 

สุพรรณหงส์	 ดาราน�าชายยอดเยี่ยม	 จากภาพยนตร์เรื่อง	 ถ้าเธอ 

ยังมีรัก	 มือปืน	 และนักแสดงประกอบชายจากเรื่อง	 องค์บาก	 ๒ 

ส่วนรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง	 นักแสดงชายยอดเยี่ยม	 จากเรื่อง 

มือปืน	๒	สาละวิน	
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จินตหรา สุขพัฒน์ ชื่อในการแสดง  จินตรา สุขพัฒน์
ชื่อ-นามสกุลจริง จินตรา สุขพัฒน์
วันเกิด   ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘
พิมพ์มือลานดารา ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๕๓

๙๙

	 จินตหรา	 มีชื่อเล่นว่า	 แหม่ม	 เกิดที่อ�าเภอพระประแดง	 

จังหวัดสมุทรปราการ	 หลังเรียนจบชั้น	 ปวช.	 จากโรงเรียนกิตติ- 

พาณชิย์	กเ็ข้าท�างานเป็นเลขานกุารของแผนกพฒันาการขายเครือ่ง 

ส�าอางเพี๊ยซ	อยู่ที่บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติคส์	จ�ากัด	ก่อน 

เข้าวงการภาพยนตร์เคยถ่ายแบบโฆษณาสินค้า	 เปาโลโลชั่น	 ผ้า- 

อนามัยลอริเอะ	 และยังเคยถูกทาบทามให้แสดงภาพยนตร์เรื่อง 

น�้าพุ	 ต่อมาในป	ี ๒๕๒๘	 จินตหราก็เข้าวงการภาพยนตร์โดยสังกัด 

ค่ายไฟว์สตาร์โปรดักชั่นและได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือ	ผู้ใหญ่ 

ลีกับนางมา	 ซึ่งมี	 สักกะ	 จารุจินดา	 เป็นผู้ก�ากับ	 โดยแสดงคู่กับ	 

ไพโรจน์	สังวริบุตร	เข้าฉายเมื่อวันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๒๘	กระแส 

ตอบรับอยู่ในเกณฑ์ดีประกอบกับจินตหรามีผลงานต่อมาอีกคือ	 

สองพี่น้อง	 (อ�าพล-อธิป)	 แก้วกลางดง	 (ยุรนันท์)	 จึงท�าให้ชื่อของ 

จนิตหราตดิอยูใ่นใจของแฟนภาพยนตร์ในยคุนัน้	ยิง่เมือ่ขึน้ปี	๒๕๒๙	 

ที่ค่ายไฟว์สตาร์สร้างภาพยนตร์ที่จินตหราแสดงออกมาฉายอีก	 ๘	 

เรื่องซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงคู่กับ	 อ�าพล	 ล�าพูน	 เช่น	 คู่วุ่นวัยหวาน 

(อ�าพล)	 เมียแต่ง	 (ยุรนันท์)	พ่อจอมยวน	แม่จอมยุ่ง	 (ธเนศ)	หัวใจ 

เดยีวกนั	(อ�าพล)	แรงหงึ	(อ�าพล)	ดวงใจกระซบิรกั	(ชยัรตัน์)	ไปรษณย์ี 

สือ่รกั	(ยรุนนัท์)	ปัญญาชนก้นครวั	(อ�าพล)	กย็ิง่เป็นแรงส่งให้เหน็ถงึ 

ความสามารถในด้านการแสดงของจนิตหราและในปีนีเ้องทีจ่นิตหรา 

ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองค�า	 ผู้แสดงน�าหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่อง	 

