“...อยู่่กั� บั ท่่านมุ้้ย� ท่่านมุ้้ย� ให้เ้ ล่น่ เป็็นคน ไม่่ได้้ ให้เ้ ป็็นพระเอก
มัันมากัับความมืืดเป็็นนัักวิทย
ิ าศาสตร์์ เขาชื่อ่� กานต์์เป็็นหมอ
เทพธิิดาโรงแรมเป็็นแมงดา ความรัักครั้้�งสุุดท้้ายดีีดกีีตาร์์
เป็็นวััยรุ่่น� เทวดาเดิินดิินเป็็นโจร เดี๋๋�ยวเป็็นพระ เดี๋๋�ยวเป็็นหมอ
เดี๋๋�ยวเป็็นตำำ�รวจ ท่า่ นมุ้้ย� ไม่่ได้้ให้้สรพงศ์์เป็็นพระเอก ท่่านมุ้้ย� บอก
กููให้้มึึงเป็็นนัักแสดง...”
สรพงศ์์ ชาตรีี
“...Than Mui [M.C.Chatrichalerm Yukol] told me to play
a human, not a leading man. In ‘Out of the Darkness’
I was a scientist. In ‘His Name is Karn’ I was a doctor.
In ‘Motel Angel’ I was a pimp. In ‘The Last Love’ I was
a teenager. In ‘Grounded Gods’ I was a thief. Sometimes
I was a monk, sometimes I was a doctor, sometimes
I was a cop. Than Mui didn’t cast me to be ‘the leading man’.
He said to me, ‘Damn it, I cast you to be an actor’…”
Sorapong Chatri

ทางสายเอก
52 ปีี ในวงการบัันเทิิง

ประวััติิ
นายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี)
นายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต ชื่่อ� เดิิม พิิทยา เทีียมเศวต
ชื่อ่� ในการแสดง สรพงศ์์ ชาตรีี เกิิดเมื่่�อวัันที่่� ๘ ธัันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
ที่่� ตำำ�บลท่่าใหม่่ อำำ�เภอมหาราช จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
มีีพี่น้้่� องทั้้�งหมด ๔ คน ได้้แก่่
นายแสงเชิิง เทีียมเศวต นางชั้้�น เทีียมเศวต นายวิิชาณ เทีียมเศวต
และนายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต
อาชีีพ
นายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต ประกอบอาชีีพนัักแสดงอิิสระ
ปีีที่่แ� สดง พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๖๕
ชีีวิติ ครอบครััว
สมรสกัับคุุณพิิมพ์จั์ นั ทร์์ ใจวงศ์์ มีีบุุตร ธิิดา คืือ
พิิศุุทธิินีี เทีียมเศวต (เอิิง)
พิิศรุุตม์์ เทีียมเศวต (เอม)
พิิทธกฤต เทีียมเศวต (อั้้�ม)
คุุณทััศน์์วรรณ เสนีีย์ว์ งศ์์ ณ อยุุธยา มีีธิดิ า คืือ
พิิมพ์อั์ ปั สร เทีียมเศวต (ขวััญ)
ภรรยาปััจจุุบััน คุุณดวงเดืือน จิิไธสงค์์
นายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต หรืือ สรพงศ์์ ชาตรีี
ถึึงแก่่กรรมเมื่่�อวัันที่่� ๑๐ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สิิริอิ ายุุ ๗๓ ปีี

อนุุสรณ์์งานพระราชทานเพลิิงศพศิิลปิินแห่่งชาติิ
สรพงศ์์ ชาตรีี (กรีีพงศ์์ เทีียมเศวต) บ.ม.,จ.ภ.
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๖ พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สำำ�นึกึ ใน

พระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ

พวงมาลาพระราชทาน
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัวั

4

สำำ�นึกึ ในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ
เมื่่�อความทราบฝ่่าละอองธุุลีีพระบาท พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวมหาวชิิราลงกรณ บดิินทรเทพยวรางกููร ว่่า
นายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี) ศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขาศิิลปะการแสดง (นัักแสดงภาพยนตร์์และละครโทรทััศน์)์
ป่่วยด้้วยโรคมะเร็็งปอด ณ โรงพยาบาลบำรุุงราษฎร์์ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้า
โปรดกระหม่่อมรัับเป็็นคนไข้้ในพระบรมราชานุุเคราะห์์ ในวัันจัันทร์์ที่่� ๒๑ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๕ จนเมื่่�อวัันพฤหััสบดีี
ที่่� ๑๐ มีีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๕๑ น. นายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต กราบถวายบัังคมลาถึึงแก่่กรรม
วัันศุุกร์์ที่่� ๑๑ มีีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม พระราชทานน้้ำหลวง
อาบศพ พร้้อมด้้วยเครื่่�องเกีียรติิยศประกอบศพ ณ ศาลากวีีนิิรมิิต วััดเทพศิิริินทราวาส เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
กรุุงเทพมหานคร และทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม พระราชทานพวงมาลาวางหน้้าหีีบศพ
วัันเสาร์์ที่่� ๕ พฤศจิิกายน ๒๕๖๕ ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม พระราชทานพระบรมราชานุุเคราะห์์
บำเพ็็ญพระราชกุุศลพระราชทานในการออกเมรุุ ณ อาคารมููลนิิธิสิ มเด็็จพระพุุฒาจารย์์ (โต พรหมรัังสีี) เมตตาบารมีี
พระสงฆ์์ ๑๐ รููป สวดพระพุุทธมนต์์จบ มีีพระธรรมเทศนากััณฑ์์ ๑ พระสงฆ์์ ๔ รููป สวดธรรมคาถา พระพิิธีีธรรม
สวดพระอภิิธรรม
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๖ พฤศจิิกายน ๒๕๖๕ ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม พระราชทานเพลิิงศพ โดยสมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา เจ้้าฟ้้ามหาจัักรีีสิริิ นิ ธร มหาวชิิราลงกรณวรราชภัักดีี สิิริกิิ จิ การิิณีี
พีีรยพััฒน รััฐสีีมาคุุณากรปิิยชาติิ สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จพระราชดำเนิินไปในการพระราชทานเพลิิง
วัันจัันทร์์ที่่� ๗ พฤศจิิกายน ๒๕๖๕ ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม พระราชทานผ้้าไตร และภััตตาหาร
สามหาบ ในการเก็็บอััฐิิ
พระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ อเนกประการนี้้� ข้้าพระพุุทธเจ้้า ครอบครััวนายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี) น้้อมสำนึึกใน
พระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ล้้นเกล้้าล้้นกระหม่่อมอย่่างหาที่่�สุดมิ
ุ ไิ ด้้ ขอพระราชทานกราบถวายบัังคมแทบเบื้้�องพระยุุคลบาท
และเทิิดทููนพระมหากรุุณาธิิคุุณไว้้เหนืือเกล้้าเหนืือกระหม่่อม เป็็นมงคลสููงสุุดแก่่วงศ์์ตระกููลเทีียมเศวตสืืบไป

ควรมิิควรแล้้วแต่่จะทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม
ข้้าพระพุุทธเจ้้า นางดวงเดืือน จิิไธสงค์์ และ บุุตร ธิิดา ครอบครััวเทีียมเศวต

5

พวงมาลาพระราชทาน
สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิิ ติ์์
ิ � พระบรมราชิินีนี าถ
พระบรมราชชนนีีพันปี
ั หล
ี วง
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สำำ�นึกึ ในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ

เมื่่�อความทราบฝ่่าละอองธุุลีีพระบาทว่่า นายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี) ศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขาศิิลปะ
การแสดง (นัักแสดงภาพยนตร์์และละครโทรทััศน์)์ กราบถวายบัังคมลาถึึงแก่่กรรมด้้วยโรคมะเร็็งปอด ณ โรงพยาบาล
บำรุุงราษฎร์์ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร เมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๐ มีีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๕๑ น.
สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิิ ติ์์ิ � พระบรมราชิินีนี าถ พระบรมราชชนนีีพันั ปีีหลวง ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม
พระราชทานพวงมาลาวางหน้้าหีีบศพ นายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี) ศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขาศิิลปะการแสดง
(นัักแสดงภาพยนตร์์และละครโทรทััศน์์) เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� ๑๑ มีีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ศาลากวีีนิิรมิิต
วััดเทพศิิริินทราวาส เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย กรุุงเทพมหานคร
พระมหากรุุ ณ าธิิ คุุ ณ อเนกประการนี้้� ข้้ า พระพุุ ท ธเจ้้ า ครอบครัั ว นายกรีี พ งศ์์ เทีี ยม เศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี )
น้้อมสำนึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณล้้นเกล้้าล้้นกระหม่่อมอย่่างหาที่่�สุุดมิิได้้ ขอพระราชทานกราบถวายบัังคม
แทบเบื้้�องพระยุุคลบาท และเทิิดทููนพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ไว้้เหนืือเกล้้าเหนืือกระหม่่อม เป็็นมงคลสููงสุุดแก่่วงศ์์ตระกููล
เทีียมเศวตสืืบไป

ควรมิิควรแล้้วแต่่จะทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม
ข้้าพระพุุทธเจ้้า นางดวงเดืือน จิิไธสงค์์ และ บุุตร ธิิดา ครอบครััวเทีียมเศวต

7

พวงมาลาพระราชทาน
สมเด็็จพระนางเจ้้าสุุทิดิ า พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ พระบรมราชิินีี
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สำำ�นึกึ ในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ

เมื่่�อความทราบฝ่่าละอองธุุลีีพระบาทว่่า นายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี) ศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขาศิิลปะ
การแสดง (นัักแสดงภาพยนตร์์และละครโทรทััศน์)์ กราบถวายบัังคมลาถึึงแก่่กรรมด้้วยโรคมะเร็็งปอด ณ โรงพยาบาล
บำรุุงราษฎร์์ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร เมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๐ มีีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๕๑ น.
สมเด็็จพระนางเจ้้าสุุทิดิ า พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ พระบรมราชิินีี ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม พระราชทาน
พวงมาลาวางหน้้าหีีบศพ นายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี) เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� ๑๑ มีีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.
ณ ศาลากวีีนิิรมิิต วััดเทพศิิริินทราวาส เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย กรุุงเทพมหานคร
พระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ อเนกประการนี้้� ข้้าพระพุุทธเจ้้า ครอบครััวนายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี) น้้อมสำนึึกใน
พระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ล้้นเกล้้าล้้นกระหม่่อมอย่่างหาที่่�สุดมิ
ุ ไิ ด้้ ขอพระราชทานกราบถวายบัังคมแทบเบื้้�องพระยุุคลบาท
และเทิิดทููนพระมหากรุุณาธิิคุุณไว้้เหนืือเกล้้าเหนืือกระหม่่อม เป็็นมงคลสููงสุุดแก่่วงศ์์ตระกููลเทีียมเศวตสืืบไป

ควรมิิควรแล้้วแต่่จะทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม
ข้้าพระพุุทธเจ้้า นางดวงเดืือน จิิไธสงค์์ และ บุุตร ธิิดา ครอบครััวเทีียมเศวต

9

พวงมาลาพระราชทาน
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา
เจ้้าฟ้้ามหาจัักรีีสิริิ นธ
ิ ร มหาวชิิราลงกรณวรราชภัักดีี สิิริกิิ จิ การิิณีพี
ี รี ยพััฒน
รััฐสีีมาคุุณากรปิิยชาติิ สยามบรมราชกุุมารีี

10

สำำ�นึกึ ในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ

เมื่่�อความทราบฝ่่าละอองธุุลีีพระบาทว่่า นายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี) ศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขาศิิลปะ
การแสดง (นัักแสดงภาพยนตร์์และละครโทรทััศน์)์ กราบถวายบัังคมลาถึึงแก่่กรรมด้้วยโรคมะเร็็งปอด ณ โรงพยาบาล
บำรุุงราษฎร์์ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร เมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๐ มีีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๕๑ น.
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา เจ้้าฟ้้ามหาจัักรีีสิริิ นิ ธร มหาวชิิราลงกรณวรราชภัักดีี สิิริกิิ จิ
การิิณีีพีีรยพััฒน รััฐสีีมาคุุณากรปิิยชาติิ สยามบรมราชกุุมารีี ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อมพระราชทาน
พวงมาลาวางหน้้าหีีบศพ เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� ๑๑ มีีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ศาลากวีีนิิรมิิต วััดเทพศิิริินทราวาส
เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย กรุุงเทพมหานคร
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๖ พฤศจิิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา
เจ้้าฟ้้ามหาจัักรีีสิิริินธร มหาวชิิราลงกรณวรราชภัักดีี สิิริิกิิจการิิณีีพีีรยพััฒน รััฐสีีมาคุุณากรปิิยชาติิ สยามบรมราช
กุุมารีี ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม เสด็็จพระราชดำเนิินไปในการพระราชทานเพลิิงศพ นายกรีีพงศ์์
เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี) ณ เมรุุชั่่�วคราวมููลนิิธิิสมเด็็จพระพุุฒาจารย์์ (โต พรหมรัังสีี) เมตตาบารมีี อำเภอสีีคิ้้�ว
จัังหวััดนครราชสีีมา
พระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ อเนกประการนี้้� ข้้าพระพุุทธเจ้้า ครอบครััวนายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี) น้้อมสำนึึกใน
พระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ล้้นเกล้้าล้้นกระหม่่อมอย่่างหาที่่�สุดมิ
ุ ไิ ด้้ ขอพระราชทานกราบถวายบัังคมแทบเบื้้�องพระยุุคลบาท
และเทิิดทููนพระมหากรุุณาธิิคุุณไว้้เหนืือเกล้้าเหนืือกระหม่่อม เป็็นมงคลสููงสุุดแก่่วงศ์์ตระกููลเทีียมเศวตสืืบไป

ควรมิิควรแล้้วแต่่จะทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม
ข้้าพระพุุทธเจ้้า นางดวงเดืือน จิิไธสงค์์ และ บุุตร ธิิดา ครอบครััวเทีียมเศวต

11

พวงมาลาพระราชทาน
สมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอ เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณวลััยลัักษณ์์ อััครราชกุุมารีี
กรมพระศรีีสวางควััฒน วรขััตติิยราชนารีี

12

สำำ�นึกึ ในพระกรุุณาธิิคุณ
ุ

เมื่่�อความทราบฝ่่าละอองพระบาทว่่า นายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี) ศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขาศิิลปะ
การแสดง (นัักแสดงภาพยนตร์์และละครโทรทััศน์)์ กราบถวายบัังคมลาถึึงแก่่กรรมด้้วยโรคมะเร็็งปอด ณ โรงพยาบาล
บำรุุงราษฎร์์ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร เมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๐ มีีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๕๑ น.
สมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอ เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณวลััยลัักษณ์์ อััครราชกุุมารีี กรมพระศรีีสวางควััฒน วรขััตติิยราชนารีี
โปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม พระราชทานพวงมาลาวางหน้้าหีีบศพ นายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี)
เมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� ๑๒ มีีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๔๕ น. ณ ศาลากวีีนิิรมิิต วััดเทพศิิริินทราวาส เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
กรุุงเทพมหานคร
พระกรุุณาธิิคุุณอัันล้้นพ้้นนี้้� ข้้าพระพุุทธเจ้้า ครอบครััวนายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี) น้้อมสำนึึกใน
พระกรุุณาธิิคุุณล้้นเกล้้าล้้นกระหม่่อมอย่่างหาที่่�สุุดมิิได้้ ขอพระราชทานกราบถวายบัังคมแทบเบื้้�องพระบาท
และเทิิดทููนพระกรุุณาธิิคุุณไว้้เหนืือเกล้้าเหนืือกระหม่่อม เป็็นมงคลสููงสุุดแก่่วงศ์์ตระกููลเทีียมเศวตสืืบไป

ควรมิิควรแล้้วแต่่จะโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม
ข้้าพระพุุทธเจ้้า นางดวงเดืือน จิิไธสงค์์ และ บุุตร ธิิดา ครอบครััวเทีียมเศวต

13

พวงมาลาประทาน
พระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าโสมสวลีี
กรมหมื่่�นสุทุ ธนารีีนาถ

พระกรุุณาธิิคุุณอเนกประการนี้้� ข้้าพระพุุทธเจ้้า ครอบครััวนายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี) น้้อมสำนึึกและ
ปลื้้�มปีีติเิ ป็็นล้้นพ้้นอย่่างหาที่่�สุดมิ
ุ ไิ ด้้ ขอประทานกราบทููล และเทิิดทููนในพระกรุุณาธิิคุณ
ุ ไว้้เหนืือเกล้้าเหนืือกระหม่่อม
เป็็นมงคลสููงสุุดแก่่วงศ์์ตระกููลเทีียมเศวตสืืบไป

ควรมิิควรแล้้วแต่่จะโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม
ข้้าพระพุุทธเจ้้า นางดวงเดืือน จิิไธสงค์์ และ บุุตร ธิิดา ครอบครััวเทีียมเศวต

14

พวงมาลาพระราชทาน
สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติยิ าภา นเรนทิิราเทพยวดีี
กรมหลวงราชสาริิณีสิี ริิ พั
ิ ชั ร มหาวััชรราชธิิดา

พระกรุุณาธิิคุุณอัันล้้นพ้้นนี้้� ข้้าพระพุุทธเจ้้า ครอบครััวนายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี) น้้อมสำนึึก
ในพระกรุุ ณ าธิิ คุุ ณ ล้้ น เกล้้ า ล้้ น กระหม่่อมอย่่างหาที่่� สุุ ดมิิ ไ ด้้ ขอพระราชทานกราบถวายบัั ง คมแทบพระบาท
และเทิิดทููนพระกรุุณาธิิคุุณไว้้เหนืือเกล้้าเหนืือกระหม่่อม เป็็นมงคลสููงสุุดแก่่วงศ์์ตระกููลเทีียมเศวตสืืบไป

ควรมิิควรแล้้วแต่่จะโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม
ข้้าพระพุุทธเจ้้า นางดวงเดืือน จิิไธสงค์์ และ บุุตร ธิิดา ครอบครััวเทีียมเศวต

15

พวงมาลาพระราชทาน
สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าสิิริวัิ ณณ
ั วรีี
นารีีรัตน
ั ราชกััญญา

พระกรุุณาธิิคุุณอัันล้้นพ้้นนี้้� ข้้าพระพุุทธเจ้้า ครอบครััวนายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี) น้้อมสำนึึก
ในพระกรุุ ณ าธิิ คุุ ณ ล้้ น เกล้้ า ล้้ น กระหม่่อมอย่่างหาที่่� สุุ ดมิิ ไ ด้้ ขอพระราชทานกราบถวายบัั ง คมแทบพระบาท
และเทิิดทููนพระกรุุณาธิิคุุณไว้้เหนืือเกล้้าเหนืือกระหม่่อม เป็็นมงคลสููงสุุดแก่่วงศ์์ตระกููลเทีียมเศวตสืืบไป

ควรมิิควรแล้้วแต่่จะโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม
ข้้าพระพุุทธเจ้้า นางดวงเดืือน จิิไธสงค์์ และ บุุตร ธิิดา ครอบครััวเทีียมเศวต

16

พวงมาลาพระราชทาน
สมเด็็จพระเจ้้าลููกยาเธอ เจ้้าฟ้้าทีีปังั กรรััศมีีโชติิ
มหาวชิิโรตตมางกููร สิิริวิิ บููล
ิ ยราชกุุมาร

พระกรุุณาธิิคุุณอัันล้้นพ้้นนี้้� ข้้าพระพุุทธเจ้้า ครอบครััวนายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต (สรพงศ์์ ชาตรีี) น้้อมสำนึึกใน
พระกรุุ ณ าธิิ คุุ ณ ล้้ น เกล้้ า ล้้ น กระหม่่อมอย่่างหาที่่� สุุ ดมิิ ไ ด้้ ขอพระราชทานกราบถวายบัั ง คมแทบพระบาท
และเทิิดทููนพระกรุุณาธิิคุุณไว้้เหนืือเกล้้าเหนืือกระหม่่อม เป็็นมงคลสููงสุุดแก่่วงศ์์ตระกููลเทีียมเศวตสืืบไป

ควรมิิควรแล้้วแต่่จะโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม
ข้้าพระพุุทธเจ้้า นางดวงเดืือน จิิไธสงค์์ และ บุุตร ธิิดา ครอบครััวเทีียมเศวต
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ได้้รัับพระมหากรุุณาธิิคุณสูู
ุ งสุุดในชีีวิิต
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ประวััติิ สรพงศ์์ ชาตรีี

สรพงศ์์ ชาตรีี เกิิดที่่�ตำบลท่่าใหม่่ แต่่ไปเติิบโตที่่�ตำบลบ้้านท่่าตอ ในวััยเด็็กเป็็น
เด็็กที่่�เลี้้�ยงง่่าย กิินเก่่ง กิินข้้าวกัับกล้้วยน้้ำว้้าบด ขนมตะโก้้ โดยมีีพี่่� ๆ คืือ พี่่�แสงเชิิง พี่่�ชั้้�น
และพี่่�วิิชาณช่่วยกัันเลี้้�ยง เพราะแม่่ต้้องไปทำงาน สรพงศ์์เป็็นเด็็กที่่�ไม่่เกเร มีีแต่่คน
รัักใคร่่ ไปโรงเรีียนมัักจะมีีของไปแจกเพื่่�อน ๆ อยู่่�เสมอ จนเป็็นที่่�รัักของเพื่่�อนทุุกคน
ในสมััยเรีียนอยู่่ชั้้�� นประถมศึึกษา สรพงศ์์ ชาตรีี ได้้เล่่าเรีียนที่่�วัดธ
ั รรมรส เดิินทางด้้วยการ
เดิินไปเรีียนประมาณ 2 กิิโลเมตรทุุกวััน โดยจะเรีียนที่่�ศาลาการเปรีียญ และหยุุดเรีียน
ในวัันพระเนื่่อ� งจากต้้องใช้้ศาลาเพื่่อ� ทำบุุญ จนเมื่่อ� จบการศึึกษาในชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4
สรพงศ์์ ชาตรีี จึึงได้้บวชเรีียนตั้้�งแต่่อายุุ 11 ปีี ที่่�วัดั เทพสุุวรรณ จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
และวััดดาวดึึงษาราม บางยี่่ขั� นั ธนบุุรีี จนกระทั่่�งลาสิิกขาบทใน ปีี พ.ศ. 2512

ชื่่�อ สรพงศ์์ ชาตรีี
อัันมีมี งคลยิ่่�ง
ชื่่�อ “สรพงศ์์ ชาตรีี” ที่่�ใช้้ในวงการบัันเทิิง เป็็นชื่่�อที่่�มีีความหมายดีีมาก มีีประวััติิ
อัันมงคลและมีีคุณ
ุ ค่่า เนื่่อ� งจากชื่่อ� นี้้�ตั้้�งโดย พระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าอนุุสรมงคลการ
และหม่่อมอุุบล ยุุคล ณ อยุุธยา โดยคำว่่า

“สร”

มาจาก พระนามของ พระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าอนุุสรมงคลการ

“พงศ์์” มาจาก สุุรพงศ์์ โปร่่งมณีี
(บุุคคลผู้้พ
� าสรพงศ์์มาฝากตััวกัับหม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล)
“ชาตรีี” มาจากพระนามของ หม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล

30

เมื่่�ออายุุได้้ 19 ปีี สรพงศ์์ ชาตรีี ได้้พบกัับหม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล ซึ่่�งได้้ทรงชัักชวน
ให้้มาอาศััยอยู่่�ที่่�วัังละโว้้ ของพระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าอนุุสรมงคลการ ซึ่่�งเป็็น
จุุดเริ่่�มต้้นของชีีวิิตการทำงานในวงการบัันเทิิง
โดยเริ่่�มงานแสดงครั้้�งแรกเมื่่�อปีี พ.ศ. 2512 เป็็นตััวประกอบ และเป็็นเด็็กยกของ
ในกองถ่่ายละครเรื่่อ� ง นางไพรตานีี ซึ่ง่� ออกอากาศทางช่่อง 7 และเล่่นเป็็นตััวประกอบ
ในละครเรื่่�อง ห้้องสีีชมพูู และ เรื่่�อง หมอผีี โดยมีีหม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล
เป็็นผู้้�กำกัับหลัังจากเดิินทางกลัับจากเรีียนต่่อที่่�สหรััฐอเมริิกา

พระเอกตลอดกาล
สรพงศ์์ ชาตรีี มีีผลงานภาพยนตร์์เรื่่อ� งแรกเป็็นตััวประกอบในภาพยนตร์์เรื่่อ� ง สอยดาว
สาวเดืือน ในปีี พ.ศ. 2512 จนกระทั่่�งได้้รับั บทพระเอกเต็็มตัวั ในครั้้�งแรก จากภาพยนตร์์
เรื่่อ� งที่่� 4 คืือเรื่่อ� ง “มัันมากัับความมืืด” ในปีี พ.ศ. 2514 อัันเป็็นผลงานกำกัับภาพยนตร์์
เรื่่�องแรกของหม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล
จากนั้้�น สรพงศ์์ ชาตรีี ได้้แสดงภาพยนตร์์ที่่�กำกัับโดย หม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล
เกืือบทุุกเรื่่�อง ทั้้�งในบทบาทของพระเอก พระรอง และยัังมีีความสามารถเป็็นผู้้�ช่่วย
ผู้้�กำกัับในบางครั้้�งคราว ซึ่่�งตลอดการทำงานในวงการบัันเทิิง สรพงศ์์ ชาตรีี มีีผลงาน
การแสดงมากกว่่า 550 เรื่่�อง ทั้้�งผลงานจากภาพยนตร์์และละครโทรทััศน์์
ในปีี พ.ศ. 2520 สรพงศ์์ ชาตรีี ได้้รับั บทเป็็นพระเอก ‘ขวััญ’ คู่่กั� บั นางเอก นัันทนา เงากระจ่่าง
ผู้้�รับั บทเป็็น ‘เรีียม’ ในภาพยนตร์์ “แผลเก่่า” กำกัับการแสดงโดย เชิิด ทรงศรีี ซึ่่ง� เป็็น
ภาพยนตร์์ที่่ส� ร้้างชื่่อ� เสีียงเป็็นอย่่างมากให้้แก่่ สรพงศ์์ ชาตรีี เป็็นภาพยนตร์์ที่่ท� ำรายได้้
สููงสุุดในประเทศขณะนั้้�น และได้้รัับรางวััลจากการประกวดทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ ได้้แก่่
รางวััลโล่่เกีียรติิยศภาพยนตร์์ที่่�เชิิดชููเอกลัักษณ์์ไทยยอดเยี่่�ยม
รางวััลกรัังด์์ปรีซ์ี ์ จากการประกวดภาพยนตร์์ในงาน Festival des 3 Continents
เมืืองน็็องต์์ ประเทศฝรั่่�งเศส เมื่่�อปีี พ.ศ. 2524
	ถููกยกย่่องให้้เป็็น 1 ใน 360 ภาพยนตร์์คลาสสิิกของโลก ประกาศผลเมื่่�อเดืือน
ธัันวาคม ปีี พ.ศ. 2544 จากการคััดเลืือกของหอภาพยนตร์์และโทรทััศน์์แห่่งชาติิ
ประเทศอัังกฤษ ร่่วมกัับนิิตยสาร Sight and Sound และ ผู้้�กำกัับภาพยนตร์์และ
นัักวิิจารณ์์ภาพยนตร์์จากทั่่�วโลกในปีี พ.ศ. 2541

ภาพยนตร์์เรื่่�องมัันมากัับความมืืดและแผลเก่่า
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รางวััลแห่่งเกีียรติิยศ

สรพงศ์์ ชาตรีี ได้้ รัั บ รางวัั ล อัั น เป็็ น เกีี ย รติิ สูู งสุุ ด ในฐานะนัั ก แสดง
ระดัับประเทศ นั่่�นคืือ

เครื่่อ� งราชอิิสริิยาภรณ์์

พ.ศ. 2524 – Order of the Crown of Thailand - 5th Class
(Thailand) ribbon.svg เครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์อัันมีีเกีียรติิยศยิ่่�ง
มงกุุฎไทย ชั้้�นที่่� 5 เบญจมาภรณ์์มงกุุฎไทย (บ.ม.)
พ.ศ. 2552 – Order of the Direkgunabhorn - 4th Class (Thailand)
ribbon.svg เครื่่อ� งราชอิิสริิยาภรณ์์อันั เป็็นที่่�สรรเสริิญยิ่่ง� ดิิเรกคุุณาภรณ์์
ชั้้�นที่่� 4 จตุุตถดิิเรกคุุณาภรณ์์ (จ.ภ.)

รางวััลศิลิ ปิินแห่่งชาติิ สาขาศิิลปะการแสดง
ในปีี พ.ศ. 2551
ได้้รัับ 19 รางวััลในวงการบัันเทิิง ได้้แก่่

รางวััลพระราชทานพระสุุรัสั วดีีหรืือตุ๊๊�กตาทอง
5 รางวััล

	นัักแสดงนำชายยอดเยี่่�ยม จากภาพยนตร์์เรื่่�อง สััตว์์มนุุษย์์ พ.ศ. 2518
	นัักแสดงนำชายยอดเยี่่�ยม จากภาพยนตร์์เรื่่�อง ชีีวิิตบััดซบ พ.ศ. 2520
	นัักแสดงนำชายยอดเยี่่�ยม จากภาพยนตร์์เรื่่�อง มืือปืืน พ.ศ. 2526
	นัักแสดงนำชายยอดเยี่่ยม
� จากภาพยนตร์์เรื่่อ� ง มืือปืืน 2 สาละวิิน พ.ศ. 2536
	นัักแสดงนำชายยอดเยี่่�ยม จากภาพยนตร์์เรื่่�อง เสีียดาย 2 พ.ศ. 2539

32

รางวััลภาพยนตร์์แห่่งชาติิ สุุพรรณหงส์์ 4 รางวััล
	นัักแสดงนำชายยอดเยี่่�ยม จากภาพยนตร์์ ถ้้าเธอยัังมีีรััก
	นัักแสดงนำชายยอดเยี่่�ยม จากภาพยนตร์์ มืือปืืน
	นัักแสดงสมทบชายยอดเยี่่�ยม จากภาพยนตร์์ องค์์บาก 2
รางวััลสุุพรรณหงส์์เกีียรติิยศ ปีี พ.ศ. 2560

รางวััลภาพยนตร์์ไทย ชมรมวิิจารณ์์บันั เทิิง 2 รางวััล

	นัักแสดงนำชายยอดเยี่่ยม
� ครั้้�งที่่� 4 ประจำปีี พ.ศ. 2536 จากภาพยนตร์์
เรื่่�อง มืือปืืน 2 สาละวิิน
	นัั ก แสดงสมทบชายยอดเยี่่�ยม ครั้้� ง ที่่� 17 ประจำปีี พ.ศ. 2551
จากภาพยนตร์์เรื่่�อง องค์์บาก 2

รางวััลคมชััดลึกึ อวอร์์ด 3 รางวััล

	นัักแสดงสมทบชายยอดเยี่่�ยม ประเภทภาพยนตร์์ ปีี พ.ศ. 2551
(ครั้้�งที่่� 6) จากเรื่่�อง องค์์บาก 2
	นัักแสดงสมทบชายยอดเยี่่�ยม ประเภทภาพยนตร์์ ปีี พ.ศ. 2547
(ครั้้�งที่่� 2) จากภาพยนตร์์เรื่่�อง ชู้้�
	นัักแสดงสมทบชายยอดเยี่่�ยม ประเภทละครโทรทััศน์์ ปีี พ.ศ. 2555
(ครั้้�งที่่� 9) จากละครเรื่่�อง คู่่�เดืือด

รางวััลสตาร์์ เอ็็นเตอร์์เทนเม้้นท์์ อวอร์์ดส 1 รางวััล
นัักแสดงสมทบชายยอดเยี่่�ยม จากภาพยนตร์์เรื่่�อง องค์์บาก 2

Starpics Thai Film Awards 1 รางวััล

นัักแสดงสมทบชายยอดเยี่่ยม
� ปีี พ.ศ. 2551 (ครั้้�งที่่� 6) จากภาพยนตร์์
เรื่่อ� ง องค์์บาก 2

รางวััลดาราดาวรุ่่�งยอดเยี่่�ยม

ในการประกวดภาพยนตร์์นานาชาติิ จากเรื่่�อง มืือปืืน

รางวััลเพชรสยาม

จากมหาวิิทยาลััยราชภััฏจัันทรเกษม

รางวััลบันั เทิิงเทิิดธรรม

รางวััล ไนน์์ เอ็็นเตอร์์เทน อวอร์์ด (Nine Entertain Awards) ประจำปีี 2008
รางวัั ล เกีี ย รติิ ยศ เชิิ ดชูู เกีี ย รติิ ค นบัั น เทิิ ง ที่่� มีี คุุ ณ ภาพพร้้ อ มคุุ ณ ธรรม
ได้้รับั ยกย่่องเป็็นพระเอกยอดนิิยมอันั ดัับ 1 และดาราชายยอดนิิยมอันั ดัับ 1
ในปีี พ.ศ. 2552 สรพงศ์์ ชาตรีี ได้้รัับปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
ศิิลปศาสตร์์ สาขาสัังคมศาสตร์์เพื่่�อการพััฒนา จากมหาวิิทยาลััยราชภััฏ
นครราชสีีมา
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พุุทธมามกะผู้้�ยึึดมั่่น� ในพระพุุทธศาสนา
ด้้วยความศรััทธาในพระพุุทธศาสนา และเป็็นพุุทธมามกะผู้้�ยึึดมั่่น� ในหลัักธรรมคำสอน
ทางพระพุุทธศาสนาอย่่างมั่่�นคง สรพงศ์์ ชาตรีี และคุุณดวงเดืือน จิิไธสงค์์ ภรรยา
จึึงได้้ริิเริ่่�มสร้้างวััดและมหาวิิหาร อัันเป็็นที่่�ประดิิษฐานรููปหล่่อสมเด็็จพระพุุฒาจารย์์
(โต พรหมรัังสีี) ในชื่่อ� มููลนิิธิสิ มเด็็จพระพุุฒาจารย์์ (โต พรหมรัังสีี) หรืือวััดหลวงพ่่อโต
บนเนื้้�อที่่�ประมาณ 175 ไร่่ ริิมถนนมิิตรภาพ ณ อำเภอสีีคิ้้�ว จัังหวััดนครราชสีีมา
โดยสรพงศ์์ ชาตรีี ดำรงตำแหน่่ง ประธานมููลนิิธิสิ มเด็็จพระพุุฒาจารย์์ (โต พรหมรัังสีี)
เมตตาบารมีี และเป็็นกำลัังหลัักสำคััญในการก่่อสร้้าง รวมถึึงการจััดกิิจกรรมสำคััญ
ทางศาสนาต่่าง ๆ ณ มููลนิิธิิฯ แห่่งนี้้�ตลอดมา จนประชาชนขนานนามวััดแห่่งนี้้�ว่่า
“วััดสรพงศ์์”
นอกจากนี้้� สรพงศ์์ ชาตรีี ยัั ง ได้้ รัั บ การแต่่งตั้้�งให้้ เ ป็็ น กรรมการผู้้�ทรงคุุ ณ วุุ ฒิิ
(จากผู้้�มีี ค วามรู้้�ความเชี่่� ย วชาญด้้ า นศิิ ล ปะร่่วมสมัั ย ) สาขาศิิ ล ปะการแสดง
ในคณะกรรมการส่่งเสริิมศิิลปะร่่วมสมััย เมื่่�อวัันที่่� 27 มีีนาคม พ.ศ. 2561

ผลงานแสดงภาพยนตร์์
สรพงศ์์ ชาตรีี เริ่่�มต้้นผลงานการแสดงภาพยนตร์์ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2512 และมีีผลงานการแสดงจนถึึงปีี พ.ศ. 2565 รวมผลงานแสดงภาพยนตร์์กว่่า 570 เรื่่�อง

ผลงานแสดงละครโทรทััศน์์
ปีี พ.ศ. 2511 นางไพรตานีี
ปีี พ.ศ. 2512	ห้้องสีีชมพูู
ปีี พ.ศ. 2516	หมอผีี
ปีี พ.ศ. 2524 กำแพงหััวใจ
ปีี พ.ศ. 2532 เมีียหลวง
ปีี พ.ศ. 2533	ทููตมรณะ
	อุ้้�มบุุญ
ปีี พ.ศ. 2534 กะลาก้้นครััว
ปีี พ.ศ. 2535 หััวใจนี้้�เพื่่�อเธอ
ปีี พ.ศ. 2536	บััลลัังก์์เมฆ
	วัันนี้้�ที่่�รอคอย
ปีี พ.ศ. 2537 พลอยพราวแสง
	ข้้าวเปลืือก
	คุุณนายโอซาก้้า
ไม่่มีีสวรรค์์สำหรัับคุุณ
	หนาวน้้ำตา
ปีี พ.ศ. 2538 สายโลหิิต
เท้้งเต้้ง
เงาราหูู
ปีี พ.ศ. 2539 แสงเพลิิงที่่�เกริิงทอ
เชลยรััก
	รััตนโกสิินทร์์
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ปีี พ.ศ. 2540	ดวงไฟในพายุุ
สวรรค์์ยัังมีีชั้้�น
	ภููตคนอลเวง
ฟ้้าหลัังฝน
	ล่่าปีีศาจ
จำเลยรััก
ปีี พ.ศ. 2541	ชีีวิิตเพื่่�อฆ่่า หััวใจเพื่่�อเธอ
ระย้้า
	บ่่วงหงส์์
สวรรค์์บ้้านทุ่่�ง
ละครชุุด พ่่อ ตอน วััคซีีน
ปีี พ.ศ. 2542 เขยลิิเก
	ขุุนเดช
เลืือดทรนง
	รัักไร้้พรมแดน
ปีี พ.ศ. 2543 ชาติิมัังกร
ทองหลัังพระ
	บ้้านไร่่เรืือนตะวััน
ปีี พ.ศ. 2544 อตีีตา
ขอดเกล็็ดมัังกร
เทวดาเดิินดิิน
เพชรตััดเพชร
	ขุุมทรััพย์์แม่่น้้ำแคว

ปีี พ.ศ. 2545 ตกกระได หััวใจพลอยโจน
แผลเก่่า
ปีี พ.ศ. 2546 เปรตวััดสุุทััศน์์
ครููสมศรีี
เสืือ
	สิิบตำรวจโทบุุญถึึง
ปีี พ.ศ. 2547 7 พระกาฬ
เล่่ห์์รตีี
แหวนทองเหลืือง
ขอพลิิกฟ้้าตามล่่าเธอ
	พ่่อ..ตััวจริิงของแท้้
ปีี พ.ศ. 2548 รอยลิิขิิต
สะใภ้้ทอร์์นาโด
ปีี พ.ศ. 2549 สายรัักสาละวิิน
ปีี พ.ศ. 2550 ตากสิินมหาราช
ละครเทิิดพระเกีียรติิ
	ชุุดแสงทองส่่องชีีวิิต: ลุุงบุุญมีี เสรีี
ปีี พ.ศ. 2551	ชุุมทางเสืือเผ่่น
คมแฝก (รัับเชิิญ)
ปีี พ.ศ. 2552	มืือนาง
ชิิงชััง
	สู้้�ยิิบตา

ปีี พ.ศ. 2553	ศิิลาพััชร ดวงใจนัักรบ
7 ประจััญบาน
	คู่่�เดืือด
ตำรวจเหล็็ก
	นัักฆ่่าขนตางอน
ปีี พ.ศ. 2554 เรืือนแพ
คนเถื่่�อน
ปีี พ.ศ. 2555	ขุุนศึึก
เปรตวััดสุุทััศน์์
ปีี พ.ศ. 2556 แม่่เปีียดื้้�อ
	บ่่วงวัันวาร
	คู่่�กรรม
อาญารััก
เรืือนเสน่่หา
	อัันโกะ กลรัักสตรอว์์เบอร์์รี่่�
	ชาติิเจ้้าพระยา
	ผู้้�ชนะสิิบทิิศ

ละครชุุด

ปีี พ.ศ. 2557	วีีรบุุรุุษกองขยะ
รถไฟ เรืือเมล์์ ลิิเก กองถ่่าย
เพลิิงฉิิมพลีี
ปีี พ.ศ. 2558 บางระจััน
	สิิงห์์สี่่�แคว
	ข้้าบดิินทร์์
ตะวัันตััดบููรพา
เพลิิงตะวััน
สาวน้้อยอ้้อยควั่่�น
	รัักเร่่
ปีี พ.ศ. 2559	พัันท้้ายนรสิิงห์์
อตีีตา
	ลิิขิิตริิษยา
GUARDIAN หัักเหลี่่�ยมมััจจุุราช
ใต้้ร่่มพระบารมีี เรื่่�อง แสงสุุดท้้าย
	ชื่่�นชีีวา
ปีี พ.ศ. 2560 ตำนานสมเด็็จพระนเรศวรมหาราช
เดอะซีีรีีส์์ ภาคองค์์ประกัันหงสา
เขี้้�ยวราชสีีห์์

ปีี พ.ศ. 2561 แม่่อายสะอื้้�น
กาหลมหรทึึก
ตำนานสมเด็็จพระนเรศวรมหาราช
เดอะซีีรีีส์์ ภาคประกาศอิิสรภาพ
Happy Birthday วัันเกิิดของนาย
	วัันตายของฉััน
นางทิิพย์์
	ปี่่�แก้้วนางหงส์์
ปีี พ.ศ. 2562 ฤกษ์์สัังหาร
ปีี พ.ศ. 2563	มืือปราบข้้าวสารเสก
	อุ้้�มรัักเกมลวง
	สััญญารัักสััญญาณลวง
ตำนานสมเด็็จพระนเรศวรมหาราช
เดอะซีีรีีส์์ ภาคศึึกล้้างแผ่่นดิิน
เพลิิงภริิยา
เสีียดาย (รัับเชิิญ)

ปีี พ.ศ. 2553	หลวงตามหาชน
ปีี พ.ศ. 2555	น้้องใหม่่ร้้ายบริิสุุทธิ์์� ชุุด เชิิดชููครูู ผู้้�สร้้างคน (ช่่อง 3)
ปีี พ.ศ. 2559	ปาฏิิหาริิย์์ เดอะซีีรีีส์์ ตอน รัักไม่่พร้้อม (ช่่องพีีพีีทีีวีี)

ผลงานพากย์์
นอกจากผลงานการแสดงภาพยนตร์์และละครโทรทััศน์์ต่่าง ๆ มากมาย สรพงศ์์ ชาตรีี ยัังมีี
ความสามารถในการพากย์์ โดยมีีผลงานการพากย์์ภาพยนตร์์ต่่างประเทศ ได้้แก่่
ภาพยนตร์์ทอย สตอรี่่�
ภาพยนตร์์ทอย สตอรี่่� 2
ภาพยนตร์์ทอย สตอรี่่� 3
ภาพยนตร์์ทอย สตอรี่่� ตอนหนัังสยองขวััญ
ภาพยนตร์์ทอย สตอรี่่� 4
โดยพากย์์เป็็น วู้้�ดดี้้�
ภาพยนตร์์หน่่วยจารชนพิิทัักษ์์จัักรวาล 2
โดยพากย์์เป็็น เจ้้าหน้้าที่่�เค

ผลงานเพลง
สรพงศ์์ ชาตรีี ได้้แสดงความสามารถด้้านการร้้องเพลง โดยมีีผลงานเพลงในหลายอััลบั้้�ม ได้้แก่่
	อััลบั้้�ม หััวใจไม่่เสริิมใยเหล็็ก สัังกััด อาร์์เอสโปรโมชั่่�น
	อััลบั้้�ม เล็็ดสะโก สัังกััด อาร์์เอสโปรโมชั่่�น
	อััลบั้้�ม คนกัันเอง สัังกััด นิิธิิทััศน์์โปรโมชั่่�น
	อััลบั้้�ม ขาดคนอีีสานแล้้วจะรู้้�สึึก
	อััลบั้้�ม หััวใจเดาะ (นำเพลงของ สุุรพล สมบััติเิ จริิญ มาร้้องใหม่่) สัังกััด APS INTERMUSIC
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ศิิลปิินแห่่งชาติิ
รางวััลสููงสุุดแห่่งชีีวิิต
เข้้าเฝ้้าฯ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
รัับพระราชทานเข็็มเชิิดชููเกีียรติิศิลิ ปิินแห่่งชาติิ สาขาศิิลปะการแสดง (นัักแสดงภาพยนตร์์และละครโทรทััศน์์) ปีี พ.ศ. 2551
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ขอบคุุณภาพจาก กรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม กระทรวงวััฒนธรรม
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เกีียรติิยศชีีวิติ
รางวััลพระราชทาน บัันเทิิงเทิิดธรรม
รางวััลพระราชทาน “บัันเทิิงเทิิดธรรม”
เป็็นรางวััลที่่� สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ พระราชทานรางวััลเกีียรติิยศ
เพื่่อ� ยกย่่อง เชิิดชููเกีียรติิ และเป็็นขวััญกำำ�ลังั ใจแก่่ศิลิ ปิิน
นัักแสดง คนบัันเทิิงที่่�มีคี วามประพฤติิดีี
ยึึดมั่่น� ในคุุณธรรม และสร้้างสรรค์์ผลงานคุุณภาพ
มาอย่่างต่่อเนื่่อ� งไม่่น้อ้ ยกว่่า 10 ปีี

กล่่าวคืือ เป็็นผู้้�ที่่�มีีคุุณภาพและคุุณธรรมอัันเป็็นที่่�ประจัักษ์์แก่่สาธารณชน เพื่่�อเป็็น
แบบอย่่างแก่่คนทั่่�วไปและเป็็นเกีียรติิประวััติแิ ก่่วงการบัันเทิิงสืืบไป
ซึ่่�งในการประกาศเชิิดชููเกีียรติิครั้้�งแรกนี้้� สรพงศ์์ ชาตรีี ได้้รัับรางวััลพระราชทาน
“บัันเทิิงเทิิดธรรม” จากงานประกาศผลรางวััลเกีียรติิยศ ไนน์์เอ็็นเตอร์์เทน อวอร์์ด 2008
ในปีี พ.ศ.2551 ซึ่่ง� จััดขึ้้�นโดยบริิษัทั อสมท จำกััด (มหาชน) เป็็นครั้้�งแรก ณ หอประชุุมใหญ่่
ศููนย์์วัฒ
ั นธรรมแห่่งประเทศไทย เมื่่อ� วัันที่่� 29 พฤษภาคม 2551
บรรยากาศในวัันงาน ภายหลัังจากกราบถวายบัังคมพระฉายาลัักษณ์์ รัับพระราชทานรางวััล
“บัันเทิิงเทิิดธรรม” สรพงศ์์ ชาตรีี ได้้กล่่าวแสดงความรู้้�สึึกด้้วยน้้ำเสีียงสั่่น� เครืือและน้้ำตา
คลอเบ้้าด้้วยความซาบซึ้้�งในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ว่่า
“ข้้าพระพุุทธเจ้้ารู้้�สึกึ ปลาบปลื้้�มและซาบซึ้้�งในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ของสมเด็็จพระเทพฯ
ที่่�พระองค์์ทรงมีีพระเมตตาแก่่ราษฎรทุุกหมู่่�เหล่่า และตลอดถึึงศิิลปิินทุุกแขนง
ข้้าพเจ้้าจะสร้้างคุุณงามความดีี เป็็นเยี่่�ยงอย่่าง เป็็นแบบอย่่างแก่่เยาวชน และจะเก็็บ
ความรู้้�สึึก ความซาบซึ้้�ง ความปลาบปลื้้�มประทัับใจ ใส่่เกล้้าใส่่กระหม่่อมของ
ข้้าพระพุุทธเจ้้าจนกว่่าชีีวิิตของข้้าพระพุุทธเจ้้าจะหาไม่่”