แรงหึง	ซึ่งก�ากับโดย	แจ๊สสยาม	เป็นรางวัลแรกทางการแสดง

	 ปี	 ๒๕๓๐	 มีภาพยนตร์ที่จินตหราแสดงเข้าฉายถึง	 ๑๐	 

เรื่องคือ	 ไฟเสน่หา	 (อ�าพล)	 ค�ามั่นสัญญา	 (สันติสุข)	 หลังคาแดง 

(ธงไชย)	สะพานรักสารสิน	(รอน)	วงศาคณาญาติ	(สันติสุข)	หวาน 

มนัส์ฉนัคอืเธอ	(สนัตสิขุ)	ด้วยเกล้า	(สนัตสิขุ)	รกัใคร่	(สนัตสิขุ)	เหยือ่	 

รกัจ๋ามาแล้วจ้ะ	(สนัตสิขุ)	แต่ทีน่่ากล่าวถงึกค็อื	ค�ามัน่สญัญา	เพราะ 

เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างจินตหรากับ	 สันติสุข	 พรหมศิริ	 

พระเอกคนใหม่ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับแฟนภาพยนตร์เป็น 

อย่างมากและสันติสุขก็ยังได้รับรางวัลตุ๊กตาเงินดาวรุ่งชายจาก 

ภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย	 และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ท�าให้ชื่อของ	 สันติสุข- 

จนิตหรา	ถกูจบัตามองในฐานะพระเอก-นางเอกคูข่วญัอกีคูห่นึง่ของ 

เมืองไทย	 ขณะที่จินตหราเองก็ยังได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองค�า 

เป็นครั้งที่	๒	 ในฐานะผู้แสดงน�าหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่อง	 เหยื่อ	ซึ่ง 

ก�ากับโดย	ชนะ	คราประยูร

	 ปี	๒๕๓๑	มีผลงานภาพยนตร์จินตหราเข้าฉาย	๙	เรื่อง	 

ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงคู่กับสันติสุข	 พรหมศิริ	 เช่น	 คู่กรรม	 (วรุฒ) 

กลิ่นสีและกาวแป้ง	 (รอน)	 หวานมันส์ฉันคือเธอ	 ตอนที่ยังเหลือ	 

(สันติสุข)	บุญชูผู้น่ารัก	(สันติสุข)	พี่เลี้ยง	(สันติสุข)ตลาดพรหมจารี	 

(สันติสุข)	ความรัก	 (สันติสุข)	 เขาชื่อกานต์	 (วรุฒ)	กลิ่นสี	๒	ตอน 

จีบสาวจิ๊จ๊ะ	 (รอน)	 ซึ่งปีนี้	 จินตหราก็ยังได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง 

พระสุรัสวดีในฐานะดาราน�าหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่อง	 คู่กรรม	 ซึ่ง 

ก�ากับโดย	รุจน์	รณภพ	จากนั้นจินตหราก็มีผลงานภาพยนตร์ติดต่อ 

กันเรื่อยมารวมแล้วไม่น้อยกว่า	๗๑	เรื่อง		

	 จนิตหรา	นบัเป็นดาราทีค่รองความนยิมได้อย่างยาวนาน 

โดยเฉพาะช่วงปี	๒๕๒๗-๒๕๔๐	อาจเรียกได้ว่า	เป็นนางเอกอันดับ 

หนึง่คนสดุท้ายของวงการภาพยนตร์ไทยกไ็ด้	นอกจากนีย้งัเคยแสดง 

ภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง	Good	Morning	Vietnam	โดยรับบท 

เป็นสาวชาวเวียดนาม	 แสดงคู่กับ	 โรบิน	 วิลเลียม	 และเมื่อสัญญา 

จากไฟว์สตาร์โปรดกัชัน่	จนิตรากเ็ข้าสูว่งการโทรทศัน์	มผีลงานเป็น 

ที่ประทับใจแฟนๆ	 เช่น	 สี่แผ่นดิน	 เชลยศักดิ์	 อาญารัก	 ดอกแก้ว 

การะบุหนิง	 ดงดอกเหมย	 นางโชว์	 ราชินีหมอล�า	 ทางช้างเผือก	 

พระจันทร์สีรุ้ง	สองฝั่งคลอง	ผ้าทอง	ฉุยฉาย	ฯลฯ	แต่ก็ยังมีบทบาท 

ส�าคัญในภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเช่น	สตางค์	เด็กหอ	ฯลฯ
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ธงไชย แมคอินไตย์ ชื่อในการแสดง  ธงไชย แมคอินไตย์
ชื่อ-นามสกุลจริง ธงไชย แมคอินไตย์
วันเกิด   ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
พิมพ์มือลานดารา ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๐๐

	 ธงไชย	 เกิดที่กรุงเทพฯ	 มีชื่อเล่นว่า	 เบิร์ด	 มีชื่อภาษา 

อังกฤษว่า	Albert	McIntyre	 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียน 

นิมมานรดี	จบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนปัญญาวรคุณ	จากนั้นก็เข้า 

เรียนต่อระดับอนุปริญญาสาขาการจัดการ	 ที่วิทยาลัยพาณิชยการ 

ธนบุรี	 เมื่อเรียนจบได้เข้าท�างานที่อยู่ฝ่ายต่างประเทศของธนาคาร 

กสิกรไทย	สาขาท่าพระ	 และยังท�างานอื่นๆ	 ไปด้วยเช่น	 ถ่ายแบบ	 

ถ่ายโฆษณา	กระทั่งได้รับการชักชวนจาก	วรายุทธ	มิลินทจินดา	ให้ 

แสดงละครเรื่อง	น�้าตาลไหม้	ทางทีวี	ช่อง	๓	ท�าให้เบิร์ดเป็นที่รู้จัก 

ในฐานะนักแสดงหน้าใหม่

	 เบิร์ดเริ่มเข้าวงการแสดงภาพยนตร์ในบทดาราสมทบ 

ก่อนที่จะก้าวไปเป็นพระเอกเต็มตัว	โดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่เบิร์ด 

แสดงกค็อื	บ้านสดีอกรกั	(๒๕๒๗	สรพงศ์-จารณุ)ี	ซึง่ก�ากบัการแสดง 

โดย	ชรนิทร์	นนัทนาคร	ขณะถ่ายท�ามข่ีาวโด่งดงัเพราะเกดิอบุตัเิหตุ 

ทางรถยนต์ที่จังหวัดเชียงใหม่	 ท�าให้ดาราหลายคนได้รับบาดเจ็บ	 

เช่น	 จารุณี	 สุขสวัสดิ์	 เนาวรัตน์	 ยุกตะนันท์	 พรพรรณ	 เกษมมัสสุ 

สรพงศ์	ชาตรี	โดยเบิร์ดเองก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ	

	 แต่ปรากฏว่าภาพยนตร์ที่เบิร์ดแสดงไว้เป็นเรื่องที่	๒	คือ	 

ขอแค่คดิถงึ	(๒๕๒๗	สชุาต-ิใหม่)	ได้เข้าฉายก่อนในวนัที	่๑	กนัยายน	 

๒๕๒๗	ซึง่เรือ่งนีเ้ป็นงานก�ากบัของ	ม.จ.	ทพิยฉตัร	ฉตัรชยั	โดยเบร์ิด 

ได้รบับทเป็นพระรองและฉายแววทีจ่ะเป็นนกัร้องออกมาให้เหน็ใน 

ภาพยนตร์ด้วย	 แต่ที่ท�าให้เบิร์ดดีใจมากๆ	 ก็คือ	 ภาพยนตร์เรื่องนี้ 

ยกกองไปถ่ายท�าที่ประเทศอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์และนั่นคือ 