วัันที่่� 29 พฤษภาคม 2551
45

บัันทึกึ เหตุุการณ์์
วัันที่่� สรพงศ์์ ชาตรีี ประทัับรอยมืือ รอยเท้้า
เป็็น #ดาวดวงที่่� 98
ณ ลานดารา หอภาพยนตร์์แห่่งชาติิ วัันที่่� 26 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2552
ชื่่อ� ในการแสดง
ชื่่อ� - นามสกุุลจริิง
วัันเกิิด	
พิิมพ์์มืือลานดารา

สรพงศ์์ ชาตรีี
กรีีพงศ์์ เทีียมเศวต
8 ธัันวาคม พ.ศ. 2492
26 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2552

สรพงศ์์ มีีชื่อ่� เล่่นว่่า เอก เดิิมมีชื่ี อ่� จริิงว่่า พิิทยา เทีียมเศวต เกิิดที่่�
อำเภอมหาราช จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา เรีียนจบ ป.4
ที่่�โรงเรีียนมหาราชประชานิิมิิต เข้้ามาบวชเรีียนที่่�วััดดาวดึึงษ์์
ฝั่่�งธนบุุรีี สอบได้้นัักธรรมเอกและสอบเทีียบได้้ชั้้�น ม.ศ.3
จึึงสึึกออกมาต่่อสู้้�ชีีวิิตแถวหลัังเฉลิิมกรุุง เป็็นเด็็กยกรีีเฟล็็กซ์์
เสิิร์ฟน้
์ ำ้ และเป็็นตััวประกอบแสดงภาพยนตร์์ในปีี 2511 - 2512
ยุุคที่่� มิิตร - สมบััติิ - ไชยา เป็็นพระเอก ได้้ค่่าตััววัันละ 30 - 40 บาท
เช่่นเรื่่�อง สอยดาวสาวเดืือน รอยพราน ดาวพระเสาร์์ ต้้อยติ่่�ง
7 สิิงห์์คืืนถิ่่�น ฟ้้าคะนอง กระทั่่�ง สุุรพงศ์์ โปร่่งมณีี พามา
ฝากกัับวัังละโว้้และม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล ให้้แสดงภาพยนตร์์
โทรทััศน์์ เช่่นเรื่่�อง ห้้องสีีชมพูู (เป็็นผู้้�ร้้าย) และเป็็นพระรอง
ในเรื่่�อง ป่่าสัังคม หมอผีี ต่่อมาเมื่่�อ ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล
สร้้างภาพยนตร์์เรื่่�อง มัันมากัับความมืืด จึึงให้้ สรพงศ์์ ชาตรีี
เป็็นพระเอกเรื่่�องแรกคู่่�กัับ นััยนา ชีีวานัันท์์
ส่่วนชื่่อ� สรพงศ์์ ชาตรีี นั้้�น คำว่่า สร มาจาก “อนุุสรมงคลการ”
พระนามของพระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าอนุุสรมงคลการ
ผู้้�ก่่อตั้้�งละโว้้ภาพยนตร์์ เสด็็จพ่่อของ ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล
ส่่วนคำว่่า พงศ์์ มาจาก “สุุรพงศ์์ โปร่่งมณีี” ผู้้�ชัักนำให้้สรพงศ์์มา
พบกัับ ม.จ.ชาตรีีเฉลิิมยุุคล และคำว่่า ชาตรีี มาจากพระนาม
ของ ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล แต่่ที่่�เห็็นเขีียนว่่า “สรพงษ์์” นั้้�นก็็
เพราะคนเขีียนใบปิิดเข้้าใจผิิด จึึงมีีการเขีียนทั้้�งชื่่�อ สรพงศ์์
และสรพงษ์์ ตลอดมา
จากนั้้�นสรพงศ์์ได้้แสดงเป็็นพระเอกเรื่่อ� ง เขาชื่่อ� กานต์์ (2516)
ไอ้้แกละเพื่่�อนรััก (2517) เทพธิิดาโรงแรม (2517) ความรััก
ครั้้�งสุุดท้า้ ย (2518) เทวดาเดิินดิิน (2519) และเริ่่มรั
� บั งานนอก
สัังกััดโดยแสดงภาพยนตร์์เรื่่อ� ง สััตว์์มนุษุ ย์์ ของวิินิจิ ภัักดีีวิจิิ ติ ร
แต่่ก็็ยัังไม่่ได้้เป็็นพระเอกเต็็มตััว กระทั่่�งได้้แสดงเรื่่�อง วีีรบุุรุุษ
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กองขยะ (2519) ของ ชุุติมิ า สุุวรรณรััตน์์ จึึงเริ่่มมี
� ชื่ี อ่� เสีียงมากขึ้้�น
แต่่ที่่�นับั ว่่าประสบความสำเร็็จสููงสุุด ก็็คืือเรื่่อ� ง แผลเก่่า (2520)
ของ เชิิด ทรงศรีี
สรพงศ์์แสดงภาพยนตร์์ไว้้มากกว่่า 550 เรื่่�อง เช่่น ขััง 8
(2517) ปีี 2519 เช่่น 3 นัักสู้้�ผู้้�ยิ่่�งใหญ่่ นางแบบมหาภััย
ไอ้้แมงดา ป่่ากามเทพ สิิงห์์สลััม แดงอัังคาร เสาร์์ 5 ปีี 2520
เช่่น ทางชีีวิิต ไอ้้ควายเหล็็ก รัักคุุณเข้้าแล้้ว เจ้้าพ่่อ 7 คุุก
ทีีใครทีีมันั กููซิิใหญ่่ ๑ ต่่อ ๗ ลุุย เหยีียบหััวสิิงห์์ 7 ประจััญบาน
ลุุยแหลก คู่่ท� รหด เก้้าล้้านหยดน้้ำตา ชีีวิติ บััดซบ แม่่ปลาช่่อน
ผู้้�ยิ่่�งใหญ่่ชายแดน รุุกฆาต ไอ้้คุุณเฉิ่่�ม ตามฆ่่า 20,000 ไมล์์
ปีี 2521 เช่่น รัักแล้้วรอหน่่อย ดวงเพชฌฆาต รัักระแวง
ไอ้้ขุุนทอง ตะวัันอ้้อมข้้าว เมืืองในหมอก ลููกทุ่่�งเพลงสวรรค์์
แตกหนุ่่�มแตกสาว ขโมยที่่�รััก เกวีียนหััก น้้องเมีีย แผ่่นดิิน
วิิปโยค ขุุนกระทิิง คนมีีคาว ไอ้้ 8 นิ้้�ว เขาใหญ่่ ปีี 2522 เช่่น
ไผ่่สีีทอง วิิมานไฟ รอยไถ รัักประหาร สุุดห้้ามใจรััก เสืือภููเขา
ไผ่่แดง สวรรค์์ปิิด น้้ำใต้้ศอก อยู่่�อย่่างเสืือ ลููกทาส แม่่ค้้า
ขายผััก บ้้านไร่่นาเรา อยู่่�กัับก๋๋ง แม่่เขีียวหวาน ปีี 2523 เช่่น
ดอกแก้้ว จัับกัังกรรมกรเต็็มขั้้�น ช่่างเขาเถอะ ไฟนรกขุุมโลกัันต์์
เสืือน้้อย กากีี พ่่อจ๋๋า เจ้้าพายุุ ไอ้้ย่่ามแดง ผีีหััวขาด ย.ยอดยุ่่�ง
จุุฬาตรีีคููณ ไกรทอง ปีี 2524 เช่่น รัักข้้ามคลอง เสืือมัังกร
ถ้้าเธอยัังมีีรักั เจ้้าพ่่อภููเขีียว ยางโทน กามนิิต วาสิิฏฐีี นกน้้อย
ไอ้้ค่่อม สามเสืือสุุพรรณ ดำอำมหิิต ปีี 2525 เช่่น เพลิิงภููหลวง
ไอ้้ ผ าง ร.ฟ.ท. ครููดอย เพชรตัั ดหย ก ดาวพระเสาร์์
เฮงสองร้้อยปีี ปีี 2526 เช่่น มืือปืืน เพื่่�อน - แพง ไอ้้ขี้้�เมา
ไอ้้ ป.4 ไม่่มีี เ ส้้ น มรกตดำ พยัั ค ฆ์์ ยี่่� เ ก ผู้้�แทนนอกสภา
ปีี 2527 เช่่น ข้้ามากัับพระ อิิสรภาพของทองพููน โคกโพ
เพชรตััดเพชร ปีี 2528 เช่่น จัับตาย ผู้้�การเรืือเร่่ ปล้้นลอยฟ้้า
ตะวัันยิ้้�มแฉ่่ง ปีี 2529 เช่่น แหม่่มกะปิิ ลููกทุ่่�งฮอลิิเดย์์ ปีี 2530
เช่่น บ้้าน เพชรเสี้้�ยนทอง พลอยทะเล ปีี 2531 นัักรบดำ
(2532) คนเลี้้�ยงช้้าง (2533)
สรพงศ์์ได้้รัับรางวััลทางการแสดงจากหลายสถาบััน เช่่น
รางวััลตุ๊๊ก� ตาทองพระสุุรัสั วดีี ดารานำชายยอดเยี่่ยม
� จากเรื่่อ� ง
สััตว์์มนุุษย์์ ชีีวิิตบััดซบ มืือปืืน มืือปืืน 2 สาละวิิน เสีียดาย 2
รางวััลสุุพรรณหงส์์ ดารานำชายยอดเยี่่ยม
� จากภาพยนตร์์เรื่่อ� ง
ถ้้าเธอยัังมีีรััก มืือปืืน และนัักแสดงประกอบชายจากเรื่่�อง
องค์์บาก 2 ส่่วนรางวััลชมรมวิิจารณ์์บัันเทิิง นัักแสดงชาย
ยอดเยี่่�ยม จากเรื่่�อง มืือปืืน 2 สาละวิิน
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บทความ
สััมภาษณ์์

เขาชื่่�อ
สรพงศ์์ ชาตรีี
โดย: พุุทธพงษ์์ เจีียมรััตตััญญูู
ที่่�มา: จดหมายข่่าวหอภาพยนตร์์ ฉบัับที่่� 69 ประจำำ�เดืือน พฤษภาคม - มิิถุุนายน 2565

เขามีีชื่่�อเดิิมว่่า พิิทยา เทีียมเศวต และมีีชื่่�อสุุดท้้ายว่่า
กรีีพงศ์์ แต่่ชื่่�อที่่�สร้้างให้้เขาเป็็นตำนาน และเป็็นชื่่�อที่่�
ครั้้�งหนึ่่�ง เมื่่อ� เอ่่ยถึึงแล้้วแทบไม่่มีีใครในประเทศไม่่รู้้�จััก
คืือ สรพงศ์์ ชาตรีี ชื่่�อการแสดงของบุุรุุษผู้้�ที่่�ยึึดงาน
ศิิลปะแขนงนี้้�เป็็นอาชีีพมาตลอดทั้้�งชีีวิิต
“สมััยเราอยู่่�บ้้านนอกดููหนัังกลางแปลง พระเอกแต่่ละ
คนเท่่มากเลยนะ ใส่่เสื้้อ� แดง สะพายเป้้ หวีีผม ดููทัักษิิณ
แจ่่มผล ดููใครต่่อใคร นี่่�เท่่มากเลย แต่่บัังเอิิญว่่าสรพงศ์์
ไม่่ค่่อยได้้เล่่นหนัังสไตล์์นั้้�น อยู่่�กัับท่่านมุ้้�ย ท่่านมุ้้�ยให้้
เล่่นเป็็นคน ไม่่ได้้ให้้เป็็นพระเอก มัันมากัับความมืืด
เป็็นนัักวิิทยาศาสตร์์ เขาชื่่�อกานต์์เป็็นหมอ เทพธิิดา
โรงแรมเป็็นแมงดา ความรัักครั้้�งสุุดท้้ายดีีดกีีตาร์์เป็็น
วััยรุ่่น� เทวดาเดิินดิินเป็็นโจร เดี๋๋ย� วเป็็นพระ เดี๋๋ย� วเป็็นหมอ
เดี๋๋�ยวเป็็นตำรวจ ท่่านมุ้้�ยไม่่ได้้ให้้สรพงศ์์เป็็นพระเอก
ท่่านมุ้้�ยบอก กููให้้มึึงเป็็นนัักแสดง”

จากสามเณรสู่่�ดาราตุ๊๊�กตาทอง
สรพงศ์์ ชาตรีี เกิิดเมื่่�อวัันที่่� 8 ธัันวาคม พ.ศ. 2492 ที่่�
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา หลัังจบ ป. 4 ด้้วยความที่่�
ไม่่ชอบเรีียนหนัังสืือ มารดาจึึงส่่งไปบวชเณร ขณะอายุุ
ได้้ 11 ปีี ก่่อนจะเดิินทางเข้้ามาศึึกษาธรรมะเพิ่่�มเติิมที่่�
วััดดาวดึึงษาราม กรุุงเทพมหานคร ในอีีก 2 ปีีต่่อมา
เมื่่�อย่่างเข้้าสู่่�วััยรุ่่�น แม้้ผ้้าเหลืืองจะยัังคงห่่มเขาไว้้ใน
โลกพระธรรมจนสอบได้้นัักธรรมเอก แต่่บรรยากาศ
ของเมืืองหลวงกลัับดึึงดููดให้้เขาว่่อกแว่่กไปกัับรููปภาพ
ดารา หนัังกลางแปลง และกองถ่่ายหนัังที่่�ชอบไปมุุงดูู
ที่่�สุุดแล้้วจึึงตััดสิินใจให้้เณรรุ่่�นพี่่�ที่่�รู้้�จัักกัับคนในวงการ
ภาพยนตร์์พาไปฝากตััวเพื่่อ� ทำงานในวงการ และตััดสินิ ใจ
หยุุดชีีวิิตใต้้ร่่มกาสาวพััสตร์์ในวััย 19 ปีี
ราวปีี พ.ศ. 2511 ก้้าวแรกบนถนนภาพยนตร์์ของ
สามเณรสึึกใหม่่ได้้เริ่่มต้
� น้ ขึ้้�น โดยนัับหนึ่่�งจากงานเบื้้�องหลััง
ของเบื้้�องหลัั ง อีี ก ทีี นั่่� น คืือการกางร่่มให้้ ก ล้้ อ งถ่่าย
ภาพยนตร์์ เพื่่อ� ป้้องกัันไม่่ให้้ฟิล์ิ มร้
์ อ้ นเกิินไป นอกจากนี้้�
ยัังทำหน้้าที่่�เป็็นคนยกรีีเฟล็็กซ์์ เสิิร์์ฟน้้ำ และเข้้าฉาก
เป็็นตััวประกอบเล็็ก ๆ น้้อย ๆ เวลาที่่�ขาดนัักแสดง
ปีี 2512 ในยุุคที่่�ภาพยนตร์์ 16 มม. กำลัังเฟื่่�องฟูู เขาได้้
ร่่วมแสดงเป็็นตััวประกอบอยู่่�หลายเรื่่�อง แต่่จุุดเปลี่่�ยน
สำคััญจริิง ๆ เกิิดขึ้้�นเมื่่�อได้้รู้้�จัักกัับ สุุรพงศ์์ โปร่่งมณีี
แมวมองจากบริิษัทั ละโว้้ภาพยนตร์์ ของพระเจ้้าวรวงศ์์เธอ
พระองค์์เจ้้าอนุุสรมงคลการ ต่่อมา สุุรพงศ์์ได้้นัดหม
ั าย
พาเขาไปแนะนำตััวกัับพระโอรสของพระองค์์ หม่่อมเจ้้า
ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล หรืือ “ท่่านมุ้้�ย” ที่่�เพิ่่�งกลัับจาก
ต่่างประเทศ และกำลัังถ่่ายทำภาพยนตร์์โทรทััศน์เ์ รื่่อ� ง
หญิิงก็็มีีหััวใจ
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เมื่่� อ ถึึ ง วัั น นัั ด เด็็ ก หนุ่่� ม จากอยุุ ธย าผู้้�ยัั ง คงกิิ น นอน
อยู่่ � ที่่� วัั ด ลงทุุ น ซื้้�อเสื้้�อใหม่่ และผููกเนกไทเพื่่� อ ให้้
ตััวเองดููดีีที่่�สุุด ทว่่า เมื่่�อแนะนำตััวเสร็็จสรรพ ท่่าน
มุ้้�ยกลัับรัับสั่่�งให้้เขาเข้้าฉากกระโดดน้้ำไปช่่วยเด็็ก
หญิิ งวััย 3 ขวบ แสดงโดย ตุ๊๊� กตา จิิ นดานุุช ชุุ ดใหม่่
เอี่่� ยมนั้้� นจึึ ง เปีี ย กชุ่่� ม ไปทั้้�งตัั ว อย่่างรวดเร็็ ว แต่่ก็็
แลกมาด้้ ว ยการแสดงเพีี ย ง 1 คัั ต ที่่� ไ ด้้ เ ปลี่่� ย นชีี วิิ ต
เขาไปตลอดกาล
จากตััวประกอบ ท่่านมุ้้�ยเริ่่�มมอบบทเด่่นขึ้้�นให้้เขาใน
หนัังโทรทััศน์์เรื่่�องอื่่�น ๆ เช่่น บทผู้้�ร้้ายใน ห้้องสีีชมพูู
บทผู้้�ช่่วยใน หมอผีี จนกระทั่่�งปีี 2514 เมื่่�อทรงเตรีียม
กำกัับภาพยนตร์์ 35 มม. ขนาดยาวเรื่่อ� งแรก ชื่่อ� มัันมา
กัับความมืืด จึึงได้้มอบหมายให้้เขาเป็็นพระรอง ประกบ
กัับ ไชยา สุุริิยััน พระเอกระดัับสามรางวััลตุ๊๊�กตาทอง
และนางเอกหน้้าใหม่่ นััยนา ชีีวานัันท์์
แต่่เหตุุการณ์์ไม่่คาดฝัันก็็เกิิดขึ้้�น ระหว่่างถ่่ายทำได้้
เกิิดปััญหาจนทำให้้ท่่านมุ้้�ยตััดสิินใจเลื่่�อนเขาขึ้้�นมา
เป็็นพระเอกแทนไชยา ท่่ามกลางเสีียงคััดค้้านจาก
หลายฝ่่าย รวมไปถึึงตััวผู้้�รัับบทเอง ที่่�ทั้้�งมองว่่าตน
ยัังไม่่พร้้อมแสดง และรููปร่่างหน้้าตาไม่่ตรงกัับขนบ
ของพระเอกหนัังไทย แต่่ท่่านมุ้้�ยยัังคงยืืนยัันพร้้อม
ประกาศว่่า จะทำให้้เขาได้้ตุ๊๊�กตาทองมากกว่่า ไชยา
สุุริิยััน ให้้ได้้
นอกจากจะกลายเป็็นพระเอกอย่่างไม่่ทัันตั้้�งตััว นี่่�ยััง
เป็็นช่่วงที่่�เขาได้้รัับชื่่�อใหม่่ว่่า “สรพงศ์์ ชาตรีี” เพื่่�อ
ใช้้เป็็นชื่่�อในการแสดง โดยเกิิดจากการนำคำว่่า สร
จากพระนามของพระองค์์เจ้้าอนุุสรมงคลการ รวมกัับ
พงศ์์ ของ สุุรพงศ์์ โปร่่งมณีี และนามสกุุล ชาตรีี จาก
พระนามของท่่านมุ้้�ย

ปีี 2514 เป็็ น ปีี แ รกที่่� ว งการภาพยนตร์์ ไ ทยไม่่มีี
มิิตร ชััยบััญชา พระเอกหมายเลขหนึ่่�งผู้้�เสีียชีีวิิตในปีี
ก่่อนหน้้า จึึงเกิิดการปั้้น� พระเอกหน้้าใหม่่ขึ้้�นมาพร้้อมกััน
อย่่างมากมายในปีีเดีียวกััน เช่่น กรุุง ศรีีวิไิ ล, นาท ภููวนััย,
ไพโรจน์์ ใจสิิงห์์, ยอดชาย เมฆสุุวรรณ ฯลฯ แต่่เมื่่อ� มัันมากัับ
ความมืืด ออกฉายและไม่่ประสบความสำเร็็จ ซ้้ำปีีถัดม
ั า
เขามีีผลงานแค่่เพีียงเรื่่อ� งเดีียว คืือ ไอ้้แกละเพื่่อ� นรััก ของ
ละโว้้ภาพยนตร์์ ชื่่อ� ของ สรพงศ์์ ชาตรีี จึึงดููเหมืือนว่่าจะไม่่
อาจแจ้้งเกิิดได้้เหมืือนเพื่่อ� นพระเอกร่่วมรุ่่�น
อย่่างไรก็็ ต าม ท่่ามกลางกระแสลมแห่่งความ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�พััดผ่่านเข้้าสู่่�วงการหนัังไทย หนัังฟิิล์์ม
16 มม. หมดลมหายใจไปพร้้อมกัับเนื้้�อหาที่่�ซ้ำ้ ซากจำเจ
เปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบบฟิิล์์ม 35 มม. และผู้้�ชมที่่�เริ่่�มเปิิดรัับ
สิ่่�งใหม่่ ๆ มากขึ้้�น ปีี 2516 สรพงศ์์ได้้รัับบทนำใน
เขาชื่่อ� กานต์์ ผลงานเรื่่อ� งที่่�สองของท่่านมุ้้�ย แต่่เป็็นหนัังไทย
เรื่่�องแรก ๆ ที่่�กล่่าวถึึงปััญหาสัังคม ภาพยนตร์์กลัับ
ประสบความสำเร็็จในหลายด้้าน ทั้้�งสร้้างปรากฏการณ์์
ที่่�ทำให้้คนรุ่่�นใหม่่หัันกลัับมาสนใจหนัังไทย และขัับให้้
สรพงศ์์ ในบทหมอหนุ่่�มผู้้�ยืืนหยััดในอุุดมการณ์์ได้้เป็็น
ที่่�รู้้�จัักอย่่างเต็็มตััว
จากความสำเร็็จใน เขาชื่่�อกานต์์ สรพงศ์์ได้้รัับบทเด่่น
หลากหลายทั้้�งดีี แ ละร้้ า ยในภาพยนตร์์ ข องท่่านมุ้้�ย
อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น เทพธิิดาโรงแรม (2517) ความรััก
ครั้้�งสุุดท้้าย (2518) เทวดาเดิินดิิน (2519) ฯลฯ ใน
ขณะเดีียวกััน เขายัังได้้แสดงให้้ผู้้�กำกัับคนอื่่น� เรื่่อ� งที่่�โดดเด่่น
ที่่�สุดคืื
ุ อหนัังชีีวิติ หนััก ๆ อย่่าง สััตว์์มนุษุ ย์์ (2519) ของ
วิินิิจ ภัักดีีวิิจิิตร และ ชีีวิิตบััดซบ (2520) ของ เพิ่่�มพล
เชยอรุุณ ซึ่ง่� ได้้พิสููิ จน์์ว่่าคำประกาศของท่่านมุ้้�ยใกล้้เป็็น
จริิง เพราะทำให้้ สรพงศ์์ ชาตรีี จากตััวประกอบนิิรนาม
ได้้กลายเป็็นผู้้�รัับรางวััลตุ๊๊�กตาทอง สาขานัักแสดงนำ
ชายยอดเยี่่�ยม ถึึงสองปีีติิดต่่อกััน

จากพระเอกอัันดัับหนึ่่�งถึึงดาวค้้างฟ้้า
แม้้จะเริ่่�มมีีชื่่�อเสีียง แต่่ในช่่วงปลายทศวรรษ 2510
นั้้�น สรพงศ์์ยัังคงมีีงานแสดงน้้อยมากหากเทีียบกัับ
พระเอกคนอื่่�น จนกระทั่่�งเขาได้้รัับบทนำใน แผลเก่่า
ภาพยนตร์์ปีี 2520 ที่่� เชิิด ทรงศรีี สร้้างจากนิิยายดััง
ของ ไม้้ เมืืองเดิิม
หาก เขาชื่่�อกานต์์ เป็็นเรื่่�องแจ้้งเกิิด แผลเก่่า ก็็ถืือเป็็น
ผลงานที่่�ส่่งให้้เขาได้้กลายเป็็นพระเอกอัันดัับหนึ่่�งของ
วงการอย่่างแท้้จริิง

สรพงศ์์มัักกล่่าวเสมอว่่าบท “ไอ้้ขวััญ” ใน แผลเก่่า
เป็็นหนัังที่่�เขาประทัับใจที่่�สุดุ เพราะใกล้้เคีียงกัับตััวตน
ที่่�แท้้จริิงซึ่่�งโตขึ้้�นมาท่่ามกลางทุ่่�งนาและชีีวิิตเรีียบง่่าย
ขี่่�ควายว่่ายน้้ำจนคล่่องแคล่่ว ทำให้้เขาเป็็นพระเอก
หนัั ง ไทยคนแรกและคนเดีี ย วที่่� ถ อดเสื้้�อแสดงเป็็ น
ลููกชาวนาได้้สมจริิงจนกลายเป็็นสััญลัักษณ์์ และเมื่่�อ
แผลเก่่า ประสบความสำเร็็จเป็็นประวััติกิ ารณ์์ จากพระเอก
ขวััญใจนัักศึึกษา สรพงศ์์ ชาตรีี ก็็ได้้กลายเป็็นพระเอก
ขวััญใจชาวบ้้านทั่่�วประเทศ

จากปีีละหลัักหน่่วย หลัักสิิบ เมื่่อ� ย่่างเข้้าสู่่ท� ศวรรษ 2520
ผลงานการแสดงของสรพงศ์์ ก็็เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นปีีละหลายสิิบ
เรื่่อ� ง ในช่่วงที่่�เฟื่่อ� งฟููที่่�สุดุ เขาต้้องทำงานวัันละ 20 ชั่่ว� โมง
ที่่�เหลืือคืือเวลาเดิินทางจากจัังหวััดสู่จั�่ งั หวััด จากกองถ่่าย
หนึ่่�งสู่่อี� กี กองถ่่าย ตลอดทั้้�งทศวรรษนั้้�น สรพงศ์์ ชาตรีี ได้้
ร่่วมงานกัับผู้้�กำกัับคนสำคััญมากมาย และประกบคู่่กั� บั
นางเอกแทบทุุกคน ราวกัับว่่าเป็็นองค์์ประกอบสำคััญที่่�
วงการไม่่อาจขาดได้้ และกลายเป็็นใบหน้้าแห่่งหนัังไทย
ในการรัับรู้้�ของผู้้�ชม
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*หมายเหตุุ: คำพููดใน “...” เป็็นบทสััมภาษณ์์ของ
สรพงศ์์ ชาตรีี ในกิิจกรรมลานดาราที่่�หอภาพยนตร์์

สรพงศ์์กัับหอภาพยนตร์์
สรพงศ์์ ชาตรีี เคยมาร่่วมกิิจกรรมกัับหอภาพยนตร์์อยู่่�
บ่่อยครั้้�ง ทั้้�งมาประทัับรอยมืือรอยเท้้าที่่�ลานดารา ร่่วมกัับ
ดวงเดืือน จิิไธสงค์์ เมื่่อ� วัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2552 และ
มาร่่วมกิิจกรรมฉายภาพยนตร์์เรื่่อ� ง แผลเก่่า ฉบัับบููรณะ
ใหม่่ ที่่�โรงภาพยนตร์์สกาลา เมื่่อ� วัันที่่� 20 กัันยายน 2561
แต่่เหตุุการณ์์สำคััญคืือการที่่�เขามาร่่วมเป็็นวิิทยากร
เสวนาเรื่่�อง “หอภาพยนตร์์ไทยและสัังคมไทย” ใน
รายการศููนย์์สัังคีีตศิิลป์์สััญจร เมื่่�อวัันที่่� 17 กัันยายน
2547 ที่่�โรงละครแห่่งชาติิ ซึ่่�งจััดขึ้้�นเพื่่�อหารายได้้ ร่่วม
ทอดผ้้าป่่าหาทุุนสร้้างพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์ภาพยนตร์์ไทยของหอ
ภาพยนตร์์ โดยตอนหนึ่่�ง เขาได้้กล่่าวแก่่ผู้้�ชมบนเวทีีว่่า
แต่่สิ่่�งที่่�แตกต่่างไปจากพระเอกยอดนิิยมยุุคก่่อนหน้้า
คืือ สรพงศ์์ รู้้�ตัั ว อยู่่� เ สมอว่่าผู้้�คนรัั ก เขาที่่� ฝีี มืื อไม่่ใช่่
รููปร่่างหน้้าตาเพีียงอย่่างเดีียว เหนืือไปกว่่าคำว่่าพระเอก
เขาจึึงเป็็นนัักแสดงที่่�สามารถสวมบทบาทเป็็นมนุุษย์์ได้้
ทุุกชนชั้้�น ทุุกอาชีีพ มากมายนัับไม่่ถ้้วนได้้อย่่างแนบสนิิท
ทั้้�ง ๆ ที่่� ไ ม่่เคยเรีี ย นการแสดงมาก่่อน หากแต่่ใช้้
วิิธีีครููพัักลัักจำจากการทำงาน ศึึกษาและสัังเกตจาก
ผู้้�คนรอบตััว และทำให้้ตััวเองเชื่่�อในบทที่่�ได้้รัับ ทำตััว
ให้้เป็็นอย่่างที่่�ตััวละครเป็็น เพื่่�อแสดงออกไปให้้คนดูู
เชื่่อ� ตาม นอกจากนี้้� ยัังเรีียนรู้้�จากนัักแสดงต่่างประเทศ
หลายคนที่่�เขาเคยกล่่าวว่่ายึึดเป็็นแบบฉบัับ เช่่น มาร์์ลอน
แบรนโด, อััล ปาชิิโน, แจ็็ก นิิโคลสััน, โตชิิโร มิิฟููเน
ปีี 2526 อัันเป็็นปีีที่่�เขามีีภาพยนตร์์ออกฉายมากที่่�สุุด
เกิินกว่่า 50 เรื่่�อง เรื่่�องหนึ่่�งซึ่่�งกลายเป็็นตำนาน คืือ
มืือปืืน ผลงานการกำกัับของท่่านมุ้้�ย ที่่�ตัวั เขาร่่วมลงทุุน
สร้้างด้้วยในนาม ซีี. เอส. พีี. โปรดัักชั่่น� บทจ่่าสมหมาย
มืือปืืนขาพิิการที่่�เขาแสดงได้้ลึึกและมีีพลััง สร้้างความ
ประทัับใจให้้แก่่ผู้้�ชมและนัักวิิจารณ์์ ทั้้�งยัังทำให้้เขาได้้
รัับรางวััลตุ๊๊ก� ตาทองตััวที่่� 3 รวมไปถึึงรางวััลสุุพรรณหงส์์
ทองคำ สาขานัักแสดงนำยอดเยี่่�ยม
แต่่ความเปลี่่�ยนแปลงย่่อมเป็็นไปตามวััฏจัักร เมื่่อ� ล่่วงเข้้า
สู่่ท� ศวรรษ 2530 แม้้เขาจะยัังมีีผลงานสำคััญ ๆ ภายใต้้
การกำกัับของท่่านมุ้้�ย อย่่าง คนเลี้้�ยงช้้าง (2533) และ
ภาพยนตร์์ที่่ท� ำให้้ได้้รับั รางวััลตุ๊๊ก� ตาทองเพิ่่�มขึ้้�นอีีก 2 ตััว
คืือ มืือปืืน 2 สาละวิิน (2536) และ เสีียดาย 2 (2539)
แต่่ด้้วยกระแสความนิิยมที่่�ไปตกอยู่่�ที่่�หนัังวััยรุ่่�นหรืือ
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หนัังตลกเป็็นหลััก ผลงานส่่วนมากของเขาในทศวรรษนี้้�
จึึงเป็็นภาพยนตร์์บู๊๊�ที่่�ออกฉายตามต่่างจัังหวััดเสีียเป็็น
ส่่วนใหญ่่ นอกจากนี้้� ยัังเป็็นช่่วงที่่�เขาหวนกลัับไปสู่่�
วงการโทรทััศน์์ รวมทั้้�งเป็็นนัักร้้องออกอััลบั้้�ม เช่่นเดีียว
กัับดาราดัังอีีกหลายคน
หากยึึดว่่าเขาเป็็นพระเอก เส้้นทางหลัังจากนี้้�อาจนัับ
ได้้ว่่าเป็็นขาลง แต่่ถ้้ามองในฐานะนัักแสดง ฝีีมืือของ
สรพงศ์์ไม่่เคยหมดอายุุ แม้้จำนวนผลงานจะลดน้้อย
แต่่พลัังทางการแสดงของเขาไม่่เคยลดลง ทั้้�งเข้้าชิิงและ
ได้้รัับรางวััลอยู่่�บ่่อยครั้้�ง รวมถึึงได้้รัับเกีียรติิยศสำคััญ
คืือ ศิิลปิินแห่่งชาติิ ประจำปีี 2551 ในขณะเดีียวกััน
เขายัังขยายขอบเขตไปในพื้้�นที่่�ใหม่่ ๆ ทั้้�งการแสดง
หนัังสั้้�นให้้นัักศึึกษาและผู้้�กำกัับอิิสระ หรืือพากย์์เสีียง
หนัังต่่างประเทศ เช่่นตััวละครวู้้�ดดี้้� ในชุุด Toy Story
ซึ่่�งเป็็นที่่�ชื่่�นชอบของเด็็ก ๆ
การจากไปของ สรพงศ์์ ชาตรีี เมื่่�อวัันที่่� 10 มีีนาคม
2565 จึึงเสมืือนเป็็นการล้้มลงของเสาหลัักต้้นสำคััญ
แห่่งวงการภาพยนตร์์ ไ ทย แต่่จากผลงานจำนวน
มากกว่่า 550 เรื่่�อง ที่่�เขาฝากไว้้ รวมถึึงความตั้้�งใจ
ความสามารถ และการประพฤติิตััวอัันเป็็นแบบอย่่าง
ให้้แก่่คนทุุกรุ่่�น ทำให้้เขากลายเป็็นดาวค้้างฟ้้าที่่�ยัังคง
เปล่่งแสงเสมอ โดยเฉพาะเมื่่อ� ปรากฏตััวบนจอภาพยนตร์์
“ถ้้าผมทำหนัังดีี ผมแสดงดีี ผมตายไปแล้้ว ไอ้้ความดีีนี้้�
มัันเชิิดชููผม แต่่ถ้้าผมทำหนัังไม่่ดีี หนัังเลว ตายไปแล้้ว
มัันก็็ประจานความเลวของเรา”

“หลายท่า่ นพอบอกว่่า ทำบุุญสร้้างวััด สร้้างโบสถ์์ สร้้าง
ศาลา สร้้างโรงเรีียนได้้บุุญ คงจะแปลกว่่าทอดผ้้าป่่าสร้้าง
พิิพิธิ ภััณฑ์์แล้้วจะได้้อะไร จะได้้บุุญไหม เป็็นคำตอบที่่�พระ
อาจจะไม่่เคยเทศน์์นะครัับ แต่ผ่ มคิิดว่่า... เราให้้พิพิิ ธิ ภััณฑ์์
หนัังไทย คืือ ให้้ความรู้้� ให้้การศึึกษา ให้้สมอง ให้้สติิ
ให้้ปััญญา ผมถืือว่่าได้้บุุญนะครัับ เป็็นการให้้ปััญญา
ที่่�ยิ่่ง� ใหญ่่ให้้กับลูู
ั กหลานไทยที่่�จะได้้ร่่วมรับรู้้�ว่่
ั าอดีีตของ
หนัังไทยคืืออะไร ประเทศชาติิของไทยเราเป็็นอย่่างไร”

ในวัันดังั กล่่าว สรพงศ์์ร่ว่ มบริิจาคเข้้ากองทุุน
ผ้้าป่่า 100,000 บาท จากยอดเงิินที่่ไ� ด้้
ทั้้�งหมด 241,965 บาท นัับเป็็นกำ�ลั
ำ งั ทรััพย์์
และกำำ�ลังั ใจสำำ�คัญ
ั ของงานพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์
ภาพยนตร์์ไทย รวมทั้้�งแสดงให้้เห็็นถึงึ
การตระหนัักในความสำำ�คัญ
ั ของการอนุุรักั ษ์์
ภาพยนตร์์ไทย และความเป็็นพระเอก
ผู้้�ใจบุุญโดยเนื้้�อแท้้ของ สรพงศ์์ ชาตรีี
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จัับเข่่า “สรพงศ์์”
พระเอกศิิลปิินแห่่งชาติิ
(บทความจากข่่าวสด)

บทสััมภาษณ์์ของ สรพงศ์์ ชาตรีี เมื่่�อครั้้�งได้้รับั การประกาศให้้เป็็น “ศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขาศิิลปะการแสดง” ในปีี พ.ศ. 2551 และรางวััลสุพ
ุ รรณหงส์์
ที่่�ได้้ ให้้สััมภาษณ์์ลงในหนัังสืือพิิมพ์์ข่่าวสด ฉบัับวัันที่่� 16 มีีนาคม 2552 ที่่�เผยให้้เห็็นชีีวิิตในแง่่มุุมต่่าง ๆ ก่่อนจะเป็็นนัักแสดงในตำำ�นาน ดัังนี้้�

“ผมแสดงมา 40 ปีี ได้้เป็็นศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขาศิิลปะ
การแสดง นัักแสดงภาพยนตร์์และโทรทััศน์์ ปลาบปลื้้�ม
ใจมาก” ศิิลปิินแห่่งชาติิจากนัักแสดงภาพยนตร์์เผย
ความรู้้�สึึก ที่่�ส่่งผลให้้ได้้รับั รางวััลคงมีีหลายส่่วน ส่่วนหนึ่่�ง
40 ปีีในวงการเราทำงานด้้วยความรััก ไม่่ได้้ไปทำอาชีีพ
อื่่น� เลย นอกจากไปร้้องเพลงอยู่่� 2 - 3 ชุุด แต่่งานแสดง
ภาพยนตร์์ งานแสดงละครนั้้�นคืืองานหลััก

กัับ พี่่�จี๊๊ด� - สุุรพงษ์์ โปร่่งมณีี ที่่�ทำแผนกเครื่่อ� งแต่่งตััวให้้
กัับละโว้้ภาพยนตร์์และอััศวิินภาพยนตร์์

ภาพยนตร์์แต่่ละเรื่่�องเข้้าเกณฑ์์เรื่่�องของศิิลปะและ
วััฒนธรรม สัังเกตว่่า หนัังเกี่่ย� วกัับชนบท บ้้านนอก เรา
จะได้้เล่่นหมด หนัังประวััติิศาสตร์์ หนัังโบราณ อย่่าง
พัันท้้ายนรสิิงห์์, สุุริิโยไท, นเรศวรฯ 1 - 2 - 3, หนััง
ชนบทเรื่่�องแผลเก่่า, หนัังท้้องทะเลเรื่่�องพลอยทะเล,
วีีรบุุรุุษกองขยะ เป็็นเด็็กเกิิดในสลััม แต่่ต้้องไปรบ
ช่่วยชาติิ ฯลฯ หนัังชนบทที่่�สืืบสานศิิลปวััฒนธรรม
เหมืือนเราเป็็นตััวแทนของ “พระเอกชนบท” หรืือ
“พระเอกบ้้านนอก” ก็็ว่่าได้้ และหนัังแต่่ละเรื่่อ� งพููดถึึง
การกตััญญููรู้้�คุณ
ุ ทำงานเหนื่่อ� ยเพื่่อ� พ่่อเพื่่อ� แม่่ เสีียสละ
เพื่่�อพ่่อเพื่่�อแม่่ เล่่นเป็็นพระสอนลููกศิิษย์์ ด้้วยบทบาท
รัับบทเป็็นตำรวจ เป็็นทหาร ก็็เยอะ

ผมจึึ ง ได้้ เ ข้้ า ไปหาท่่านมุ้้�ย โดยมีี พี่่� จี๊๊� ด พาไปฝากที่่�
กองถ่่าย “หญิิงก็็มีีหััวใจ” ภาพยนตร์์ทีีวีีทางช่่อง 7 สีี
เมื่่�อปีี พ.ศ. 2510 ไปถึึงท่่านมุ้้�ยก็็ถามว่่ามึึงชื่่�ออะไร
ก็็ตอบท่่านว่่าชื่่�อเอก ท่่านถามต่่อมึึงว่่ายน้้ำเป็็นไหม
ตอบว่่าเป็็น ผมเป็็นเด็็กอยุุธยา ท่่านบอกว่่าจะมีีฉาก
เด็็กตกน้้ำ ให้้มึงึ โดดลงไปช่่วย ผมก็็ตอบท่่านว่่า ได้้ครัับ
ผมก็็โดดน้้ำลงไปว่่ายลากเด็็กขึ้้�นมา นั่่�นเป็็นครั้้�งแรก
ที่่�แสดงให้้ท่่านมุ้้�ยดูู แล้้วเด็็กที่่�เข้้าฉากตกน้้ำคนนั้้�น
โตขึ้้�นมาก็็คืือ ตุ๊๊�กตา จิินดานุุช

40 ปีีในวงการบัันเทิิง ทุุกข์์ - สุุข - เศร้้า
อย่่างไรบ้้าง
ความเศร้้าไม่่มีีอะไร เราไม่่ได้้หวังั อะไรสููง เข้้าวงการมา
เพราะอยากจะดููเขาถ่่ายหนััง ดููการทำงานของคนใน
วงการเท่่านั้้�น เข้้ามาวัันแรกจากการฝากงาน เขาให้้มา
แบกร่่มเสิิร์์ฟน้้ำในกองนางไพรตานีี ที่่�ออกอากาศทาง
ช่่อง 7 สีี เท่่านี้้�ก็็มีีความสุุข ตอนนั้้�น แมน ธีีระพล เป็็น
พระเอก มีีพี่่�หมูู - อััจฉราวรรณ นางเอก
หนัังจบก็็ได้้มาเป็็นตััวประกอบหนััง ออก 2 - 3 ฉาก
ในเรื่่�อง 7 สิิงห์์คืืนถิ่่�น พระเอกคืือ มิิตร ชััยบััญชา เรื่่�อง
ต้้อยติ่่�ง พระ - นาง สมบััติิ - พิิศมัยั ได้้เล่่นเป็็นตััวประกอบ
เพราะรู้้�จััก พี่่�เปี๊๊�ยก - พิิศาล อััครเศรณีี เขาอยู่่�สี่่�แยก
คอกวััวเป็็นดีีเจ ผมไปหาพี่่�ชาย รุ่่ง� เรืือง ธรรมรัักษ์์ ที่่�ฝากผม
เข้้าไปทำงานในกองนางไพรตานีี พี่่�เปี๊๊�ยกแนะนำให้้รู้้�จักั
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พี่่�จี๊๊�ดชวนให้้ไปดููเขาถ่่ายหนัังเรื่่�องโทน ที่่� ไชยา สุุริิยััน
สายััณห์์ จัันทรวิิบููลย์์, จารุุวรรณ ปััญโญภาส เล่่น และ
บอกว่่าท่่านมุ้้�ย (ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล) กลัับมาจากเมืืองนอก
ทำหนัังทีีวีีอยากได้้พระเอกทีีวีี

จากนั้้�นยัังไม่่ได้้ เข้้ าไปอยู่่� กัั บท่่านมุ้้�ย ยัั ง กลัั บมาอยู่่�
วััดดาวดึึงษ์์ บางยี่่�ขััน ก่่อนหน้้าบวชแต่่พอสึึกแล้้วก็็ยััง
อาศััยอยู่่�ที่่�วััด ได้้เล่่นหนัังทีีวีีทางช่่อง 7 สีีอีีกเรื่่�องของ
ท่่านมุ้้�ย ชื่่อ� “ห้้องสีีชมพูู” มีี ชาญ กััมปนาท เป็็นพระเอก
ฉัันทนา ติิณสููลานนท์์ เป็็นนางเอก ส่่วนเราเล่่นเป็็น
ผู้้�ร้้าย เล่่นไว้้ 3 ตอน ท่่านมุ้้�ยเห็็นว่่าหน้้าเราขึ้้�นกล้้อง
เลยให้้คนตามที่่�วััดตอนตีี 2 ให้้ไปพััทยาไปหััดดำน้้ำ
ไปอยู่่กั� ับท่่าน 7 วััน กลัับมาท่่านก็็ถามว่่ามึึงอยู่่�ที่่�ไหน
ตอบท่่านว่่า อยู่่�ที่่�วััด ท่่านก็็ให้้เก็็บเสื้้�อผ้้าไปอยู่่�กัับท่่าน
เลย ปีีนั้้�น พ.ศ. 2511 อยู่่กั� ับท่่านมุ้้�ยก็็ได้้เล่่นหนัังเรื่่�อง
หมอผีี เรื่่�อยมาจน พ.ศ. 2513 มิิตร ชััยบััญชา สิ้้�นไป
วงการหนัังมีีพระเอกแค่่ สมบััติิ เมทะนีี, ครรชิิต ขวััญประชา,
ไชยา สุุริยัิ นั ซึ่่ง� ไม่่พอ แต่่ละบริิษัทั ต่่างปั้้น� พระเอกใหม่่ขึ้้�นมา
พี่่�เปี๊๊�ยก โปสเตอร์์ ปั้้�น ไพโรจน์์ ใจสิิงห์์, ประมิินทร์์ จารุุจารีีต
ปั้้�น กรุุง ศรีีวิิไล, พี่่�อััมพร ประทีีปเสน ปั้้�น ยอดชาย
เมฆสุุวรรณ, วิิจิติ ร คุุณาวุุฒิิ ปั้้น� นาท ภููวนััย, เสนอ คราประยููร
ปั้้�น สัันติิ คราประยููร, พููน รัังษีี ปั้้�นพระเอก ชััช ชััยบัญ
ั ชา
น้้องชายมิิตร ชััยบััญชา เล่่นเรื่่�องมนต์์รัักจากใจ

แล้้วท่่านมุ้้�ยแห่่งวัังละโว้้ ปั้้�น สรพงศ์์ - นััยนา ชีีวานัันท์์
เล่่นหนัังทีีวีี (ใช้้ฟิิล์์มถ่่าย) รุ่่�นแรก เรื่่�องแรกที่่�เล่่นกัับ
ท่่านมุ้้�ยคืือเรื่่�องหมอผีี พ.ศ. 2511, เรื่่�องห้้องสีีชมพูู
ได้้มาเป็็นพระเอกเรื่่�องมัันมากัับความมืืด พ.ศ. 2515,
พ.ศ. 2516 เขาชื่่อ� กานต์์, พ.ศ. 2517 เทพธิิดาโรงแรม,
พ.ศ. 2518 ความรัักครั้้�งสุุดท้า้ ย, พ.ศ. 2519 เทวดาเดิินดิิน,
พ.ศ. 2524 ถ้้าเธอยัังมีีรักั , พ.ศ. 2526 มืือปืืน, พ.ศ. 2527
ทองพููนโคกโพ ภาค 2, พ.ศ. 2531 คนเลี้้�ยงช้้าง,
พ.ศ. 2534 มืือปืืน สาละวิิน, พ.ศ. 2544 สุุริิโยไท,
พ.ศ. 2549 ถึึงปััจจุุบััน นเรศวรฯ ภาค 1 - 2 - 3
“ท่่านมุ้้�ยเป็็นอาจารย์์ที่่ส� อนเรามาตั้้�งแต่่อายุุ 19 ปีี และ
หางานให้้ผมทำจนถึึงทุุกวัันนี้้�ที่่อ� ายุุ 59 ปีี ท่่านก็็ยังั ให้้
งานเราทำอยู่่� ท่่านเป็็นอาจารย์์ที่่ดูู� แลลููกศิิษย์์มาตลอด
รู้้�สึกึ ว่่าตััวเราโชคดีีที่่ไ� ด้้อยู่่กั� บั ท่่านมุ้้�ย ท่่ายมุ้้�ยสอนให้้เรา
เป็็นนัักแสดง ไม่่ได้้สอนให้้เราเป็็นพระเอกหรืือเป็็นดารา”
เพราะแนวทางที่่�ท่่านมุ้้�ยทรงสอนสั่่�ง เลยทำให้้ผมยัังมีี
วัันนี้้� เพราะถ้้าผมคิิดว่่าตััวเองเป็็นพระเอก ไม่่ใช่่บทพระเอก
เราไม่่เล่่น งานเราคงไม่่เหลืือ สำหรัับผมขอเป็็นนัักแสดง

เมื่่อ� ไหร่่ที่่�ได้้แสดง อยู่่หน้
� า้ กล้้องแล้้วรู้้�สึกึ มีีความสุุข สิ่่ง� ที่่�
ท้้าทายอยู่่ที่่� ว่่� าเราจะทำให้้คนที่่�ดููเราเขาเชื่่อ� ได้้หรืือเปล่่า

มีีผลงานทั้้�งหมดเท่่าไหร่่
แสดงภาพยนตร์์มา 500 กว่่าเรื่่�อง ได้้รางวััลตุ๊๊�กตาทอง
จากเรื่่อ� ง สััตว์์มนุษุ ย์์, ชีีวิติ บััดซบ, ถ้้าเธอยัังมีีรักั , มืือปืืน,
เสีียดาย, สาละวิิน รวม 6 ตุ๊๊ก� ตาทอง, 1 รางวััลดาราทอง,
3 รางวััลสุุพรรณหงส์์ และรางวััลอื่่น� ๆ รางวััลจากภาพยนตร์์
ผมถืือว่่าเป็็นรางวััลจากอาชีีพ แต่่ศิิลปิินแห่่งชาติินั้้�น
รวมหมด ทั้้�งผลงานและการทำประโยชน์์ให้้กัับสัังคม

ถููกมองว่่าเป็็น “พระเอกบ้้านนอก”
นั่่�นแหละเป็็นสิ่่�งที่่�เราถนััดที่่�สุุด รู้้�สึึกดีีใจ ภููมิิใจ เพราะ
วััยเด็็กของเรา เล่่นน้้ำคลอง ปีีนต้้นไม้้ ขึ้้�นกอไผ่่ ออกทุ่่�งนา
ขี่่วั� วั - ควายเลี้้�ยงวััว - ควายเรายัังไม่่เคยเห็็นใครที่่�เล่่นบทบาท
เหล่่านี้้�ได้้ดีีเท่่าเรา ขี่่�ควายขณะที่่�ควายวิ่่�ง เรากระโดด
ข้้ามไปขี่่�อีีกตััวหนึ่่�ง ว่่ายน้้ำ ดำน้้ำคลอง อยู่่�ในโคลน
ยัังไม่่เห็็นพระเอกคนไหนทำได้้ดีี นี่่�แหละคืือความสามารถ
พิิเศษของเด็็กบ้้านนอก แต่่อย่่างอื่่น� ๆ เรามาเรีียนรู้้�เพิ่่�ม

ไม่่ค่่อยเห็็นสรพงศ์์เล่่นแนวตลก
หรืือคอมเมดี้้�
ไม่่ถนััด ท่่านมุ้้�ยสอนให้้เราเป็็นนัักแสดง เแสดงได้้ทุกุ บท
ที่่�ยื่่�นมา แต่่หนัังแนวคอมเมดี้้�ท่่านมุ้้�ยไม่่เคยทำ อาจจะ
ด้้วยหน้้าเราดููไม่่ขำ ตาเราไม่่ขี้้�เล่่น ตาเรามัันจริิง ต่่างจาก
หนัังของศิิลปิินตลก มองหน้้าเขาเฉย ๆ ก็็ตลกแล้้ว

นางเอกที่่�ร่่วมแสดงมีีใครบ้้าง
มีีหลายคน เริ่่มตั้้�
� งแต่่ นััยนา ชีีวานัันท์์, วิิยะดา อุุมาริินทร์์,
ทััศน์์วรรณ เสนีีย์์วงศ์์ ณ อยุุธยา, เปีียทิิพย์์ คุ้้�มวงศ์์,
ดวงใจ หทััยกาญจน์์, ปิิยะมาศ โมนยะกุุล, ปนััดดา โกมารทััต,
ภััทราวดีี ศรีีไตรรััตน์์, เนาวรััตน์์ ยุุกตะนัันท์์, จารุุณีี สุุขสวััสดิ์์,�
มยุุรา ธนะบุุตร, นัันทนา เงากระจ่่าง, สิินจััย หงษ์์ไทย,
นาถยา แดงบุุหงา, ลลนา สุุลาวััลย์์, ม.ล.สุุริวัิ ลั ย์์ สุุริยิ ง ฯลฯ
บางคนร่่วมงานกัันเรื่่�องเดีียวก็็ผ่่านไป ที่่�ร่่วมงานกััน
เยอะก็็มีี จิ๊๊�ก - เนาวรััตน์์, เปิ้้�ล - จารุุณีี ฯลฯ

ประทัับใจนางเอกคนไหนมากที่่�สุุด
แต่่ละคนเก่่งกัันคนละอย่่าง อย่่าง เปีียทิิพย์์, ภััทราวดีี,
เนาวรััตน์์, ปิิยะมาศ เขาเก่่งดราม่่า บทชีีวิติ หนััก ๆ น้้ำตา
ไหลกัับบทเศร้้า, จารุุณีี กัับ ม.ล.สุุริิวััลย์์ เก่่งบทแก่่น ๆ
บทบู๊๊�, มยุุราเก่่งแนวตลกขบขััน แนวน่่ารััก

หนัังเรื่่�องไหนที่่�คิิดว่่าเล่่นยากที่่�สุุด
เล่่นแล้้วเทกมากที่่�สุุดคืือ สุุริิโยไท กัับ นเรศวร ยากใน
การพููดบท เรื่่�องฟีีลลิ่่�งไม่่ยาก และที่่�ไปเกืือบไม่่รอดก็็

คืือนเรศวร ภาคแรก ในบท มหาเถรคัันฉ่่อง ที่่�ต้้องพููด
บทกัับ นก - ฉััตรชััย ที่่�รับั บทพระมหาธรรมราชา เครีียด
เพราะไม่่เคยโดนเทกขนาดนี้้� อดนอนด้้วย ถ่่ายกลางคืืน
ยัั น สว่่างหลายวัั น กิิ น ยาแก้้ ป วดหัั ว เป็็ น กำ ๆ เลย
เล่่นหนัังมา 500 กว่่าเรื่่�องยัังไม่่เคยกิินยาแก้้ปวดหััว
มากขนาดนี้้�เลย จะพููดราชาศััพท์์ผิิดก็็ไม่่ได้้ ศััพท์์แสง
ที่่�ต้้องพููดนั้้�นยากมาก
เราถามท่่านว่่าควรจะเล่่นยัังไง ท่่านตอบกลัับมาว่่า
อย่่างมึึงยัังต้้องถามกููอีีกเหรอ ปกติิเล่่นหนัังท่่านมุ้้�ย
ท่่านไม่่ได้้สั่่�งเทก แต่่ผมขอท่่านเทก ขอใหม่่ ขออีีกทีี
ขออีีกทีี ที่่�ขอเทก คืือทำเผื่่�อไว้้ให้้ท่่านเลืือก

เรื่่�องที่่�ทำำ�ให้้รู้้�สึึกสุุขสุุดสุุด
ชีีวิิตดีีมาตลอด เรื่่�องทุุกข์์ไม่่ค่่อยมีี เพราะตอนเป็็นเด็็ก
อยู่่�ที่่�อยุุธยา พายเรืือไปเรีียนหนัังสืือ อยากกิินอะไรก็็
ไปปีีนฝรั่่�ง, มะขามเทศ, ลููกข่่อย, ลููกตาล, น้้ำผึ้้�ง ฯลฯ
ทำให้้เรามาใช้้ชีีวิิตในกรุุงเทพฯได้้สบาย
สมััยที่่เ� ราเกิิดมายัังไม่่มีีไฟฟ้้า ใช้้น้ำ้ มัันตะเกีียง ร้้อนก็็ใช้้
พััด ไม่่มีีรองเท้้าใส่่ ไม่่มีีรถก็็ไม่่เดืือดร้้อนอะไร ไปไหน
ก็็เดิิน อยากดููลิิเกก็็เดิิน 4 - 5 กม. ไกลถึึง 10 กม. ก็็ยังั เดิิน
ไม่่มีี ร ถ ไม่่มีี จัั ก รยาน อยากกิิ น กุ้้�งหอยปููปลาก็็ ห า
เอาในแม่่น้้ำลำคลอง ไม่่เห็็นจะทุุกข์์ มาอยู่่ก� รุุงเทพฯ มีี
รถเมล์์ให้้ขึ้้�น แล้้วเราจะทุุกข์์อะไร
ไม่่มีีข้้าวเย็็นก็็ไม่่ทุุกข์์ เพราะเราเคยบวชเป็็นเณรตั้้�งแต่่
อายุุ 11 ขวบ สึึกตอนอายุุ 19 ปีีได้้เข้้าวงการ เป็็นเณร
ฉัันอาหารวัันละ 2 มื้้�อ ข้้าวเย็็นไม่่ได้้กิิน ไม่่ได้้อยู่่�กัับแม่่
มาตั้้�งแต่่อายุุ 11 จนถึึงอายุุ 19 เราไม่่ได้้เป็็นเด็็ก
ขาดความอบอุ่่น� ไม่่เห็็นเรีียกร้้องอะไร เป็็นเณรบวชอยู่่จ� ะ
ไปอยู่่กั� บั โยมแม่่ได้้ยังั ไง กิินข้้าวเย็็นได้้ยังั ไง ในวัันนั้้�นเรา
ยัังอยู่่�ได้้ แล้้วทำไมตอนนี้้�เราจะอยู่่�ไม่่ได้้
ตอนที่่�เป็็นเณรเข้้ากรุุงเทพฯ มีีหลวงพ่่อมาส่่งรููปเดีียว
พ่่อแม่่ไม่่ได้้มา ก็็ไม่่เห็็นทุุกข์์อะไร หลวงพ่่อให้้ตัังค์์
ติิดตััว 10 บาท เป็็นเณรนั่่�งรถเมล์์ไม่่เสีียตัังค์์ สบายจะ
ตาย เพีียงแต่่ไม่่กิินข้้าวเย็็น ก็็ไม่่เห็็นเป็็นเด็็กขาดสาร
อาหารเลย กลัับมามองเด็็กที่่�ยกพวกตีีกััน ดููเป็็นเด็็ก
ขาดความอบอุ่่น� พ่่อแม่่ไม่่มีีเวลา อยากให้้ลองมองย้้อนว่่า
แล้้วทำไมทีีเราไม่่ได้้อยู่่�กัับพ่่อแม่่ตั้้�งแต่่ 11 ขวบ ยัังไม่่
เห็็นต้้องไปยกพวกตีีกับั ใครเลย เหล่่านี้้�มัันอยู่่ที่่� � กมฺฺมุนุ า
วตฺฺตตีี โลโก : สััตว์์โลกย่่อมเป็็นไปตามกรรม

สำำ�หรับั ผม การแสดงเพีียง 5 นาทีี
ผมก็็มีคี วามสุุข เราแสดงให้้ดีไี ด้้
ความสุุขของผมอยู่่�ที่่ใ� จ นัักแสดงที่่�ดีี
ควรแสดงได้้หมดทุุกบท

ครอบครััวและของฝากจากพระเอกสรพงศ์์
สรพงศ์์มีีลููกสาวกัับ ทััศน์์วรรณ เสนีีย์์วงศ์์ ณ อยุุธยา 1
คน และอีีก 3 คน กัับ พิิมพ์์จัันทร์์ ใจวงศ์์ ทายาทของ
พระเอกศิิลปิินแห่่งชาติิผู้้�นี้้� เรีียนหนัังสืือเก่่งจบจาก
มหาวิิทยาลััยชั้้�นนำทั้้�ง 4 คน ออกงานกัับบิิดาอยู่่บ่่� อย ๆ
ปััจจุุบัันสรพงศ์์อยู่่�กิินกัับ ดวงเดืือน จิิไธสงค์์ รองมิิส
ไทยแลนด์์เวิิลด์์ ปีี 2529 และรองนางสาวไทย ปีี 2530
มาตั้้�งแต่่ปีี 2531 ไม่่มีีลููกด้้วยกััน ทั้้�งสองคนรู้้�จักั กัันเมื่่อ�
ถ่่ายหนัังของท่่านมุ้้�ยเรื่่อ� งคนเลี้้�ยงช้้าง 2531 ที่่�ดวงเดืือน
เป็็นนางเอก
ดวงเดืือนเล่่าว่่า “พี่่�เอกดููแลดีี กองถ่่ายนอนวััดครููบาสร้้อย
ที่่�อยู่่ติ� ดช
ิ ายแดน ท่่านมุ้้�ยท่่านก็็นอนวััด พระเอกนอนวััด
เราก็็ต้้องนอนวััด นอนวััดกัันทั้้�งกองถ่่าย จากนั้้�นยัังได้้
ร่่วมงานกัับพี่่�เอกอีีกหลายเรื่่อ� ง พี่่�เอกเป็็นคนดีี เขาทำให้้
เรารู้้�สึกึ ได้้ว่่า เขารัักเรามากกว่่าที่่�เรารัักเขา เลยอยู่่ดูู� แล
กัันมาตลอด”

ส่่วนสรพงศ์์เล่่าว่่า อยู่่�กัันมา 23 ปีี
ชีีวิิตเรีียบง่่าย ส่่วนมากเข้้าวััดทำำ�บุุญ
บ้้านที่่�ดวงเดืือนอยู่่�ทุุกวัันนี้้�เป็็นทาวน์์เฮาส์์ หลัังละ 1.2
ล้้านบาท ดวงเดืือนซื้้�อเอง รถซื้้�อเอง เราก็็อาศััยเขาอยู่่�
สรพงศ์์มีีรายได้้จากการแสดง ได้้ค่่าตััวนำเข้้าบััญชีี
แล้้วเบิิกมาใช้้เรื่่อ� ย ๆ ไม่่ได้้เดืือดร้้อน ลููก ๆ โตหมดแล้้ว
เรีียนจบรัับปริิญญาแล้้ว
“เราภููมิิใจว่่าเราเป็็นพระเอกคนเดีียวที่่�จนที่่�สุดุ จากที่่�เรา
เข้้ากรุุงเทพฯมามีีตังั ค์์ 10 บาท ถึึงวัันนี้้�เรามีีตังั ค์์ 20 บาท
ก็็ถืือว่่ากำไร 10 บาท เราก็็มีีความสุุขแล้้ว เคยเห็็นไป
กิินอาหารราคาหรูู ๆ มั้้�ย เคยจััดงานวัันเกิิดใหญ่่โต
ในโรงแรมหรููมั้้�ย มีี แ ต่่กลัั บ ไปอยุุ ธย า ไปหากุ้้�งกิิ น
กิินกุ้้�งกิินปลาแบบคนอยุุธยา กิินมะม่่วงน้้ำปลาหวาน
กิิ น มะม่่วงอกร่่องกัั บ ข้้ า วเหนีี ย ว ไปหาลููกตาลกิิ น
เรามาจากไหนเรากลัับไปทางนั้้�น ไม่่ฝืืนตััวเอง”
ถามว่่ามีีอะไรฝากถึึงนัักแสดงรุ่่�นหลััง สรพงศ์์กล่่าว
อย่่างถ่่อมตััวว่่า ไม่่มีีอะไรจะฝาก เพราะไม่่ได้้ร่่ำเรีียน
สููง สิ่่�งที่่�มีีคืือประสบการณ์์ชีีวิิต
ทุุกวัันนี้้�ถ้้าผมได้้อยู่่ใ� นกองถ่่ายผมมีีความสุุขมากกว่่านอน
อยู่่ใ� นบ้้าน เวลาใดที่่�มีไี ฟส่่องตััว มีีกล้้องดอลลี่่เ� ข้้าหาหน้้า
ผม เวลานั้้�นผมมีีความสุุขที่่�สุดุ ที่่�ผมได้้บอกคนทั้้�งโลก
ว่่าผมแสดงได้้ดีหรืื
ี อไม่่ดีี ช็็อตที่่�มีคี วามสุุขมากคืือกล้้อง
ค่่อย ๆ ดอลลี่่เ� ข้้ามาที่่�หน้า้ ผม เราแสดงของเราคนเดีียว
ทุุกวัันนี้้�ผมยัังมีีความสุุขอย่่างนี้้� ก็็อยากจะถามนัักแสดง
รุ่่น� ลููกรุ่่น� หลานว่่าคุุณเคยมีีความรู้้�สึึกอย่่างนี้้�หรืือเปล่่า ถ้้า
คุุณรู้้�สึกึ ชื่่น� ชอบ มีีความสุุข ผมว่่าคุุณคืือนัักแสดง
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สรพงศ์์ ชาตรีี:

ความหมายที่่�แท้้ ของคำำ�ว่า่ “พระเอกตลอดกาล”
(บทความจาก The People)

คำำ�ว่่า “พระเอกตลอดกาล” นั้้�น สามารถตีีความได้้หลากความหมาย บ้้างก็็เปรีียบเปรยถึึงบทบาทการแสดงที่่�สมบทบาทบนจอ บ้้างก็็เปรีียบเทีียบ
ถึึงการวางตััวในฐานะบุุคคลสาธารณะ ที่่�แม้้ ในจอหรืือนอกจอก็็ให้้ความรู้้�สึึกไม่่ต่่างกััน แต่่ในถ้้อยความของคำำ�ว่่า พระเอกตลอดกาล สำำ�หรัับ
นัักแสดงที่่�ชื่่�อว่่า “เอก สรพงศ์์ ชาตรีี” ความหมายของคำำ�นี้้�มีีมากกว่่านั้้�น

พระเอกเจ้้าบทบาท
แรกเริ่่ม� เข้้าวงการ เอก พิิทยา เทีียมเศวต เด็็กหนุ่่�มจาก
อำเภอมหาราช จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา รอนแรม
จากบ้้านเกิิดเมืืองนอนสู่่�เมืืองหลวงเพื่่�อไขว่่คว้้า หา
โอกาสที่่�หนุ่่มน้
� อ้ ยที่่�จบเพีียงการศึึกษาชั้้�นประถมฯ ปีีที่่� 4
พอจะมีีได้้ จนเมื่่�อเอกได้้พบกัับท่่านมุ้้�ย หม่่อมเจ้้า
ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล ผู้้�กำกัับใหม่่ไฟแรงแห่่งละโว้้ภาพยนตร์์
ที่่�ในขณะนั้้�นถ่่ายทำละครประจำอยู่่�ที่่�ช่่อง 7
ด้้ว ยหน่่วยก้้านและใบหน้้าในแบบไทยแท้้ ขาดแต่่
ประสบการณ์์ ท างการแสดง ทำให้้ ท่่ านมุ้้�ยให้้ เ อก
คลุุกคลีีกับั กองถ่่าย ด้้วยการเป็็นเด็็กยกของประจำกอง
ก่่อนจะได้้เลื่่�อนขั้้�นเป็็นนัักแสดงประกอบในทีีวีีเรื่่�อง
แรก “ผู้้�หญิิงก็็มีีหััวใจ” (2510) โดยวัันแรกที่่�สรพงศ์์
ได้้เข้้าฉากคืือการแสดงเป็็นตััวประกอบกระโดดน้้ำไป
ช่่วยเด็็ก จากนั้้�นเขาก็็ได้้รัับบทเล็็ก ๆ น้้อย ๆ ในละคร
“นางไพรตานีี” (2511) “ห้้องสีีชมพูู” (2512) โดยได้้
รัับการตั้้�งชื่่�อใหม่่เป็็น สรพงศ์์ ชาตรีี โดย “สร” นั้้�นมา
จากชื่่อ� ของพระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าอนุุสรมงคลการ
“พงศ์์” นั้้�นได้้มาจาก สุุรพงศ์์ โปร่่งมณีี ผู้้�ชัักนำเข้้าสู่่�
วงการ ส่่วนนามสกุุล “ชาตรีี” นั้้�น ก็็มาจากชื่่�อต้้นของ
หม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล นั่่�นเอง
แม้้ว่่าบทบาทที่่�ได้้รัับในตอนต้้นจะเป็็นบทสมทบที่่�ไม่่
ได้้สำคััญอะไรมาก แต่่เอกก็็ฉายแววการแสดงอัันน่่า
จดจำจนไปเตะตา ฉลอง ภัักดีีวิิจิิตร ที่่�เอ่่ยปากชัักชวน
มาเล่่นหนัังใหญ่่เป็็นเรื่่อ� งแรกใน “สอยดาว สาวเดืือน”
(2512) โดยบทบาทแรกที่่�เขาได้้รับั คืือนัักเลงปลายแถว
ที่่�ถููกพระเอก ชนะ ศรีีอุุบล ยิิงตาย
แม้้หน่่วยก้้านจะให้้ แต่่เส้้นทางในการเป็็นพระเอกของ
สรพงศ์์ ก็็ใช่่ว่่าจะเรีียบง่่ายดั่่�งใจหวััง ในยุุคที่่�พระเอก
หนัังถููกจำกััดเพีียงไม่่กี่่�คน ยากนัักที่่�ใครจะกล้้าลอง
เสี่่�ยงกัับนัักแสดงหน้้าใหม่่อย่่างเขา กว่่าโอกาสจะมา
เยืือนเขาต้้องใช้้เวลาอีีก 2 ปีี และไม่่ใช่่ใครที่่�ไหนที่่�มอบ
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โอกาสนั้้�น หากไม่่ใช่่ท่่านมุ้้�ยคนเดิิม ที่่�ขยัับฐานะจาก
ผู้้�กำกัับละครจอแก้้ว สู่่�การเป็็นผู้้�กำกัับหนัังจอเงิิน
ด้้วยภาพยนตร์์เรื่่�องแรก “มัันมากัับความมืืด” (2514)
หนัังไทยที่่�แหวกขนบในยุุคนั้้�น ด้้วยการเสนอในแบบไซไฟ
สััญชาติิไทยที่่�แปลกรส แม้้ว่่าหนัังจะทำรายได้้ไม่่มาก
ซ้้ำร้้ายตััวสรพงศ์์เอง ที่่�เป็็นพระเอกส้้มหล่่นจากการ
มีีปากมีีเสีียงกัันระหว่่างท่่านมุ้้�ย กัับ ไชยา สุุริยัิ นั ก็็มิวิ าย
ถููกดููแคลนจากคนดููหนัังด้้วยสีีผิวิ ที่่�คล้้ำและจมููกที่่�ใหญ่่
เกิินปกติิ แต่่ฝีีมืือทางการแสดงของสรพงศ์์ ก็็เป็็นสิ่่�งที่่�
พิิสููจน์์ถึงึ ความยอดเยี่่ยม
� จนท่่านมุ้้�ยยกให้้เป็็น “นัักแสดง
คู่่�บุุญ” จากนั้้�นเป็็นต้้นมา

พระเอกบ้้านนอก
แม้้ “มัันมากัับความมืืด” จะเป็็นหนัังที่่�มาก่่อนกาล
เกิิ น กว่่าที่่� ค นดููยุุ ค นั้้�นจะรัั บ ได้้ แต่่ในผลงานเรื่่� อ ง
ต่่อมา ทั้้�งสรพงศ์์และท่่านมุ้้�ย ก็็ได้้พิิสููจน์์ให้้เห็็นถึึง
ความเป็็น “ตััวจริิง” แห่่งโลกภาพยนตร์์ ผ่่านหนััง
เรื่่�อง “เขาชื่่�อกานต์์” (2516) หนัังดราม่่าสุุดเข้้มข้้น
ที่่�สะท้้อนภาพความเหลื่่�อมล้้ำของสัังคม ในยุุคสมััย
แห่่งการเรีียกร้้องความเป็็นธรรมของสัังคม

ภาพแรกของหนัั ง สร้้ า งความช็็ อ คให้้ กัั บ คนดูู ด้้ ว ย
การที่่� ตัั ว เอกอย่่างหมอกานต์์ ถูู กยิิ ง ตาย ก่่อนจะ
f lashback ย้้ อ นเล่่าถึึ ง ที่่� ม าของเหตุุ ส ะเทืือนใจนี้้�
ทำให้้ เอก สรพงศ์์ ได้้เข้้าชิิงรางวััลตุ๊๊�กตาทอง เป็็น
ครั้้�งแรกจากหนัังเรื่่�องนี้้�
หลัั ง จากนั้้�น สรพงศ์์ ก็็ ท ำให้้ ภ าพลัั ก ษณ์์ ข องคำว่่า
“พระเอก” เปลี่่�ยนไป เมื่่�อสรพงศ์์เข้้าถึึงบทบาทการ
แสดงโดยไม่่เกี่่�ยงว่่าบทบาทที่่�ได้้รัับนั้้�นจะเป็็นคนดีี
หรืือเป็็นคนร้้ายก็็ตาม จากหนัังเรื่่�องต่่อมา นั่่�นก็็คืือ
“เทพธิิดาโรงแรม” (2517) หนัังของท่่านมุ้้�ยที่่�เล่่าถึึง
โสเภณีีสู้้�ชีวิี ติ สรพงศ์์พลิิกบทบาทเล่่นเป็็นแมงดาป่่าเถื่่อ� น
สะท้้อนภาพการถููกเอารััดเอาเปรีียบของคนตาดำ ๆ
ที่่�ถููกครอบงำจากผู้้�มีีอำนาจ ขณะเดีียวกัันชื่่�อเสีียงของ
สรพงศ์์ในฐานะพระเอกขาลุุย ก็็ทำให้้เขาได้้รัับเล่่น
หนัังแอ๊๊คชั่่น� แนวระเบิิดภููเขาเผากระท่่อมควบคู่่ไ� ปด้้วย
เขาค่่อย ๆ สั่่�งสมชื่่�อเสีียง ทั้้�งในฐานะนัักแสดงเจ้้า
บทบาท และพระเอกขวััญใจ จนทำให้้เขาได้้เลื่่�อนขั้้�น
อยู่่�แถวหน้้าแห่่งวงการบัันเทิิง และสามารถคว้้ารางวััล
นัักแสดงนำชายยอดเยี่่ยม
� จากหนัังเรื่่อ� ง สััตว์์มนุษุ ย์์ (2518)

เรื่่�องราวการต่่อสู้้�ของชายหนุ่่�มที่่�ต้้องพรากจากคนรััก
เมื่่อ� คนรัักถููกฆ่่าตายจากลููกผู้้�มีีอิทิ ธิิพล เขาจึึงต้้องกลาย
มาเป็็นศาลเตี้้�ยเพื่่อ� พิิพากษาทรชนคนโหดกลุ่่มนั้้�
� น รวม
ไปถึึง “ชีีวิิตบััดซบ” (2520) หนัังดราม่่าสะท้้อนสัังคม
ที่่�พููดถึึงครููหนุ่่�มที่่�อยู่่�ในชุุมชนสลััมที่่�ลููกสาวถููกนัักเลง
ถิ่่�นข่่มขืืนแล้้วฆ่่า จึึงลุุกขึ้้�นมาทวงคืืนความยุุติิธรรม
ด้้วยการตามไปคิิดบัญ
ั ชีี และหนัังเรื่่อ� งนี้้�ก็็ทำให้้เขาคว้้า
รางวััลตุ๊๊ก� ตาทองตััวที่่� 2 จนทำให้้ชื่อ่� ชั้้�นของสรพงศ์์เป็็น
ที่่�รู้้�จักั ในหมู่่นั� กั ดููหนัังในฐานะวีีรบุุรุษุ ของชาวบ้้านที่่�เป็็น
ปากเป็็นเสีียงต่่อสู้้�กัับความอยุุติธิ รรมบนจอภาพยนตร์์
ในยุุคคาบเกี่่�ยวพุุทธทศวรรษที่่� 2510 - 2520 บทบาท
ที่่�สรพงศ์์ได้้รัับส่่วนใหญ่่ คืือบทของชายหนุ่่�มที่่�ทวงคืืน
ศัักดิ์์ศรี
� แี ละความเป็็นธรรมในฐานะปุุถุชุ นที่่�มีเี ลืือดเนื้้�อ
และจิิตใจ แต่่บทบาทอัันยิ่่�งใหญ่่ที่่�ตราตรึึงใจไม่่รู้้�ลืืมก็็
คืือบท ไอ้้ขวััญ หนุ่่�มผู้้�รัักษาคำมั่่�นสััญญาว่่าจะครอง
รัักมั่่�นกัับอีีเรีียม จวบจนชีีวิิตจะหาไม่่ ตำนานรัักแห่่ง
ท้้องทุ่่�งบางกะปิิ “แผลเก่่า” (2520) หนัังรัักยิ่่�งใหญ่่
จากการกำกัับของ เชิิด ทรงศรีี ที่่�สะท้้อนความเป็็น
ไทย และความรัักอัันยิ่่�งใหญ่่จนกลายเป็็นหนัังอมตะ
นิิรันั ดร์์กาล ที่่�ทำรายได้้สููงในยุุคนั้้�น และทำให้้ภาพของ
สรพงศ์์ในบทไอ้้ขวััญ ติิดตาตรึึงใจและเป็็นภาพจำที่่�
คนไทยทุุกคนไม่่เคยลืืมเลืือน จนได้้รัับฉายา “พระเอก
บ้้านนอก” จากหนัังเรื่่�องนี้้�
การกลัับมาแสดงให้้ท่่านมุ้้�ยในหนััง “มืือปืืน” (2526)
ในบทจ่่าสมหมาย ทหารผ่่านศึึกขาด้้วนที่่�ฉากหน้้า
คืือช่่างตััดผม แต่่ฉากหลัังคืือมืือปืืนรัับจ้้าง ที่่�สะท้้อน
ภาพผลกระทบของวีีรบุุรุุษสงครามที่่�เหรีียญกล้้าหาญ
ไม่่อาจจะช่่วยให้้ชีีวิิตดีีขึ้้�น เรื่่�องนี้้�ก็็นัับเป็็นอีีกหนึ่่�ง
งานมาสเตอร์์พีีซของสรพงศ์์ในยุุคบููมเรื่่�องหนึ่่�งของ
วงการหนัังไทย

ช่่วงพุุทธทศวรรษที่่� 2520 จึึงเรีียกได้้ว่า่
เป็็นยุคุ ทองของพระเอกที่่�ชื่่อ� สรพงศ์์ก็ว่็ า่ ได้้

พระเอกรุ่่�นใหญ่่ยอดฝีีมืือ
แม้้ช่่วงพุุทธทศวรรษที่่� 2530 ดาราหน้้าใหม่่จะมาเบีียดบังั
จนนัั ก แสดงรุ่่� น เก่่าต้้ อ งระเห็็ จ ไปรัั บ เล่่นหนัั ง บู๊๊� ภููธ ร
แต่่สรพงศ์์เองก็็ไม่่ได้้รู้้�สึึกว่่าตััวเองจะโดนด้้อยค่่าใด ๆ
เพราะท่่ามกลางหนัังขายสายต่่างจัังหวััดมากมาย สรพงศ์์
ก็็ยัังมีีหนัังที่่�แสดงฝีีไม้้ลายมืือเป็็นที่่�จดจำไม่่ว่่าจะเป็็น
“คนเลี้้�ยงช้้าง” (2533) เรื่่อ� งของคนชายขอบที่่�ต้อ้ งต่่อสู้้�
กัับอิิทธิิพลมืืด หรืือ มืือปืืน 2 สาละวิิน (2536) ในบท
จ่่าแร่่ม ทหารหน่่วยลาดตระเวนที่่�เจนจััดอยู่่�ในสมรภููมิิ
ไปจนถึึ ง บทบาทในหนัั ง แห่่งสยามประเทศอย่่าง

“สุุริโิ ยไท” (2544) ในบท หมื่่น� ราชเสน่่หานอกราชการ และ
“ตำนานสมเด็็จพระนเรศวรมหาราชภาค ๑ และ ๒
(2550) ในบทพระมหาเถรคัันฉ่่อง ที่่�เป็็นผู้้�สั่่�งสอน
พระนเรศวรในวััยเยาว์์ ซึ่ง่� บทบาทส่่วนใหญ่่ที่่�ฉายแววนั้้�น
ล้้วนมาจากการกำกัับของท่่านมุ้้�ยแทบทั้้�งสิ้้�น
นอกจากการแสดงที่่�เป็็นที่่�จดจำแล้้ว สรพงศ์์ยัังกลัับ
มาดัังแบบทอล์์คออฟเดอะทาวน์์อีีกครั้้�ง จากโฆษณา
รณรงค์์การข้้ามถนนตรงทางม้้าลายและสะพานลอย
โดยมีี ว ลีี ติิ ดป ากว่่า “ผมเกืือบจะไม่่ได้้ เ ป็็ น สรพงศ์์
ชาตรีี เหมืือนทุุกวัันนี้้�ล่่ะครัับ” โดยเล่่าเรื่่�องราวก้้าว
แรกของการมากรุุงเทพของเขาโดยไม่่ได้้ข้้ามถนนตรง
ทางม้้าลายจนเกืือบถููกรถชน วลีี “ผมเกืือบไม่่ได้้เป็็น
สรพงศ์์” จึึงกลายเป็็นวลีีติิดปากในยุุคนั้้�น
เช่่นเดีียวกัันกัับการจัับไมค์์เป็็นนัักร้้องในวััย 40 ปีี กัับ
การออกอััลบั้้�ม หััวใจไม่่เสริิมใยเหล็็ก ในปีี 2533 กัับ
สัังกััดอาร์์เอส บทเพลงสนุุกสามช่่ายิ่่�งตอกย้้ำภาพ
ความใสซื่่อ� และความน่่ารัักของตััวสรพงศ์์ได้้เป็็นอย่่างดีี
จนทำให้้เขาได้้ออกอััลบั้้�มกัับอาร์์เอสต่่อรวมกััน 3 ชุุด 
รวมไปถึึงการให้้เสีียงพากย์์ภาษาไทยในหนััง Toy
Story ในบทวู้้�ดดี้้� ทำให้้เห็็นความสามารถอัันหลาก
หลายที่่�ผู้้�ชายคนนี้้�มีีต่่อวงการบัันเทิิง

พระเอกสายบุุญ
จนเมื่่� อ ย่่างก้้ า วสู่่� วัั ย กลางคน สรพงศ์์ ค่่ อยวางมืือ
จากวงการด้้วยการรัับบทสมทบเพีียงเล็็กน้้อย แต่่
ถึึ ง อย่่างไรบทบาทการแสดงของสรพงศ์์ ก็็ ยัั ง เป็็ น ที่่�
จดจำและตราตรึึ ง คนดููอยู่่� เ สมอ โดยเฉพาะซีี รีี ส์์
ซิิตคอมคุุณธรรม “หลวงตามหาชน” ที่่�ออกอากาศมาอย่่าง
ยาวนานตั้้�งแต่่ปีี 2553 ที่่�ออกอากาศถึึง 10 ฤดููกาล

ในบทบาทของหลวงตาผู้้�ซึ่่�งเป็็นที่่�พึ่่�งทางใจของชุุมชน
และบทบาทนอกจอ สรพงศ์์ ยัั ง ทำนุุ บ ำรุุ ง ศาสนา
ด้้วยการก่่อตั้้�งมููลนิิธิสิ มเด็็จพระพุุฒาจารย์์ (โต พรหมรัังสีี)
และสร้้างวััดหลวงพ่่อโต ณ ริิมถนนมิิตรภาพ อ.สีีคิ้้�ว
จ.นครราชสีี ม า จนผู้้�มาเยืือนต่่างเรีี ย กวัั ดนี้้�ว่่ า
“วัั ด สรพงศ์์ ” กัั น จนติิ ดป าก และเมื่่� อ บ่่ายวัั น ที่่�
10 มีีนาคม ที่่�ผ่่านมา ก็็เกิิดข่่าวเศร้้าแก่่วงการบัันเทิิง
เมื่่�อพี่่�เอก สรพงศ์์ ชาตรีี พี่่�ใหญ่่ที่่�เป็็นที่่�รัักของคนใน
วงการบัันเทิิงได้้จากไปอย่่างสงบหลัังจากสู้้�กัับอาการ
มะเร็็งปอดมาอย่่างยาวนาน
ผลงานกว่่า 600 เรื่่� อ งคืือเครื่่� อ งการัั น ตีี ถึึ ง ความ
ยอดเยี่่� ยม ที่่� ไ ม่่อาจสููญหายไปตามกาลเวลา
แต่่ทว่่ายัั ง ทรงไว้้ ซึ่่� ง คุุ ณ ค่่าและเป็็ น ต้้ น แบบสำคัั ญ
ในฐานะนัั ก แสดงที่่� ใ ช้้ จิิ ต วิิ ญ ญาณแห่่งการแสดง
อย่่างแท้้ จริิ ง กรุุยทางจนสร้้ างประวัั ติิ ศาสตร์์หน้้ า
สำคััญให้้กัับวงการบัันเทิิงไทย ดัังที่่�เคยให้้สััมภาษณ์์
ไว้้กัับมติิชนว่่า
“สำหรัับผม การแสดงเพีียง 5 นาทีี ผมก็็มีีความสุุข
เราแสดงให้้ดีีได้้ ความสุุขของผมอยู่่�ที่่�ใจ นัักแสดงที่่�ดีี
ควรแสดงได้้หมดทุุกบท”
The People ขอแสดงความอาลััยอย่่างสุุดซึ้้�ง และ
ขอขอบคุุณจากหััวใจในบทบาทอัันทรงคุุณค่่าที่่�มอบไว้้
เป็็นมรดกกัับโลกใบนี้้�ตราบนานเท่่านาน สรพงศ์์ ชาตรีี
พระเอกตลอดกาลและตลอดไป

บทความจาก The PEOPLE 10 มีี.ค. 2565 | 21:54 น.
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“หัั
ว
ใจไม่่เสริิ
ม
ใยเหล็็
ก
”
เพลงดััง “สรพงศ์์ ชาตรีี” อีีกหนึ่่�งบทเด่่นของพระเอกตลอดกาลผู้้�ล่ว่ งลัับ
(บทความจากผู้้�จััดการออนไลน์์)

ขอไว้้อาลััยต่่อการจากไปของ “พี่่�เอก - สรพงศ์์ ชาตรีี” เจ้้าของฉายา “พระเอกตลอดกาล”

ย้้ อ นรำลึึ ก ฟัังเพลง “หัั ว ใจไม่่เสริิ ม ใยเหล็็ ก ”
อัั น โด่่งดัั ง ในอดีี ต ซึ่่� ง กลายเป็็ น เพลงประจำของ
“พี่่�เอก - สรพงศ์์ ชาตรีี” กัับท่่าเต้้นเป็็นเอกลัักษณ์์
ซึ่่� ง ถืือเป็็ น อีี ก หนึ่่� ง บทเด่่นของพระเอกตลอดกาล
ผู้้�ล่่วงลัับ
การจากไปของ “พี่่�เอก - สรพงศ์์ ชาตรีี” ด้้วยโรคมะเร็็ง
ในวััย 73 ปีี ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งการสููญเสีียครั้้�งสำคััญ
ในวงการบัันเทิิงบ้้านเรา ในอดีีตพี่่�เอก - สรพงศ์์ เคย
เป็็นพระเอกยอดนิิยมอัันดัับหนึ่่�งของเมืืองไทย และ
เป็็นพระเอกดาวค้้างฟ้้า จนได้้รัับฉายาว่่า “พระเอก
ตลอดกาล”
สรพงศ์์ ชาตรีี ถืือเป็็นหนึ่่�งในปููชนีียบุุคคลแห่่งวงการ
บัันเทิิงของบ้้านเรา ได้้รับั การยกย่่องให้้เป็็นศิิลปิินแห่่งชาติิ
ประจำปีี 2551 สาขาศิิ ล ปะการแสดง ในหมวด
นัักแสดงภาพยนตร์์และละครโทรทััศน์์

นัักร้้อง อีีกหนึ่่�งบทบาทเด่่นของ
“สรพงศ์์ ชาตรีี”
นอกจากการเป็็นนัักแสดงมากความสามารถในระดัับ
ตำนานแล้้ว พี่่�เอกยัังเคยถููกเชิิญให้้ไปลงเสีียงพากย์์
ในภาพยนตร์์ต่่างประเทศบางเรื่่�อง เช่่น เสีียงของ
“แซนด์์แมน” ใน Spider - Man 3 เสีียงของเจ้้าหน้้าที่่�เค
ใน Men in Black II เป็็ น ต้้ น และที่่� ค อหนัั ง
คุ้้�นเคยกัันดีีก็็คืือ เสีียงของ “วู้้�ดดี้้�” ใน Toy Story
ทุุกภาค ซึ่่�งว่่ากัันว่่า การที่่�ได้้รัับหน้้าที่่�นี้้� ทางผู้้�สร้้าง
ได้้ เ อาเสีี ย งของสรพงศ์์ ไ ปเทีี ย บว่่าใกล้้ เ คีี ย งกัั บ
“ทอม แฮงก์์ส” ที่่�พากย์์ต้้นฉบัับจนในที่่�สุุดก็็ได้้รัับ
หน้้าที่่�พากย์์เสีียงวู้้�ดดี้้�ดัังกล่่าว
นอกจากนี้้�สรพงศ์์ยัังมีีอีีกหนึ่่�งบทเด่่นในวงการบัันเทิิง
คืือ เคยเป็็นนัักร้้องในยุุค 90’s ที่่�มีีผลงานเพลงดััง
ชนิิดที่่�คอเพลงรุ่่�น 45+ หลายคนยัังคงจำท่่อนฮุุคเพลง
ดัังของพี่่�เอกได้้
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สรพงศ์์มีีผลงานเพลงออกมา 5 อััลบั้้�ม
ได้้แก่่
“หััวใจไม่่เสริิมใยเหล็็ก” ปีี พ.ศ. 2533 อััลบั้้�มเปิิด
ตััวครั้้�งแรกในฐานะนัักร้้องของสรพงศ์์ ในสไตล์์
กึ่่�งลููกทุ่่�งสามช่่าสนุุกสนาน
“เล็็ดสะโก” ปีี พ.ศ. 2533 ยัังคงมาเป็็นแนวเพลง
สไตล์์เดิิม มีีเพลงดัังคืือ “พ่่อให้้มา”
“คนกัั น เอง” ปีี พ.ศ. 2536 แม้้ จ ะไม่่ประสบ
ความสำเร็็ จ เท่่าชุุ ด แรก แต่่เพลง “คนกัั น เอง”
ก็็โด่่งดัังมีีชื่อ่� เสีียงในระดัับหนึ่่�ง โดยเฉพาะกัับท่่อนฮุุก
“ไอ้้เรา มัันคนกัันเอง กัันเอง กัันเอง กัันเอง ทั้้�งนั้้�น...”
“ขาดคนอีีสานแล้้วจะรู้้�สึกึ ” ปีี พ.ศ. 2538 แม้้อัลั บั้้�มนี้้�
จะไม่่โด่่งดัั ง แต่่ก็็ ถืื อเป็็ น อีี ก ลุุ ค หนึ่่� ง ของสรพงศ์์
ที่่�ฉีีกแนวไปจากมาดพระเอกคนดััง
“หัั ว ใจเดาะ” ปีี พ.ศ. 2540 เป็็ น การนำเพลง
ของ “สุุรพล สมบััติิเจริิญ” มาร้้องใหม่่ในสไตล์์
สรพงศ์์
ในบรรดาอััลบั้้�มเพลงทั้้�ง 5 ของสรพงศ์์ งานเพลงที่่�
โดดเด่่นและโด่่งดัังที่่�สุุดเห็็นจะหนีีไม่่พ้้น อััลบั้้�มแรก
“หััวใจไม่่เสริิมใยเหล็็ก” ที่่�ออกมาในสัังกััดอาร์์เอส
โปรโมชั่่�น ซึ่่�งถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งบทบาทใหม่่ของสรพงศ์์
(ในยุุ ค นั้้�น) กัั บ การเป็็ น พระเอกนัั ก ร้้ อ งอารมณ์์ ดีี
ที่่�มาพร้้อมกัับน้้ำเสีียงและลีีลาเฉพาะตััว
อััลบั้้�ม “หััวใจไม่่เสริิมใยเหล็็ก” ออกวางจำหน่่าย
เดืือนมกราคม 2533 สามารถเปิิดตััวพี่่�เอกในฐานะ
นัักร้้องได้้อย่่างสวยหรูู เพราะเพลงนำชื่่อ� เดีียวกัับอััลบั้้�ม
อย่่าง “หััวใจไม่่เสริิมใยเหล็็ก” ประสบความสำเร็็จ
อย่่างสููง นอกจากจะโด่่งดัังมีีคนร้้องตามกัันได้้มากมาย
แล้้ว (ในยุุคนั้้�น) ยัังกลายเป็็นเพลงอมตะประจำตััว
พี่่�เอกมาจนถึึงทุุกวัันนี้้�
หากพููดถึึงสรพงศ์์ ชาตรีี ในบทบาทของนัักร้้อง เพลง
หััวใจไม่่เสริิมใยเหล็็กจะปรากฏเด่่นชััดเป็็นภาพจำ
คู่่�พระเอกตลอดกาลคนนี้้�

เพลงหััวใจไม่่เสริิมใยเหล็็ก แต่่งเนื้้�อร้้อง/ทำนอง โดย
“พี่่�เสืือ - ธนพล อิินทฤทธิ์์�” เรีียบเรีียงโดย “เรืืองยศ
พิิมพ์์ทอง” 2 ลููกหม้้อของค่่ายอาร์์เอสในยุุคนั้้�น
เพลงนี้้�มาในอารมณ์์ ส ตริิ ง กึ่่� ง ลููกทุ่่� ง สามช่่าสนุุ ก ๆ
ตามสมััยนิิยม เนื้้�อหาฟัังง่่าย เข้้าใจง่่าย ใช้้คำง่่าย ๆ
แต่่ติิดหูู และเป็็นภาษาตามสมััยนิิยมของยุุคนั้้�น
นอกจากนี้้�ก็็ยัังดีีไซน์์ลุุคของพี่่�เอกให้้ดููเป็็นหนุ่่�มใหญ่่
อารมณ์์ดีี (ตามบุุคลิิกจริิง) ที่่�มีท่่ี าเต้้นง่่าย ๆ ชููหััวแม่่โป้้ง
ใน 2 มืือ ที่่�เป็็นอีีกหนึ่่�งภาพจำของพี่่�เอกในบทบาท
นัักร้้องที่่�สร้้างสีีสัันให้้กัับวงการเพลงบ้้านเราในช่่วง
ระยะเวลาหนึ่่�ง
วัันนี้้�แม้้ “พี่่�เอก - สรพงศ์์ ชาตรีี” จะลาลัับจากโลกไป
แต่่ผลงานการแสดง ผลงานเพลงยัังคงอยู่่�
และภาพจำของความเป็็นพระเอกก็็ยังั คงอยู่่ไ� ม่่จางหาย
สมฉายา “พระเอกตลอดกาล”
“หััวใจไม่่เสริิมใยเหล็็ก” เพลงดััง “สรพงศ์์ ชาตรีี” อีีก
หนึ่่�งบทเด่่นของพระเอกตลอดกาลผู้้�ล่่วงลัับ
เผยแพร่่: 11 มีี.ค. 2565 14:45 โดย: ผู้้�จััดการออนไลน์์

‘สรพงศ์์ ชาตรีี’

พระเอกตลอดกาล จากความทรงจำำ�เด็็กบ้้านนอก
(บทความจากกรุุงเทพธุุรกิิจ)
“เคยเห็็น สรพงศ์์ ชาตรีี” ตั้้�งแต่่ยัังเป็็นเด็็กบ้้านนอกอายุุ 5 ขวบ และวัันที่่�เขาจากไป สิ่่�งที่่�ประทัับใจคืือ การทำำ�หน้้าที่่�นัักแสดงผู้้�ซื่่�อสััตย์์
ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับคนดููทุุกคน และไม่่แปลกใจที่่�เขาเป็็น “พระเอกยอดนิิยมตลอดกาล”

ปีี 2561 ในวาระ 40 ปีีแผลเก่่า หอภาพยนตร์์ (องค์์การ
มหาชน) นำภาพยนตร์์ดัังฉบัับบููรณะมาฉายอีีกครั้้�งที่่�
โรงภาพยนตร์์สกาลา (ตอนนี้้�เหลืือแต่่ชื่่�อ)
เด็็กน้้อยที่่�อายุุล่่วงเลยมาเป็็นผู้้�ใหญ่่ย่่อมไม่่พลาดชม
เพราะงานนี้้� สรพงศ์์ ชาตรีี มาปรากฏตััวด้้วย
นี่่�จะเป็็นครั้้�งที่่� 2 ในชีีวิิตที่่�จะได้้เห็็นสรพงศ์์อีีกครั้้�งใน
รอบ 42 ปีี ทราบมาว่่าวัันนั้้�นรถติิดมาก พระเอกตลอดกาล
ต้้องเรีียกมอเตอร์์ไซค์์มายัังสกาลาเพื่่�อให้้ทัันงาน
หลัังภาพยนตร์์ฉายจบผู้้�ชมออกมาออกัันหน้้าโรงอย่่าง
ล้้นหลาม รอถ่่ายรููปกัับพระเอกในดวงใจ แฟนหนัังไทย
คนเดิิมได้้แต่่ยืืนสัังเกตการณ์์อยู่่�เงีียบ ๆ ผู้้�ชมหลั่่�งไหล
มาถ่่ายรููปไม่่ขาดสาย

ชีี วิิ ต ความเป็็ น เด็็ ก ต่่างจัั ง หวัั ด การได้้ ดูู ภาพยนตร์์
ในโรงภาพยนตร์์ถืือเป็็นสุุดยอดความบัันเทิิงที่่�นาน ๆ
ถึึงจะได้้สััมผััสสัักครั้้�ง
เพราะส่่วนใหญ่่ได้้แต่่ดููหนัังกลางแปลง ส่่วนการได้้เจอ
ดาราตััวเป็็น ๆ นั้้�นยากที่่�จะหวััง
แต่่จู่่� ๆ เมื่่อ� กลางปีี 2519 เด็็กน้้อยชาวอำเภอหาดใหญ่่
จัังหวััดสงขลา ก็็ได้้ตื่่�นเต้้น เมื่่�อภาพยนตร์์ หนึ่่�งต่่อเจ็็ด
ของบริิษััทสหมงคลฟิิล์์มยกกองมาถ่่ายทำที่่�โรงรถจัักร
หาดใหญ่่  
สร้้างความฮืือฮาให้้กัับชาวชุุมชนรถไฟ รวมทั้้�งเด็็ก
น้้อย ซึ่่�งเป็็นเด็็กหลัังอู่่� (หลัังโรงรถจัักร) แม้้ยัังตััว
เปี๊๊�ยก แต่่ก็็พลอยตื่่�นตาตื่่�นใจตามผู้้�ใหญ่่เขาไปด้้วย
เพราะถึึงเป็็นเด็็กวััย 5 ขวบ แต่่ก็็รู้้�จัักดารากัับเขา
แล้้วเหมืือนกััน

กองถ่่าย “หนึ่่�งต่่อเจ็็ด” มีีดาราดัังร่่วมแสดงมากมาย นี่่�
คืือ การได้้เห็็นดาราตััวจริิงครั้้�งแรกในชีีวิติ ของเด็็กน้้อย
และหนึ่่�งในนั้้�นคืือ สรพงศ์์ ชาตรีี (แต่่ตอนนั้้�นพระเอก
ในดวงใจของเด็็กน้้อยคืือ กรุุง ศรีีวิิไล ที่่�ร่่วมแสดงใน
ภาพยนตร์์เรื่่�องนี้้�ด้้วย)  

สองปีีถััดจากนั้้�น ภาพยนตร์์ ไทยโด่่งดััง
ที่่�สุุดของปีี 2521 คืือแผลเก่่าของ
เชิิด ทรงศรีี นำำ�แสดงโดย สรพงศ์์ ชาตรีี
และนัันทนา เงากระจ่่าง
ตอนนั้้�นเด็็กน้้อยวััย 7 ขวบ อ่่านหนัังสืือคล่่องแล้้ว จาก
ที่่�ได้้อ่่านข่่าว “แผลเก่่า” ในหน้้าบัันเทิิงหนัังสืือพิิมพ์์
ก็็มีีโอกาสติิดตามพี่่�สาวข้้างบ้้านไปดููในโรงภาพยนตร์์
ดููจบก็็ร้้องห่่มร้้องไห้้ เปล่่า!...ไม่่ได้้ร้้องเพราะซาบซึ้้�ง
กัับความรัักของ “ไอ้้ขวััญ - อีีเรีียม” แต่่ร้้องไห้้กับั ความ
ใจร้้ายของกำนัันเรืืองพ่่ออีีเรีียม

สิ่่�งที่่�ประทัับใจคืือ สรพงศ์์เรีียกคนดููทุุกคนมาถ่่ายรููปคู่่�
คนแล้้วคนเล่่า ๆ ระหว่่างที่่�คนนี้้�ออกไปอีีกคนจะเดิิน
เข้้ามา
เห็็นชััดว่่าพระเอกของเราเหนื่่�อยล้้า แต่่ทัันทีีที่่�คนดููมา
ยืืนประกบพร้้อมถ่่ายรููป หน้้าตาเขากลัับสดใส ความ
เหน็็ ด เหนื่่� อ ยไม่่มีี ใ ห้้ เ ห็็ น มีี แ ต่่รอยยิ้้�มจากพระเอก
ราวกัับรู้้�ว่่า คนดููต้้องได้้รููปคู่่�ที่่�ดีีที่่�สุุดกลัับไป
จากจุุดที่่�ยืืนแอบมองพระเอกที่่�เคยเห็็นตั้้�งแต่่อายุุ 5
ขวบ ได้้เห็็นภาพการทำหน้้าที่่�นัักแสดงผู้้�ซื่่�อสััตย์์ที่่�ให้้
ความสำคััญกัับคนดููทุุกคนเช่่นนี้้�
จึึ ง ไม่่แปลกใจเลยว่่า ทำไม สรพงศ์์ ชาตรีี ถึึ ง ได้้
เป็็ น พระเอกยอดนิิ ยม ตลอดกาลในฟากฟ้้ า บัั น เทิิ ง
เมืืองไทย ...

By กนกวรรณ เกิิดผลานัันท์์ 13 มีี.ค. 2565 เวลา 9:00 น.
ตีีพิิมพ์์ใน กรุุงเทพธุุรกิิจ
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จาก “เขาชื่่อ� กานต์์” ถึึง

“เขาชื่่�อสรพงศ์์”
(บทความจากไทยรััฐ)

เมื่่�อ 2 - 3 สััปดาห์์ก่อ่ นรู้้�สึึกใจหายกัับข่่าว “พระเอก” ที่่�อยู่่�ยั้้ง� ยืืนยงคนหนึ่่�งของวงการบัันเทิิงไทย “สรพงศ์์ ชาตรีี” ป่่วยด้้วยมะเร็็งในปอดขั้้�นสุดท้
ุ า้ ย

แต่่ก็็เบาใจลงไปบ้้างเมื่่�อมีีคนใกล้้ชิิดของสรพงศ์์มาให้้
สััมภาษณ์์ว่่า เขากำลัังอยู่่ใ� นระหว่่างรัักษาตััว แม้้อาการ
จะยัังหนัักอยู่่�แต่่ก็็พััฒนาไปในทางที่่�ดีีขึ้้�น
ที่่�ไหนได้้ เย็็น ๆ วัันพฤหััสบดีีที่่� 10 มีีนาคมที่่�ผ่่านมานี้้�
เอง สำนัักข่่าวออนไลน์์ทุกุ สำนัักก็็ “พาดหััวใหญ่่” และ
“ด่่วน” เหมืือนกัันว่่า “สรพงศ์์ ชาตรีี ถึึงแก่่กรรมแล้้ว”
จากไปอย่่างสงบในวัั ย 73 ปีี ณ โรงพยาบาล
บำรุุงราษฎร์์ สถานที่่�รัักษาตััวล่่าสุุดของเขา
นำมาซึ่่�งความโศกเศร้้าเสีียใจและเสีียดาย จากแฟน
ภาพยนตร์์ทั่่�วประเทศ รวมถึึงหััวหน้้าทีีมซอกแซกที่่�
เป็็นแฟนคลัับของ สรพงศ์์ ชาตรีี มาไม่่ต่่ำกว่่า 50 ปีี
นัับตั้้�งแต่่เขาเข้้าสู่่�วงการ
หัั ว หน้้ า ทีี มซ อกแซกอยู่่� ใ นบรรยากาศของการฉาย
ภาพยนตร์์รอบปฐมทััศน์์ เรื่่�อง “มัันมากัับความมืืด”
นำแสดงโดย สรพงศ์์ ชาตรีี และนััยนา ชีีวานัันท์์ กำกัับ
การแสดงโดย ม.จ.ชาตรีี เฉลิิม ยุุคล ที่่� โรงภาพยนตร์์
เฉลิิมเขตร์์ (ปััจจุุบัันทุุบแล้้ว) แถว ๆ สะพานยศเส
น่่าจะเป็็นช่่วงปลายปีี 2514 ก่่อนวัันขึ้้�นปีีใหม่่ 2515
เพีียงไม่่กี่่�วััน ยัังจำได้้ไม่่ลืืมมาจนถึึงบััดนี้้�
ในฐานะผู้้�เขีียนคอลััมน์์ “วิิจารณ์์ บัันเทิิง” ของหนัังสืือ
พิิมพ์์ไทยรััฐ แทนคนเก่่าที่่�ลาออกไปได้้เพีียงไม่่กี่่�เดืือน
หััวหน้้าทีีมจึึงได้้รัับบััตรเชิิญไปร่่วมงานด้้วย
เมื่่�อไปถึึงก็็มีีโอกาสได้้ยืืนสััมภาษณ์์พููดคุุยกัับพระเอก
และนางเอกอย่่างใกล้้ชิดิ อยู่่�หลายประโยค
ช่่วงนั้้�นจะรู้้�สึึกปลื้้�มนางเอก นััยนา ชีีวานัันท์์ มากกว่่า
พระเอก เพราะสรพงศ์์ เ พิ่่� ง แสดงภาพยนตร์์ เ ป็็ น
ตัั ว ประกอบมา 2 - 3 เรื่่� อ ง ยัั ง ไม่่ดัั ง เท่่าไหร่่นัั ก
แต่่นางเอกแม้้จะแสดงเรื่่�องนี้้�เรื่่�องแรกเช่่นกััน ทว่่า
ผ่่านเวทีีประกวดนางงามยาสระผม “แฟซ่่า” (สมััยนั้้�น
ดัังมาก) มาแล้้ว ได้้รัับตำแหน่่งรองคนที่่� 1 ด้้วย ลงรููป
ในหน้้ า หนัั ง สืือพิิ มพ์์ อ ยู่่� บ่่ อย ๆ เหตุุ ที่่� หัั ว หน้้ า ทีี ม
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ปลื้้�มนัั ย นาเป็็ น พิิ เ ศษในวัั น นั้้�นอีี ก ประการหนึ่่� ง ก็็
เพราะในประวััติิของเธอระบุุว่่า เดิิมชื่่�อ “มะลิิ” เป็็น
ชาวตำบลบ้้ า นแดน อำเภอบรรพตพิิ สัั ย จัั ง หวัั ด
นครสวรรค์์ อำเภอเกิิดของหััวหน้้าทีีมนี่่�เอง
ต่่อมาเธอประกวดได้้ เ ป็็ น “ธิิ ด าบรรพต” ในงาน
ฤดููหนาวที่่�หน้้าอำเภอ แล้้วก็็เข้้าประกวดนางงามผม
สวยกัับ “แฟซ่่า” ได้้รองอัันดัับ 1 และได้้รัับเชิิญมา
แสดงภาพยนตร์์เรื่่�องนี้้�
หัั ว หน้้ า ทีี ม ในฐานะลููกบ้้ า นเดีี ย วกัั น ย่่อมจะตื่่� น เต้้ น
ไปทางคุุณมะลิิ หรืือ นััยนา ชีีวานัันท์์ มากกว่่าเมื่่�อ
เจอกัันในงานรอบปฐมทััศน์์คืืนดัังกล่่าว
“มัันมากัับความมืืด” เป็็นหนัังประเภทลึึกลัับซัับซ้้อน
อิิ ง หลัั ก วิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละดาราศาสตร์์ เ กี่่� ย วกัั บ
ลููกอุุ ก กาบาตที่่� ม าตกที่่� หมู่่� บ้้ า นกลางเกาะแห่่งหนึ่่� ง
...ทำให้้ชาวบ้้านล้้มตายและต่่อมาก็็แพร่่ความตาย

มาขึ้้�นชายฝั่่�ง ทำให้้นัักวิิทยาศาสตร์์ต้้องลงไปช่่วยกััน
กำจััดด้้วยความตื่่�นเต้้น
กล่่าวกัั น ว่่านี่่� คืื อภาพยนตร์์ “ไซไฟ” ที่่� ส ร้้ า งโดย
คนไทยเรื่่�องแรกเลยทีีเดีียว แม้้จะทำเงิินได้้ไม่่มากนััก
แต่่ก็็ ท ำให้้ สรพงศ์์ ชาตรีี และ นัั ย นา ชีี ว านัั น ท์์
แจ้้งเกิิดเต็็มตััว
รวมทั้้�ง “ท่่านมุ้้�ย” ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล ก็็ทรงแจ้้งเกิิด
ด้้วยเช่่นกััน เมื่่�อสื่่�อมวลชนยุุคนั้้�นต่่างเสนอข่่าวและ
เขีียนถึึงด้้วยความชื่่�นชม หลัังจากได้้ชมรอบปฐมทััศน์์
กัันไปแล้้ว
ต่่อมาอีีกปีีเศษ ๆ เกืือบ 2 ปีี (2516) “ท่่านมุ้้�ย” จึึงได้้
ทรงสร้้างภาพยนตร์์เรื่่�องที่่� 2 ได้้แก่่ “เขาชื่่�อกานต์์”
จากหนัังสืือที่่�ได้้รัับการยกย่่องว่่าเป็็น 1 ใน 100 เล่่มที่่�
คนไทยควรอ่่านจากบทประพัันธ์์ของ สุุวรรณีี สุุคนธา
ทรงมอบหมายให้้ สรพงศ์์ ชาตรีี และ นััยนา ชีีวานัันท์์

พระเอกนางเอกคู่่�ขวััญจาก “มัันมากัับความมืืด” เป็็น
ดาราแสดงนำอีีกครั้้�ง พร้้อมด้้วย “พระรอง” หรืือคู่่แ� ข่่ง
พระเอก ภิิญโญ ทองเจืือ ที่่�ท่่านเชิิญมาร่่วมแสดง
อีีกแรงหนึ่่�ง
“เขาชื่่�อกานต์์” ออกฉายที่่�โรงภาพยนตร์์เฉลิิมเขตร์์
เมื่่� อ เดืือนมีี น าคม พ.ศ.2516 นัั บ มาถึึ ง ปีี นี้้� 49 ปีี
พอดิิ บ พอดีี . ..ประสบความสำเร็็ จ อย่่างสููงยิ่่� ง
ได้้ทั้้�งเงิินทั้้�งกล่่อง...โดยเฉพาะเงิิน มีีข่่าวว่่าได้้หลาย
ล้้านบาท (เยอะมากใน พ.ศ.นั้้�น) ส่่วนกล่่อง...ก็็คืือ
รางวัั ลผู้้�กำกัั บการแสดงยอดเยี่่�ยม (ท่่านมุ้้�ย) และ
สรพงศ์์ได้้รับั การเสนอชื่่อ� ให้้เข้้าชิิงตุ๊๊ก� ตาทอง แต่่พลาด
ไปอย่่างน่่าเสีียดาย
จาก “เขาชื่่อ� กานต์์” ทำให้้ “เขาชื่่อ� สรพงศ์์” กลายเป็็น
พระเอกเนื้้�อหอมของวงการภาพยนตร์์ไทยตั้้�งแต่่นั้้�นมา
ได้้รัับการว่่าจ้้างให้้แสดงในบทต่่าง ๆ กว่่า 500 เรื่่�อง
ได้้รัับตุ๊๊�กตาทองถึึง 2 ครั้้�งซ้้อน และได้้รัับการคััดเลืือก
จากกระทรวงวััฒนธรรมให้้เป็็นศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขา
การแสดงเมื่่�อปีี 2551 อีีกด้้วย
ส่่วน นััยนา ชีีวานัันท์์ ก็็แยกตััวไปเป็็นนางเอกแสดง
ภาพยนตร์์เรื่่�องต่่าง ๆ กว่่า 100 เรื่่�อง ก่่อนจะเข้้าสู่่�
การสมรส และใช้้ชีีวิิตเป็็นแม่่บ้้าน ห่่างเหิินจากวงการ
บัันเทิิงไปในที่่�สุุด
ย้้อนอดีีตกลัับไปจะพบว่่า สรพงศ์์ ชาตรีี แจ้้งเกิิดจาก
“มัันมากัับความมืืด” ก็็จริิง...แต่่ภาพยนตร์์ที่่�ทำให้้
เติิบโตเต็็มที่่�เหมืือนบััณฑิิตที่่�จบมหาวิิทยาลััยแล้้วก็็คืือ
“เขาชื่่�อกานต์์” นั่่�นเอง
หััวหน้้าทีีมซอกแซกดููภาพยนตร์์เรื่่�องนี้้� 2 ถึึง 3 ครั้้�ง
รวมทั้้�งเขีียนแนะนำในคอลััมน์นี้้�ด้
์ ว้ ย (เพราะย้้ายมาอยู่่�
ไทยรััฐแล้้ว ตั้้�งแต่่ปลายปีี 2515) แม้้ช่่วงหลััง ๆ จะติิดตาม
ดููสรพงศ์์อีีกหลายเรื่่�อง รวมทั้้�ง “แผลเก่่า” ในบท
ไอ้้ขวััญ และ “ตำนานสมเด็็จพระนเรศวร” ที่่�เขารัับบท
มหาเถรคัันฉ่่อง ได้้อย่่างยอดเยี่่�ยมทั้้�ง 2 เรื่่�อง
แต่่หััวหน้้าทีีมซอกแซกก็็ยัังอดมิิได้้ที่่�จะหวนกลัับไป
นึึกถึึง “เขาชื่่�อกานต์์” และยกให้้เป็็นภาพยนตร์์ไทยที่่�
ดีีที่่�สุุดเรื่่�องหนึ่่�งในชีีวิิตการดููภาพยนตร์์ของหััวหน้้าทีีม
โดยเฉพาะบทบาทการแสดงเป็็ น “หมอกานต์์ ”
ยัังประทัับใจหััวหน้้าทีีมซอกแซกมาจนถึึงวัันนี้้�
พัักผ่่อนให้้เต็็มที่่�เถิิดครัับ “สรพงศ์์ ชาตรีี” พระเอก
ในดวงใจตลอดกาลของคนไทย
“ซููม”
ไทยรััฐออนไลน์์
13 มีีนาคม 2565
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สรพงศ์์ ชาตรีี คืือ ใคร?
ในความทรงจำำ�ของคุุณ??

(บทความโดย : ดร.ฐณยศ โล่่ห์์พััฒนานนท์์ นัักวิิจััยด้้านวััฒนธรรม ความมั่่�นคงใหม่่
และอุุตสาหกรรมบัันเทิิงระหว่่างประเทศ สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย)

ถ้้าพููดชื่่�อ “สรพงศ์์ ชาตรีี” ในความทรงจำำ�ของใครหลายคนคืือนัักแสดงผู้้�ก้้าวข้้ามขีีดจำำ�กััดเรื่่�องรููปลัักษณ์์ เพราะสรพงศ์์ไม่่ได้้มีีใบหน้้า
ตามนิิยามความหล่่อเหลาในขณะนั้้�น แต่่สรพงศ์์กลัับสามารถสร้้างสรรค์์บทบาทให้้ประทัับใจผู้้�ชมได้้อย่่างเสมอต้้นเสมอปลาย

จริิง ๆ แล้้วสรพงศ์์เริ่่ม� งานแสดงภาพยนตร์์ในปีี 2512
โดยรัับบทนัักแสดงประกอบ เช่่น บทนัักเลงในเรื่่อ� ง สอยดาว
สาวเดืือน หรืือ ตััวประกอบไร้้บทพููดในเรื่่อ� ง ต้้อยติ่่�ง
ก่่อนที่่� 2 ปีีถััดมา หม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล จะมอบ
บทนำให้้สรพงศ์์ครั้้�งแรกในเรื่่�อง มัันมากัับความมืืด
อัันเป็็นการเปิิดทางให้้สรพงศ์์ได้้เปล่่งทัักษะการแสดง
อย่่างแท้้จริิง อย่่างบทหมอกานต์์ ใน เขาชื่่อ� กานต์์ (2516)
สรพงศ์์สามารถทำให้้แฟน ๆ ยอมรัับฝีีไม้้ลายมืือเพราะ
ฉายบุุคลิิกนายแพทย์์ควบคู่่�กัับอุุดมการณ์์อัันเข้้มข้้น
จนกลายเป็็นความประทัับใจ
ทัันทีีที่่�ย่่างเข้้าสู่่�ทศวรรษ 2520 งานแสดงของสรพงศ์์
ถาโถมสู่่�จอภาพยนตร์์ไม่่ขาดสายกระทั่่�งชื่่�อสรพงศ์์
กลายเป็็นสััญลัักษณ์์ในโลกจอเงิิน บทที่่�ทุกุ คนกล่่าวขาน
มากกว่่าเรื่่อ� งใด ๆ คืือบทไอ้้ขวััญ ในเรื่่อ� ง แผลเก่่า (2520)
เพราะสื่่�อสารความรัักความผููกพัันอย่่างกิินใจ ทั้้�งยััง
เป็็นที่่�นิิยมทั้้�งในและต่่างประเทศ
อีีกบทคืือจ่่าสมหมาย หรืือ ช่่างตััดผมขาเป๋๋ ในเรื่่�อง
มืือปืืน (2526) เนื่่�องจากฉีีกภาพการนำเสนอของ
นัักฆ่่าด้้วยการเจาะความยากลำบากกัับความจำเป็็น
ของอาชีีพรัับจ้้างสัังหารผู้้�คน
ความเป็็นนัักแสดงเจ้้าบทบาทบวกความนิิยมทำให้้
ปริิมาณงานแสดงตลอดทศวรรษของสรพงศ์์เท่่ากัับ

414 เรื่่อ� ง หรืือปีีละ 41 เรื่่อ� งโดยเฉลี่่ย� ผลงานในปีี 2526
พุ่่�งสููงสุุดเพราะออกสู่่�สายตาแฟนชาวไทยถึึง 61 เรื่่�อง
นอกจากนี้้�สรพงศ์์มีีงานละคร หรืือ ภาพยนตร์์ทาง
โทรทััศน์อี์ กี ราว 116 เรื่่อ� ง หลวงตามหาชน คืือเรื่่อ� งราว
ในยุุคหลัังซึ่ง่� ผู้้�ชมรู้้�จัักเป็็นอย่่างดีี บทหลวงตาทำให้้ภาพ
ของสรพงศ์์ผููกติิดกัับสมณเพศด้้วยผู้้�ชมจำนวนไม่่น้้อย
ทึึกทัักว่่า นั่่�นคืือตััวตนของสรพงศ์์
สรพงศ์์ยัังถููกเลืือกให้้รัับหน้้าที่่�พากย์์ตััวละคร Woody
ใน Toy Story ทั้้�ง 4 ภาค ด้้วย Pixar เชื่่�อในเนื้้�อเสีียง
อัันกัังวาน ความเป็็น Woody ฉบัับเสีียงไทยได้้รัับการ
ยอมรัับไม่่ต่่างจากเสีียงภาษาอัังกฤษเพราะเนื้้�อเสีียง
กัับความเข้้าใจตััวละครของสรพงศ์์
ดัังนั้้�น สรพงศ์์คืือผู้้�สร้้างเอกลัักษณ์์ให้้งานแต่่ละเรื่่�อง
ด้้วยการตีีความตััวละครตามเรื่่�องราว ส่่วนใหญ่่จะ
คละเคล้้ากัันไประหว่่างตััวละครเจ้้าสำอาง บู๊๊�ล้า้ งผลาญ
สยองขวััญ และอีีกหลากหลายแนว
ความเป็็นคู่่�พระ - นางในอดีีตของสรพงศ์์ก็็มัักมาในชื่่�อ
สรพงศ์์ - จารุุณีี หรืือ สรพงศ์์ - เนาวรััตน์์ เพราะเมื่่�อใด
ก็็ตามที่่�แฟน ๆ ได้้ยินิ ชื่่อ� เหล่่านี้้� แรงจููงใจในการเข้้าโรง
ภาพยนตร์์จะทวีีระดัับจนยากจะทััดทาน ด้้วยต่่างฝ่่าย
ต่่างลืือชื่่�อในเรื่่�องลีีลารวมทั้้�งการรัับส่่งบทที่่�เข้้าคู่่�กััน
แต่่ความเป็็นคู่่�พระ - นางของสรพงศ์์ไม่่ได้้จำกััดแค่่
นัักแสดง 2 - 3 คน นัันทนา เงากระจ่่าง, นาถยา แดงบุุหงา,
สิินจััย หงษ์์ไทย ฯลฯ ล้้วนเคยร่่วมงานกัับสรพงศ์์มาแล้้ว
ทั้้�งสิ้้�น หากเป็็นช่่วงแรก ต้้องเป็็นการจัับคู่่�แสดงกัับ
นััยนา ชีีวานัันท์์
เมื่่อ� สรพงศ์์ไม่่เคยพลาดที่่�จะนำตััวละครมาใส่่ในตััวตนของ
ตััวเอง ความสำเร็็จของสรพงศ์์จึงึ ปรากฏให้้เห็็นบนเวทีี
ประกาศรางวััล เช่่น ชนะรางวััลพระราชทานพระสุุรัสั วดีี
5 ครั้้�งจากการเสนอชื่่อ� 14 ครั้้�ง ทั้้�งหมดเป็็นรางวััลในสาขา
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นัักแสดงนำและสมทบชายยอดเยี่่ยม
� หรืือ ขึ้้�นรัับรางวััล
สุุพรรณหงส์์ทองคำ 2 ครั้้�งจากการเสนอชื่่อ� 4 ครั้้�งในสาขา
นัักแสดงนำชายยอดเยี่่ยม
� ตามมาด้้วยรางวััลภาพยนตร์์
แห่่งชาติิสุพุ รรณหงส์์อีกี 2 ครั้้�งจากการเสนอชื่่อ� 9 ครั้้�ง
ในสาขานัักแสดงนำและสมทบชายยอดเยี่่ยม
�
รวมไปถึึงรางวััลเกีียรติิยศ นี่่�ยัังไม่่รวมรางวััลอื่่�น ๆ
ซึ่่�งถููกมอบให้้สรพงศ์์ด้้วยทััศนะว่่า
ภาพยนตร์์สนุุกได้้ด้ว้ ยทัักษะ หาใช่่หน้้าตาตามพิิมพ์นิ์ ยม
ิ
น่่าสนใจที่่�ศักั ยภาพการแสดงของสรพงศ์์เห็็นชััดนับั แต่่
วัันแรกที่่�เริ่่�มภารกิิจ มีีเรื่่�องเล่่าว่่า
ระหว่่างการทดสอบบทต่่อหน้้าหม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม
สรพงศ์์ เ ลืือกสวมเสื้้�อสููท ใส่่เนคไทเพื่่� อ ให้้ ตัั ว เองดูู
เรีียบร้้อยที่่�สุุด แต่่เมื่่�อหม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิมบอกให้้
กระโดดข้้ามท้้องร่่องแล้้วตกน้้ำ สรพงศ์์ทำทัันทีีโดยไม่่
ห่่วงภาพตััวเอง แม้้เสื้้�อสููทเปีียกโชกหมดราคา ทุุกคน

ก็็ได้้ประจัักษ์์แจ้้งในความพร้้อมที่่�จะเป็็นทุุกตััวละคร
ของสรพงศ์์
หนึ่่�งในตััวอย่่างที่่�ดีีที่่�จะช่่วยให้้เข้้าใจทัักษะของสรพงศ์์
คืือบทหมอกานต์์ใน เขาชื่่�อกานต์์ ดัังที่่�กล่่าวข้้างต้้น
สรพงศ์์ต้้องปรากฏกายในรููปของแพทย์์ชนบทผู้้�ทรง
ความรู้้�ควบคู่่�อุุดมการณ์์ บุุคลิิกที่่�ถ่่ายทอดออกมาจึึง
เต็็มไปด้้วยความสุุขุมคั
ุ มภี
ั รี ภาพตามแบบฉบัับของแพทย์์
ทุุกการขยัับปราศจากความเร่่งร้้อน หากเป็็นบทสนทนา
กัับสาวคนรััก หมอกานต์์จะฉายความนุ่่�มนวลให้้ผู้้�ชมรู้้�สึกึ
การจัั บ ต้้ อ งแต่่ละครั้้� ง แฝงความระมัั ด ระวัั ง แต่่ถ้้ า
เป็็นการพููดคุุยกัับชาวบ้้าน สรพงศ์์จะใส่่รอยยิ้้�มน้้อย ๆ
ลงไปในใบหน้้าเพื่่�อให้้ผู้้�ชมรัับรู้้�ถึึงความห่่วงใยต่่อตััว
ละครชาวบ้้าน การสื่่�อสารในหลายต่่อหลายช็็อตเน้้น
ความเรีียบเฉยแต่่สายตามองต่่ำเพื่่�อสื่่�อประสบการณ์์
ของตัั ว ละครที่่� ก ำลัั ง ตกอยู่่� ใ นดงความไม่่ชอบธรรม
อย่่างเจ็็ บ ปวด เขาชื่่� อ กานต์์ เ ป็็ น เรื่่� อ งของแพทย์์ ผู้้�
ไม่่ยอมจำนนต่่อการฉ้้ อ ราษฎร์์ บัั ง หลวงและพร้้ อ ม
จะเสีียสละแม้้จะมีีโอกาสใช้้ชีีวิิตอย่่างสะดวกสบาย
หากไม่่ได้้ ก ารแสดงอัั น สอดรัั บ กัั บ ภาพตัั ว ละคร
บทหมอกานต์์ ในเขาชื่่�อกานต์์คงยากจะเป็็นที่่�จดจำ
อีีกตััวอย่่างคืือบทไอ้้ขวััญในเรื่่�อง แผลเก่่า เพราะบทนี้้�
ฉีีกภาพของสรพงศ์์ไปอีีกทาง แผลเก่่าเอาชนะสถิิติิ
รายได้้ภาพยนตร์์ทุุกเรื่่�องทั้้�งในและต่่างประเทศในปีี
ที่่�ออกฉาย ซ้้ำยัังถููกจััดอยู่่�ในภาพยนตร์์ 360 เรื่่�องซึ่่�ง
ผู้้�กำกัับฯ และนัักวิิจารณ์์นานาชาติิยกย่่องให้้เป็็นงาน
คลาสสิิคของโลก
ในเรื่่อ� งนี้้�สรพงศ์์ใช้้ชีวิี ติ คลุุกฝุ่่�นตามประสาชาวไร่่ชาวนา
แต่่จริิงจัังกัับความรัักที่่�มีีต่่อเรีียมบุุตรสาวของคู่่�อริิใน
พื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง เสน่่ห์์ของตััวละครคืือความซื่่อ� ตรงต่่อรััก
ของตนซึ่่ง� สรพงศ์์นำเสนอออกมาได้้จนผู้้�ชมซาบซึ้้�ง อย่่าง
ฉากที่่�ขวััญตามมาสืืบความเกี่่ย� วกัับเรีียมในช่่วงครึ่่ง� หลััง
สรพงศ์์ปรากฏกายในมาดหนุ่่�มชาวนาขณะที่่�เรีียมได้้
กลายเป็็นสาวชาวกรุุงไปแล้้ว สรพงศ์์สายตาเขม็็งเกร็็ง
เมื่่อ� รู้้�ว่่า เรีียมจะกลัับไปอยู่่ใ� นเมืือง จากนั้้�นค่่อย ๆ กลั่่น�
น้้ำตาออกมาด้้วยเกิินความรู้้�สึึกสะกดกลั้้�น การแสดง
ทิ้้�งช่่วงเวลาให้้ ผู้้�ชมสัั มผัั ส กัั บ ความเจ็็ บ ปวด หรืือ
องก์์สุดท้
ุ า้ ยซึ่ง่� ขวััญมากราบบิิดา สรพงศ์์คร่่ำครวญความ
รัักต่่อบุุพการีี ใช้้ท่่วงท่่าเหมืือนเด็็กเล็็กที่่�ออดอ้้อนผู้้�ใหญ่่
โดยเข้้าไปคร่่อมกอดเข่่าผู้้�เป็็นพ่่อพร้้อมเสีียงสะอึึกสะอื้้�น
นี่่�ตััดกัับบุุคลิิกของหนุ่่�มหััวรั้้�นในเหตุุการณ์์ก่่อนหน้้า
ทำให้้ผู้้�ชมเห็็นความอ่่อนไหวของตััวละครที่่�ซ่่อนภายใต้้
มาดชายกำยำ และหากลองนำบุุคลิิกในแผลเก่่าไปเทีียบ
กัับเขาชื่่อ� กานต์์ จะเห็็นชััดว่่า สรพงศ์์คืือคนละคนด้้วย
อาศััยเทคนิิคการสื่่อ� สารคนละอย่่าง
เหมืือนสรพงศ์์สร้้างสรรค์์ตัวั ละครสำหรัับเรื่่อ� งราวนั้้�น ๆ
เป็็นการเฉพาะ

ถ้้าพิิจารณาบทตััวละครรองในภาพยนตร์์ตำนานสมเด็็จ
พระนเรศวรมหาราช จะพบว่่า สรพงศ์์ทำให้้บทพระ
มหาเถรคัันฉ่่องกลายเป็็นตััวละครผู้้�มากบารมีีได้้เช่่นกััน
ซ้้ำยัังยั่่�วให้้ผู้้�ชมค้้นหาประวััติิของบุุคคลจริิงด้้วยความ
เคารพศรััทธา
ในภาพยนตร์์ชุดนี้้�
ุ สรพงศ์์ปรับั มาเป็็นพระภิิกษุุชาวมอญ
พร้้อมด้้วยวิิชา ปััญญา รวมทั้้�งความเคารพจากฝููงชน
น้้ำเสีียงตััวละครดููแน่่วแน่่ อิิริยิ าบถของผู้้�ทรงศีีลมีีความ
เด่่นชััด รอยยิ้้�มในการสนทนาสื่่�อความเอ็็นดูู
ภาพของพระมหาเถรคัันฉ่่องจึึงค่่อนไปทางผู้้�พิิทัักษ์์
พุุ ท ธธรรมรวมถึึ ง วิิ ช าแขนงต่่าง ๆ สรพงศ์์ เ ผยว่่า
การรัับหน้้าที่่�เป็็นพระมหาเถรคัันฉ่่องถืือเป็็นงานยาก
ที่่�สุุดในชีีวิิต นอกจากต้้องระวัังการสื่่�อสารอารมณ์์แล้้ว
ยัังต้้องเน้้นความถููกต้้องของราชาศััพท์์
ไม่่ว่่าอย่่างไร การจะกล่่าวว่่า “สรพงศ์์คืือศิิลปิินการแสดง
ชั้้�นครูู” ไม่่ใช่่เรื่่�องเกิินเลย
ดาราอาจจำกััดแค่่ความนิิยม คนเป็็นดาราสามารถ
คงตััวตนของตััวเองได้้แม้้อยู่่�ในบทบาทใด ๆ ก็็ตาม
ตราบเท่่าที่่�ความนิิยมไม่่หดหายไป
แต่่นัั ก แสดงคืือผู้้�เสกชีี วิิ ต ตัั ว ละครให้้ อ ยู่่� ใ นใจผู้้�ชม
ดาราอาจเล่่น 10 เรื่่�องด้้วยบุุคลิิกเดีียวกัันทุุกเรื่่�อง
แต่่นัักแสดงจะเล่่น 10 เรื่่�องด้้วยบุุคลิิกที่่�แตกต่่างกััน
ในกรณีีของสรพงศ์์ การร้้องไห้้ในเรื่่�องหนึ่่�งจะแตกต่่าง
จากอีี ก เรื่่� อ งหนึ่่� ง หรืือบางเรื่่� อ งสรพงศ์์ ดูู เคร่่งขรึึ ม
อีีกเรื่่�องสรพงศ์์จะดููกรุ้้�มกริ่่�ม ทุุกเรื่่�องกริิยาอาการของ

สรพงศ์์ดููน่่าเชื่่อ� ถืือ หาใช่่การเสแสร้้งแกล้้งทำ เหมืือนที่่�
เนาวรััตน์์ พงษ์์ไพบููลย์์ ศิิลปิินแห่่งชาติิ เคยสรุุปว่่า
นัักแสดงหลายคนเผลอแสดงการแสดงของตััวเองออกมา
ทั้้�งหลายทั้้�งปวงเป็็นผลมาจากความทุ่่�มเทซึ่่�งยากจะ
เกิิดขึ้้�นในยุุคแห่่งการแสดงหลายเรื่่�องพร้้อมกััน
นั่่�นหมายความว่่า สรพงศ์์สามารถเปลี่่�ยนตััวเองเมื่่�อ
ทำหน้้าที่่�ในกองภาพยนตร์์เรื่่�องอื่่�น มัันทำให้้ผู้้�ชมรู้้�สึึก
สนุุกทุุกครั้้�งที่่�เห็็นตััวละครของสรพงศ์์โลดแล่่นบนจอ
ความสนุุกมาได้้โดยไม่่ต้้องใช้้มุุมกล้้องพิิสดาร หรืือ
โปรดัักชัันอลัังการ หััวใจของภาพยนตร์์ไทยสมััยก่่อน
จึึงอยู่่�ที่่�การแสดงเป็็นสำคััญ
กรณีีของสรพงศ์์ให้้บทเรีียนล้้ำค่่าแก่่คนทำงานรุ่่�นหลััง
มากมาย บทประพัั น ธ์์ จ ะไม่่ส่่งผลอะไรถ้้ า ขาดคน
ส่่งสารที่่�มีีฝีีมืือ
คนส่่งสารที่่�มีีฝีีมืือต้้องจริิงจััง ยึึดมั่่�นในงานมากกว่่า
กอบโกยความโด่่งดััง
นัักแสดงหลายคนมุ่่�งสร้้างความเป็็นดาราให้้แก่่ตนเอง
แต่่สรพงศ์์ ส ร้้ า งเรื่่� อ งราวให้้ แ ก่่ผู้้�ชม บางทีี อ นาคต
ภาพยนตร์์ไทยไม่่ได้้แขวนอยู่่�กัับโปรดัักชัันหวืือหวา
แต่่เป็็นการฟื้้�นฟููเรื่่�องพื้้�นฐานอย่่างการแสดงนั่่�นเอง

ขอขอบพระคุุณ คุุณปิิยสุุดา จัันทรสุุข อาจารย์์ศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ทวีีกุุล
คุุณนิิธิิมา ไพศาลวััฒนา และคุุณนวชนม์์ ทองสาลีี
สำำ�หรัับข้้อมููลและ/หรืือคำำ�แนะนำำ�ประกอบการเขีียนบทความ
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สััมภาษณ์์เปิิดใจ สรพงศ์์ ชาตรีี
อยากให้้หนัังไทยถ่่ายทอดวััฒนธรรมความเป็็นไทย
ดีีใจที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในภาพยนตร์์ คนโขน
(บทสััมภาษณ์์นิิตยสารดาราภาพยนตร์์)
“เบื้้�องหน้้า คืือความวิิจิิตรตระการตา เบื้้�องหลััง คืือตััณหาและมายาแห่่งนาฏกรรม”

ครููหยดจะซื่่�อสััตย์์ต่่อหน้้าที่่�อาชีีพโขน เสีียสละ ไม่่มััก
ใหญ่่ใฝ่่สููง ใครจะคิิดยัังไงก็็คิิดไป แต่่ตััวเองแค่่อยาก
เผยแพร่่วััฒนธรรม แล้้วก็็เล่่นโขนด้้วยหััวใจด้้วยความสุุข
ต้้องเต็็มที่่�กัับงานแสดง คืือบทนี้้�มัันสะท้้อนถึึงความรััก
ความภููมิิใจในงานของตััวเอง ซึ่่�งชอบตรงนี้้�นะ คนเรา
ถ้้าทำงานแล้้วรัักและซื่่�อสััตย์์กัับงานที่่�ตััวเองทำ ทำให้้
ดีีที่่�สุุด นี่่�คืือวิิธีีคิิดเหมืือนพี่่�เลย พี่่�รัักงานของพี่่� รัักทุุก
ตััวละครที่่�เราได้้รัับมา
เรื่่�องราว “คนโขน” จริิง ๆ แล้้ว โขนก็็เป็็นศิิลปะ
วััฒนธรรมไทยที่่�มีีมาหลายร้้อยปีีแล้้ว เป็็นวััฒนธรรม
คู่่�บ้้านคู่่�เมืืองเลยก็็ว่่าได้้

“คนโขน” ภาพยนตร์์ไทยแนวดรามา เรื่่�องราวของ
ชาด เด็็กกำพร้้า ที่่�ถููกครููโขนเลี้้�ยงดููและฝึึกหััดโขน
ให้้ตั้้�งแต่่เด็็ก และเป็็นศิิษย์์เอกในคณะโขน แต่่แล้้ว
ชีีวิิตของชาดเหมืือนเคราะห์์ซ้้ำกรรมซััดเมื่่�อปััญหา
ต่่างถาโถมเข้้ามามากมาย สุุดท้้าย ชาดจะต่่อสู้้�กัับ
ด้้านมืืดของตััวเองได้้
“เป็็นอีีกครั้้�งที่่�รู้้�สึึกดีีใจ ว่่าตััวเองได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
การช่่วยอนุุรัักษ์์ เชิิดชููความเป็็นไทยของเรา เพราะ
ภาพยนตร์์คืือหน้้าประวััติิศาสตร์์ของแต่่ละประเทศ
ที่่� จ ะสะท้้ อ น และบัั น ทึึ ก เรื่่� อ งราวผ่่านฟิิ ล ม์์ อ อก
สู่่� ส ายตาของประชาชน ทั้้�งในประเทศไทยและ
ต่่างประเทศ
ผมจึึงมองว่่า หนัังไทยเรา ก็็คืือสื่่�อที่่�สะท้้อนความเป็็น
ไปในสัังคมในแต่่ละช่่วงอย่่างดีีที่่�สุุด ทุุกครั้้�งที่่�เห็็นคน
นำเรื่่อ� งราวที่่�สะท้้อนความเป็็นชาติิไทย เป็็นวััฒนธรรม
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ไทยของเราออกมา ผมจะปลื้้�มใจทุุกครั้้�ง และยิ่่�งดีีใจ
ที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในหน้้าประวััติศิ าสตร์์นั้้�น ๆ เหมืือนใน
เรื่่�อง คนโขน นี่่�ละ คืือ ชอบเลย
ผมชอบบทบาทนี้้�มาก คาแร็็ ค เตอร์์ ใ นเรื่่� อ งผม
รัับบทเป็็น “ครููหยด” ซึ่่�งเป็็นครููโขน จะเป็็นครููโขน
ที่่�มีีความสมถะ เรีียบง่่าย ไม่่หวงวิิชา จะถ่่ายทอด
วิิ ช าโขนให้้ ลูู กศิิ ษ ย์์ เ พื่่� อ การดำรงอยู่่� ข องศิิ ล ปะ
วััฒนธรรมไทย