การเดนิทางไปต่างประเทศของเบร์ิด	ส่วน	บ้านสดีอกรกั	นัน้เข้าฉาย 

เมื่อวันที่	๒๙	ธันวาคม	๒๕๒๗	

	 เบิร์ดได้รับบทเป็นพระเอกภาพยนตร์ครั้งแรกจากเรื่อง	 

ด้วยรักคือรัก	(๒๕๒๘)	แสดงคู่กับ	ปุ๊	อัญชลี	จงคดีกิจ	นักร้องสาว 

มาดเท่ซึ่งก�าลังออกเทปเพลงชุด	หนึ่งเดียวคนนี้	ยังคงเป็นฝีมือการ 

ก�ากับของ	ม.จ.ทิพยฉัตร	ฉัตรชัย	เช่นเดิมเข้าเมื่อวันที่	๑๗	สิงหาคม	 

๒๕๒๘	ได้รบัเสยีงตอบรบัอย่างมาก	แม้จะถกูมองว่า	เป็นภาพยนตร์ 

โปรโมตเพลงของอญัชล	ีแต่กใ็ห้ความเพลดิเพลนิตามแบบฉบบัของ 

ท่านทิพย์	จนท�าให้ทั้งคู่โด่งดังคนละแบบ	เบิร์ดนั้นแฟนๆ	ได้รู้จักใน 

ฐานะเป็นพระเอกภาพยนนตร์ไทย	ขณะทีอ่ญัชลกีก้็าวไปเป็นนกัร้อง 

สมใจ	ก่อนที่ทั้งคู่จะถูก	ม.จ.ทิพยฉัตร	ฉัตรชัย	จับมาพบกันอีกครั้ง 

ในภาพยนตร์เรื่อง	อีกครั้ง	 (๒๕๒๙)	 เข้าฉายเมื่อวันที่	๗	มิถุนายน	 

๒๕๒๙

	 ปี	๒๕๒๙	เทปเพลงชดุแรกของเบร์ิด	“หาดทราย	สายลม	 

สองเรา”	เริ่มออกวางตลาด	ม.จ.ทิพยฉัตร	ฉัตรชัย	ก็น�าบทเพลงชุด 

นี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อ	ด้วยรักและผูกพัน	(๒๕๒๙)	โดยครั้ง 

นี้	เบิร์ดได้จับคู่กับนางเอกหน้าหวาน	กาญจนา	จินดาวัฒน์	นางเอก 

ละครโทรทัศน์ที่ก�าลังโด่งดัง	เข้าฉายเมื่อวันที่	๑๘	ตุลาคม	๒๕๒๙	 

จากบทเพลงทีแ่สนไพเราะ	ฉากววิทวิทศัน์ทีส่วยงามในต่างประเทศ 

บวกกับการแสดงที่เข้าขากันระหว่างเบิร์ดและกาญจนา	 แถมยังใช้ 

เสยีงจรงิของเบร์ิดในการพากย์ด้วย	ท�าให้ได้รบัความนยิมอย่างมาก	 

พอๆ	กับเทปเพลงที่ขายดีเป็นเทน�้าเทท่า

	 ปี	๒๕๓๐	เบิร์ดพลิกบทบาทไปรับบทเป็น	โกยทองและ 

ทองดี	คนบ้าบ้านหลังคาแดง	โดยแสดงคู่กับ	จินตหรา	สุขพัฒน์	ใน 

เรือ่ง	หลงัคาแดง	(๒๕๓๐)	เนือ้หาสอดเสยีดสงัคมคนดกีบัคนบ้า	แต่ 

ก็ยังไม่ทิ้งบทเพลงเพราะของเบิร์ดอย่าง	 สบายสบาย	 ซึ่งใส่เข้าไป 

อย่างถูกจังหวะ	 หลังคาแดง	 เป็นผลงานการก�ากับของ	 ยุทธนา 

มุกดาสนิท	เข้าฉายเมื่อวันที่	๑	พฤษภาคม	๒๕๓๐	จากนั้นเบิร์ดก็ 

หันไปเอาดีทางการเป็นนักร้องอาชีพจนโด่งดังเป็นซุปเปอร์สตาร์	มี 

รางวัลเกียรติยศมากมาย	และแสดงละครโทรทัศน์ไว้อีกหลายเรื่อง	

	 เบิร์ด	 กลับมาปิดท้ายวงการแสดงภาพยนตร์จากเรื่อง 

คู่กรรม	 (๒๕๓๘)	 รับบทเป็น	 โกโบริ	 คู่กับ	 อาภาศิริ	 นิติพน	 ของ 

แกรมมี่ภาพยนตร์	เข้าฉายเมื่อวันที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๓๘	และ 

เบิร์ดก็ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรัสวด	ี ดาราน�าชายยอดเยี่ยมปี	 

๒๕๓๘	จากภาพยนตร์เรื่องนี้	