สมััยพี่่เ� ป็็นเด็็ก ๆ เมื่่อ� 50 ปีีก่่อน ก็็ชอบดููโขนนะ สมััยก่่อน
งานวััดงานวาก็็จะต้้องมีีโขนกัับลิิเกเล่่นคู่่กั� นั แต่่โขนมััน
จะเป็็นงานที่่�ใหญ่่มาก เป็็นเรื่่อ� งรามเกีียรติ์์� ตััวละครเยอะ
ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�ก็็จะอิิงส่่วนโขนมาประกอบในหนัังเรื่่�องนี้้�
อย่่างสวยงามลงตััว แม้้ว่่าในตััวเนื้้�อเรื่่�องก็็จะเป็็นเรื่่�อง
รัักโลภโกรธหลง ตััณหาราคะ แก่่งแย่่งชิิงดีีกันั ของตััวละคร
ตามองค์์ประกอบของรสชาติิหนััง ที่่�เรื่่�องราวมีีความ
เป็็นหนัังไทยมาก ๆ
ซึ่่�งก็็จะมีีโขนฝ่่ายครููหยดที่่�เป็็นฝ่่ายดีี และโขนครููเสก
ที่่�เป็็นฝ่่ายร้้ายคอยกลั่่น� แกล้้งอีีกฝ่่ายอยู่่ต� ลอด งานเล็็ก ๆ
ก็็จะไม่่เล่่น จะคอยมาแย่่งครููหยดเล่่นงานใหญ่่ ๆ เพื่่�อ
ให้้ได้้ชื่่�อเสีียงเงิินทองต่่าง ๆ นานา แต่่ครููหยดเค้้าจะ
ไม่่คิิดอย่่างนั้้�น แต่่จะเล่่นด้้วยใจ ไม่่สนว่่าใครจะกลั่่น� แกล้้ง

นิิสััยตััวครููหยดนี่่�คืือจะถืือว่่าการถ่่ายทอดศิิลปะของ
ตััวเองแม้้จะมีีคนดููเพีียงคนเดีียวก็็ต้อ้ งเล่่น แล้้วถ้้ายิ่่ง� คน
ที่่�ดููเพีียงคนเดีียวนั้้�น นำไปพููดเผยแพร่่ต่่อ เราก็็ถืือว่่า
เป็็นคุุณค่่าของศิิลปะนี้้�แล้้ว มีีประโยชน์์แล้้ว

คืือตััวละครนี้้�จะมีีความเป็็นศิิลปิินจริิง ๆ แล้้วก็็มีรุ่่ี น� เด็็ก ๆ
ที่่�เป็็นลููกศิิษย์์ รุ่่�นนี้้�ก็็จะมีีเรื่่�องรััก ๆ ใคร่่ ๆ ดำเนิินไป
ท่่ามกลางบรรยากาศของโขน ก็็จะมีีเรื่่อ� งราวต่่าง ๆ ตามมา
อีีกเยอะแยะครัับ น่่าติิดตามและสนุุกทีีเดีียว เพราะใน
ท้้องตลาดไม่่ค่่อยมีีใครนำเสนอเรื่่อ� งราวแนวนี้้�กัันนััก

ซึ่ง่� จะต่่างจากตััวละคร “ครููเสก” ตััวละครของคุุณนิิรุตุ ติ์์�
ที่่�ความคิิดแตกต่่างกัันคนละขั้้�วไปเลย

การทำงานร่่วมกัับผู้้�กำกัับตั้้�ว ศรััณยูู วงษ์์กระจ่่าง ก็็ดีมี าก
คืือตั้้�วเป็็นคนที่่�ทำงานละเอีียดมาก ๆ ด้้วยชื่่�อชั้้�นและ

ฝีีมืือของแกแล้้วด้้วย เรีียกว่่าอะไรไม่่ใช่่ ไม่่ถููก ก็็ไม่่ยอมให้้
ผ่่านง่่าย ๆ เลย เพราะตััวแกเป็็นนัักแสดงฝีีมืือดีีมาก่่อน

ด้้วยน้้ำหนัักตััวเรามาก กระดููกเราเปราะ มัันก็็เสี่่�ยง
อยู่่�เหมืือนกััน

พอมาทำงานกำกัับถ้้าปล่่อยงานออกมาไม่่ดีีก็็ไม่่ได้้
เพราะฉะนั้้�นหนััง “คนโขน” เนี่่�ย จะสื่่�อถึึงความเป็็น
ตััวตนของศรััณยููออกมาเลย คิิดอย่่างไรรู้้�สึึกอย่่างไรก็็
จะถ่่ายทอดออกมาเลยชััดเจน

พอมาคิิด ๆ ดููแล้้วถ้้าเกิิดวันั นั้้�นล้้มลงไปแล้้วกระดููกหััก
ไปเนี่่�ย ผมคงต้้องพัักเป็็นปีีเลย

พี่่�เชื่่อ� เลยว่่าหนัังเรื่่อ� งนี้้�จะออกมาดีี และดีีใจที่่�ได้้ทำงานนี้้�
แต่่ส่่วนว่่าคนดููจะชอบ หรืือไม่่ชอบกััน ก็็คงแล้้วแต่่
ความคิิดเห็็นของผู้้�ชม
การร่่วมงานกัับพระเอกใหม่่นี่่�ก็ถืื็ อว่่ามาแนวแปลกเลย
เพราะผมก็็เล่่นกัับเด็็กวััยรุ่่�นมาเยอะแยะ ส่่วนใหญ่่
นัักแสดงรุ่่�นใหม่่ ๆ จะเป็็นแนวแบบเกาหลีี เป็็นแนว
อะไรก็็ว่่าไป
แต่่พระเอกคนนี้้�มีีความเป็็นไทย 100 % เลยทีีเดีียว
อยากจะถ่่ายทอดอะไรที่่�เป็็นไทย ๆ ยิ่่�งตอนนี้้�เรีียน
เกี่่ย� วกัับนาฏศิิลป์์ไทยอยู่่ด้� ว้ ย ก็็มาถููกทางเลยในเรื่่อ� งนี้้�
เพราะเอาสิ่่�งที่่�ได้้ร่่ำเรีียนมาถ่่ายทอดลงบนแผ่่นฟิิล์์ม
ก็็ถืือว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�ดีีเลย
ส่่วนเรื่่อ� งการแสดงนี่่�ก็ถืื็ อว่่าใช้้ได้้เลยนะครัับ แม้้จะเป็็น
เรื่่�องแรกของเขาก็็ตาม ถืือว่่าไว้้ใจได้้
ในเรื่่� อ งมีี ฉ ากปะทะอารมณ์์ ที่่� ต้้ อ งแสดงร่่วมกัั น กัั บ
พระเอกใหม่่ ซึ่่�งฉากนี้้�เป็็นฉากที่่�อารมณ์์ค่่อนข้้างแรง
เหมืือนกััน คืือเป็็นตอนที่่�ชาดลููกศิิษย์์เค้้ามาขอโทษ
ในเรื่่�องบางอย่่าง แต่่ผมก็็ไล่่เขาไป ออกแรงถีีบเค้้าไป
แล้้วตััวผมเองก็็ลื่่�นล้้มไปโดนฉากที่่�มัันกั้้�นอยู่่�
ซึ่่ง� ตามบทจริิง ๆ ก็็ไม่่ได้้มีเี ขีียนบอกว่่าต้้องถึึงกัับขนาดนี้้�
พอเตะเค้้าไป ตััวเราก็็กระเด็็นอย่่างเร็็วล้้มตึึงไปเลย

จริิง ๆ ก็็ไม่่คิิดว่่ามัันจะแรงขนาดนี้้� แต่่ด้้วยอารมณ์์
ตอนที่่�แสดงมัันส่่งมัันอิินอยู่่�ข้้างใน ก็็เลยระเบิิดออก
มายิ่่�งกว่่าที่่�คาดไว้้อีีก แต่่สุุดท้้ายดีีที่่�ไม่่เป็็นอะไรครัับ
ปลอดภััยดีี บุุญคุ้้�ม
แต่่ก็็ไม่่น่่าเสี่่�ยงนะมัันอัันตรายเกิินไป การร่่วมงานกัับ
“กบ พิิมลรััตน์์” ที่่�แสดงเป็็นภรรยาสาว กบก็็เป็็นนััก
แสดงที่่�เก่่งนะ ร่่วมงานกัันก็็รู้้�ว่่าเป็็นคนเก่่งคนนึึงเลย
แสดงได้้เนีียน ดููแล้้วเชื่่อ� ได้้เลย แล้้วเราพููดคุุยเสนอแนะ
อะไรไปก็็ยอมรัับฟัังแล้้วนำไปประยุุกต์์ใช้้
อย่่างเราแนะไปว่่าฉากนี้้� ๆ ต้้องเล่่นอารมณ์์ สื่่อ� ออกมา
ทางดวงตานะ ให้้คนดููเชื่่�อถืือ และก็็หลงรัักกบนะ
ซึ่่�งเค้้าก็็ทำได้้ดีีเลยล่่ะ
การประชัันบทบาทกัับ “หนิิง นิิรุตุ ติ์์”� ก็็ดีคี รัับ คุุณนิิรุตุ ติ์์�
แกมืืออาชีีพไว้้ใจเชื่่อ� มืือได้้อยู่่แ� ล้้ว เราสองคนก็็เล่่นเป็็น
ฝ่่ายตรงข้้ามกััน พี่่�เองก็็เล่่นตามคาแรคเตอร์์ครููหยด
ก็็จะเป็็นคนนิ่่�ง ๆ ออกสมถะ
ใครจะทำอะไรก็็ทำไป ไม่่ยิินดีียิินร้้าย ส่่วนตััวนิิรุุตติ์์�
เล่่นเป็็ น ครููเสกก็็ จ ะคอยยั่่� ว อารมณ์์ เ ราตลอดเวลา
แต่่เราก็็ไม่่ไปสนใจ มีีความสุุขในสิ่่�งที่่�ตััวเองทำ แค่่นี้้�ก็็
น่่าพอใจแล้้ว
ซึ่่�งคติิอัันนี้้�ก็็นำไปใช้้ในชีีวิิตประจำวัันได้้เลยนะ คุุณจะ
เด่่นจะดัังจะร่่ำจะรวยก็็เรื่่อ� งของคุุณ ผมเองก็็มีคี วามสุุข
ง่่าย ๆ ในสิ่่�งที่่�ผมทำอะไรอย่่างนี้้�

คนเรามัันเลืือกความสุุขได้้ด้้วยตััวเอง การทำงานกัับ
นัักแสดงท่่านใด ๆ ก็็ตาม ผมมีีความสุุขทุุกครั้้�ง และเรา
ก็็ทำตามหน้้าที่่�ตััวเองให้้ดีีที่่�สุุดเท่่านี้้�พอแล้้ว
ความน่่าสนใจโดยรวมของหนัั ง เรื่่� อ งนี้้� ตอนแรกพี่่�
ก็็ถามตั้้�วนะว่่า คิิดยังั ไงถึึงหยิิบเอาเรื่่อ� งโขนมาทำเป็็นหนััง
แบบไม่่คิิ ดว่่ ามัั น จะถ่่ายทอดออกมาเป็็ น หนัั ง ได้้ น ะ
เอามาปะติิ ดป ะต่่อกัั น ได้้ ไ ง เรื่่� อ งโขนรามเกีี ย รติ์์�
พระลัักษมณ์์ พระราม นางสีีดา จะเอามาเกี่่�ยวข้้อง
กัับการแสดงในเรื่่�องนี้้�ได้้ยัังไง?
แต่่คนเขีี ย นบทภาพยนตร์์ กัั บ ผู้้�กำกัั บ ก็็ คืื อตั้้�วคน
เดีี ย วกัั น นี่่� แ หละ คืือเค้้ า เก่่ง สามารถจัั บ เรื่่� อ งโขน
ที่่�หลายคนคิิดว่่าน่่าเบื่่อ� เอามาประยุุกต์์ใส่่ไว้้ในเรื่่อ� งราว
ปััจจุุบัันที่่�เป็็นชีีวิิตมนุุษย์์ที่่�มีีทั้้�งรัักโลภโกรธหลงตััณหา
ราคะ มีีปััญหาชีีวิิตด้้วยกัันทั้้�งนั้้�น ทั้้�งในเรื่่�องโขน เรื่่�อง
ชีีวิติ ของตััวละครก็็เชื่่อ� มโยงสอดคล้้องกัันไปได้้ดีี ก็็หยิบิ
จัับเอามาถัักร้้อยจนเป็็นเนื้้�อเดีียวกัันได้้ดีีเลย
เค้้าก็็เข้้าใจคิิดนะ เพราะส่่วนใหญ่่ไม่่ค่่อยมีีเรื่่�องราว
ของโขนออกมาให้้เห็็นในหนัังเลยนะ เรื่่�องการแสดง
ก็็ น่่ าสนใจทั้้�งรุ่่� น ใหญ่่รุ่่� น เล็็ ก เรื่่� อ งนี้้�จะว่่าไปก็็ เ ป็็ น
ชีี วิิ ต คนธรรมดานี่่� แ หละแต่่ดำเนิิ น ไปในอาชีี พ ของ
คนโขนนั่่�นเอง ผมมองว่่าหนัังเรื่่�องนี้้�น่่าติิดตามมาก ๆ
อยากฝากแฟน ๆ ไปติิดตามชม และอยากให้้มีีคนทำ
หนัังแบบนี้้�กัันออกมาอีีก ผมอยากเห็็น อยากมีีส่่วน
ร่่วมภููมิิใจในความเป็็นไทยของเราครัับ ภููมิิใจทุุกครั้้�ง
ที่่�ได้้มีีส่่วนสนัับสนุุนวััฒนธรรมของไทย ภููมิิใจที่่�เกิิด
เป็็นคนไทย”

แหม่่ม ดาราภาพยนตร์์ ทีีมข่่าวดาราภาพยนตร์์
สิิงหาคม 2554
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ยอดมนุุษย์์คนธรรมดา :

THE NORMAL HERO สรพงศ์์ ชาตรีี พระเอกตลอดกาล
(บทความจากยอดมนุุษย์์...คนธรรมดา)
คงไม่่ผิิด หากจะบอกว่่า สรพงศ์์ ชาตรีี คืือนัักแสดงอมตะของเมืืองไทยอย่่างแท้้จริิง เพราะไม่่ว่่าคุุณจะอายุุเท่่าไหร่่ รัับรองว่่าจะต้้องเห็็นหน้้า
ผู้้�ชายคนนี้้�ปรากฏอยู่่�บนหน้้าจออย่่างแน่่นอน

ว่่ากัั น ว่่า ตลอด 50 กว่่าปีี บ นเส้้ น ทางสายบัั น เทิิ ง
เขาไม่่เคยหยุุดแสดงเลย เฉพาะหนัังอย่่างเดีียวก็็น่่าจะ
แตะ 600 เรื่่�อง ส่่วนละครก็็น่่าจะเฉีียด 200 เรื่่�อง
ยิ่่� ง ฝีี มืื อการแสดงไม่่ต้้ อ งพููดถึึ ง เพราะไม่่เคยเป็็ น
สองรองใคร ตีีบทแตกกระจุุยตลอด ทั้้�งบทชาวนา
ชาวไร่่ ชาวสวน ตำรวจ ทหาร คนบ้้า ขอทาน มนุุษย์์
หมาป่่า ฆาตกร กำนัันผู้้�ใหญ่่บ้้าน หลวงตา หรืือจะบท
อะไรก็็ตาม จนกลายเป็็นนัักแสดงชายที่่�ได้้รัับรางวััล
มากที่่�สุุดในประวััติิศาสตร์์หนัังไทย
แต่่แน่่นอน กว่่าที่่�จะประสบความสำเร็็จ บอกเลยว่่า ไม่่ง่่าย
ยอดมนุุษย์์..คนธรรมดา ขอพาทุุกคนกลัับไปย้้อนเส้้นทาง
ของพระเอกในตำนาน แล้้วคุุณจะเข้้าใจว่่า ตััวจริิงเสีียงจริิง
นั้้�นเป็็นอย่่างไร...
เชื่่�อหรืือไม่่ งานแรกของสรพงศ์์ ชาตรีี คืือคนแบกร่่ม
ให้้กัับกล้้อง
สรพงศ์์เป็็นเด็็กอยุุธยา เรีียนจบ ป.4 มีีความสามารถ
แค่่เลี้้�ยงวััวเลี้้�ยงควาย จากนั้้�นก็็หัันหน้้าเข้้าสู่่�ธรรม
บวชเป็็นสามเณรอยู่่ห� ลายพรรษา ถึึงขั้้�นเคยได้้นักั ธรรมเอก
กัับเปรีียญธรรม 2 ประโยค
หากแต่่ระหว่่างนั้้�น เขามีีโอกาสติิดตามเพื่่�อนเณรไป
หาพี่่�ชาย ชื่่อ� รุ่่ง� เรืือง ธรรมรัักษ์์ ซึ่่ง� เป็็นคนควบคุุมห้อ้ งอััด
ของสถานีีวิิทยุุในรายการของ พิิศาล อััครเศรณีี ก็็เลย
คุ้้�นเคยกัันเรื่่�อยมา
พออายุุ 19 ปีี สึึกออกมา ก็็เลยวกกลัับไปหารุ่่�งเรืือง
เพื่่�อจะมีีงานอะไรให้้ทำบ้้าง
บัังเอิิญเพื่่�อนของรุ่่�งเรืืองกำลัังทำหนัังทีีวีีอยู่่�ที่่�ช่่อง 7 สีี
ชื่่�อเรื่่�อง ‘นางไพรตานีี’ รุ่่�งเรืืองเลยเขีียนจดหมายฝาก
สรพงศ์์ให้้ไปทำงานด้้วย ซึ่่�งพอไปถึึงเขาก็็ได้้รัับหน้้าที่่�
ซึ่่�งสำคััญมากของกอง
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“ตอนนั้้�นเขาถามว่่าอยากไปเที่่�ยวกองถ่่ายไหม เผื่่อ� มีีงาน
อะไรทำ พอไปถึึงที่่�กองก็็บอกว่่าดีีเลย ตอนนี้้�ไม่่มีีคน
แบกร่่ม ช่่วงแรกผมก็็คิิดว่่าแบกให้้คนถ่่ายหนััง เพราะ
ฉะนั้้�นเวลาเขาวางกล้้องเสร็็จปุ๊๊�บ แล้้วไปทำธุุระ ผมก็็เลย
ถืือร่่มตาม ปรากฏว่่า เขาหัันกลัับมาด่่าผม บอกว่่า เอาร่่ม
มาทำไม แล้้วกล้้องใครจะดููแล สุุดท้้ายก็็ถึึงเข้้าใจว่่า
กางร่่มให้้ ก ล้้ อ ง เพราะฟิิ ล์์ มมัั น ร้้ อ น คนไม่่สำคัั ญ
กล้้องสำคััญกว่่าคน”
จากก้้าวแรกในวัันนั้้�น ทำให้้สรพงศ์์มีโี อกาสได้้ข้อ้ งแวะ
กัับงานบัันเทิิงเรื่่�อย ๆ บ่่อยครั้้�งที่่�ต้้องไปเป็็นเบื้้�องหน้้า
จำเป็็น อย่่างเวลานัักแสดงประกอบขาดแคลน เขาก็็
มัักถููกเรีียกตััวอยู่่�เสมอ
แต่่ดวงคนมัันจะดัังก็็ต้อ้ งดััง วัันหนึ่่�งพิิศาลได้้แนะนำให้้
เขารู้้�จักั กัับนัักปั้้�นคนหนึ่่�ง ชื่่อ� สุุรพงศ์์ โปร่่งมณีี เป็็นนััก
ดีีไซน์์เสื้้�อผ้้าของละโว้้ภาพยนตร์์ และอััศวินิ ภาพยนตร์์

ชื่่�อเอกครัับ ท่่านก็็ถามต่่อว่่ามึึงอยากเล่่นไหม ผมก็็
บอกเล่่นได้้ก็็ดีีครัับ ท่่านก็็บอกว่่าเดี๋๋�ยวจะมีีเด็็กตกน้้ำ
มึึงว่่ายน้้ำเป็็นไหม ผมก็็บอกว่่า เป็็นครัับ ผมเด็็กอยุุธยา
แล้้วท่่านก็็พููดต่่อว่่า เดี๋๋�ยวกููบอกว่่าโดด มึึงโดดเลยนะ
ผมก็็โดดทัันทีี ทั้้�งชุุดนั้้�นเลย เอาเด็็กขึ้้�นมา เด็็กตอนนั้้�น
อายุุสััก 3 ขวบได้้มั้้�ง”
คงเพราะแบบนี้้�เอง ท่่านมุ้้�ยก็็เลยติิดใจเรีียกใช้้สรพงศ์์
เรื่่อ� ยมา โดยเรื่่อ� งต่่อมา เขารัับบทเป็็นผู้้�ร้า้ ย เล่่นอยู่่� 3 ฉาก
พอถ่่ายเสร็็จหน้้าตาของสรพงศ์์ขึ้้�นกล้้องมาก ท่่านมุ้้�ย
ก็็เลยบอกว่่า ถ้้าอย่่างนั้้�นเรื่่อ� งต่่อไป ให้้เล่่นพระเอกแล้้วกััน
จากนั้้�นก็็ย้า้ ยไปอยู่่ที่่� วั� งั ละโว้้ เวลามีีงานอะไรก็็จะเรีียกได้้ทันั ทีี
สรพงศ์์ประเดิิมบทพระเอกครั้้�งแรก จากหนัังทีีวีีเรื่่�อง
หมอผีี จากนั้้�นก็็ต่่อด้้วยเรื่่�อง ป่่าสัังคม

บัังเอิิญช่่วงนั้้�น ท่่านมุ้้�ย ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล เพิ่่�งกลัับมาถึึง
เมืืองไทย และกำลัังจะเริ่่ม� ทำหนัังทีีวีเี รื่่อ� ง ‘หญิิงก็็มีหัี วั ใจ’
สุุรพงศ์์ก็็เลยพาสรพงศ์์ไปแนะนำตััว

แต่่อย่่างว่่า ยุุ ค นั้้�นศัั ก ดิ์์� ศรีี ข องดาราทีี วีี นั้้� นสู้้�ดารา
ภาพยนตร์์ไม่่ได้้ คนก็็เลยยัังจดจำเขาไม่่ได้้ หากแต่่
จุุดเปลี่่�ยนสำคััญ เมื่่อ� พระเอกหนัังเบอร์์ 1 มิิตร ชััยบัญ
ั ชา
ประสบอุุ บัั ติิ เ หตุุ เ สีี ยชีี วิิ ต กะทัั น หัั น พระเอกก็็ เ ลย
ขาดแคลน ทุุกค่่ายต้้องพยายามค้้นหาพระเอกหน้้าใหม่่

“วัันแรกที่่�เจอ ผมก็็ไปซื้้�อไทด์์ที่่�บางลำพููมาใส่่ เสื้้�อขาว
แขนยาว พอไปถึึง ท่่านมุ้้�ยก็็ถามว่่า มึึงชื่่อ� อะไร ผมก็็บอกว่่า

ช่่วงนั้้�นท่่านมุ้้�ยกำลัังเริ่่�มสร้้างหนัังใหญ่่เป็็นครั้้�งแรก
เรื่่�องมัันมากัับความมืืด ครั้้�งแรกวางพระเอกชื่่�อ ไชยา

สุุริิยััน ประกบนางเอก นััยนา ชีีวานัันท์์ แต่่ไม่่รู้้�ว่่ามีี
ปััญหาอะไรกััน ท่่านมุ้้�ยก็็เลยปลดไชยาออก แล้้วก็็ดััน
สรพงศ์์มาแสดงแทน
ตอนนั้้�นสรพงศ์์ถููกวิิจารณ์์หนักั มากว่่า ไม่่เข้้าขั้้�นพระเอก
หนัังไทย เพราะผิิวดำ และจมููกใหญ่่เกิินไป ไม่่หล่่อ
อย่่างที่่�ใคร ๆ คิิด แต่่ท่่านมุ้้�ยก็็ประกาศกร้้าวว่่า จะปั้้�น
พระเอกคนนี้้�ให้้ดัังให้้ได้้
ผลปรากฏว่่า มัันมากัับความมืืดนั้้�นก็็มืืดจริิง ๆ เพราะ
เจ๊๊งสนิิท หลายคนบอกว่่าเป็็นอาถรรพ์์ของหนัังไทยที่่�
มีีคำว่่า ‘มืืด’ เป็็นลางไม่่ดีี แต่่จริิง ๆ น่่าจะเป็็นเพราะ
หนัังแปลกประหลาดเกิินไปสำหรัับสัังคมไทยที่่�ไม่่ชิิน
เรื่่�องไซไฟ มีีมนุุษย์์ต่่างดาว
แต่่ท่่านมุ้้�ยก็็ไม่่ถอดใจ ขอลองปั้้�นสรพงศ์์ใหม่่อีีกรอบ
โดยจัับคู่่�กัับนััยนาเหมืือนเดิิม
หนัังเรื่่�อง ‘เขาชื่่�อกานต์์’ เขารัับบทหมอผู้้�เปี่่�ยมด้้วย
อุุดมการณ์์ เปิิดเรื่่�องมาโดนยิิงตายทัันทีี เรีียกว่่าผิิด
ขนบหนัังไทยอีีกเช่่นเคย แต่่ปรากฏว่่า คราวนี้้�ไม่่ผิิดหวังั
ส่่วนหนึ่่�งอาจเป็็นเพราะกระแส 14 ตุุลาคม 2516
ที่่�กำลัังผลิิบาน หนัังประสบความสำเร็็จอย่่างสููง ถึึงขั้้�น
สรพงศ์์ได้้เข้้าชิิงรางวััลตุ๊๊�กตาทอง น่่าเสีียดายที่่�สุุดท้้าย
เขาต้้องพ่่ายแพ้้ไป
แต่่อย่่างน้้อย ท่่านมุ้้�ยก็็ได้้ทำเป้้าหมายลุุล่่วง เพราะใน
ที่่�สุุดพระเอกคนนี้้�จะโด่่งดัังไปทั่่�วประเทศ
จากความสำเร็็จของเขาชื่่�อกานต์์ ก็็ทำให้้สรพงศ์์เริ่่�มมีี
ผลงานอย่่างต่่อเนื่่�อง จุุดเด่่นสำคััญสุุด คืือ เขาพร้้อม
แสดงทุุกบทบาท ทั้้�งบทเด่่น บทรอง พระเอก ผู้้�ร้้าย
คนดีี คนชั่่�ว
ส่่วนหนึ่่�งเป็็นเพราะคำสอนของท่่านมุ้้�ยที่่�บอกว่่า อยาก
ให้้นัักแสดงของท่่านแสดงได้้หลากหลาย เป็็นมนุุษย์์ที่่�
รู้้�สึกึ เจ็็บปวด มีีดีี มีีเลวชั่่ว� ไม่่ใช่่พระเอกฮีีโร่่ ซููเปอร์์สตาร์์
อย่่างที่่�ใคร ๆ เขาเป็็นกััน ด้้วยเหตุุนี้้� ตลอดชีีวิิตการ
แสดงของสรพงศ์์ เขาจึึงได้้รัับบทที่่�ท้้าทายตลอดเวลา
อย่่างตอนแรกเขาเป็็นหมอใจบุุญ พอเรื่่อ� งต่่อมาก็็กลาย
เป็็นคนคุุมซ่่อง นัักโทษหนีีคดีี ไปจนถึึงครููที่่�มีีชีีวิิตแสน
ลำเข็็ญ ซึ่่ง� เขาก็็สามารถตีีบทแตก จนคว้้ารางวััลตุ๊๊ก� ตาทอง
มาแล้้วหลายหน
แต่่บทบาทที่่�สรพงศ์์เล่่นคนจดจำได้้มากสุุด คงหนีีไม่่
พ้้น พวกบทชีีวิิต บทดราม่่า อย่่างภาพยนตร์์เรื่่�องหนึ่่�ง
ที่่�โด่่งดัังไปไกลถึึงระดัับโลกเลย คืือ แผลเก่่า ผลงานการ
กำกัับของเชิิด ทรงศรีี ซึ่่�งสรพงศ์์รัับบทเป็็น ขวััญ ชาย
หนุ่่�มผู้้�มีีรัักมั่่�นกัับหญิิงสาว เรีียม

ว่่ากัันว่่า ตอนที่่�หนัังเรื่่�องนี้้�เข้้าฉายเป็็นยุุคที่่�หนัังไทย
กำลัังเปลี่่�ยนยุุคพอดีี แผลเก่่าจึึงถููกมองว่่า เก่่า เชย
ถึึงไม่่มีีสายหนัังที่่�ไหนยอมซื้้�อไปขาย แต่่ด้้วยความที่่�
สรพงศ์์แสดงได้้ถึึงบทบาท เพราะเขาเอาชีีวิิตตััวเอง
ที่่�เติิบโตมากัับท้้องทุ่่�งท้้องนามาผสมผสาน จนผู้้�ชม
ต่่างอิินและหลั่่�งน้้ำตาให้้กัับความรัักของไอ้้ขวััญ และ
ผลัักให้้แผลเก่่าขึ้้�นแท่่นหนัังทำเงิินอัันดัับ 1 ของปีี
2520 รวมทั้้�งยัังคว้้ารางวััลกรัังด์์ปรีีซ์์จากการประกวด
ภาพยนตร์์ในงาน Festival des 3 Continents
ประเทศฝรั่่�งเศส ในอีีก 4 ปีีต่่อมาด้้วย

“ถ้้าเราแสดงหนัังไม่่ดีี มัันจะประณามเราจนตาย เพราะ
หนัังจะถููกเอามาฉายเรื่่อ� ย ๆ ตายไปแล้้วยิ่่ง� ฉายกัันใหญ่่
วัันที่่�สรพงศ์์ตาย หนัังสรพงศ์์จะเต็็มทุุกช่่องเลย”

หลัังจากแผลเก่่าประสบความสำเร็็จ สรพงศ์์ก็็ขึ้้�นแท่่น
กลายมาเป็็นเบอร์์ 1 ของวงการ เล่่นหนัังแทบไม่่มีีวันั หยุุด
อย่่างบางปีี เช่่น ปีี 2526 เขามีีผลงานออกมาถึึง 61 เรื่่อ� ง
หลัักคิิดอย่่างหนึ่่�งที่่� สรพงศ์์ยึดึ ไว้้เสมอคืือ เวลาทำอะไร
ก็็ตามจะต้้องศึึกษา และทำให้้จริิง บางครั้้�งแม้้จะเจ็็บปวด
เหนื่่�อยหนัักก็็ต้้องยอม ถููกต่่อย ถููกเตะถ้้าทนได้้ก็็ทน

“ผมมีีความสุุขที่่�ได้้ไปทำงาน ไปถ่่ายหนััง ถ่่ายละคร
ถ้้าให้้ผมอยู่่บ้� า้ นเฉย ๆ นั่่�งดููทีีวีี ผมไม่่สนุุกหรอก เพราะ
ผมเห็็นมาเยอะแล้้ว แต่่ถ้้าอยู่่�กองถ่่าย ถึึงจะมีีความสุุข
นี่่�คืือ ชีีวิติ ของศิิลปิินคนหนึ่่�งที่่�ไม่่เคยเรีียนโรงเรีียนไหนเลย
ไม่่มีีตำราไหน ไม่่เคยอ่่านตำรา อยู่่�แค่่ว่่า คุุณรัักมััน
หรืือเปล่่า ถ้้าคุุณรััก คุุณก็็อยู่่�กัับมัันอย่่างมีีความสุุข
และผมมีีความสุุขจากการเป็็นนัักแสดง”

เพราะฉะนั้้�น จึึงไม่่แปลกเลยว่่า ภาพยนตร์์บางเรื่่อ� งต่่อ
ให้้เสี่่ย� งอัันตราย เฉีียดตายอย่่างไร แต่่สรพงศ์์ก็ย็ อมทำ
เพื่่�อต้้องการให้้ผลงานออกมาสมบููรณ์์แบบที่่�สุุด

และนี่่�เองคืือหััวใจสำคััญที่่�ทำให้้ชื่่�อ สรพงศ์์ ไม่่เคย
จางหายไปจากใจของผู้้�ชม แม้้ว่่าเขาจะจากไปแล้้ว
ตลอดกาลก็็ตาม

“ชีีวิิตผมไม่่มีีคำว่่าง่่าย บางคนออกมาเอาหน้้าหล่่อ ๆ
มาให้้ประชาชนดูู ก็็กรี๊๊ดกั
� นั แล้้ว แต่่สรพงศ์์ไม่่มีี หนัังผม
ที่่�ประสบความสำเร็็จ คืือหนัังที่่�ไม่่มีีเสื้้�อผ้้าจะใส่่ อย่่าง
แผลเก่่า คุุณต้้องโชว์์ความสามารถเนื้้�อ ๆ ออกมา หรืืออย่่าง
สุุริโิ ยไท ตาบอด ผมก็็ไม่่มีี มีีหนวดอีีก คนจะเอาอะไรไป
โชว์์เขา ในเรื่่�องความหล่่อ ความสมาร์์ทหรืือความเท่่
คุุณต้้องเอาจิิตวิิญญาณของคุุณให้้คนดููรู้้�ว่่า มัันจริิง มัันใช่่”

ข้้อมููลประกอบการเขีียน
- หนัังสืือศิิลปิินแห่่งชาติิ พุุทธศัักราช 2551
-	รายการทไวไลท์์โชว์์ สถานีีโทรทััศน์์ไทยทีีวีีสีีช่่อง 3 ปีี 2544
-	รายการ Inside Hall of Fame สถานีีโทรทััศน์์ True Inside
	วัันที่่� 24 พฤษภาคม 2559
-	นิิตยสาร แก้้ว ปีีที่่� 3 ฉบัับที่่� 67, มกราคม 2533
-	นิิตยสาร Hamburger ฉบัับพิิเศษ The Actors 50
พระเอกในรอบ 50 ปีี

ตลอดชีีวิิต สรพงศ์์ไม่่เคยหยุุดพััฒนาตััวเอง เขาเริ่่�มต้้น
อะไรใหม่่ ๆ หลายอย่่าง ออกอััลบั้้�มร้้องเพลง เล่่นละคร
โทรทััศน์์ หรืือแม้้แต่่พากย์์การ์์ตููน เขาบอกใครเสมอว่่า
เขามีีความสุุขที่่�ได้้ทำงาน แม้้อายุุจะล่่วงเลยวััยเกษีียณ
ไปแล้้วหลายปีี โดยทุุกครั้้�งที่่�รัับงาน เขาก็็ยัังคงรัักษา
คุุณภาพผลงานทุุกชิ้้�นไม่่เคยเปลี่่�ยนแปลง
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ดาราผู้้�คร่่ำหวอดในโลกภาพยนตร์์เป็็นเวลากว่่า 50 ปีี
เกิิ ด เมื่่� อ วัั น ที่่� 8 ธัั น วาคม พ.ศ. 2492 จัั ง หวัั ด
พระนครศรีีอยุุธยา เริ่่ม� เข้้าวงการเมื่่อ� อายุุ 19 ปีี โดยได้้ไป
ฝากตััวทำงานกัับหม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล (ท่่านมุ้้�ย)
กราฟชีี วิิ ต การแสดงของเขาพุ่่� ง ถึึ ง จุุ ดสูู งสุุ ด ในช่่วง
ทศวรรษที่่� 2520 ด้้วยการรัับงานแสดงพร้้อมกััน 30 เรื่่อ� ง
ในเวลาหนึ่่�งเดืือน โดยมีีผลงานโดดเด่่นจากงานกำกัับ
ของหม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล อาทิิ เขาชื่่อ� กานต์์, มืือปืืน
สาละวิิน, เสีียดาย ฯลฯ โดยได้้รับั การยกย่่องในฐานะ
นัักแสดงคุุณภาพคนหนึ่่�งของวงการภาพยนตร์์ไทย
“โชคดีี ที่่� ผม เกิิ ดม าโง่่ ก็็ เ ลยต้้ อ งซื่่� อ สัั ต ย์์ กัั บ อาชีี พ
ผมสัังเกตดููพระเอกคนอื่่น� ๆ เขามีีทางเลืือก เขามีีความรู้้�
เวลาที่่� เ ขาไม่่มีี ง านแสดง เขาก็็ ไ ปทำอาชีี พ อื่่� น ได้้
ส่่วนผมจะต้้ อ งจริิ ง จัั ง กัั บ มัั น ซ้้ อ มกัั บ มัั น ให้้ ดีี ใ ห้้ ไ ด้้
เพื่่�อเราจะได้้อยู่่�ในอาชีีพนี้้� คนจะได้้ชอบ”
“เวลาผมทำงานผมจะเล่่นหนัังถวายชีีวิติ ถ้้าใครบอกว่่า
ผมเล่่นหนัังเก่่ง ผมจะเถีียงว่่าไม่่จริิง ไม่่ว่่าจะเล่่นเรื่่�อง
ไหนต้้องซ้้อมเป็็นสิิบ ๆ เที่่�ยว ไม่่เชื่่อ� ไปถามท่่านมุ้้�ยได้้
ถ้้าผมเก่่งจริิงผมก็็ต้้องไม่่ซ้้อมเลยสิิ ผมไม่่เก่่ง แต่่ผมมีี
ความเพีียรต้้องศึึกษา ไปหาหนัังดีี ๆ มาดููหรืือปรึึกษาท่่านมุ้้�ย”
“กราฟชีีวิิตของแต่่ละคนย่่อมมีีจุุดสููงสุุดและจุุดต่่ำสุุด
มัันเป็็นธรรมดาของอาชีีพ เมื่่อ� สัังคมเปลี่่�ยนไป ความนิิยม
ของคนดููก็็เปลี่่�ยนตาม บางคาแร็็กเตอร์์มันั ไม่่สอดคล้้อง
กัับสัังคมนั้้�น อย่่างผมขึ้้�นมาตอนปีี 2511 อยู่่�ในยุุค
กางเกงขาบาน ยุุคคอมมิิวนิิสต์์เยอะ ก็็เล่่นหนัังบู๊๊�ปราบ
คอมมิิวนิิสต์์ไป แต่่ถ้้าให้้เล่่นตอนนี้้�ก็็ไม่่รู้้�จะไปปราบใคร
เรื่่�องราวมัันไม่่ให้้ ช่่วงที่่�เล่่นหนัังบู๊๊�ก็็เล่่นทั้้�งวัันทั้้�งคืืน
ช่่วงที่่�เรื่่อ� งแผลเก่่าโด่่งดััง ก็็เล่่นบทพระเอกลููกทุ่่ง� ตลอด”
“วงการบัันเทิิงทำให้้คนหลงระเริิงได้้ง่่าย แต่่ถ้้าเราทุ่่�มเท
ให้้มัันและมองการแสดงหนัังในแต่่ละเรื่่�องให้้ลึึกลงไป
เราจะเข้้าใจชีีวิติ ของคนอื่่น� ได้้มากขึ้้�น อย่่างผมเล่่นเรื่่อ� ง
คนเลี้้�ยงช้้างเสร็็จ ตอนหลัังเห็็นช้้างมาเดิินตากแดด
ในเมืือง เราก็็จะสงสารและเข้้าใจชีีวิิตของคนเลี้้�ยงช้้าง
มากขึ้้�น การที่่�เราได้้รู้้�ได้้เห็็นอะไรมาก ๆ จะทำให้้เรามอง
คนอื่่�นอย่่างเข้้าใจมากขึ้้�น”
สััมภาษณ์์ : วัันดีี สัันติิวุุฒิิเมธ
ภาพ : บัันสิิทธิ์์� บุุณยะรััตเวช
นิิตยสารสารคดีี ฉบัับที่่� 150 สิิงหาคม 2540

68

ทางสายเอก 52 ปีี
ชีีวิติ วงการภาพยนตร์์

เริ่่ม� ต้้นเส้้นทางสายเอก
มัันมากัับความมืืด พ.ศ. 2514

72

รางวััลตุ๊๊ก� ตาทอง
นัักแสดงนำำ�ชายยอดเยี่่�ยม ปีี พ.ศ. 2518

73

รางวััลตุ๊๊ก� ตาทอง
นัักแสดงนำำ�ชายยอดเยี่่�ยม ปีี พ.ศ. 2520

74

รางวััลตุ๊๊ก� ตาทอง
นัักแสดงนำำ�ชายยอดเยี่่�ยม ปีี พ.ศ. 2526

75

รางวััลตุ๊๊ก� ตาทอง
นัักแสดงนำำ�ชายยอดเยี่่�ยม ปีี พ.ศ. 2536

76

รางวััลตุ๊๊ก� ตาทอง
นัักแสดงนำำ�ชายยอดเยี่่�ยม ปีี พ.ศ. 2539

77

รางวััลสุุพรรณหงส์์
นัักแสดงนำำ�ชายยอดเยี่่�ยม ปีี พ.ศ. 2524

78

รางวััลสุุพรรณหงส์์
นัักแสดงนำำ�ชายยอดเยี่่�ยม ปีี พ.ศ. 2526

79

รางวััลสุุพรรณหงส์์
นัักแสดงสมทบชายยอดเยี่่�ยม ปีี พ.ศ. 2551

80

ผลงานสร้้างชื่่�อ

81

2512

1. สอยดาว สาวเดืือน
(แสดงฉากเดีียว)

2513

2. ฟ้้าคะนอง
(แสดงฉากเดีียว)

2514

3. มัันมากัับความมืืด

2515

4. ไอ้้แกละเพื่่�อนรััก

2516

5. เขาชื่่�อกานต์์

2517

6. ขััง 8
7. เทพธิิดาโรงแรม
8. รสรัักลมสวาท

2518

9. ประสาท
10. สาวเจ้้าพยััคฆ์์
11. ไฟรัักสุุมทรวง
12. สาวจอมตื้้�อ
13. ความรัักครั้้�งสุุดท้้าย
14. สััตว์์มนุุษย์์
รางวััลตุ๊๊�กตาทอง
	นัักแสดงนำำ�ชายยอดเยี่่�ยม

82

83

2519
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

84

นางแบบมหาภััย
วีีรบุุรุุษกองขยะ
เสาร์์ 5
ไอ้้ปืืนแฝด
ไอ้้เพชร
เทวดาเดิินดิิน
ทะเลฤๅอิ่่�ม
นัักเลงมหากาฬ
แดงอัังคาร
อีีสาว (อัันตราย)
สิิงห์์สลััม

85

2519
26.
27.
28.
29.
30.

ไอ้้แมงดา
ป่่ากามเทพ
3 นัักสู้้�ผู้้�ยิ่่�งใหญ่่
ปลััดปืืนโหด
แม่่ปลาช่่อน

2520
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

86

สาวจอมแก่่น
ทางชีีวิิต
ใครจะอยู่่�ค้ำำ��ฟ้้า
ไอ้้ควายเหล็็ก
รัักคุุณเข้้าแล้้ว
เจ้้าพ่่อ 7 คุุก
ทีีใคร ทีีมััน
กููซิิใหญ่่

87

2520
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

88

คนละทาง
ถล่่มมาเฟีีย
นัักเลงพลาญชััย
ลุุย
เหยีียบหััวสิิงห์์
7 ประจััญบาน
ลุุยแหลก
คู่่�ทรหด
เด็็ดสะระตี่่�
เมืืองอลเวง
แผลเก่่า
มัันทะลุุฟ้้า

89

2520
51.
52.
53.
54.
55.

ทรามวััยใจเด็็ด
วััยเสเพล
เก้้าล้้านหยดน้ำำ��ตา
12 สิิงห์์สยาม
ชีีวิิตบััดซบ
รางวััลตุ๊๊�กตาทอง
	นัักแสดงนำำ�ชายยอดเยี่่�ยม
56. ดัับเครื่่�องชน
57. ทางเสืือผ่่าน
58. ผู้้�ยิ่่�งใหญ่่ชายแดน
59. รุุกฆาต
60. โอ้้มาดา
61. ไอ้้คุุณเฉิ่่�ม
62. ตามฆ่่า 20,000 ไมล์์
63. 123 ด่่วนมหาภััย

90

91

2520

64. ตาปีี อีีปััน
65. ห้้าแฉก
66. ๑ ต่่อ ๗

2521
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

92

ขุุนดอน
10 ยอดแสบ
ผีีเพื่่�อนรััก
รัักแล้้วรอหน่่อย
ดวงเพชฌฆาต
หอหญิิง
ไอ้้ขุุนทอง

93

2521
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

94

รัักระแวง
วััยตกกระ
กุุญแจรััก
วััยรุ่่�นจอมคนอง
ตะวัันอ้้อมข้้าว
เพชรมหากาฬ
เมืืองในหมอก
ลููกทุ่่�งเพลงสวรรค์์
เลืือดในดิิน
เหนืือกว่่ารััก
แตกหนุ่่�มแตกสาว
เล็็กพริิกขี้้�หนูู
ขโมยที่่�รััก
เจ้้าสาวเดิิมพััน

95

2521
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

96

เกวีียนหััก
หมอตีีนเปล่่า
นัักล่่าผาทอง
ขุุนทะเล
ผ้้าขี้้�ริ้้�วหััวเราะ
สตรีีหมายเลข 0
เดนนรก
วััยแตกเปลี่่�ยว
น้้องเมีีย
ถล่่มดงนัักเลง
15 หยก ๆ
เสืือเผ่่น

วััยแตกเปลี่่�ยว

97

2521

100. กาม
101. รัักระเบิิด
102. แผ่่นดิินวิิปโยค
103. หญิิงปรารถนา
104. สายัันห์์พิิศวาส
105. สามร้้อยยอด
106. 2 พยััคฆ์์ชาติินัักสู้้�
107. ขุุนกระทิิง
108. คนมีีคาว
109. หััวใจสีีชมพูู
110. ไอ้้ 8 นิ้้�ว
111. เพลงรัักเพื่่�อเธอ
112. ใครว่่าข้้าชั่่�ว
113. เขาใหญ่่
114. น้ำำ��ใจคน

98

99

2522

115. ไอ้้ถึึก
116. ไผ่่สีีทอง
117. ฝนหลงฤดูู
118. วิิมานไฟ
119. รอยไถ
120. ครููทิิม
121. ไฟรัักใต้้น้ำำ��
122. รัักประหาร
123. ข้้าชื่่�อไอ้้เพลิิง
124. ถล่่มจอมอิิทธิิพล
(ชื่่�อเดิิม จอมอิิทธิิพล)
125. สุุดห้้ามใจรััก
126. เสืือภููเขา
127. แผ่่นดิินเถื่่�อน

100

101

2522

128. กามเทพหลงทาง
129. ใน...ม่่านเมฆ
130. ไผ่่แดง
131. สวรรค์์ปิิด
132. น้ำำ��ใต้้ศอก
133. อยู่่�อย่่างเสืือ
134. ลููกทาส
135. แม่่ค้้าขายผััก
136. บ้้านไร่่นาเรา
137. นัักเลงบ้้านนอก
138. อยู่่�กัับก๋๋ง
139. สามคนผััวเมีีย
140. ปริิศนาแห่่งหััวใจ
141. ไร้้เสน่่หา

102

103

2522

142. กำำ�นัันโพธิ์์�
143. ดอกไม้้ร่่วงที่่�แม่่ริิม
144. ไม่่มีีคำำ�ว่่า...รััก
145. ไอ้้คลั่่�งทะเลโหด
146. ถุุยชีีวิิต
147. แม่่เขีียวหวาน
148. บััณฑิิตเหลืือเดน
149. โทน ทุ่่�งกระทิิง

2523

150. นายฮ้้อยทมิิฬ
151. หยาดพิิรุุณ
152. ดอกแก้้ว
153 . จัับกััง กรรมกรเต็็มขั้้�น

104

105

2523

154. มัันต้้องสู้้�
155. ช่่างเขาเถอะ
156. หงส์์หยก
157. ไฟนรกขุุมโลกัันต์์
158. ฝนตกแดดออก
159. ฉุุยฉาย
160. แถมแหลกแจกสะบััด
161. นายอำำ�เภอคนใหม่่
162. มัันมืือเสืือ
163. เสืือน้้อย
164. จากเธอที่่�เขาพิิงกััน
165. กากีี
166. สัันกำำ�แพง

106

107

2523

167. พ่่อจ๋๋า
168. ผิิดหรืือที่่�จะรััก
169. เจ้้าพายุุ
170. รุ้้�งเพชร
171. ไอ้้ย่่ามแดง
172. รัักเธอ...สุุดหััวใจ
173. โชคดีีที่่�รััก
174. คลื่่�นเสน่่หา
175. 2 พยััคฆ์์
176. ผู้้�หญิิง
177. จากครููด้้วยดวงใจ
178. ผีีหััวขาด
179. ย.ยอดยุ่่�ง

108

109

2523

180. คู่่�โจร
181. จุุฬาตรีีคููณ
182. เมีียสั่่�งทางไปรษณีีย์์
183. ไกรทอง
184. อาอี๊๊�
185. ฆ่่าเพราะแค้้น

2524

186. ดาวพระศุุกร์์
187. รัักข้้ามคลอง
188. หมามุ่่�ย
189. รัักครั้้�งสุุดท้้าย
190. สิิงโตคำำ�ราม
191. ปลาร้้าหอม
192. เสืือมัังกร

110

111

2524

193. หาเมีียให้้ผััว
194. สนัับมืือ
195. ดิิน น้ำำ�� ลม ไฟ
196. โปลิิศจัับขโมย
197. กำำ�แพงหััวใจ
198. แก้้วกาหลง
199. สงครามกัับความรััก
200. แม่่ศรีีเรืือน
201. วัันสัังหาร
202. แผ่่นดิินต้้องสู้้�
203. ถ้้าเธอยัังมีีรััก
รางวััลสุุพรรณหงส์์
	นัักแสดงนำำ�ชายยอดเยี่่�ยม
204. ดวงตาสวรรค์์
205. ไอ้้แก่่น

112

113

2524

206. มืือปืืนกระดููกเหล็็ก
207. บอกว่่า...อย่่ามายุ่่�ง
208. ผึ้้�งแตกรััง
209. แม่่กาวาง
210. 5 คม
211. หััวใจขายฝาก
212. เจ้้าพ่่อภููเขีียว
213. ลููกสาวจ่่าโท
214. คำำ�อธิิษฐานของดวงดาว
215. ยางโทน
216. จู้้�ฮุุกกรูู
217. สิิงห์์หนุ่่�ม

114

115

2524

218. สิิงห์์คนองปืืน
219. กามนิิต วาสิิฏฐีี
220. ขัังแดง
221. รัักครั้้�งแรก
222. อุ๊๊�ย..! เขิิน
223. ไอ้้ค่่อม
224. นกน้้อย
225. สามเสืือสุุพรรณ
226. ค่่าน้ำำ��นม
227. รัักโอ้้รััก
228. สุุดทางรััก
229. ลููกสาวแม่่ค้้า
230. เสน่่ห์์บางกอก

116

117

2524

231. ดำำ�อำำ�มหิิต

2525

232. พ่่อดอกรััก
233. บุุญยััง จัับกัังกำำ�ลััง 2
234. สวััสดีีไม้้เรีียว
235. ถล่่มค่่ายนรกจางซีีฟูู
236. ถล่่มแผนจ้้าวโลก
237. เพชฌฆาตหน้้าเป็็น
238. สายเลืือดเดีียวกััน
239. พ่่อค้้าแม่่ขาย
240. พยััคฆ์์ร้้าย 6 แผ่่นดิิน
241. เต้้าฮวยเกศทิิพย์์
242. นัักเลงโตเมืืองอีีสาน
243. จ้้าวนรก
244. หลวงตา ภาค 2
245. เพลิิงภููหลวง

118

119

2525

246. ประกาศิิตนัักเลง
247. นัักเลงคอมพิิวเตอร์์
248. พระเจ้้าเสืือ พัันท้้ายนรสิิงห์์
249. ยอดรัักนัักสู้้� 
250. กระท่่อมนกบิินหลา
251. คนล่่าคน
252. น้ำำ��พริิกก้้นถ้้วย
253. คุุณนายซาอุุ
254. วัังผาเดืือด
255. ไอ้้หนุ่่�มรถไถ
256. ไอ้้ผาง ร.ฟ.ท.
257. มาดามยี่่�หุุบ

120

121

2525

258. ครููดอย
259. อิินทรีีบ้้านดอน
260. 4 คิิงส์์
261. เพชรตััดหยก
262. นัักฆ่่าขนตางอน
263. ยอดเยาวมาลย์์
264. แว่่วเสีียงนางพราย
265. นี่่�หรืือมนุุษย์์
266. เทพบุุตรข้้างถนน
267. ราศีีสิิงห์์เจ้้าพระกาฬ
268. ดาวพระเสาร์์

122

123

2525

269. ปลากริิมไข่่เต่่า
270. แรงรััก
271. แววมยุุรา
272. เฮงสองร้้อยปีี
273. ตะวัันสีีทอง
274. ตามรััก ตามฆ่่า

2526

275. สงครามปาก
276. มืือปืืน
รางวััลตุ๊๊�กตาทอง
		นัักแสดงนำำ�ชายยอดเยี่่�ยม
รางวััลสุุพรรณหงส์์
		นัักแสดงนำำ�ชายยอดเยี่่�ยม
277. พิิษรััก
278. มััทรีีที่่�รััก
279. เพื่่�อน-แพง
280. ยอดพยััคฆ์์นัักเพลง
281. กระเบนธง

124

125

2526

282. แม่่ดอกกระถิิน
283. หนููเป็็นสาวแล้้ว
284. บางกระทิิง
285. ไอ้้ขี้้�เมา
286. พยััคฆ์์ทมิิฬ
287. สััญชาติิราชสีีห์์
288. แหกนรกเวีียตนาม
289. ลำำ�พููนดำำ�
290. นางสิิงห์์แก้้มแดง
291. แผ่่นดิินเหล็็ก
292. คำำ�สั่่�งเสืือ
293. มนต์์รัักก้้องโลก

126

127

2526

294. อีีสาวเมืืองสิิงห์์
295. รัักกัันวัันละนิิด
296. ไอ้้ ป.4 (ไม่่มีีเส้้น)
297. หััวใจทมิิฬ
298. มรกตดำำ�
299. ดรุุณีี 9 ล้้าน
300. ครั้้�งหนึ่่�งเราเคยรัักกััน
301. สิิงห์์ด่่านเกวีียน
302. วีีระบุุรุุษสงคราม
303. นัักเลงร้้อยคม
304. เจ้้าสาวเงิินล้้าน
305. นิิจ

128

129

2526

306. พญายมพนมรุ้้�ง
307. แม่่หััวลำำ�โพง
308. เกล็็ดแก้้ว
309. ลููบคมพยััคฆ์์
310. สาวภููเขา
311. สิิงห์์เดนตาย
312. เสี่่�ยวอีีหลีี
313. เดี่่�ยวกระดููกเหล็็ก
314. นัักเลงตราควาย
315. เห่่าดง
316. ดวงนัักเลง
317. อย่่าดีีกว่่า
318. น.ส. เย็็นฤดีี

130

131

2526

319. แควมหาโหด
320. สาวแดดเดีียว
321. มัังกรห้้าเล็็บ
322. เลขาคนใหม่่
323. พยััคฆ์์ยี่่�เก
324. จ้้าวภููผา
325. ผู้้�แทนนอกสภา
326. บ้้านน้้อยกลางดง
327. สั่่�งมััจจุุราช
328. อีีสาวบ้้านไร่่
329. อั้้�งยี่่�
330. ลืืมเสีียเถิิดอย่่าคิิดถึึง
331. ไผ่่ลำำ�พอง
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332. นัักรบประจััญบาน
333. สเว็็ตเตอร์์สีีแดง
334. เหล็็กเพชร
335. ดอกรัักบานหลัังฝน
336. ครููชายแดน
337. 1 นรกโลกัันตร์์
338. สััจจะมหาโจร
339. เขี้้�ยวฉลาม
340. ยัันต์์สู้้�ปืืน
341. ล็็อตเตอรี่่�
342. ไฟรัักผ่่านรก
343. เพชรภููเรืือ
344. ป่่าเดืือด
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345. อีีเสืือเทีียน
346. พรหมสี่่�หน้้า
347. มืือปราบ 2 แผ่่นดิิน
348. 100 เสน่่หา
349. ผ่่าโลกัันต์์
350. น้ำำ��ผึ้้�งป่่า
351. บ้้านสีีดอกรััก
352. ยุุทธการกระดููกอ่่อน
353. สาวใจแตก
354. มืือเหนืือเมฆ
355. หน่่วย 123
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356. รัักของปรััศนีีย์์
357. รััศมีีแข
358. สิิงห์์รถบรรทุุก 2
359. เหยี่่�ยวดง
360. ปืืนประกาศิิต
361. พลิิกแผ่่นดิินล่่า
362. ถล่่มด่่านปืืน
363. คาดเชืือก
364. นัักเพลงผู้้�ยิ่่�งใหญ่่
365. ข้้าจะอยู่่�ค้ำำ��ฟ้้า
366. ข้้ามากัับพระ
367. โคตรคนจริิง
368. สวััสดีีคุุณนาย
369. สวนทางปืืน

138

139

2527

370. รัักสุุดหััวใจ
371. ชีี
372. อิิสรภาพของทองพููน โคกโพ
373. มัังกรลายไทย
374. ฆ่่าข้้ามแดน
375. เพชรตััดเพชร
376. เสืือลากหาง

2528

377. จัับตาย
378. หัักด่่านเสืือ
379. ฟ้้ากำำ�หนด
380. ผู้้�การเรืือเร่่
381. หกสี่่�เอี่่�ยว พยััคฆ์์เหนืือเมฆ
382. ไกรทอง ภาค 2
383. ปล้้นลอยฟ้้า
384. ขุุมทองแม่่น้ำำ��แคว
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385. ไอ้้งููเห่่า
386. นัักล่่าสลาตััน
387. นัักเลงสิิบล้้อ
388. เพชรลำำ�พระเพลิิง
389. หยุุดโลก...เพื่่�อเธอ
390. สามล้้อซีี.๕
391. กััลปัังหา
392. ปางรััก
393. ไม่่ใหญ่่อย่่าอยู่่�
394. ตะวัันยิ้้�มแฉ่่ง
395. สาวลมกรด
396. ทัับพญาเสืือ
397. ไกลปืืนเที่่�ยง
398. เนื้้�อคู่่�
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399. สู้้�สะท้้านเมืือง
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400. ล่่าด่่วนนรก
401. เหนืือฟ้้ายัังมีีเซีียน
402. เพชรสองคม
403. เปิิดบััญชีีฆ่่า
404. นัักเลงเรีียกพ่่อ
405. เสืือภููพาน
406. ภููหิินร่่องกล้้า
407. ลููกสาวพระอาทิิตย์์
408. ฉลามเหล็็ก
409. ปืืนเถื่่�อน
410. เก่่ง เฮง โหด
411. ยิิงทิ้้�ง
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412. มืือปราบมหากาฬ
413. ชนคนโต
414. วายร้้าย 4 คิิงส์์
415. ดวลปืืน
416. สิิงห์์ต้้องสู้้�
417. ลููกทุ่่�งฮอลิิเดย์์
418. แหม่่มกะปิิ
419. มืือปราบทมิิฬ
420. ขุุมทองนรก
421. มืือปราบพญาเหยี่่�ยว
422. โอวตี่่�
423. มืือปืืนคนใหม่่
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424. มืือปืืนผีีสิิง
425. กำำ�นัันแหนบทอง
426. ตามฆ่่า
427. สงครามร้้อนรััก
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428. ปล้้นข้้ามโลก
429. เพชร 7 เหลี่่�ยม
430. 9 ทรชน
431. ลายพาดกลอน
432. บ้้าน
433. เพลงรัักเพลงปืืน
434. มืือปราบภููธร
435. นัักรบพบรััก
436. หััวละแสน
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437. เดนมนุุษย์์
438. สะใภ้้เถื่่�อน
439. ทำำ�ไมต้้องฆ่่า
440. ขุุมทรััพย์์ทัับทิิมดำำ�
441. เพชรเสี้้�ยนทอง
442. 1+1 ฉึ่่�งแหลก
443. พระรามทรงปืืน
444. ความรัักเหมืือนยาขม
445. ฆ่่าปิิดปาก
446. นัักสู้้�ปฏิิหาริิย์์
447. รอยเสืือ
448. มหััศจรรย์์สุุดขอบฟ้้า
449. เมีียหมายเลข ๑
450. พลอยทะเล
451. มนุุษย์์หมาป่่า
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452. วอนเพลงฝากรััก
453. ล่่าสุุดโหด
454. พยััคย์์ร้้ายสวาท 60
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455. อิินทรีีภููเขา
456. ฟ้้าสั่่�งข้้ามาเกิิด
457. แก่่นแก้้ว
458. สองตระกููลดิิบ
459. ชาติิอำำ�มหิิต
460. คู่่�แค้้นปืืนเดืือด
461. ลำำ�พููนแดง
462. ทองเถื่่�อน
463. พายุุยางแดง
464. เพชฌฆาตสีีชมพูู
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465. 5 มนุุษย์์เหล็็ก
466. อยู่่�กัับยาย
467. ภููผาทอง
468. สวย...เหี้้�ยม
469. มืือปืืน 2 ไอ้้มืือดำำ�
470. เพชรพยััคฆราช
471. มืือปราบปืืนดุุ
472. นัักรบดำำ�
473. ทอง 3
474. อิินทรีีแดง
475. เพชรเหนืือเพชร
476. ดงพญาเสืือ
477. ฆ่่า! ดิิบ.ดิิบ
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478. บ้้าทะลุุดิิน
479. โหดทะลุุฟ้้า
480. เทวดาสั่่�งตาย
481. 7 สาวประจัันบาน
482. เหยี่่�ยวพระกาฬ
483. โคตรอำำ�มหิิต
484. เสี่่�ยงตาย
485. เลืือดแค้้น เล็็ก นกใน
486. พยััคฆ์์ภููพาน
487. เหยีียบเสืือท้้าสิิงห์์
488. ฟ้้าทลายโจร
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489. สงครามเพลง แผน 2
490. คนพัันธุ์์�ดุุ

156
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491. ชาติิสิิงห์์ไอ้้ฟ้้าผ่่า
492. หิินตััดเหล็็ก
493. ละเลงเลืือด
494. เพชรผ่่าปืืน
495. ภููตอเวจีี
496. คนเลี้้�ยงช้้าง
497. โหดเนื้้�อหิิน
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498. นัักรบทมิิฬ
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499. สองฝั่่�งโขง
500. เจ้้าพ่่อทรหด
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501. มืือปืืน 2 สาละวิิน
รางวััลตุ๊๊�กตาทอง
	นัักแสดงนำำ�ชายยอดเยี่่�ยม
502. คน - ผู้้�ถามหาตนเอง
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503. เสีียดาย

158

159

2537

504. ปลาบู่่�ทอง
505. บ้้าน...ผีีหััวขาด
506. เพชรพัันล้้าน
507. เพลงรัักโขงชีีมููล
508. สารวััตรใหญ่่
509. กำำ�นัันเสืือบางนกแขวก
510. สมปรารถนา
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511. บุุญชูู 8 เพื่่�อเธอ
512. ผีีไม่่มีีหลุุม
513. โพธิ์์�หััก
514. หมอลำำ�ปืืนโหด
515 หนุ่่�มนาข้้าว สาวลำำ�น้ำำ��มููล
516. มนต์์เพลงรัักก้้องโลก
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517. เสีียดาย 2
รางวััลตุ๊๊�กตาทอง
	นัักแสดงนำำ�ชายยอดเยี่่�ยม
518. คู่่�กรรม ๒
519. ปฏิิบััติิการสุุดเหืือด
เฉพาะกิิจ เสืือดำำ�
520. สามสาวตะวัันเพลิิง
521. นัักฆ่่ากระสุุนเปลืือย
522. หนุ่่�มกลองยาว สาวลำำ�ซิ่่�ง

2544

523. สุุริิโยไท
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524. ตะเคีียน
525. บิิวตี้้�ฟููล บ๊๊อกเซอร์์
526. ลมเยาวราช
527. องค์์บาก

162

ลมเยาวราช

163
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528. ชู้้�

2549

529. เขาชนไก่่

2550

530. ตำำ�นานสมเด็็จ
พระนเรศวรมหาราช

2551

531. ปืืนใหญ่่จอมสลััด
532. องค์์บาก 2
รางวััลสุุพรรณหงส์์
	นัักแสดงสมทบชายยอดเยี่่�ยม
533. ภููเก็็ต
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534. ซามููไร อโยธยา
535. โคตรสู้้� โคตรโส
536. องค์์บาก 3
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537. คนโขน
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538. ความรััก ศรััทธา ปาฏิิหาริิย์์
Season 2
ตอน ธรรมชาติิบำำ�บััด
539. ม้้ง สงครามวีีรบุุรุุษ

2558

540. พัันท้้ายนรสิิงห์์
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ภููเก็็ต

165

541. หน่่วยล่่าสัังหาร
542. เขยสี่่�ทิิศ
543. ท้้ายิิง
544. ที่่�รัักเธออยู่่�ไหน
545. บิินเดี่่�ยว เหยี่่�ยวพระกาฬ
546. ปิิดตำำ�ราฆ่่าโหด
547. ผ่่าโลก 2 แผ่่นดิิน
548. ลููกรัักของแม่่
549. เลืือดสีีน้ำำ��เงิิน
550. สองสิิงห์์ สองแผ่่นดิิน
551. สารวััตรใหญ่่ 2

166

167

168

169

170

171

172

173

อยู่่ใ� นความทรงจำำ�
ตลอดไป

176

177

178

179
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“พี่่เ� อก สรพงศ์์ ชาตรีี พระเอกทั้้ง� ในและนอกจอ”
คุุณสรพงศ์์ ชาตรีี หรืือ “พี่่�เอก” เป็็นศิิลปิินดาราที่่�คนไทยทั้้�งประเทศ รวมทั้้�ง
ตััวผมรู้้�จัักมานาน และชื่่�นชมบทบาทในการแสดงภาพยนตร์์ รวมทั้้�งได้้มีีโอกาส
ติิดตามชมในหลายเรื่่�อง

พี่่�เอกและคุุณดวงเดืือนได้้ไปปรากฏตััวที่่�เวทีีเหล่่ากาชาดจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอนถึึง
3 คืืน ทำให้้สามารถเรีียกผู้้ช� มให้้สนใจเวทีีของเหล่่ากาชาดจัังหวััด และสามารถ
ขายบััตรนาวากาชาดได้้เป็็นจำนวนมากในทุุกคืืน

เมื่่�อมาดำรงตำแหน่่งนายอำเภอสีีคิ้้�วช่่วงปีี พ.ศ. 2546 - 2547 ทำให้้ทราบว่่า
พี่่� เ อกได้้มาสร้้างองค์์ ห ลวงปู่่� โ ตองค์์ ใ หญ่่ อ ยู่่�ริิ ม ถนนมิิ ต รภาพช่่ ว งขาเข้้า
จัังหวััดนครราชสีีมา ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�บ้้านโนนกุ่่�ม อำเภอสีีคิ้้�ว ซึ่่�งเป็็นภููมิิลำเนาของ
คุุณดวงเดืือน จิิไธสงค์์ ภรรยาพี่่�เอก

เมื่่�อมาดำรงตำแหน่่งผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดนครราชสีีมา ผมก็็ได้้มีีโอกาสมาปฏิิบััติิ
งานร่่วมกัับพี่่�เอกและคุุณดวงเดืือนที่่�วิิหารหลวงปู่่�โตบ่่อยครั้้�ง ทั้้�งในการต้้อนรัับ
ผู้้�ใหญ่่ที่่�เดิินทางมาสัักการะหลวงปู่่�โต ต้้อนรัับแขกที่่�ประสงค์์จะมาเยี่่�ยมเยีียน
วิิหารหลวงปู่่�โตอยู่่�เสมอ ๆ

ผมจำไม่่ได้้ว่่าได้้มีีโอกาสเจอพี่่�เอกและคุุณดวงเดืือนครั้้ง� แรกช่่วงไหน อย่่างไร แต่่
หลัังจากนั้้น� ในฐานะนายอำเภอสีีคิ้้ว� ก็็ได้้ไปมาหาสู่่�กัับพี่่�เอกและคุุณดวงเดืือนอยู่่�
เป็็นประจำ ช่่วยกัันทำงานและช่่วยกัันแก้้ไขปััญหาหลายเรื่่อ� ง โดยเฉพาะพี่่�เอกและ
คุุณดวงเดืือน ได้้มีีส่ว่ นสนัับสนุุนการทำงานของภาคราชการ ทั้้ง� ด้้านการศึึกษา
การสัังคมสงเคราะห์์ และอีีกหลายประการ

เช่่นเดีียวกััน พี่่�เอกคุุณดวงเดืือนก็็ไปช่่วยงานร้้านกาชาดจังั หวััดนครราชสีีมาเกืือบทุุกปีี

การจัดั งานหารายได้้ของกิ่่ง� กาชาดอำเภอสีีคิ้้ว� ก็็ได้้รัับความกรุุณาจากพี่่�เอกและ
คุุณดวงเดืือน โดยให้้ไปออกร้้านในงานหลวงปู่่�โต ทำให้้กิ่่�งกาชาดอำเภอสีีคิ้้�ว
ไม่่ต้้องลงทุุนการแสดง ไม่่ต้้องจัดั หาผู้้ป� ระกอบการมาออกร้้านจำหน่่ายสิินค้้าต่่าง ๆ
นอกเหนืื อ จากนั้้� น ในนามของมููลนิิ ธิิ ห ลวงปู่่� โ ต ยัังได้้ให้้ความอนุุ เ คราะห์์
ออกค่่าใช้้จ่่ายในการจััดร้้านและเวทีีของกิ่่�งกาชาดอีีกด้้วย ทำให้้กิ่่�งกาชาด
อำเภอสีีคิ้้�วในช่่วงนั้้�นสามารถลดต้้นทุุนในการหารายได้้เป็็นอย่่างมาก
หลัังจากนั้้�น ผมก็็ย้้ายไปดำรงตำแหน่่งที่่�อื่่�นตามวิิถีีชีีวิิตราชการ แต่่เมื่่�อมีีโอกาส
กลัับมาที่่�จัังหวััดนครราชสีีมา ผมก็็จะชวนครอบครััวไปทำบุุญกัับหลวงปู่่�โตที่่�
บ้้านโนนกุ่่�ม ซึ่่ง� ผมและครอบครััวก็็ได้้รัับการต้้อนรัับจากพี่่�เอกและคุุณดวงเดืือน
ด้้วยความอบอุ่่�นเสมอมา
การไปเยี่่ย� มชมสัักการะหลวงปู่่�โตในหลายวาระและหลายคราที่ผ่่� า่ นมานั้้น� ทำให้้
ผมชื่่น� ชมความทุ่่�มเทและเอาจริิงเอาจังั ของพี่่�เอกและคุุณดวงเดืือนในการพััฒนา
วิิหารหลวงปู่่�โตและภููมิิทััศน์์โดยรอบอย่่างสวยงามและต่่อเนื่่�องมาโดยตลอด
เรีียกว่่าไปทุุกครั้้�ง ผมได้้เห็็นความเปลี่่�ยนแปลงทุุกครั้้�ง และการได้้พููดคุุยกัับ
พี่่�เอกทำให้้ทราบถึึงความเป็็นผู้้มี� วิี สััิ ยทััศน์์ในการที่่จ� ะพััฒนาพื้้�นที่่บ� ริิเวณนี้้�ให้้เป็็น
Landmark ของจังั หวััดนครราชสีีมา ซึ่่ง� พี่่�เอกก็็สามารถทำตามแนวคิิดได้้อย่่างดีี
ตลอดมาจนเป็็นรููปธรรมอย่่างที่เ่� ห็็นในปััจจุบััุ น
พี่่�เอกและคุุณดวงเดืือนเป็็นผู้้�มีีจิิตใจอัันเป็็นกุุศล เมื่่�อผมดำรงตำแหน่่งรอง
ผู้้ว่� า่ ราชการจัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอนในปีี พ.ศ. 2551 จังั หวััดได้้จัดั งานกาชาดประจำปีีขึ้้น�

พี่่�เอก สรพงศ์์ ชาตรีี จึึงเป็็นพระเอกทั้้�งในและนอกจอภาพยนตร์์
ในช่่วงที่่�โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 แพร่่ระบาด มีีการปิิดพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ทำให้้
ผมไม่่ใคร่่ได้้เดิินทางมาที่่�วิิหารหลวงปู่่�โต และก็็ทราบว่่าพี่่�เอกกัับคุุณดวงเดืือนก็็
มีีงานอื่่�น ๆ ที่่�กรุุงเทพมหานคร วัันหนึ่่�งก็็ทราบข่่าวจากสื่่�อมวลชนว่่า พี่่�เอกป่่วย
และต้้องเข้้าโรงพยาบาล แต่่เนื่่�องจากอยู่่�ในช่่วงที่่�ไม่่สามารถเยี่่�ยมไข้้กัันได้้ ผม
ก็็ได้้แต่่เพีียงโทรศััพท์์หาคุุณดวงเดืือนเพื่่�อถามไถ่่อาการและฝากกำลัังใจให้้พี่่�เอก
สุุดท้้าย ก็็ได้้ข่่าวว่่าพี่่�เอกถึึงแก่่กรรม ผมและครอบครััวรัับทราบด้้วยความเสีียใจ
เหมืือนเราสููญเสีียพี่่�ชายที่่�เคารพรัักไปอย่่างไม่่มีีวัันกลัับ
ถึึงพี่่�เอกจะจากโลกนี้้�ไปแล้้วก็็ตาม แต่่แนวความคิิดที่่�จะพััฒนาวิิหารหลวงปู่่�โต
ให้้เป็็นสถานที่่�สำคััญของจัังหวััดนครราชสีีมา และของประเทศไทย ก็็จะยัังคง
ได้้รัับการสานต่่อจากคุุณดวงเดืือน จิิไธสงค์์ และมููลนิิธิหิ ลวงปู่่�โต พรหมรัังสีี ต่่อไป
ชื่่อ� เสีียงในฐานะนัักแสดงเจ้้าบทบาท และคุุณงามความดีีในชีีวิติ จริิงที่ทุ่� กุ คนได้้พบ
ได้้รู้้�จัักกัับพี่่�เอก จะทำให้้ชื่่�อของพี่่�เอก สรพงศ์์ ชาตรีี ติิดตรึึงอยู่่�ในความทรงจำ
ของคนไทยทั้้�งประเทศตลอดไป
ด้้วยบุุญกุศุ ลที่พี่่่� เ� อกสร้้างสมมาตลอด ขอให้้ดวงวิิญญาณของ “พี่่�เอก” สรพงศ์์ ชาตรีี
จงไปสู่่�สััมปรายภพด้้วยเทอญ

นายวิิเชีียร - นางณััฏฐิินีภี รณ์์ จัันทรโณทััย
ผู้้ว่่� าราชการจัังหวััดนครราชสีีมา
20 กัันยายน 2565
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ผู้้ที่่� นั่่� ง� อยู่่ที่่� ข้� า้ งหน้้าของผมเป็็นเด็็กหนุ่่ม� ผิิวเข้ม้
รููปร่่างสัันทััด จมููกใหญ่ก่ ว่่าเด็็กหนุ่่ม� ทั่่�วไป
แต่่ไม่่ใช่่แบบจมููกของฝรั่่ง� ซึ่่ง� เป็็นที่่�นิยิ ม
ของหนุ่่ม� สาวสมััยใหม่่ทั่่�วไป (ถึงึ กัับบิินไปเกาหลีี
เพื่่อ� ให้้หมอที่่�นั่่น� ช่่วยเหลาจมููกให้้ดููเป็็นฝรั่่ง� ๆ)
“เด็็กมัันเพิ่่�งสึึกจากเณร ที่่�วััดดาวดึึงษ์์ครัับ”
คุุณสุุรพงศ์์ โปร่่งมณีี ผู้้�เป็็นแมวมองและคอสตููมของบริิษััทละโว้้ภาพยนตร์์ เล่่า
“อยากเล่่นหนัังอย่่างงั้้�นเหรอ?”
ผมถาม
“อยากเล่่นเป็็นตััวอะไร?”
“อะไรก็็ได้้ครัับ” คืือคำตอบ
คงไม่่ใช่่อยากเล่่นเป็็นพระเอกหรอกนะ เพราะพระเอกในสมััยนั้้�น ต้้องสููงใหญ่่สง่่า
อย่่าง คุุณมิิตร ชััยบััญชา หรืือ กำยำล่่ำสัันอย่่าง คุุณสมบััติิ เมทะนีี
หรืืออย่่างน้้อยก็็รููปร่่างสมส่่วนอย่่าง คุุณไชยา สุุริิยััน ที่่�บทบาทได้้ตุ๊๊�กตาทอง ถึึง 3 ตััว
ก็็ทำให้้คุุณไชยาเป็็นพระเอกได้้อย่่างเต็็มตััว
แต่่อย่่างเด็็กหนุ่่�มที่่�คุุณจี๊๊�ด (สุุรพงศ์์ โปร่่งมณีี) นำมาฝาก
อย่่างมากก็็เป็็นเพีียงพระรองเท่่านั้้�น!!
“แกชื่่�ออะไร” ผมถาม
“ชิ้้�นครัับ” เด็็กหนุ่่�มตอบ
“อะไรนะ?” ผมถาม
“ชิ้้�นครัับ” เด็็กหนุ่่�มตอบ “พ่่อของผมชื่่�อชั้้�น ผมเลยชื่่�อชิ้้�น”
“ชื่่�อชิ้้�นก็็คงไม่่ได้้ “
ลองคิิดดููซิิ “มิิตร ชััยบััญชา แสดงประกบคู่่�กัับ ชิ้้�น”
“ใช้้อีีกชื่่�อก็็ได้้นี่่�ครัับ” คุุณจี๊๊�ดบอก
“ชื่่�ออะไรหรืือครัับ” ผมถาม
“พิิทยา เทีียมเศวต ครัับ” คุุณจี๊๊�ดตอบ
“พิิทยาก็็ยัังดีีกว่่าชิ้้�น” ผมตอบ “สมบััติิ เมทะนีี เล่่นประกบกัับ พิิทยา เทีียมเศวต”
“พ่่อตั้้�งชื่่�อให้้เอง”
พระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าอนุุสรมงคลการ บิิดาของผมตััดบท
“เอาตััวท้้ายของชื่่�อพ่่อ เอามาผนวกกัับตััวท้้ายของชื่่�อคุุณจี๊๊�ด คืือ พงศ์์ เป็็นสรพงศ์์”
“สรพงศ์์ เทีียมเศวต?” ผมถาม
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“ไม่่ใช่่” เสด็็จรัับสั่่�ง “เอาชื่่�อของมุ้้�ยมาเป็็นนามสกุุล เป็็น สรพงศ์์ ชาตรีี”
สรพงศ์์ ชาตรีี ชื่่�อค่่อนข้้างจะลิิเก
ไม่่น่่าจะเป็็นชื่่�อของพระเอกได้้นะครัับ
แต่่ผมพลาดอย่่างจัังเลยครัับ
เพราะต่่อมา สรพงศ์์ ชาตรีี ได้้เป็็นดาราอัันดัับหนึ่่�งของประเทศไทย และได้้เป็็น
ดาวค้้างฟ้้าจนถึึงวัันที่่� สรพงศ์์ ชาตรีี จากเราไปในวัันที่่� 10 มีีนาคม พ.ศ. 2565
ที่่�โรงพยาบาลบำรุุงราษฎร์์ เมื่่�ออายุุได้้ 73 ปีี

ตลอดระยะเวลา 52 ปีีที่่� สรพงศ์์ ชาตรีีอยู่่�ในวงการบัันเทิิง สรพงศ์์ ชาตรีี
ได้้แสดงภาพยนตร์์ กว่่า 500 เรื่่อ� ง และมีีเพลงฮิิตถึึง 5 อััลบั้้ม� ทั้้ง� งานแสดง
ละครโทรทััศน์์อีีกมากมาย
แต่่ผลงานที่่ยิ่่� ง� ใหญ่่ที่สุ่� ดุ ในความคิิดของผมคืือการสร้้าง สมเด็็จพระพุุฒาจารย์์
(หลวงปู่่�โต พฺฺรหฺฺมรัังสีี) ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในโลก โดยเอกใช้้ความเป็็นนัักแสดง
ที่่�ประชาชนรัักร่่วมกัันสร้้างขึ้้�นมา
มัันเป็็นไปได้้อย่่างไร? ผมจะเล่่าให้้ฟัังครัับ
ว่่าไปแล้้วมัันเริ่่�มต้้นที่่�ผม…
ปกติิแล้้วผมจะทดสอบผู้้�ที่่�มาสมััครเป็็นตััวแสดงในหนัังของผม
ในกรณีีของ สรพงศ์์ ชาตรีี วัันที่่�เขามาสมััครเป็็นนัักแสดง เขาจะแต่่งตััว
ด้้วยชุุดที่่�ดีีที่่�สุุดของเขาคืือ ชุุดสากล ใส่่เสื้้�อนอกผููกเนคไท (ผมมารู้้�ทีีหลััง
ว่่าเป็็นชุุดเก่่งชุุดเดีียวของเขา)
“เอ้้า เอก (ผมเรีียก สรพงศ์์ ชาตรีีว่า่ “เอก”) แกอุ้้ม� เด็็กคนนั้้น� แล้้วกระโดด
ข้้ามร่่องน้้ำนั่่�น”
โดยไม่่ลัังเลแม้้แต่่น้้อย สรพงศ์์ ชาตรีี ก้้มลงอุ้้�มเด็็กน้้อยคนนั้้�นแล้้ววิ่่�ง
แล้้วกระโดดข้้ามร่่องน้้ำที่่�ผมบอก
ผลก็็คืือ สรพงศ์์ ชาตรีี กัับเด็็กน้้อยกระโดดไม่่ข้้าม ทำให้้สรพงศ์์ ชาตรีี
ตกลงไปในร่่องน้้ำ
ชุุดเก่่งของ สรพงศ์์ ชาตรีี เปรอะเปื้้�อนไปทั้้�งตััว ผมคิิดว่่าสรพงศ์์ ชาตรีี
ยัังจำวัันนั้้�นได้้
เพราะหลายปีีต่อ่ มาเมื่่อ� สรพงศ์์ ชาตรีี กัับเด็็กน้้อยคนนั้้น� (ตุ๊๊ก� ตา จิินดานุุช)
ได้้รัับตุ๊๊� ก ตาทองในวัันเดีี ย วกัันจากเรื่่� อ ง ถ้้าเธอยัังมีี รัั ก ร่่ ว มกัับ
คุุณเนาวรััตน์์ ยุุกตะนัันท์์ สรพงศ์์ ชาตรีี ยัังได้้พููดถึึงเรื่่�องที่่�เขาอุ้้�ม ตุ๊๊�กตา
จิินดานุุช กระโดดข้้ามร่่องน้้ำในวัันนั้้�นเมื่่�อนานแล้้ว
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สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ผมนิิยมในตััวของ สรพงศ์์ ชาตรีี ก็็คืือเขาไม่่เลืือกบท ถ้้าบทนั้้�นเป็็นบทที่่�
น่่าสนใจ เช่่นในเรื่่�อง “ห้้องสีีชมพูู” สรพงศ์์ ชาตรีี จะเลืือกบท พิิชััย ซึ่่�งเป็็นบทตััวโกง
การแสดงของ สรพงศ์์ ชาตรีี ประทัับใจผมมาก
ทำให้้ผมคิิดถึึง สรพงศ์์ ชาตรีี ในบทของพระเอกในเรื่่อ� ง “มัันมากัับความมืืด” เรื่่อ� งของเรื่่อ� ง
ก็็คืือพระเอกที่่�หม่่อมอุุบล (แม่่ของผมครัับ) เลืือกไว้้ เค้้านััดเราตอน สามโมงเช้้า
ซึ่่�งผมกัับทีีมงานตื่่�นกัันตั้้�งแต่่ ตีี 5 แต่่พระเอกคนดัังของเราเดิินทางมาถึึงตอนสามทุ่่�ม
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ผมบอกแม่่ของผมว่่า “ผมขอเปลี่่�ยนพระเอก”
แม่่ของผมเข้้าใจ เพราะพระเอกคนเดีียวกัันนััดถ่่ายหนัังของเสด็็จที่่�สระบุุรีี
แต่่พระเอกคนดัังเกิิดหมดอารมณ์์เมื่่�อเดิินทางมาได้้ครึ่่�งทาง ก็็หัันรถกลัับกรุุงเทพฯ
ปล่่อยให้้กองถ่่ายของเสด็็จกว่่าร้้อยชีีวิิตค้้างเติ่่�งอยู่่�ในถ้้ำที่่�สระบุุรีี
“คิิดดีีแล้้วหรืือว่่าจะเอาเจ้้าเอกเล่่นเป็็นพระเอก” หม่่อม (อุุบล) ไม่่ค่อ่ ยจะแน่่ใจ
“คิิดดีีแล้้วจ้้ะ” ผมตอบ แต่่ในใจไม่่ค่่อยจะมั่่�นใจนััก

เป็็นอัันว่่าเราเลืือกสรพงศ์์ ชาตรีี เป็็นพระเอกหนัังเรื่่อ� ง “มัันมากัับความมืืด”
แต่่ก่่อนที่่�ผมจะเอาสรพงศ์์ ชาตรีี เป็็นพระเอก ผมในฐานะเป็็นผู้้�กำกัับในยุุคเบบี้้�บููม
ทำให้้ผมมีีทััศนคติิ (Mindset) เหมืือนกัับคนร่่วมสมััยในยุุคนั้้�น คืือพระเอกหนััง
ควรจะเป็็นผู้้�ชายที่่�ดููสมชาย มาดแมนสมบููรณ์์แบบ นอกจากนั้้�นยัังต้้องพาไปฝึึกอีีก
หลายอย่่าง ทั้้�งส่่งฝึึกดำน้้ำด้้วยเครื่่�องสกููบ้้า เรีียนคิิวบู๊๊� การใช้้อาวุุธต่่าง ๆ เพราะจะ
เป็็นพระเอกนี่่�ต้้องรู้้�คิิวบู๊๊� รู้้�จัักวิิธีียิิงปืืน ฯลฯ
วัันแรก (วัันเปิิดกล้้อง) คุุณจี๊๊�ด (สุุรพงศ์์ โปร่่งมณีี) จััดชุุดให้้ สรพงศ์์ ชาตรีี แต่่งเสื้้�อผ้้า
ตามคาแรคเตอร์์มาถ่่ายรููป
พอถึึงเวลาที่่�ต้้องมาโพสถ่่ายภาพ ช่่างภาพนิ่่�ง ออกความเห็็นทัันทีี
“ไม่่เหมืือนพระเอกที่่�หม่่อมเลืือกเลยครัับ”
“ไม่่หล่่อเลย … ดำก็็ดำ จมููกก็็โต จะถ่่ายยัังไงให้้หล่่อได้้นี่่�”
ผมนั่่�งฟัังคำดููแคลนสารพััดที่่�พรั่่�งพรูู จนพระเอกที่่�น่่าสงสารของผมน้้ำตาไหลออกมา
ผมคิิดในใจว่่า “ไอ้้พระเอกตััวดำ ๆ จมููกโตคนนี้้�แหละ วัันหนึ่่�งจะครองตุ๊๊�กตาทอง
มากกว่่าพระเอกหนัังทุุกคนในประเทศไทย”
“มัันมากัับความมืืด” จบไปแล้้ว
มัันอาจจะไม่่ประสบความสำเร็็จในด้้านรายได้้เท่่าไรนััก
แต่่มัันก็็ได้้สร้้างพระเอกนางเอกคู่่�ใหม่่ แล้้วยัังสร้้างดาวดวงใหม่่ประดัับวงการ เช่่น
คมน์์ อรรฆเดช, โดม สิิงห์์โมลีี, ดามพ์์ ดััสกร, พนม นพพร, ถนอม นวลอนัันต์์ ฯลฯ
หลัังจากนั้้�น…สรพงศ์์ ชาตรีี ก็็ได้้รัับพระราชทานพระสุุรััสวดีี รางวััลตุ๊๊�กตาทอง ๕ ตััว
ซึ่่�งมากที่่�สุุดในประวััติิศาสตร์์
ชีีวิิตการทำงานร่่วมกัันตลอด ๕๐ กว่่าปีี
เราเคยปีี น ขึ้้� น ภููกระดึึง ๔ ครั้้� ง ภายในปีี เ ดีี ย ว ตระเวนผจญภััยร่่ ว มกัันทั่่� ว โลก
ท่่องทั่่�วเอเชีีย ยุุโรป อเมริิกา ทั้้ง� ตะลุุยภููเขาไฟเม้้าท์์เอ๊๊ตน่่าบนเกาะซิิซิลี่่ิ � ประเทศอิิตาลีี
ที่ก่� ำลัังจะระเบิิด ฯลฯ เพื่่�อท่่องโลกหาโลเคชั่่�นถ่่ายหนััง…
ในชีีวิิตจริิง “ไอ้้เอกกัับผม” เป็็นมากกว่่า ดารา กัับ ผู้้�กำกัับ หรืือ เจ้้านาย
ไอ้้เอก คืือ เพื่่�อน
เป็็นสิ่่�งที่่�แสนเสีียดายที่่�สุุดที่่�ไอ้้เอกจากไปก่่อนแบบนี้้�
มีีสิ่่�งค้้างคาที่่�อยากทำด้้วยกัันอีีกมากมายนััก

อยากบอกว่่า มึึงจะอยู่่�ในใจกููเสมอ

รัักมึึง ไอ้้เอก

ด้้วยรัักและอาลััย

บี๋๋� (หม่่อมกมลา ยุุคล ณ อยุุธยา)
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รำำ�ลึึกถึงึ สรพงศ์์ ชาตรีี
ปีี ๒๕๑๖ เป็็นปีีที่่�วงการหนัังไทย มีีสััญญาณความเปลี่่�ยนแปลงที่่�น่่า
ตื่่�นเต้้น จากหนัังเรื่่�อง เขาชื่่�อกานต์์ ของละโว้้ภาพยนตร์์ กำกัับโดย
ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล หรืือท่่านมุ้้�ย แม้้ว่่าสองสามปีีก่อ่ นหน้้านี้้� เคยมีีความ
ตื่่น� เต้้นจาก หนัังเรื่่อ� ง โทน ของสุุวรรณฟิิล์ม์ กำกัับโดยเปี๊๊ย� ก โปสเตอร์์ ช่่างเขีียน
ใบปิิ ด หนัังที่่� ก้้ าวขึ้้� น มากำกัับหนััง แม้้จะเป็็ น ผู้้� ก ำกัับมืื อ ใหม่่ หัั ดขัับ
เปี๊๊�ยก โปสเตอร์์ ตั้้�งใจที่่�จะทำหนัังไทยให้้หลุุดพ้้นจากคำวิิจารณ์์ของ
สื่่�อมวลชนและคนดููส่่วนหนึ่่�ง โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�เรีียกกัันว่่านัักศึึกษาหรืือ
ปััญญาชน ซึ่่ง� รัังเกีียจหนัังไทยว่่าน้้ำเน่่า คืือย่่ำซ้้ำซากอยู่่�กัับที่่� เหมืือนน้้ำขััง
นิ่่�งจนกลายเป็็นน้้ำเน่่า โทนจุุดประกายความเปลี่่�ยนแปลงระดัับหนึ่่�ง คืือ
เกิิดความหวััง แต่่เมื่่�อท่่านมุ้้�ยตามมาด้้วย เขาชื่่�อกานต์์ ผู้้�ชมกลุ่่�มดัังกล่่าว
รู้้�สึึกมั่่�นใจว่่าความหวัังเป็็นจริิงแล้้ว หนัังไทยยุุคใหม่่เกิิดแล้้ว ผมเป็็น
คนหนึ่่� ง ที่่� รู้้� สึึ กเช่่ น นั้้� น เวลานั้้� น เป็็ น นัักศึึกษาปีี สุุ ด ท้้าย แผนกอิิ ส ระ
สื่่อ� สารมวลชนและการประชาสััมพัันธ์์ (ต่่อมาคืือคณะนิิเทศศาสตร์์) จุุฬาฯ
แม้้เวลานั้้� น ยัังไม่่ มีี ก ารสอนวิิ ช าภาพยนตร์์ แต่่ ผ มกัับเพื่่� อ นที่่� ส นใจ
ภาพยนตร์์ทำชมรมภาพยนตร์์ขึ้้น� ในคณะ เราได้้ข่่าวว่่านัักศึึกษาที่่วิ� ทิ ยาลััย
วิิชาการศึึกษา ประสานมิิตร ได้้ทููลเชิิญท่า่ นมุ้้�ยไปบรรยายสาธารณะที่นั่่่� น�
ซึ่่� ง น่่ า จะเป็็ น ครั้้� ง แรก ที่่� นัั กศึึกษาเชิิ ญผู้้� ก ำกัับหนัังไทยไปพููดให้้ฟัั ง
ผมและเพื่่�อนก็็เห็็นว่่า เราก็็น่่าจะทููลเชิิญท่่านมุ้้�ยมาพููดที่่�จุุฬาฯ บ้้าง
จึึงพากัันบุุกไปโดยมิิได้้นััดหมายที่่�วัังละโว้้ ซึ่่�งมีีโรงถ่่ายละโว้้อยู่่�ด้้วยที่่�
ซอยพร้้อมพงษ์์ ถนนสุุขุุมวิิท
ปรากฏว่่าได้้เฝ้้าท่่านมุ้้�ยขณะกำลัังถ่่ายทำหนัังใหม่่ของท่่าน ในนาม
พร้้อมมิิตรภาพยนตร์์ เรื่่�อง เทพธิิดาโรงแรม เป็็นฉากภายนอก ใช้้บ้้านพััก
เล็็ก ๆ และเก่่าโซหลัังหนึ่่ง� ของคนที่่อ� าศััยในวัังเป็็นฉากบ้้านแม่่ของไพศาล
แสดงโดย สมภพ เบญจาธิิกุลุ นัักแสดงหน้้าใหม่่ ซึ่่ง� กำลัังพามาลีี แสดงโดย
วิิยะดา อุุมาริินทร์์ นัักแสดงหน้้าใหม่่เช่่นกััน มาให้้แม่่รู้้�จักั ท่่านมุ้้�ยทรงพััก
การถ่่ายและให้้เราเฝ้้าทั้้�งที่่�มิิได้้นััด เมื่่�อเราทููลว่่ามาเพื่่�อขอทููลเชิิญท่่านไป
พููดเรื่่อ� งหนัังไทยที่่จุ� ฬุ าฯ บ้้าง เพราะนัักศึึกษาเริ่่ม� สนใจดููหนัังไทย ท่่านมุ้้ย�
ตรััสถามว่่าพวกเราได้้ดููหนัังเรื่่�องใหม่่ของ สัักกะ จารุุจิินดา แล้้วหรืือยััง
ท่่านทรงหมายถึึง ตลาดพรหมจารีีย์์ ตรััสว่่าเป็็นหนัังที่่�ดีีอีีกเรื่่�องหนึ่่�ง
ทรงยกย่่องว่่าเปี๊๊�ยก โปสเตอร์์ เป็็นหััวขบวนนำมาก่่อนท่่าน และเวลานี้้�มีี
สัักกะตามมาอีีก เข้้าใจว่่าเวลานั้้�นหนัังสืือพิิมพ์์เริ่่�มใช้้คำว่่า คลื่่�นลููกใหม่่
เรีียกผู้้�กำกัับหนัังสองสามท่่านนี้้�บ้้างแล้้ว
สรุุปว่า่ ท่่านมุ้้ย� ทรงรัับเชิิญและยัังแนะนำให้้เรารู้้จั� กั กองถ่่ายในวัันนั้้น� ทรง
อวดว่่าเรื่่อ� งนี้้�เป็็นการถ่่ายทำซาวนด์์ออนฟิิล์ม์ จริิง ๆ ท่่านแนะนำช่่างบัันทึึก
เสีียงหนุ่่�ม คืือ นิิวััฒน์์ สำเนีียงเสนาะ ทรงบรรยายถึึงการทำงานของเครื่่�อง
บัันทึึกเสีียงนากร้้า บููมไมค์์ กล้้อง ไฟ อย่่างละเอีียด ไปจนกระทั่่�งการวััด
องศาเคลวิินอุุณหภููมิิของแสง อ้้าว ผมเพิ่่�งสัังเกตว่่าเด็็กยกรีีเฟลกซ์์และยกไฟ
ที่่ก� ลมกลืืนอยู่่�กัับคนอื่่น� ๆ ในกองถ่่ายคืือ สรพงศ์์ ชาตรีี พระเอกหมอกานต์์
จากหนััง เขาชื่่�อกานต์์ ที่่�สร้้างความสมหวัังให้้แก่่ผู้�้ชมที่่�อยากเห็็นการ
เปลี่่�ยนแปลงของหนัังไทย ไม่่ได้้มีีมาดเป็็นพระเอกอะไรเลย ดููเหมืือนว่่า
ตอนนั้้น� สรพงศ์์มิไิ ด้้รัับบทอะไรในเรื่่อ� งนี้้� ต่่อมาท่่านมุ้้ย� จึึงให้้แสดงบทแมงดา
ประจำโรงแรม และถููกนายทหารมาเฟีียยิิงตายไปฟรีี ๆ
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ที่่�เขีียนเกริ่่�นมายาวนี้้� เพื่่�อจะเล่่าว่่า ผมพบและรู้้�จัักตััวสรพงศ์์ ชาตรีี
ครั้้�งแรกคืือวัันนั้้�นของปีี ๒๕๑๖ และยัังจำภาพประทัับใจในความเป็็น
คนเล็็ก ๆ คนธรรมดาและมีีเสน่่ห์์แบบคนบ้้านนอกของเขา
ถึึงวัันนััด ท่่านมุ้้�ยเสด็็จมาบรรยายเรื่่�องหนัังไทยที่่�จุุฬาฯ และโดยมิิได้้
คาดคิิด ปรากฏว่่าท่่านมิิได้้มาองค์์เดีียว แต่่ทรงพา สรพงศ์์ ชาตรีี และวิิยะดา
อุุมาริินทร์์ มาด้้วย ท่่านว่่าไม่่มีีอะไรจะพููดมาก และวัันนี้้�หยุุดการถ่่ายจึึง
เอาดารามาช่่วย วัันนั้้น� มีีนัักศึึกษามาฟัังแน่่นเต็็มห้้องประชุุมโดยที่มิ่� มีิ ใี คร
รู้้ว่� า่ จะมีีดารามาโชว์์ตััวด้้วย แสดงว่่าท่่านมุ้้ย� และหนัังไทยกำลัังฮอตจริิง ๆ
เมื่่�อเรีียนจบ ต่่อมาในปีี ๒๕๑๘ ผมได้้ไปช่่วยทำงานเป็็นผู้้�จััดการกองถ่่าย
ฝนแสนห่่า ของละโว้้ภาพยนตร์์ โดย ยุุทธนา มุุกดาสนิิท เพื่่�อนสนิิทแต่่ครั้ง้�
เรีียนมััธยมเป็็นผู้้�กำกัับ ซึ่่�งเรื่่�องนี้้� สรพงศ์์ ชาตรีี เป็็นพระเอก รัับบท
ลููกชาวนาภาคอีีสานที่่�มาเรีียนจบธรรมศาสตร์์แล้้วกลัับไปพััฒนาชนบท
บ้้านเกิิด ผมจึึงได้้สััมพัันธ์์กัับสรพงศ์์ในฐานะร่่วมทำงาน เป็็นเวลาหลายเดืือน
ได้้เห็็นความเป็็นคนธรรมดาของเขาชััดเจนขึ้้�น โดยเฉพาะได้้เห็็นความ
สุุภาพถ่่อมตนและเป็็นมิิตรกัับทุุกคน แต่่เสีียดายที่สุ่� ดุ ท้้ายหนัังสร้้างไม่่จบ
และผมก็็ไม่่ได้้กลัับไปในวงการสร้้างหนัังอีีก แต่่สรพงศ์์ ชาตรีี ได้้กลายเป็็น
นัักแสดงหลัักของท่่านมุ้้�ย พร้้อม ๆ กัับที่่�ท่่านทรงนำการพััฒนาหนัังไทย
สู่่�ยุุคใหม่่จริิงจััง ท่่านเป็็นผู้้�กำกัับคลื่่�นลููกใหม่่ ในขณะที่่�สรพงศ์์ก็็เป็็น
นัักแสดงหรืือพระเอกคลื่่�นลููกใหม่่ ซึ่่ง� เหนืือไปจากนั้้น� สรพงศ์์ยัังกลายเป็็น
นัักแสดงระดัับดารายอดนิิยม ทััดเทีียมกัับพระเอกนัักแสดงยุุคก่่อนหน้้า
เช่่น สมบััติิ เมทะนีี และมีีผลงานการแสดงมากและสม่่ำเสมอในแต่่ละปีี
เป็็นที่รู้่� จั้� กั ของแฟนหนัังไทยทั่่�วประเทศ ทุุกระดัับชั้้น� พููดได้้ว่่าหนัังไทยยุุค
๒๕๑๕ - ๒๕๓๐ เป็็นยุุคสรพงศ์์ ชาตรีี ด้้วยเช่่นกััน
วัันเวลาผ่่านไปไวเหมืือนโกหก ปีี ๒๕๔๗ หอภาพยนตร์์ได้้เงิินนอก
งบประมาณ ๒ ล้้านบาท จาก นิิคม มููสิิกะคามะ อธิิบดีีกรมศิิลปากร
ก่่อสร้้างอาคารพิิพิธิ ภััณฑ์์ภาพยนตร์์ไทยเล็็ก ๆ ที่่ก� ลางทุ่่�งศาลายา นครปฐม
เสร็็ จ แล้้ว แต่่ ไ ม่่ มีี ง บสำหรัับการตกแต่่ ง และจัั ด แสดง จึึงคิิ ด การ
ทอดผ้้าป่่าสามััคคีีขึ้้น� ผมได้้ข่่าวว่่าสรพงศ์์หัันไปใส่่ใจในการทำบุุญทำกุุศล
ทำมููลนิิธิิและสร้้างวิิหารสมเด็็จพระพุุฒาจารย์์ หรืือหลวงปู่่�โต ใหญ่่โต
อยู่่�ที่่�สีีคิ้้�ว นครราชสีีมา จึึงนึึกถึึงว่่า พิิพิิธภััณฑ์์หนัังไทยก็็เป็็นวิิหารของ
หนัังไทย สรพงศ์์คงจะยิินดีีร่ว่ มทำบุุญ ซึ่่ง� นอกจากได้้ร่่วมบริิจาคเงิินก้้อนใหญ่่
ทำให้้กองผ้้าป่่าสามััคคีีดููดีีเป็็นศรีีแก่่พิิพิิธภััณฑ์์แล้้ว สรพงศ์์ยัังมาร่่วม
อภิิปรายบนเวทีีโรงละครแห่่งชาติิ สนามหลวง ที่่�จััดเพื่่�อฉลองกองผ้้าป่่า
โดยพููดสนัับสนุุนการอนุุรัักษ์์หนัังไทยและสิ่่�งของเกี่่�ยวกัับหนัังไทยของ
หอภาพยนตร์์แห่่งชาติิ
หลัังจากนั้้�น เมื่่�อหอภาพยนตร์์ฯ ได้้จััดกิิจกรรมบางรายการและเชิิญ
สรพงศ์์มาร่่วมงาน สรพงศ์์จะมาทุุกครั้้�ง ด้้วยจิิตใจที่่�ต้้องการสนัับสนุุน
งานของหอจริิง ๆ
สรพงศ์์มาร่่วมงานที่่ห� อภาพยนตร์์ครั้ง้� เดีียว คืืองานพิิมพ์์มือื เท้้าบนลานดารา
ที่่�หน้้าโรงหนัังศรีีศาลายา นครปฐม เมื่่�อ ๒๖ พฤศจิิกายน ๒๕๕๒

สรพงศ์์มาพิิมพ์์มืือพร้้อมกัับคุุณดวงเดืือน จิิไธสงค์์
ภรรยา ท่่ามกลางแฟน ๆ ภาพยนตร์์ที่ม่� าร่่วมชื่่น� ชมมาก
สมกัับความเป็็ น ดารายอดนิิ ย ม วัันนั้้� น สรพงศ์์ ไ ด้้
เข้้าชมพิิพิิธภััณฑ์์ที่่�เขามีีส่่วนร่่วมสร้้าง ชมเสร็็จแล้้ว
ได้้ออกปากปวารณาตััวว่่ามีีอะไรที่่�คิิดว่่าเขาช่่วยได้้อีีก
ขอให้้บอก
วัันนั้้น� ผมได้้ถืือโอกาสถามถึึงสิ่่ง� ที่่ติ� ดิ ข้้องใจว่่า ทำไมเขา
จึึงสร้้างหลวงพ่่อโตให้้มีีขนาดใหญที่่�สุุดในโลก สรพงศ์์
ตอบว่่า เดิิมเขาไม่่ได้้คิิดว่่าจะสร้้างให้้ใหญ่่โตมโหฬาร
อะไร แต่่ เ มื่่� อ ไปปรึึกษาพระที่่� เ คารพนัับถืื อ ท่่ า น
บอกว่่าจะสร้้างทั้้�งทีีให้้สร้้างให้้ใหญ่่ ใหญ่่ที่่�สุุด ซึ่่�งเขา
ก็็สงสััยว่่าทำไมต้้องใหญ่่ ท่่านก็็บอกว่่าเมื่่�อใหญ่่แล้้ว
คนจึึงจะมา มาดููความใหญ่่ แล้้วเราค่่อยให้้ธรรมะของ
พระพุุ ท ธเจ้้าแก่่ เ ขา สรพงศ์์ ย อมรัับเหตุุ ผ ลนี้้� จึึ งทำ
พระใหญ่่ ผมก็็ยอมรัับคำตอบนั้้�น และคิิดว่่าบางทีี
เราอาจจะต้้องทำอะไรใหญ่่ ๆ หรืื อ พิิ ส ดารใน
หอภาพยนตร์์ บ้้ าง คนจึึงจะมา แล้้วค่่ อ ยให้้เขาดูู
ภาพยนตร์์ให้้เกิิดปััญญา
เกืือบสิิบปีีต่อ่ มา คืือวัันที่่� ๒๐ กัันยายน ๒๕๖๑ สรพงศ์์
รัับเชิิญจากหอภาพยนตร์์ไปร่่วมงานฉายภาพยนตร์์
เรื่่�อง แผลเก่่า ของ เชิิด ทรงศรีี ที่่�โรงหนัังสกาลา
เป็็นการฉาย แผลเก่่า ที่่�ได้้รัับการอนุุรัักษ์์ขึ้้�นใหม่่โดย
หอภาพยนตร์์ เขาร่่วมชมภาพยนตร์์จนจบ ท่่ามกลาง
ผู้้�ชมจำนวนมากที่่�มาฟื้้�นความประทัับใจผลงานอมตะ
ของเขาและของหนัังเรื่่�องนี้้� วัันนั้้�นเป็็นครั้้�งสุุดท้้าย
ที่่�ผมได้้พบสรพงศ์์ และพบว่่าเขายัังคงเป็็นสรพงศ์์
คนธรรมดาที่่�สุุภาพ ถ่่อมตนและเป็็นมิิตรกัับทุุกคน
อย่่างที่่�เคยรู้้�จััก
สรพงศ์์เขีียนข้้อความทิ้้�งไว้้ในสมุุดลงนามผู้้�มาเยี่่�ยม
หอภาพยนตร์์เมื่่�อครั้้�งก่่อนว่่า ขอขอบพระคุุณในการ
ตั้้�งมั่่�นอดทนไม่่ย่่อท้้อที่่�จะรัักษาหนัังไทย จงภููมิิใจว่่า
ท่่ า นได้้ชุุ บ ชีี วิิ ต นัักแสดงภาพยนตร์์ ใ ห้้คนรุ่่� น หลัังได้้
เห็็นคุุณค่่า...

ชาวหอภาพยนตร์์ภููมิใิ จ
ที่่�ได้้ชุุบชีีวิติ สรพงศ์์ ชาตรีี
ให้้ชาวไทยและชาวโลกเห็็นคุุณค่่า
ตลอดไป
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ดิิฉันั รู้้จัั� กคุุณสรพงศ์์ ชาตรีี ตั้้ง� แต่่สมััยเขาเป็็นนายแบบ
ให้้คุุณจั้้ง� เริิงศิิริิ ลิิมอัักษร ซึ่่ง� มีีร้้านเสื้้อ� ใกล้้กัับ
ร้้าน The Factory สยามสแควร์์ ซอย 2 ของดิิฉันั
คุุณสรพงศ์์เป็็นคนพููดน้้อย สุุภาพ ยิ้้�มง่่าย อ่่อนน้้อมถ่่อมตน
มาพบเขาอีีกครั้้ง� ทำำ�งานด้้วยกัันในเรื่่อ� งความรัักครั้้ง� สุุดท้้ายของท่่านมุ้้�ย
สรพงศ์์มีชื่่ี อ� เสีียงมากขึ้้น� แล้้ว แต่่เขาก็็ยัังสุุภาพ อ่่อนน้้อม
เรีียบง่่ายเหมืือนเดิิม
ครั้้ง� สุุดท้้ายทำำ�งานด้้วยกัันในเรื่่อ� งบััลลัังก์์เมฆ เขาก็็ยัังไม่่เปลี่่�ยนแปลง
สิ่่�งหนึ่่ง� ที่่�จำ�ำ ได้้ คืือ เขาจะนำำ�ไฟส่่วนตััวมาด้้วยทุุกครั้้ง�
ถามว่่าเอามาทำำ�ไม เขาบอกว่่า เขาเป็็นคนผิิวคล้ำำ�� ตาลึึก
ต้้องใช้้ไฟช่่วย ไม่่ให้้ดููไม่่ดีี ไม่่อยากให้้ผลงานของคนอื่่�นเสีียเพราะผม
ได้้ยิ้้�มอิ่่�มใจทุุกครั้้ง� ที่่�นึึกถึงึ เรื่่อ� งนี้้�
หลัับให้้สบายนะเพื่่อ� น
บุุญกุุศลมากมายที่่�เธอทำำ�ไว้้คงพาเธอไปสรวงสวรรค์์
ชื่่�นชมเธอเสมอ ที่่�เป็็นนัักแสดงคนหนึ่่ง�
ซึ่่ง� เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีแี ก่่ผู้ที่่�้ ไ� ด้้พบเห็็น
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อาลััย คุุณสรพงศ์์
ขอเรีียกพี่่เ� อกตามพี่่โ� ยก็็แล้้วกััน
กราบระลึึกถึงึ ด้้วยความรัักและอาลััย
บััดนี้้�พี่เ่� อกจากไป คุุณงามความดีีที่่พี่
� ไ่� ด้้ทำำ�มา
จะติิดตราตรึึงในใจของทุุกคนไปตลอด พี่่เ� อกเป็็นคนดีี
มีีจิติ ใจที่่�ดีี ทั้้ง� เรื่่อ� งงานการสร้้างพระ และการช่่วยเหลืือ
คนที่่�อยู่่ใ� กล้้วััดให้้ได้้มีีงานทำำ� ก็็ทำ�ำ ให้้เขามีีอาชีีพ
และเป็็นอาชีีพที่่สุุจริ
� ติ ต่่อชีีวิติ ผู้ค�้ นและครอบครััว
ได้้อีีกหลายชีีวิติ มี๊๊�จะจดจำำ�ช่่วงเวลาที่่�ดีี คุุณงามความดีี
และมิิตรภาพที่่�ดีจี ากที่่�พี่เ่� อกเคยมอบให้้มี๊๊�มาเป็็นสิ่่�งที่่�มีี
ความหมายมาก ตอนนี้้�พี่เ่� อกก็็อยู่่กัั� บคุุณดวงเดืือนที่่�วััด
มีีคุุณดวงเดืือนภรรยาที่่�น่่ารัักคอยดููแล และสานงานต่่อ
รัักษาวิิหารหลวงปู่่� โต มี๊๊�ก็็สบายใจที่่�มีีคนที่่�ดีี
คอยอยู่่�ข้้าง ๆ พี่่� จนวิินาทีีสุุดท้้าย
มี๊๊�ขอแสดงความเสีียใจอย่่างสุุดซึ้้�ง
ขอให้้พี่่�เอกไปสู่่�สุุคติิ ไม่่ต้้องห่่วงอะไรแล้้วนะคะ
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คำำ�ไว้้อาลััยจากหง่่าว ถึงึ เอก
“เมื่่อ� หยาดฝนหยดพราวจากราวฟ้้า หมื่่น� แสนห่่าไล่่แล้้วทุุกแห่่งหน
ก็็เปรีียบเหมืือนมวลมหาประชาชน จัักท่่วมท้้นเต็็มแน่่นท่่วมแผ่่นดิิน”
นี่่�คืือบทกวีีสั้้�น ๆ ในบทนำภาพยนตร์์ “ฝนแสนห่่า” หนัังเรื่่�องแรกของผม
ที่่�มีีเอกเป็็นดารานำ ผมได้้ประจัักษ์์ในความสามารถเปลี่่�ยนตััวเองเป็็น
ตััวละครได้้อย่่างน่่าทึ่่�งของเอกโดยมิิต้้องซัักซ้้อมอะไรมากมาย เพีียงแต่่
อธิิบายให้้เขาเข้้าใจก็็พอเพีียง น่่าชื่่�นชมมาก
แม้้หนัังที่ถ่่� า่ ยไปกว่่า 75% แล้้วแต่่ถููกระงัับการสร้้าง ด้้วยผู้้ส� ร้้างปิิดกิิจการ
ไปเสีียก่่อน แต่่ผมก็็ได้้ประสบการณ์์ในการกำกัับภาพยนตร์์ และเอกก็็ได้้
เริ่่�มต้้นชีีวิิตคู่่�กัับนางเอกหนัังเรื่่�องนี้้�ที่่�ผมคััดเลืือกมาจากเพื่่�อนร่่วมรุ่่�นที่่�
ธรรมศาสตร์์ พิิมพ์์จัันทร์์ ใจวงศ์์...
ความจริิงผมชื่่น� ชอบเอกมาตั้้ง� แต่่ปีี 3 เมื่่อ� เขารัับบทหมอชาวบ้้านใน “เขา
ชื่่อ� กานต์์” และเมื่่�อผมเรีียนจบได้้มาทำงานเป็็นผู้้ช่� ว่ ยท่่านมุ้้�ย เอกก็็แสดง
เป็็นดารานำในบทหนุ่่�มศิิลปากร “ความรัักครั้้ง� สุุดท้้าย” ที่แ่� ตกต่่างกัันมาก
ผมสัังเกตเห็็นความมีีวิินััย ความทุ่่�มเทที่่�เขามีีต่่องานเสมอ เอกเป็็นคน
ยิ้้�มง่่าย ไม่่เครีียด เป็็นมิิตรและมีีอารมณ์์ขัันเสมอเมื่่�ออยู่่�หลัังกองถ่่าย
แต่่เมื่่�อ ผกก.สั่่�งแอคชั่่�นเขาก็็เปลี่่�ยนไปเป็็นตััวละครได้้ทัันทีีอย่่างน่่าทึ่่�ง
ต่่อมาผมได้้ร่่วมงานกัับเอกอีีกในหนัังของคุุณเชิิด “แผลเก่่า” ในหน้้าที่่�
ผู้้�ช่่วยผู้้�กำกัับ เอกยิ่่�งพิิสููจน์์ถึึงศัักยภาพในการแสดงจนถึึงขีีดสุุดในบท
ไอ้้ขวััญ หนุ่่�มชาวบ้้านขี่่�ควบตีีลัังกาบนหลัังควาย โดยไม่่ต้้องซัักซ้้อม
จะด้้วยประสบการณ์์เฉพาะตััวหรืือพระอาจารย์์ท่า่ นมุ้้ย� ที่เ่� อกรัักและเคารพ
ท่่านมาก ๆ สอนมาดีีให้้มีีความจริิงใจกัับการแสดงเสมอนั้้�น ถืือว่่าศิิษย์์
มีีความกตััญญููต่่อครููย่่อมพาเขาไปสู่่�ความเจริิญอย่่างแท้้จริิง...เอกเป็็น
คนเช่่นนั้้�น
ผมดีีใจมากที่่�ได้้ร่่วมกำกัับกัับเพิ่่�มพล “ชีีวิิตบััดซบ” มีีส่่วนทำให้้เอกใน
บทครููผู้้�โดนกดดัันจากสัังคมรอบด้้านได้้รัับรางวััลตุ๊๊�กตาทอง ดารานำชาย
ยอดเยี่่�ยมตััวที่่� 2 ปีีติิดกัับ “สััตว์์มนุุษย์์” อนาคตทางการแสดงของเขาก็็
พุ่่�งขึ้้น� ไปเป็็นดาวบนฟ้้าอย่่างไม่่มีอี ะไรมาขวางได้้ต่่อมาอีีกนาน...จนได้้เป็็น
ศิิลปิินแห่่งชาติิในที่่�สุุด
เอกเป็็นที่่รัั� กเคารพของทุุกคนในวงการด้้วยความสามารถ วิินััย ความทุ่่�มเท
ให้้กัับการแสดงอย่่างจริิงจัังจริิงใจ ความเสมอต้้นเสมอปลาย และความ
ไม่่ถืือตััวเลยสัักนิิด ย่่อมรู้้�กัันไปทั่่�วด้้วยนิิยามว่่าเอก เป็็นคนดีี...
เอกเป็็นคนพููดจาสุุภาพไพเราะ ผมยัังไม่่เคยเห็็นเอกอารมณ์์เสีีย ทะเลาะ
วิิวาท หรืือเกรี้้�ยวกราดต่่อทีีมงานหรืือใคร ๆ เลย มีีอยู่่�ครั้้�งเดีียวใน
“ไฟนรกขุุมโลกัันต์์” หนัังบู๊๊�แฟนตาซีีของผม ที่ถ่่� า่ ยฉากเอกวิ่่ง� พาลลนาหนีี
เหล่่าร้้ายทั้้�งโขยงในเชิิงเขาหิิน โดยมีีผมกัับตากล้้องถ่่ายในเฮลิิคอปเตอร์์
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ตามไปอยู่่�นาน จนเอกหยุุดวิ่่�งแล้้วตะโกนลั่่�นขึ้้�นมาว่่า “หง่่าวลองลงมา
วิ่่� ง เองบ้้างสิิ ไม่่ ตัั ดเสีี ย ทีี ” ผมหัันไปถามตากล้้อง พิิ พัั ฒน์์ พยััคฆะ
“มัันนานเหรอเล็็ก” “เกืือบหมดแม๊๊กเลยหง่่าว” เล็็กตอบ!!! และมารู้้�จาก
ปากเอกภายหลัังว่่า ที่่�ตะโกนลั่่�นขึ้้�นมาไม่่ใช่่เพราะโกรธ แค่่ตะโกนแข่่ง
กัับเสีียงคอปเตอร์์เท่่านั้้�น...
เอกเป็็นคนยึึดมั่่น� ในพระศาสนาเพราะบวชเรีียนมาแต่่เล็็ก ตั้้ง� แต่่รู้จั้� กั กัันมา
นานปีี เวลาคุุยเล่่น ๆ อะไร เอกก็็มัักจะวกเข้้ามาหาพุุทธภาษิิตเสมอ ความ
ยึึดมั่่�นศรััทธานี้้�มิิเคยลดน้้อยลง กลัับเพิ่่�มพููนขึ้้�นไปตามเวลา จากการชอบ
ทำบุุญ ผ้้าป่่ากฐิิน ไปจนถึึงสร้้างพุุทธสถาน “วััดหลวงพ่่อโต” ขึ้้น� อย่่างมุ่่�งมั่่�น
ทีีละเล็็กละน้้อยจนสำเร็็จงดงามยิ่่�งเป็็นพุุทธบููชา...

ภาพกัับท่่านมุ้้�ย 2517

เมื่่�อหลายปีีก่่อนผมได้้เดิินทางไปชม เจอเอกออกมาต้้อนรัับและพาทััวร์์
พุุทธสถานนี้้� ทั้้�งวิิหารเป็็นแบบกุุฎาคารอัันโอฬาร ประดิิษฐานรููปหล่่อ
สมเด็็จพระพุุฒาจารย์์ (โต พรหมรัังสีี) วิิหารหลวงพ่่อพระพุุทธชิินราช
โรงทาน บริิการด้้านอาหาร และห้้องน้้ำสุุขาฟรีี รายรอบไปด้้วยสระ บึึง
ต้้นไม้้ใหญ่่น้้อยงดงามนััก...
ในตอนเย็็นหลัังทััวร์์วััดแล้้ว เอกพาผมเดิินกลัับตามทางร่่มไม้้งดงาม
พร้้อมเล่่าเกร็็ดเล็็กน้้อยไปเรื่่อ� ย ๆ ผมลอบสัังเกตเห็็นดวงตาที่่เ� ป็็นประกาย
เปี่่�ยมไปด้้วยศรััทธาของเอกขณะเล่่า จนผมเกิิดความปีีติิยิินดีีไปด้้วย
อย่่างยิ่่ง� จะมีีใครสัักกี่่ค� นที่จ่� ะทำความฝัันของตััวเองให้้เป็็นจริิงได้้หมดจด
ทั้้�งในสายวิิชาชีีพของตนและสายยึึดมั่่�นในพระศาสนาอย่่างมั่่�นคง จนถึึง
ปลายฝัันเท่่ากัับสุุภาพบุุรุุษเปี่่�ยมความสามารถผู้้�นี้้� สรพงศ์์ ชาตรีี...และ
นั่่�นเป็็นครั้้�งสุุดท้้ายที่่�ผมได้้เจอเอก
ในวาระนี้้�ผมจึึงขอแสดงความเสีียใจอย่่างยิ่่�งต่่อครอบครััวเอก และหวััง
เป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าผลบุุญที่่�เขาได้้อุุทิิศต่่อพระศาสนาทั้้�งทางวััตถุุและจิิตใจ
ที่่�มุ่่�งมั่่�นของเขา คุุณพระศรีีรััตนตรััยจะช่่วยคุ้้�มครอง นำพาเขาไปสู่่�สุุคติิ
ในสััมปรายภพตามผลบุุญที่่�เขาได้้ทำมาตลอดชีีวิิตด้้วยเทอญฯ

ชีีวิิตบััดซบ

ความรัักครั้้�งสุุดท้้าย

ชีีวิิตบััดซบ

จากเพื่่อ� นเก่่าด้้วยรัักและเคารพ
หง่่าว
(ยุุทธนา มุุกดาสนิิท)
30 เมษายน 2565

ไฟนรกขุุมโลกัันต์์
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อาลััย (เอก) สรพงศ์์ ชาตรีี
เอ่่ย...ชื่่�อ (เอก) สรพงศ์์ ชาตรีี ไม่่มีีคนไทยคนไหน
ที่่�ไม่่รู้้�จััก เขาเป็็นศิิษย์์เอกของ (ท่่านมุ้้�ย)
หม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล ท่่านมุ้้�ยปั้น�้ ให้้เขา
เป็็นพระเอกมากัับมืือจนโด่่งดัังทั่่�วฟ้้าเมืืองไทย
โดยส่่วนตััวแล้้วเอกเป็็นคนดีี มีีอััธยาศััยโอบอ้้อมอารีี
รู้้จัั� กเขารู้้จัั� กเรา ใครที่่�ได้้สััมผััสเขาจะชอบและนัับถืือเขา
สรพงศ์์ ชาตรีี เคยร่่วมงานกัับผม เป็็นคนตรงต่่อเวลา
ผมรัักเขาเหมืือนลููกเหมืือนหลานคนหนึ่่ง�
ระลึึกถึึงเขาเสมอ แต่่เขามาด่่วนจากไปก่่อนวััยอัันควร
ขอให้้วิิญญาณของเอกหลานรััก
จงไปสู่่สุุ� คติิภพด้้วยเถิิด

ฉลอง ภัักดีีวิิจิิตร
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พระเอก ศิิลปิินแห่่งชาติิ
จากแล้้ว ขวััญใจประชาชน ทราบข่่าว
เราใจหาย... อาลััย เสีียดายจริิง ๆ...
“สรพงศ์์ ชาตรีี” นามนี้้� หม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล
(ท่่านมุ้้�ย ของพวกเรา) ประทานมา
ดููแลเขาตลอดชีีวิติ ดุุจบิิดาบัังเกิิดเกล้้า สมแล้้วใคร ๆ ก็็รัักเขา
ชีีวิติ หัักเหเกิินคาดคิิด
เราเห็็นภาพเขากัับภรรยา “ดวงเดืือน จิิไธสงค์์”
ในชุุดขาวบริิสุุทธิ์์� ต้้อนรัับผู้้ค� นที่่�มาแสวงบุุญด้้วยใบหน้้าเปี่่ย� มสุุข
บ้้างก็็พาครอบครััวมาขอกอดถ่่ายรููปกัับพระเอก
บ้้างก็็มาขอสนทนาธรรม เพื่่อ� สร้้างสมบุุญบารมีี
มีีเขาเป็็นสะพานบุุญด้้วยเครดิิตความซื่่�อสััตย์์
น้ำำ�� ใจแฟนคลัับและเพื่่อ� นฝููง อััญเชิิญสร้้าง
“หลวงพ่่อโต พรหมรัังสีี” เป็็นพระบารมีีอัันศัักดิ์์�สิทิ ธิ์์�
จนเกิิดวิิหารใหญ่โ่ ตดุุจวิิมานก็็ไม่่ปาน
ผู้ค�้ นขนานนาม “วััดสรพงศ์์”
ป่่านนี้้� เขาคงเสวยสุุขบนทิิพย์วิ์ มิ านที่่�เขาปรารถนา
การเกิิดขึ้้น� แล้้วจากไป กฎธรรมดาของโลก แต่่เราผู้เ�้ ป็็นมนุุษย์์
อดไม่่ได้้ที่่�จะ เสีียใจ อาลััย เสีียดาย...สุุภาพบุุรุุษสรพงศ์์
ขอกุุศลผลบุุญที่่�ข้้าพเจ้้าสร้้างมา จงส่่งผลไปถึึงเขาด้้วยเถิิด

ไพรััช สัังวริิบุุตร
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อาลััยสรพงศ์์
ผมรู้้จัั� กเอกมานานพอสมควร แสดงหนัังกัับเอกก็็หลายเรื่่อ� ง แต่่พากย์์หนััง
ที่่�เอกแสดงเยอะมาก เอกเป็็นคนสุุภาพเรีียบร้้อย มีีสััมมาคารวะต่่อผู้�้ใหญ่่
เพื่่อ� นบางคนพููด กูู มึึง กัับเขา เขาก็็ยัังพููด คุุณ ผม ตลอด ผมชอบการทำำ�งานของเอก
เขาตรงต่่อเวลา มีีวินััยดี
ิ มี าก ระดัับพระเอก นางเอก จะถ่่ายหนัังวัันละ 2 คิิว 9 น. ถึึง 18 น.
เรื่่อ� งหนึ่่ง� จาก 21 น. ถึึง 5 น. อีีกเรื่่อ� งหนึ่่ง� บางครั้้ง� ก็็เลยมาถึงึ 6 น. แต่่เอกก็็ยัังมา
ถ่่ายอีีกเรื่่อ� งตามเวลา ถ้้ามาถึึงยัังไม่่ต้้องเข้้าฉาก เอกก็็จะนอนในรถ โดยติิดเครื่่อ� งเปิิดแอร์์
แล้้วเปิิดฝากระโปรงรถไว้้ เพื่่อ� ไม่่ให้้เครื่่อ� งร้้อน พอถึึงคิิวก็็จะลงไปถ่่าย เป็็นอย่่างนี้้�มาตลอด
แล้้วเอกก็็เป็็นนัักแสดงเจ้้าบทบาทคนนึึง เอกแสดงอะไรก็็สมจริิงไปหมด
เพราะเอกเป็็นคนศึึกษาคาแรคเตอร์์ตััวละครที่่�เขาจะต้้องแสดง นอกจากนั้้น� เขาก็็ยััง
ถามผู้้กำ� �กัั
ำ บเสมอ ว่่าฉากนี้้�จะให้้แสดงยัังไง แล้้วเอกก็็ทำ�ำ ได้้สมจริิง
อย่่างนี้้�นี่่เ� องถึึงคว้้ารางวััลมามากมาย แต่่เอกก็็ไม่่เคยคุุยว่่าตััวเองเก่่ง
พัักหลัังผมไม่่ค่่อยได้้เจอกัับเอก แต่่ก็็ติดิ ตามข่่าวเขาตลอด รู้้ว่่� าเขามีีน้ำ�ำ� ใจ
ช่่วยเหลืือเพื่่อ� นร่่วมอาชีีพที่่ลำ� �ำ บากไปมากมาย แล้้วยัังทำำ�บุุญทำ�กุุศ
ำ ลมาตลอด
วััดหลวงปู่่�โตที่่�เขาสร้้างไว้้ที่่�โคราช พอว่่างเขาก็็ไปสม่ำำ�� เสมอ
ไปยืืนผััดก๋๋วยเตี๋๋�ยวเลี้้�ยงผู้ม�้ าทำำ�บุุญ และเป็็นกัันเองกัับทุุกคน
ขอกุุศลผลบุุญที่่�เอกสร้้างไว้้ดีีแล้้ว จงนำำ�ดวงวิิญญาณของเอก
ไปสู่่สุุ� คติิในสััมปรายภพ มีีความสุุขสงบชั่่�วนิิรัันดร์์

รอง เค้้ามููลคดีี
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ความเป็็นสรพงศ์์ที่่เ� รารู้้จัั� ก
คืือสิ่่�งใด
เมื่่�อพููดถึึง สรพงศ์์ ชาตรีี คนรุ่่�นเรามัักจะจำโฆษณารณรงค์์
การข้้ามถนนที่่�สรพงศ์์พููดว่่า “ผมเกืือบจะไม่่ได้้เป็็นสรพงศ์์
เหมืือนอย่่างทุุกวัันนี้้� ถ้้าพลาดพลั้้�งถููกรถชนตั้้�งแต่่วัันแรก
ที่่�เข้้ากรุุงเทพฯ”
ในฐานะนัักเรีียนภาพยนตร์์ ในยุุคที่่�ภาพยนตร์์ไทยมัักได้้รัับ
คำวิิจารณ์์ว่่าน้้ำเน่่า มีีการแสดงที่่�ไม่่สมจริิง แต่่เมื่่�อได้้มาชม
บทบาทของไอ้้ขวััญจากภาพยนตร์์เรื่่�อง แผลเก่่า ของคุุณเชิิด
ทรงศรีี ความคิิดนั้้�นก็็เปลี่่�ยน เพราะได้้เห็็นความงดงามผ่่าน
การแสดง ทั้้�งบททะเล้้นน่่ารัักไปจนถึึงฉากดราม่่าน้้ำตาริิน
ในตอนท้้าย นอกจากเป็็นภาพตััวแทนของหนุ่่�มไทยชนบท
สรพงศ์์ยัังเคยรัับบทหมอ จิิตรกร นัักร้้อง ทหาร ตำรวจ พระ
จนสงสััยว่่าบทใดที่่�สรพงศ์์ไม่่เคยแสดงบ้้าง
สรพงศ์์เป็็นนัักแสดงคู่่�บุุญของหม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล
หนึ่่�งในคลื่่�นลููกใหม่่ของวงการภาพยนตร์์ไทย ในยุุคที่่�วงการ
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ไทยเริ่่�มปรัับเปลี่่�ยนจากยุุค 16 มม.ที่่�
ดำเนิินมายาวนานนัับจากสิ้้�นสุุดสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 จึึงมีี
โอกาสได้้แสดงบทบาทที่่ห� ลากหลาย และกลายเป็็นดาราแม่่เหล็็ก
หรืือศููนย์์กลางสำคััญของวงการภาพยนตร์์ไทยยุุค 35 มม.
แม้้กระนั้้�น สรพงศ์์ก็็ไม่่ปฏิิเสธงานของผู้้�กำกัับหน้้าใหม่่ อย่่าง
ลมเยาวราช ของมะเดี่่�ยว ชููเกีียรติิ ศัักดิ์์�วีีระกุุล หรืือหนัังสั้้�น
เรื่่�อง ภููเก็็ต ของ อาทิิตย์์ อััสสรััตน์์
สรพงศ์์ ชาตรีี จึึงเป็็นนัักแสดงภาพยนตร์์อาชีีพมากกว่่าเป็็น
ดารา และพระเอกที่่�ครองใจแฟนภาพยนตร์์ไทยทั่่�วประเทศ
อย่่างยาวนานกว่่าครึ่่�งศตวรรษ

สรพงศ์์ ชาตรีี ยัังเป็็นบุุคคลในวงการภาพยนตร์์ไทยที่่�มอง
เห็็นความสำคััญของการมีีหอภาพยนตร์์และปวารณาตััวที่่�จะ
ช่่วยสนัับสนุุนหอภาพยนตร์์เสมอ ในบรรดาภาพยนตร์์กว่่า
550 เรื่่�อง (หรืือมากกว่่านั้้�น) ปััจจุุบััน หอภาพยนตร์์มีีเพีียง
300 กว่่าเรื่่�องเท่่านั้้�น จึึงเป็็นภารกิิจของหอภาพยนตร์์ในการ
แสวงหาภาพยนตร์์ที่่�ขาดหายไป เพื่่�อเติิมเต็็มประวััติิศาสตร์์
ภาพยนตร์์ไทยและให้้คนอนาคต ได้้มาศึึกษาค้้นคว้้าถึึงความ
เป็็น สรพงศ์์ ชาตรีี ต่่อไป

ชลิิดา เอื้้อ� บำำ�รุุงจิิต
ผู้อำ�้ �ำ นวยการหอภาพยนตร์์
(องค์์การมหาชน)
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คนดีีไม่่สิ้้�นกรุุงศรีีอยุุธยา มีีให้้เห็็นในอดีีต
คนดีีมีีฝีีมืือ มีีให้้เห็็นในวงการบัันเทิิง
สรพงศ์์ ชาตรีี เป็็นนัักแสดงผู้้�มีีฝีีมืือคนหนึ่่�ง
ที่่�มีีความซื่่�อสััตย์์ กตััญญูู มีีศีีลธรรมประจำำ�ใจ
บั้้�นปลายชีีวิิตได้้สร้้างมููลนิิธิิสมเด็็จโต พรหมรัังสีี
ไว้้ใหญ่่โตที่่� อ.สีีคิ้้�ว จ.นครราชสีีมา
สรพงศ์์ ชาตรีี ทำำ�ในสิ่่�งที่่�หลายคนทำำ�ไม่่ได้้
พี่่�เอก สรพงศ์์ เคยรัับบทหลวงตา
ในเรื่่�อง หลวงตามหาชน
นานนัับ 10 ปีี ของบริิษััท ทีีวีีธัันเดอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ออกอากาศทาง ไทยทีีวีีสีีช่่อง 3
ผลงาน และความดีีของท่่านยัังคงตราตรึึง
อยู่่�ในใจตลอดมา
ขออำำ�นาจแห่่งความดีีที่่ท่่� านได้้ทำำ�ไว้้จงดลบัันดาลให้้ท่่าน
ไปสู่่�สุุคติิภพในสรวงสวรรค์์ด้้วยเทอญ

สมพงษ์์ วรรณภิิญโญ
ประธานบริิษััท ทีีวีีธัันเดอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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เฮีียรู้้�จัักพี่่�เอกครั้้�งแรก ตั้้�งแต่่ยัังไม่่ได้้เริ่่�มทำงาน รู้้�จัักในฐานะ
เป็็นแฟนภาพยนตร์์ ซึ่่�งขณะนั้้�นพี่่�เอกเป็็นดารานัักแสดงที่่�เก่่ง
มีีความสามารถและประสบความสำเร็็จ ที่่�มีีแฟน ๆ ชื่่�นชม
ทั่่�วประเทศ
แต่่แล้้วในวัันหนึ่่�งก็็เหมืือนฟ้้าลิิขิิต ให้้เราทั้้�งคู่่�ได้้มีีโอกาสมา
ร่่วมงานกััน ในวัันที่่�เฮีียทำธุุรกิิจเพลงและก่่อตั้้�ง บริิษััท RS
Sound ส่่วนพี่่�เอกที่่�แม้้จะเป็็นพระเอกอัันดัับ 1 ของประเทศ
ที่่�มีีชื่่�อเสีียงด้้วยความสามารถและคุุณภาพในงานด้้านการ
แสดง แต่่พี่่�เอกยัังไม่่เคยมีีประสบการณ์์งานบัันเทิิงในสาขา
ศิิลปิินเพลง ด้้วยส่่วนตััวที่่�ไม่่มีีพื้้�นฐานและยัังไม่่มีีความถนััด
แต่่พี่่�เอกมีีความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจอยากให้้แฟน ๆ ได้้เห็็นอีีกหนึ่่�ง
ความสามารถของเขา จึึงทำให้้เฮีียกัับพี่่�เอกได้้มีีโอกาสพบปะ
พููดคุุยและทำงานด้้วยกััน
ผ่่านไปเพีียง 1 ปีี อััลบั้้ม� แรก หััวใจไม่่เสริิมใยเหล็็กของ สรพงศ์์
ชาตรีี ก็็คลอดออกมา และก็็โด่่งดัังภายในชั่่ว� ข้้ามวััน กลายเป็็น
เพลงฮิิตในสไตล์์ส่ว่ นตััวที่ท่� ำให้้ทุุกคนได้้เห็็นอีีกความสามารถ

หนึ่่� ง ของพี่่� เ อก ที่่� มีี เ อกลัักษณ์์ และเป็็ น อีี ก หนึ่่� ง ผลงานที่่�
โดดเด่่นเป็็นที่่�ชื่่�นชอบของแฟน ๆ โดยทัันทีี
จากการได้้มีีโอกาสร่่วมงานกัับพี่่�เอกอย่่างใกล้้ชิิดในช่่วงเวลา
กว่่า 10 ปีี ที่่�พี่่�เอกได้้ทำงานกัับ RS พี่่�เอกเป็็นคนที่่�มีีวิินััยใน
การทำงาน มีีความพยายามสููง มุ่่�งมั่่�น เอาจริิงเอาจััง และให้้
เกีียรติิผู้้�ร่่วมงานไม่่ว่่าจะเป็็นรุ่่�นพี่่� รุ่่�นน้้อง หรืือแม้้แต่่ทีีมงาน
ทั้้�งยัังเป็็นคนสุุภาพและถ่่อมตััว จึึงกล่่าวได้้ว่่า พี่่�เอกเป็็น
แบบอย่่างของคนที่่� ‘รัักดีี’ ‘ใฝ่่ดีี’ ที่่�จะทำแต่่สิ่่�งดีี ๆ ในชีีวิิต
บััดนี้้� พี่่�เอกได้้จากไปแล้้ว แต่่ฝากผลงานไว้้มากมาย ฝาก
ชื่่อ� เสีียงไว้้กัับคนรุ่่�นหลัังที่่ยัั� งคงรัักและชื่่น� ชม ฝากหลัักปฏิิบััติติ น
อัันดีีงามไว้้ได้้อย่่างน่่าจดจำ ซึ่่�งเฮีียเชื่่�ออย่่างยิ่่�งว่่าจะเป็็น
แบบอย่่างของคนบัันเทิิงในรุ่่�นต่่อ ๆ มา ในการนำไปใช้้เป็็น
แนวทางในการดำเนิินชีีวิิตต่่อไป
สุุดท้้ายนี้้� เฮีียขอให้้ดวงวิิญญาณของพี่่�เอกไปสู่่�ภพภููมิิที่่�ดีีตาม
บุุญกุุศลที่่�พี่่�ได้้สร้้างสมมาอย่่างยาวนาน

สุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร อาร์์เอส กรุ๊๊�ป
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สรพงศ์์ ชาตรีี
พระเอกตลอดกาลของหนัังไทย
บริิษััท ไฟว์์สตาร์์ โปรดัักชั่่�น จำกััด ได้้สร้้างภาพยนตร์์ไทยมากมาย
ซึ่่�งมีีคุุณสรพงศ์์ ชาตรีี เป็็นผู้้�แสดงนำในภาพยนตร์์ทั้้�ง 18 เรื่่�องของเรา
ล้้วนประสบความสำเร็็จอย่่างดีีเยี่่�ยม
3 นัักสู้้�ผู้้�ยิ่่�งใหญ่่ กำกัับโดย ทัับทิิมสยาม
เทวดาเดิินดิิน กำกัับโดย หม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล
ไฟรัักสุุมทรวง กำกัับโดย รุุจน์์ รณภพ
	ลุุย กำกัับโดย รุุจน์์ รณภพ
10 ยอดแสบ กำกัับโดย ฉััตรเทพ
	รัักระแวง กำกัับโดย พัันธุ์์�เทพ อรรถไกวััลวทีี
	บััณฑิิตเหลืือเดน กำกัับโดย ชาย มีีคุุณสุุต
ไผ่่แดง กำกัับโดย เพิ่่�มพล เชยอรุุณ
หยาดพิิรุุณ กำกัับโดย พัันธุ์์�เทพ อรรถไกวััลวทีี
อยู่่�อย่่างเสืือ กำกัับโดย ชาย มีีคุุณสุุต
	คำอธิิษฐานของดวงดาว กำกัับโดย ชาย มีีคุุณสุุต
หลวงตา 2 กำกัับโดย เพิ่่�มพล เชยอรุุณ
สงครามปาก กำกัับโดย เพิ่่�มพล เชยอรุุณ
เพชรตััดเพชร กำกัับโดย สัักกะ จารุุจิินดา
	กััลปัังหา กำกัับโดย กฤษณ์์ บุุญประพฤกษ์์ (แจ๊๊สสยาม)
	บุุญชูู 8 เพื่่�อเธอ กำกัับโดย บััณฑิิต ฤทธิ์์�ถกล
18 ฝนคนอัันตราย กำกัับโดย พจน์์ อานนท์์
สตางค์์ กำกัับโดย บััณฑิิต ฤทธิ์์�ถกล
ผลงานของคุุณสรพงศ์์ ชาตรีี ที่่�ร่่วมงานกัับ บริิษััท ไฟว์์สตาร์์ และ
จากผลงานของผู้้�กำกัับภาพยนตร์์หลาย ๆ ท่่านของเรา ซึ่่�งบางท่่าน
ได้้เสีียชีีวิิตไปแล้้ว
ตลอดเวลาที่่�ร่่วมงานกััน คุุณสรพงศ์์ ชาตรีี เป็็นคนสุุภาพอ่่อนน้้อม
เป็็นที่่�รัักและชื่่�นชมกัับผู้้�ร่่วมงานทุุกคนทุุกแผนก รวมถึึงคุุณงามความดีี
อัันเป็็นลัักษณะอัันประเสริิฐ จะเป็็นกุุศลส่่งให้้วิิญญาณคุุณสรพงศ์์ ชาตรีี
พบแต่่ความสงบสุุขในสััมปรายภพเทอญ

ด้้วยความระลึึกถึึง
บริิษััท ไฟว์์สตาร์์ โปรดัักชั่่�น จำำ�กััด
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เมื่่�อวัันเวลามาถึงึ .........ไม่่อยากให้้มีีวัันนี้้�เลย
แทบจะเรีียกได้้ว่่า “เอก สรพงศ์์ ชาตรีี” เป็็นเพื่่�อนรัักกัับ “คุุณคมน์์ อรรฆเดช”
เมื่่�อปีี 2515 ได้้ร่่วมแสดงภาพยนตร์์ เรื่่�อง “มัันมากัับความมืืด” ของหม่่อมเจ้้า
ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล (ท่่านมุ้้�ย)
ความผููกพัันกัันมานานเมื่่อ� มาร่่วมงานในนามโคลีีเซี่่ย� มฟิิล์ม์ การกำกัับของ คุุณคมน์์ อรรฆเดช
พ.ศ. 2522 เรื่่� อ งแรก “อยู่่�กัับก๋๋ ง ” แสดงร่่ ว มกัับนัักแสดงไต้้หวััน อี้้� ห มิิ ง
(นัักแสดงทีีวีีเรื่่�องดัังในบ้้านเรา เปาบุ้้�นจิ้้�น)
พ.ศ. 2523 “เจ้้าพายุุ” ประกบกัับ สมบััติิ เมทะนีี แสดงร่่วมกััน (เมื่่�อก่่อนนำ
สมบััติิ – สรพงศ์์ มาประกบกัันถืือว่่าดัังมาก ภาพยนตร์์ฟอร์์มใหญ่่ และ
ต้้องเป็็นผู้้�กำกัับที่่�มีีฝีีมืือเท่่านั้้�น เขาถึึงยอมประกบ)
พ.ศ. 2524 เสืือภููเขา จากการพล๊๊อตเรื่่อ� งของคุุณคมน์์ อรรฆเดช - คุุณเชษฐ์์ ชััชวาล
เพื่่�อที่่�จะลงตีีพิิมพ์์ในหนัังสืือบางกอก (คุุณวิิชิิต ทราบ โคลีีเซี่่�ยมสร้้าง
จะโทรมาสอบถามแล้้วจะรีีบลงตีีพิมิ พ์์ในหนัังสืือบางกอก เป็็นเครดิิตผู้้เ� ขีียน)
“เสืือภููเขา” ได้้วางตััว สรพงศ์์ อาจารย์์ไพจิิตร ศุุภวารีี - ดาวน้้อย ศรีีบุญุ เรืือง
ได้้มาขอให้้พรพิิมลช่่วยพููดกัับคุุณคมน์์ ให้้นำ “จารุุณีี สุุขสวััสดิ์์”� มาร่่วม
แสดงด้้วย อาจารย์์ไพจิิตรกัับพรพิิมล เราสนิิทกััน เพราะรู้้จั� กั อาจารย์์มา
นานมากตั้้ง� แต่่เป็็นลููกค้้าธนาคารกรุุงเทพ อาจารย์์สอนอยู่่�การช่่างอิินทราชััย
ประตููน้้ำ ขัันอาสารัับเรื่่อ� งไปเจรจา คุุณคมน์์เป็็นคนมีีเหตุุผล อาจารย์์บอกว่่า
เมื่่อ� เด็็กดัังจะได้้มาใช้้ในทีีมพวกเรา เมื่่�อเห็็นดีี คุุณคมน์์ไปแก้้เรื่่อ� ง แก้้บท
ใหม่่ให้้ “จารุุณี”ี เป็็นผู้้ห� ญิิงที่่เ� ก่่ง ในรููปแบบภาพยนตร์์ใหม่่ (เหาะ เหิิน
เดิินอากาศได้้) จารุุณีีควงมีีดกัับหน้้ากล้้อง (ถ้้าไม่่งาม คุุณคมน์์จะเป็็น
สแตนด์์อินิ มืือควงให้้ นิ้้�วคุุณคมน์์สวยค่่ะ) เสืือภููเขาประสบความสำเร็็จมาก
ต้้องขอบคุุณคุุณเอกเรื่่อ� งคิิว ให้้คิิวต่่อครั้้ง� 7 วััน 7 คืืน ขึ้้น� เชีียงราย ถ่่ายทำได้้
สมใจนึึกของผู้้ก� ำกัับ ตื่่น� ตีี 3 ขึ้้น� ดอยเก็็บบรรยากาศ เรื่่อ� งนี้้�คุณ
ุ เอกเหนื่่�อยมาก
(คิิวนัักแสดงสำคััญมาก งานจะออกมาดีี ต้้องได้้คิิว งานจะเกิิดความละเมีียด
สมจริิง ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ผู้�ก้ ำกัับต้้องการ) เมื่่�อนำออกฉาย เป็็นภาพยนตร์์ที่่�
ทำเงิินมาก จารุุณีี สุุขสวััสดิ์์� เกิิดเต็็มตััวจากเสืือภููเขา

ภาพยนตร์์ทุุกเรื่่�องของ โคลีีเซี่่�ยมฟิิล์์ม ที่่�ได้้ร่่วมงานกัับ คุุณเอก สรพงศ์์ ชาตรีี เมื่่�ออยู่่�
กองถ่่าย คุุณเอกจะช่่วยงานทุุก ๆ เรื่่อ� ง การได้้ร่่วมงานอยู่่�ในกองถ่่ายด้้วยกัันทุุก ๆ วััน
คืือ ความรััก ความผููกพััน ความเข้้าใจ ความห่่วงใย ซึ่่�งกัันและกััน คุุณเอก สรพงศ์์
เป็็นคนมีีน้้ำใจ น่่ารัักมาก ผลงานออกมาประสบความสำเร็็จทุุก ๆ เรื่่�องได้้เงิิน
เป็็นสุุขสำหรัับผู้้�ร่่วมงาน และสายหนัังทุุกท่่าน

เสีียดายวัันเวลาต้้องผ่่านไป พัักให้้สบายนะ
คุุณเอก สรพงศ์์ ชาตรีี

พรพิิมล มั่่�นฤทััย

พ.ศ. 2525 เพชรตััดหยก ร่่วมแสดงกัับ ฉีีเส้้าเฉีียน นัักแสดงดัังจากฮ่่องกง (จากทีีวีเี รื่่อ� ง
กระบี่่�ไร้้เทีียมทาน) นัักแสดงหญิิง นัันทิิดา แก้้วบััวสาย - ม.ล.สุุรีย์ี วัั์ ล สุุริยิ ง
พ.ศ 2526 ไอ้้ผาง ร.ฟ.ท. แสดงคู่่�กัับ ม.ล.สุุรีีย์์วััล สุุริิยง
พ.ศ. 2526 พยััคฆ์์ยี่่เ� ก สรพงศ์์ - เดวิิด เจีียง (นัักแสดงอิินเตอร์์จากฮ่่องกง) - ฉีีเส้้าเฉีียน
พ.ศ. 2527 ดอกรัักบานหลัังฝน ถ่่ายที่่�อิินโดนีีเซีีย
พ.ศ. 2528	ข้้ามากัับพระ สรพงศ์์ ประกบ สมบััติิ เมทะนีี อีีกครั้้�ง
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ป.ล. ลุุงเอกครัับ
พี่่แ� มงมุุมฝากบอกว่่า
ลุุงเอกจะอยู่่ใ� นใจ
ของพวกเราตลอดไปครัับ
หม่่อมราชวงศ์์ศรีีคำำ�รุ้้�ง ยุุคล

อาจจะด้้วยความที่่�ผมเกิิดมาก็็จำความได้้ว่่ามีี “ลุุงเอก” อยู่่�ด้้วยตั้้�งแต่่ต้้น ลุุงเอกจึึง
เปรีียบเสมืือนคนคนหนึ่่�งในครอบครััวของผมมาโดยตลอด แม้้ว่่าลุุงเอกจะเด็็กกว่่า
ท่่านพ่่อก็็ตาม แต่่ผมก็็ยัังเรีียกลุุงเอกว่่าลุุงอยู่่�ดีี แตกต่่างจากทุุก ๆ คนที่่เ� รีียกลุุงเอกว่่า
“สรพงศ์์” หรืือ “พี่่�เอก” มากกว่่า
ในช่่วงแรกของชีีวิิตที่่�ไม่่มีีประสาของผมก็็จะถืือว่่าการไปนอนเล่่นที่่�บ้้านของลุุงเอก
เป็็นการไปใช้้ชีีวิติ นอกบ้้านที่่ส� นุุกสนานมาก เพราะมีีเพีียงบ้้านของญาติิผมเท่่านั้้น� ที่ผ่� ม
จะเดิินทางไปนอนค้้างในช่่วงสุุดสััปดาห์์ และบ้้านลุุงเอกก็็คือื หนึ่่ง� ในบ้้านที่ผ่� มถืือว่่าเป็็น
บ้้านญาติิ ประสบการณ์์การโดนสุุนััขไล่่กััดครั้้ง� แรกก็็เกิิดขึ้้น� ที่บ้้่� านลุุงเอกนี่่�เอง
ความสนิิทสนมของผมและลุุงเอกเข้้ามาถึึงช่่วงต่่อมาคืือช่่วงที่่ท่� า่ นพ่่อช่่วยงานในโครงการ
ระบายน้้ำฝั่่ง� ตะวัันออก ในปีี พ.ศ. 2541 ซึ่่ง� ตอนนั้้น� ท่่านพ่่อต้้องเดิินทางไปตามคลอง
ต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยแก้้ไขปััญหาน้้ำท่่วมกรุุงเทพมหานคร ซึ่่�งวิิธีีการที่่�ได้้ผลดีีที่่�สุุดในการ
โน้้มน้้าวชาวบ้้านให้้ช่่วยปฏิิบััติติ ามสิ่่ง� ที่ท่� างโครงการร้้องขอ คืือการให้้ลุุงเอกเป็็นคนเดิินไป
ตามบ้้านต่่าง ๆ และยกมืือไหว้้ขอความร่่วมมืือชาวบ้้านร้้านค้้าให้้ช่่วยเก็็บผัักตบชวา
และขยะ ช่่วยเปลี่่�ยนทางน้้ำในลำคลอง และช่่วยลดการรุุกล้้ำเข้้าไปในพื้้�นที่่แ� ม่่น้้ำลำคลอง
ต่่าง ๆ นัับว่่าเป็็นบุุคคลที่่ท� ำคุุณประโยชน์์มาก ๆ ต่่อการลดปััญหาน้้ำท่่วมในเมืืองไทย
ใช้้เพีียงรอยยิ้้ม� และการพนมมืือไหว้้ก็็สามารถช่่วยเหลืือสัังคมได้้มากมายยิ่่ง� แล้้ว
ในทุุก ๆ ช่่วงชีีวิติ แม้้จะเห็็นลุุงเอกกัับท่่านพ่่ออยู่่�ด้้วยกัันตลอดมาตั้้ง� แต่่เกิิด ทั้้ง� ในกองถ่่าย
และในเวลาส่่วนตััว สิ่่ง� หนึ่่ง� ที่ลุ่� งุ เอกไม่่เคยมีีวัันเปลี่่�ยนแปลงคืือการมีี “ความเชื่่อ� ” อัันน่่า
เหลืือเชื่่อ� ต่่อท่่านพ่่อ ไม่่ว่า่ ท่่านพ่่อจะพููดอะไร และขอให้้ทำอะไร ลุุงเอกจะไม่่มีคี ำถาม
เลย เพราะเชื่่อ� ว่่าความคิิดนั้้น� จะนำพามาซึ่่ง� สิ่่ง� ที่่ย� อดเยี่่ย� มแก่่ลุงุ เอกและคนรอบข้้างเอง
ดัังนั้้น� ด้้วยนิิสััยของท่่านพ่่อ ในการเป็็นคนที่่คลั่่
� ง� ไคล้้การค้้นคว้้าเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่ง� ความรู้้�
อัันมหาศาล ก็็ทำให้้ลุุงเอกเองก็็พลอยได้้รัับอานิิสงส์์ของการเป็็นผู้้�มีีความรู้้�นี้้�ไปด้้วย
ยกตััวอย่่างที่่�เรีียบง่่ายและนัักแสดงทุุกคนสามารถกระทำได้้ เช่่น การ “ดููหนััง”
โดยที่่�ลุุงเอกนั้้�นไปดููหนัังกัับท่่านพ่่อโดยตลอดหากไม่่ติิดภารกิิจสำคััญใด ๆ และ
หลัังจากการดููหนัังนั้้น� ท่่านพ่่อกัับลุุงเอกก็็จะพููดคุุยเรื่่อ� งการแสดงและภาพยนตร์์อย่่าง
สนุุกสนาน ซึ่่ง� สาระของการคุุยกัันนั้้น� ก็็กระเด็็นมาเข้้าสมองเด็็กอย่่างผมไม่่มากก็็น้้อย
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นอกเหนืือจากการดููหนััง ขี่่�จัักรยาน ท่่องพเนจรค้้นคว้้าหาวััตถุุดิิบในการสร้้าง
ภาพยนตร์์กัับท่่านพ่่อแล้้ว ลุุงเอกยัังเป็็นผู้้�ศรััทธาในพุุทธศาสนาอย่่างแรงกล้้า และ
ไม่่ใช่่แรงศรััทธาเพีียงอย่่างเดีียว แต่่ยัังมีีแรงในการกระทำสิ่่�งที่่�มหาอุุบาสกคนหนึ่่�ง
กระทำได้้ ทั้้�งการทำบุุญ ช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น ก่่อสร้้างศาสนสถานจนเป็็นศููนย์์รวมแห่่ง
ศรััทธาของพุุทธศาสนิิกชนโดยมาก สำหรัับผมแล้้ว การได้้รัับส่่วนบุุญในการติิดตาม
ลุุงเอกไปตลอดนั้้�นส่่งผลให้้คนที่่�ไม่่ได้้เข้้าวััดเข้้าวาอย่่างผม ได้้เรีียนรู้้�อะไรเกี่่�ยวกัับ
ศาสนาไปด้้วย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการที่่�ลุุงเอกชอบชัักชวนผมไปแสวงบุุญยัังประเทศ
อิินเดีีย ที่่�นั่่�นทำให้้ผมได้้เปิิดโลกทััศน์์ทางศาสนาอย่่างมาก จากพระอาจารย์์ที่่�สนิิท
คุ้้�นเคยกัับลุุงเอกเป็็นอย่่างดีี
จากเด็็ก ผมเติิบโตมาเป็็นผู้้�กำกัับ โปรดิิวเซอร์์ และผู้้�จััดละคร ได้้สร้้างผลงานไว้้บ้้าง
ตามสมควร ซีีรีส์ี เ์ ต็็ม ๆ เรื่่อ� งแรกที่ผ่� มได้้มีีโอกาสสร้้างก็็ได้้ความอนุุเคราะห์์จากลุุงเอก
อีีกเช่่นเดิิมที่ม่� าช่่วยรัับบทนำ รวมไปถึึงเป็็นครููผู้้ส� อนการแสดงให้้กัับน้้อง ๆ จำนวนมาก
ที่่�เล่่นอยู่่�ในซีีรีีส์์ของผม (และต้้องขออภััยที่่�น้้องฝึึกงานตีีสเลทหนีีบนิ้้�วลุุงเอกด้้วยครัับ
เป็็นความขำขัันของกองถ่่ายที่่�ผมไม่่เคยลืืมเลย) ซึ่่�งซีีรีีส์์ประสบความสำเร็็จได้้ ก็็ด้้วย
ลุุงเอกอีีกเช่่นกััน ที่่�ช่่วยประคองให้้ผมผ่่านพ้้นความวิินาศสัันตะโรของการผลิิตงาน
ซีีรีีส์์แรกมาได้้
ผมเขีียนมาถึึงจุุดนี้้�...กำลัังเพลิิดเพลิินและมัันมืืออย่่างยิ่่ง� ในการเล่่าเรื่่อ� งราวของลุุงเอก
ในด้้านต่่าง ๆ ที่มี่� ต่ี อ่ ผมและคนอื่่น� ๆ แต่่แน่่นอนครัับ สิ่่ง� ดีี ๆ ที่จ่� ะทำให้้ผมคิิดถึึงลุุงเอก
นั้้�นมีีมากมายและยาวหลายสิิบหลายร้้อยหน้้ากระดาษ แต่่เวลาของชีีวิิตนั้้�นกลัับสั้้�น
และมีีอยู่่�อย่่างจำกััดเหลืือเกิิน แต่่ผมเชื่่�ออย่่างยิ่่�งว่่าบุุคคลอย่่างเช่่นลุุงเอกนั้้�นล้้วน
ทิ้้�งเรื่่�องราวทั้้�งในจอแก้้ว จอเงิิน และนอกจอ ต่่อผู้้�คนอีีกมากมายที่่�ไม่่สามารถ
มารวบรวมไว้้ในหนัังสืือเล่่มนี้้�ได้้ แต่่ความเป็็นอมตะของ “สรพงศ์์ ชาตรีี” หรืือ
“ลุุงเอก” ก็็จะถููกกล่่าวถึึงอีีกยาวนานในทุุก ๆ คน ทุุก ๆ แห่่ง และทุุก ๆ บทบาทที่่�
ได้้ฝากไว้้ในช่่วงชีีวิิตครัับ

อาลััยอย่่างยิ่่�ง จากหลานอดััมครัับ

ม.ร.ว. เฉลิิมชาตรีี ยุุคล

อาลััยคนดีี...ที่่�ชีวิี ติ มีีคุุณค่่า
ถึงึ ...เอก
ที่จริ
่� งิ แล้้วเรื่่อ� งที่่พี่่� จ� ะพููดต่่อไปนี้้� พี่่�น่า่ จะได้้พููดกัับเอกตั้้ง� แต่่ตอนที่เ่� อกสามารถจะรัับรู้้ไ� ด้้
แต่่ตอนนี้้�เอกจากพวกเราไปแล้้ว พี่่�ก็็ได้้แต่่หวัังว่่าเอกจะมีีญาณที่่�จะรัับรู้้�ความรู้้�สึึก
ที่่�พี่่�มีีต่่อความเป็็นตััวของเอก ทั้้�งในด้้านของการเป็็นศิิลปิินนัักแสดง และการเป็็นคน
ของสัังคมที่่�มีีคุุณค่่าด้้วยการเป็็นสมาชิิกของสัังคมที่่�มีีจิิตสาธารณะ
ก่อนที่พี่จะได้ร่วมงานกับเอก พี่ติดตามผลงานของเอกด้วยความชื่นชมมาตลอด และ
ชืน่ ชมในความสามารถของเอก ผใู้ หญ่ทเี่ ป็นผู้กำำ� กบั ท่านหนงึ่ คุยกบั พีแ่ ลว้ บอกว่าทีเ่ อก
แสดงได้ดีนั้น เพราะเอกเป็นคนศึกษาบทที่จะต้องแสดงอย่างลึกซึ้งจนเข้าใจตัวละคร
ที่เอกจะต้องแสดงเป็นอย่างดี เอกจึงสามารถแสดงได้อย่างที่พวกเราได้เห็น
หลัังจากติิดตามผลงานเอกด้้วยความชื่่�นชมตลอดมา ในที่่�สุุดพี่่�ก็็มีีโอกาสร่่วมงานกัับ
เอก แม้้จะไม่่ได้้มากมายอะไร เพราะพี่่�ก็็ไม่่ถึึงกัับจะเรีียกตััวเองว่่าเป็็นนัักแสดงอาชีีพ
แต่่ในการร่่วมงานกัับเอกทั้้ง� เรื่่อ� ง “ไผ่่สีที อง” ต่่อด้้วย “ช่่างเขาเถอะ” และเรื่่อ� งสุุดท้้าย
คืือ “พรางชมพูู” พี่่�ก็ไ็ ด้้เห็็นการทำงานของเอก...ซึ่่ง� ก็็เป็็นอย่่างที่่�ผู้ใ้� หญ่่ท่า่ นนั้้น� เล่่าให้้
ฟััง เอกทำงานด้้วยความตั้้ง� ใจ เพื่่�อให้้การแสดงออกมาดีี แสดงให้้เห็็นถึึงการให้้เกีียรติิ
ผู้้�ร่่วมงาน การให้้เกีียรติินัักแสดง และที่่�สำคััญที่่�สุุดคืือการให้้เกีียรติิกัับคนดูู ด้้วยการ
เป็็นนัักแสดงที่่�ทำงานด้้วยความมุ่่�งมั่่�น ใช้้ความสามารถอย่่างเต็็มศัักยภาพ
นอกจากเป็็นนัักแสดงที่ดี่� แี ล้้ว เอกยัังเป็็นเพื่่�อนร่่วมงานที่ดี่� ี เวลาที่เ่� ราไม่่ได้้เข้้าฉาก เรา
คุุยกัันอย่่างสนุุกสนาน ทำให้้พี่่�ได้้เห็็นความเป็็นสมาชิิกของสัังคมไทยที่มี่� จิี ติ สาธารณะ
มุ่่�งมั่่�นจะทำสิ่่�งดีีงามไว้้ให้้กัับสัังคม ตอนที่่�เราถ่่ายหนัังเรื่่�องพรางชมพูู เอกกำลัังอยู่่�
ในช่่วงของการสร้้างวััด เอกจะแวะดููการสร้้างวััดก่่อนที่่�จะมาที่่�กองถ่่ายเมื่่�อมีีโอกาส

เอกจะเล่่าให้้พวกเราฟัังว่่างานสร้้างวััดของเอกก้้าวหน้้าไปถึึงไหน การเล่่าของเอกทำให้้
พี่่�เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�น และความตั้้ง� ใจจริิงของเอกในการจะสร้้างอนุุสรณ์์สถานที่มี่� คุี ณ
ุ ค่่า
สำหรัับสัังคม และแล้้ววััดดัังกล่่าวนั้้น� ก็็เสร็็จเรีียบร้้อย เป็็นอนุุสรณ์์สถานที่่จ� ะทำให้้พวกเรา
ทุุกคนที่่�แวะ...เมื่่�อผ่่านวััดนั้้�นอดที่่�จะคิิดถึึงความเป็็นคนดีีที่่�น่่ายกย่่องของเอกมิิได้้
นอกจากการแสดงหนัังด้้วยกัันแล้้ว เอกกัับพี่่�ก็็มีีโอกาสเจอกัันเป็็นครั้้�งคราวในงาน
สาธารณะต่่าง ๆ ทุุกครั้้ง� ที่เ่� จอกัันเอกก็็พููดคุุยสนุุกและมีีสาระเสมอ เกีียรติิยศที่่เ� อกได้้
รัับ ไม่่ว่า่ จะเป็็นรางวััลด้้านการแสดง การได้้เป็็นศิิลปิินแห่่งชาติิ และการได้้รัับปริิญญา
ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�นั้้�น พี่่�มั่่�นใจว่่าทุุกคนที่่�ได้้รัับรู้้�เรื่่�องดัังกล่่าวนี้้� จะต้้องมีีความ
เห็็นพ้้องต้้องกัันว่่าเอกเป็็นผู้้ที่� ส่� มควรอย่่างยิ่่ง� กัับทุุกเกีียรติิยศที่เ่� อกได้้รัับ คุุณค่่าความ
เป็็นคนของเอกปรากฏให้้เห็็นเป็็นเชิิงประจักั ษ์์ชััดเจน ทั้้ง� ในฐานะนัักแสดงที่ม่� ากความ
สามารถ และในฐานะของความเป็็นสมาชิิกของสัังคมที่่�ดีีงาม มีีจิิตสาธารณะที่่�คู่่�ควร
แก่่การให้้เกีียรติิและยกย่่อง
ตอนที่่�พี่่�รู้้�ว่่าเอกป่่วย พี่่�ไม่่คิิดว่่าเอกจะจากพวกเราไปเร็็วเช่่นนี้้� เพราะเอกที่่�พี่่�รู้้�จััก...
เป็็นคนแข็็งแรง ทำงานหนัักได้้แบบไม่่ย่่อท้้อ แต่่ในที่่�สุุดเอกก็็จากเราไป หลายคน
คงมีีความรู้้�สึึกเช่่นเดีียวกัับพี่่�ว่่าเอกจากเราไปเร็็วเกิินไป ด้้วยความอาลััยและชื่่�นชม
ในความเก่่งและความดีีของเอก พี่่�ไม่่มีีโอกาสพููดทั้้�งหมดนี้้�กัับเอกในตอนที่่�เอกยัังอยู่่�
กัับพวกเรา พี่่�ก็็ได้้แต่่หวัังว่่าเอกจะมีีญาณที่่�จะรัับรู้้�ความชื่่�นชมที่่�พี่่�มีีให้้เอก ขอให้้เอก
สู่่�สุุคติิในสััมปรายภพ เป็็นเทวดาอยู่่�บนสวรรค์์ เราทุุกคนที่่�ยกย่่องและชื่่�นชมเอก
จะจดจำความเป็็น “คนที่่�มีีค่่าสำหรัับสัังคม” ต่่อไปอีีกนานแสนนาน ดัังคำกล่่าวที่่�ว่่า
คนเราสามารถเป็็นอมตะด้้วยความดีีที่่�ผู้้�คนกล่่าวถึึงไม่่รู้้�จบจนเป็็นนิิรัันดร์์

ด้้วยจิิตคารวะ

รศ.ดร. เสรีี วงษ์์มณฑา
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สรพงศ์์ ชาตรีี ชื่่�อนี้้�เคยชิินกัับการร่่วมงาน
ภาพยนตร์์มา 29 เรื่่�อง เริ่่�มต้้นเมื่่�อ พ.ศ.
2524 เรื่่�อง “ยางโทน”
ประชัันบทกัับ สมบััติิ เมทะนีี ร่่วมงานกััน
ยาวนานจวบจนเรื่่�องสุุดท้้าย พ.ศ.2537
คืือ “สารวััตรใหญ่่” เป็็นพระเอกนิิสััยดีี
เป็็นที่่�รัักใคร่่ในมวลหมู่่�นัักแสดง มีีความ
รัับผิิ ด ชอบในหน้้าที่่� เ หมืือนดารารุ่่� น พี่่�
หลายคน เช่่น มิิตร ชััยบััญชา ไม่่ว่่าจะไป
ถ่่ายหนัังหรืืออดนอนแค่่ไหน เขาก็็จะมา
ถึึงกองถ่่ายตรงเวลา ลืือชััย นฤนาท เป็็น
อีีกคนที่่�ตรงเวลา ไชยา สุุริิยััน ก็็เป็็นอีีกคน
ที่่�แม้้บางครั้้ง� เขาจะมีีธุุระก็็มากองถ่่ายก่่อน
เพื่่� อ ขอตััวไปทำำ�ธุุ ระ หรืืออย่่างรุ่่�น น้้อง
ยุุรนัันท์์ ภมรมนตรีี ก็็เป็็นนัักแสดงที่่�ตรง
เวลามากคนหนึ่่�ง มาถึึงกองถ่่ายก็็ต้้องขอ
ทำำ�ความเข้้าใจในบทที่่�จะแสดงกัับผู้้�กำำ�กัับ
ก่่อนเลย ขอพููดถึึงนัักแสดงผู้้�กำำ�กัับคิิวบู๊๊�
สามรางวััลตุ๊๊�กตาทอง เป้้า ปรปัักษ์์ (วิินััย
ยืืนยง) หน่่อย เป็็นคนที่่�มากองถ่่ายตรง
เวลา และจะช่่วยงานกองถ่่ายโดยไม่่ลัังเลใจ
สรพงศ์์มีีวิิญญาณต่่าง ๆ เหล่่านี้้�ในตััวตน
สรพงศ์์คืือดาราผู้ยิ่่�้ ง� ยง ให้้เราได้้จดจำำ� ขอให้้
ดวงวิิญญาณของเอก (สรพงศ์์) จงหลัับ
ให้้สนิิท ในนิิมิต
ิ กาล และจงตื่่�นขึ้้น� มาในภพ
อัันสงบสุุขเทอญ ...สาธุุ ...สาธุุ ...สาธุุ
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รำำ�ลึึก สรพงศ์์ ชาตรีี
ผมเคยกำกัับและร่่วมงานกัับ ‘เอก’ สรพงศ์์ ชาตรีี
3 เรื่่�อง คืือ
	ครููดอย (2525)
	ผู้้�แทนนอกสภา (2526)
	ครููชายแดน (2527) ยุุทธศิิลป์์ มููลสำรวจ กำกัับ,
	สุุรสีีห์์ ผาธรรม โปรดิิวเซอร์์ดููแลงานอย่่างใกล้้ชิิด
สิ่่�งที่่�ผมประทัับใจ สรพงศ์์ มาก คืือ #การตรงต่่อเวลา
เขาจะไปถึึงกองถ่่ายก่่อนเวลานััดหมายเสมอ หาก
เดิินทางมาไกลเขาก็็จะนอนคอยในรถ ซึ่่�งในยุุคนั้้�น
หาดาราที่่�ตรงต่่อเวลายากมาก
ในเวลาต่่ อ มาผมจะบอกเตืื อ นนัักแสดงทุุ ก คนว่่ า
คุุณสมบััติิที่่�ดีีของนัักแสดง ข้้อที่่� 1 คืือ #ตรงต่่อเวลา
โดยยกตััวอย่่าง สรพงศ์์ ประกอบ
ผมได้้เรีียนรู้้� “การแสดง” จากสรพงศ์์ โดยการสัังเกต
เอาเอง คืือ
เขาจะแสดงให้้คนดููรู้้�สึึกได้้ และดููทััน ไม่่ว่่าจะเป็็น
การมอง การดีีใจ เสีียใจ โกรธ กลััว เขาจะแสดงให้้
คนดููเห็็นได้้ชััด ตามขนาดภาพ ใกล้้ ปานกลาง ไกล
ซึ่่� ง เขาใส่่ ใ จกัับขนาดของภาพทุุ ก ช็็ อ ต หากกล้้อง
ใช้้เลนส์์ซููม เขาก็็จะถามว่่าภาพขนาดไหน
และเขาจะประนีีประนอมกัับกล้้อง โดยแสดงให้้กล้้อง
ตามทััน ไม่่ว่า่ จะเป็็นการลุุก นั่่�ง หรืือการวิ่่ง� โดยใช้้ดอลลี่่�
ตามต้้องใช้้ความเร็็วที่่�กล้้องตามทััน
เขามีีความสามารถสููงถึึงขนาดจะให้้น้้ำตาร่่วงตอนไหน
ก็็ได้้ เมื่่�อกล้้องตั้้�งบนดอลลี่่�ซึ่่�งดอลลี่่�เข้้าหาเขา และ
เขารู้้�ความต้้องการของผู้้�กำกัับว่่าจะให้้เขาน้้ำตาร่่วง
พร้้อมกัับดอลลี่่�หยุุด
เขาก็็ทำของเขาได้้จริิง ๆ

เขาจะไม่่ดื่่ม� เหล้้าจริิงในการแสดงบทเมามาย เขาจะใช้้
จิินตนาการของเขาเอง แต่่หากเป็็นภาพใกล้้/โคลสอััพ
เขาก็็จะดื่่�มเหล้้าจริิง เพราะเหล้้าทำให้้ตาแดงเหมืือน
คนเมาจริิง เขาว่่างั้้�น
และหากถ่่ายบทโศกในคิิวกลางคืืน เขาก็็จะอดข้้าวเย็็น
เพราะหากกิิ น ข้้าวใบหน้้าจะเอิิ บ อิ่่� ม ไม่่ ซีี ด เซีี ย ว
เขาบอกผม
ในฉากที่่� ต้้ องรัับบทเหนื่่� อ ยหอบ เขาก็็ จ ะออกวิ่่� ง
หรืือยึึดพื้้�นก่่อนเข้้าฉาก
เขาเป็็นนัักแสดงที่่มี� วิี นััิ ยรัักษาร่่างกาย ด้้วยการกิินข้้าว
เย็็นมื้้�อเดีียว ช่่วงเช้้าถึึงเย็็นเขาจะกิินแต่่กล้้วยน้้ำว้้า
และแบรนด์์ซุุปไก่่
เมื่่� อ ครั้้� ง ไปถ่่ า ยทำภาพยนตร์์ เ รื่่� อ ง “ครููชายแดน”
ที่บ้้่� านนาเลิิน ต.นาเลิิน อ.ศรีีเมืืองใหม่่ จ.อุุบลฯ สรพงศ์์
กัับผมได้้พัักในโรงนอน ตชด.หลัังเดีียวกััน หลัังถ่่ายทำ
ฉากกลางคืืนเราจะกลัับที่่�พัักด้้วยกััน คืืนหนึ่่�งเขาเห็็น
ผมหยิิบขวดเหล้้าดองยามาริินดื่่�ม เขาก็็ถามผมว่่า
“ดื่่�มอะไร?”
ผมก็็ตอบเขาไป
“เหล้้าดองโผ่่นเม่่น โผ่่นเป็็นภาษาอีีสานแปลว่่ากระเพาะ
เม่่นก็็คืือตััวเม่่นแถวนี้้�เยอะมาก เพราะเป็็นป่่าใหญ่่
มีีภููเขา อาหารของเม่่นคืือรากไม้้
เม่่นจะขุุดมุุดกิินรากไม้้มากมายหลายร้้อยชนิิด ซึ่่ง� ล้้วน
แต่่เป็็นสมุุนไพรสรรพคุุณสููง เหตุุเพราะเม่่นกิินรากไม้้
มากมายหลายร้้อยต้้น ผู้้�เฒ่่าผู้้�แก่่จึึงเรีียกโผ่่นเม่่นว่่า
สามพัันราก”
หลัังตั้้�งใจฟัังผมพููด สรพงศ์์ก็็ขอชิิมหนึ่่�งเป๊๊ก

“อร่่อย หอม ขมกลมกล่่อม”
สรพงศ์์ว่่า “ขออีีกเป๊๊กซิิ”
เราก๊๊งกัันไปตำจอกกัันไปอย่่างนี้้�ทุุกคืืนหลัังถ่่ายหนััง
คิิวกลางคืืนเสร็็จเป็็นเวลา 14 วัันที่่�สรพงศ์์ให้้คิิวผมมา
เดืือนละ 7 วััน
ในช่่วงปีีนั้้�น สรพงศ์์เป็็นพระเอกที่่�โด่่งดัังสุุดขีีด ขอให้้
ขึ้้�นชื่่�อ “สรพงศ์์” ก็็ขายสายได้้สบาย
ดัังนั้้น� ผู้้ส� ร้้างหนัังไทยจึึงรุุมขอคิิวสรพงศ์์ จนบางเดืือน
สรพงศ์์มีีคิิวถ่่ายหนััง 50 กว่่าคิิว (1 คิิว =1 กลางวััน
หรืือ 1 กลางคืืน)
เขาบอกกัับผมว่่า
“ตอนนี้้� ผ มรัับหนัังน้้อยลงมาก เพราะอยากเทคิิ ว
ให้้ผู้้� ก ำกัับหนัังคุุ ณ ภาพเดืื อ นละ 7 วััน 7 คืื น
ให้้สองเดืือนปิิดกล้้อง ซึ่่�งผมให้้ 4 คน มีีคุุณสุุรสีีห์์
ด้้วยคนหนึ่่�ง”
ถึึงกระนั้้� น ก็็ ยัั งมีี ค นตามขอ “คิิ ว โดด” ขอถ่่ า ยแค่่
ชั่่�วโมงเดีียวก็็เอา
มีีหลายรายตามมาขอคิิวโดดถึึงกองถ่่าย “ผู้้�แทนนอก
สภา” ซึ่่�งสรพงศ์์ก็็พยายามเลี่่�ยงหลบ โดยการไม่่ขึ้้�น
นั่่�งรถตััวเอง แต่่มาขึ้้�นนั่่�งรถปิิคอััพไปกัับผม
#สรพงศ์์เป็็นหนึ่่�งในดาราในดวงใจของผม
ขอสรพงศ์์จงสู่่�สุุคติิในสััมปรายภพ เทอญ

ด้้วยคารวาลััย

สุุรสีีห์์ ผาธรรม
4 ตุุลาคม 2565
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10 มีีนาคม 2565 เป็็นวัันที่่�ผมมีีความรู้้สึึ� กเสีียดาย
และสงสาร อาลััย เป็็นเรื่่อ� งของธรรมชาติิที่่ทุุ� กคน
ต้้องได้้พบไม่่ช้้าก็็เร็็ว ผม กรุุง ศรีีวิไิ ล เป็็นเพื่่อ� น
กัับสรพงศ์์ ชาตรีี ตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2514 และเป็็น
เพื่่อ� นแสดงให้้ความสุุขกัับประชาชนตลอดมา
50 ปีี ผ่่านไป เราสองคนก็็ยัังรัักและสนุุกสนาน
ตามประสาเหมืือนตอนเป็็นวััยรุ่่น� หนุ่่ม� ผมยอมรัับ
ว่่าเราสองคนเป็็นเด็็กวััด ลููกชาวนา จึึงไม่่มีีอะไร
มากีีดขวางความเป็็นเพื่่�อนได้้ สิ่่�งหนึ่่�งที่่�เรา
ยึึดเหนี่่�ยวในจิิตใจ คืือความกตััญญูู รู้้คุุณบิ
�
ดิ า
มารดา ครููบาอาจารย์์ และผู้้มี� พ
ี ระคุุณ สรพงศ์์
เพื่่�อนรัักเราไม่่อยากจากกััน แต่่ก็็ต้้องจาก
ความดีีของเอกนั้้น� จะเป็็นประวััติิศาสตร์์ของชีีวิติ
ให้้กัับอีีกหลายคนจดจำำ�ไปตลอดกาล สาธยาย
ไม่่หมด เพราะวัันหนึ่่ง� เราก็็ต้้องจากแผ่่นดิินไป
เหมืือนกััน ท่่านอื่่�น ๆ คงเขีียนคำำ�อาลััยกัันไว้้
มากแล้้ว ขอดวงวิิญญาณจงสู่่สุุ� คติิภพภููมิิที่่ดี� ี
ชาติิหน้้ามีีจริงิ เราคงได้้เป็็นเพื่่อ� นกัันอีีก

รัักและอาลััยอย่่างยิ่่�ง

ส.ส. กรุุง ศรีีวิไิ ล (เพื่่อ� นรััก สรพงศ์์)
3 ตุุลาคม 2565
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เอกเข้้ามาฝึึกกัับ (ท่่านมุ้้�ย) หม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล ก่่อนผมประมาณ
1 ปีีได้้ ตอนผมเข้้าไป เอกแสดงหนัังใหญ่แ่ ล้้ว ผมเข้า้ ไปฝึึกอยู่่ไ� ม่่กี่่�เดืือน
ก็็ได้้แสดงภาพยนตร์์โทรทััศน์์ เรื่่อ� ง หมอผีี ท่่านมุ้้�ยเล่่าให้้ฟัังว่่าเอกได้้แสดง
ไปแล้้ว ก็็ได้้ขึ้้น� ไปแสดงหนัังใหญ่่ หมอผีี ก็็เหมืือนเป็็นที่่�ฝึกึ ในการแสดง
ที่่�ผมได้้แสดงกัับเอก เทพธิิดาโรงแรม มีี วิิยะดา อุุมาริินทร์์ เป็็นนางเอก
หลัังจากนั้้น� ผมก็็ได้้แสดงภาพยนตร์์กัับเอกอีีก 2 - 3 เรื่่อ� ง เอกได้้แสดง
เรื่่อ� ง เขาชื่่�อกานต์์ เรื่่อ� งนี้้�ประสบความสำำ�เร็็จ ทำำ�ให้้เอกโด่่งดัังมาก เอกกัับ
ผมก็็ไม่่ค่่อยได้้พบกัันมากนััก พอมาทราบข่่าว ผมไม่่เชื่่�อว่่าเอกได้้จากเรา
ไปแล้้ว เพราะเอกเป็็นคนแข็็งแรง เอกเป็็นคนมีีมานะ อดทน มีีวิินััยใน
ตััวเอง และสิ่่� ง สำำ�คััญที่่� สุุ ด เอกมีี ค วามกตััญญูู ชีี วิิตของเอกถึึ ง ได้้
ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างสููงสุุดในวงการแสดง และยัังได้้เป็็นศิิลปิินแห่่งชาติิ
ชีีวิติ ของเอกที่่�ผ่่านมามีีแต่่สร้้างความดีี

สมภพ เบญจาธิิกุุล
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ตั้้ง� แต่่ได้้ร่่วมงานกัันครั้้ง� แรกกัับ เอก สรพงศ์์ ชาตรีี
ส่่วนตััวก็็รู้้สึึ� กว่่า พระเอกคนนี้้�มีคี วามมุ่่ง� มั่่�น และตั้้ง� อกตั้้ง� ใจ
ในการทำำ�งานการแสดงมาก ๆ และในฐานะที่่�เข้า้ วงการมาก่่อน
ก็็ยัังเคยบอกกัับเอกว่่า เอกจะต้้องประสบความสำำ�เร็็จ
ในวงการบัันเทิิง จะต้้องเป็็นนัักแสดงมากฝีีมืือ
ที่่�มีีชื่่�อเสีียงมาก ซึ่่ง� ก็็เป็็นเช่่นนั้้น� จริิง ๆ
นอกจากพี่่เ� องที่่�ได้้ร่่วมงานกัับเอกแล้้ว
คนที่่�ร่่วมงานกัับเอกมากกว่่าพี่่� ก็็คืือคุุณต้้อย
(เศรษฐา ศิิระฉายา) ซึ่่ง� ได้้เล่่นภาพยนตร์์กัับเอกมากมาย
หลายเรื่่อ� ง จึึงทำำ�ให้้เกิิดความสนิิทสนมกัันมายาวนาน
จนเมื่่�อช่่วงหลััง ๆ ที่่�เส้้นทางของการทำำ�งาน
อาจไม่่ได้้มาบรรจบพบกัันบ่่อยอย่่างแต่่ก่่อน
แต่่ความรู้้สึึ� กดีี ๆ เราก็็ยัังคงมีีให้้กัันเสมอ ไม่่มีีใครคาดคิิดว่่า
เส้้นทางชีีวิติ ของเอกและคุุณต้้อย จะมาจบลงในปีีเดีียวกัันนี้้�
เหมืือนเรื่่อ� งเหลืือเชื่่�อ แต่่ป่่านนี้้�เกลอเก่่าทั้้ง� สอง
คงได้้ไปพบพููดคุุยกัันแล้้ว ขอให้้ดวงวิิญญาณของเอก
ไปสู่่สัั� มปรายภพ คุุณงามความดีี ผลงาน
และบุุญกุุศลต่่าง ๆ ที่่�เอกทำำ�มา จะเป็็นสิ่่�งที่่�ผู้ค�้ นจะระลึึกถึึง
“เอก สรพงศ์์ ชาตรีี” ตลอดไป

อรััญญา (นามวงศ์์) ศิิระฉายา
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ความรู้้�สึกึ ประทัับใจที่่�มีต่
ี อ่ คุุณสรพงศ์์ ชาตรีี
ในฐานะนัักแสดงสัังกััด บริิษััท ละโว้้ภาพยนตร์์
ของ พลโท พระเจ้้าวรวงศ์์เธอ
พระองค์์เจ้้าอนุุสรมงคลการ (พระองค์์ชายเล็็ก)
กัับ หม่่อมอุุบล ยุุคล ณ อยุุธยา
และสัังกััดบริิษััท พร้้อมมิิตรภาพยนตร์์
ของหม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล

ก่่อนเข้้าสู่่�วงการแสดงภาพยนตร์์ เอ๋๋ประกวดมิิสแฟซ่่า ที่่�จัังหวััดนครสวรรค์์
ได้้ตำแหน่่งเป็็นธิิดามิิสแฟซ่่า ซึ่่ง� มีีหม่่อมอุุบล ยุุคล ณ อยุุธยา เป็็นคณะกรรมการ
ตััดสิินอยู่่�ด้้วย มีีความต้้องการให้้เอ๋๋มาเป็็นนางเอกในสัังกััดบริิษััท ละโว้้ภาพยนตร์์
จึึงให้้คุุณประวิิทย์์ ลีีลาไว ซึ่่�งเป็็นผู้้�กำกัับภาพยนตร์์และเป็็นผู้้�ส่่งเอ๋๋เข้้า
ประกวดมิิสแฟซ่่า เป็็นผู้้�ติิดต่่อ หม่่อมอุุบล ยุุคล ณ อยุุธยา ได้้นััดหมายให้้
เอ๋๋ไปพบที่่�โรงภาพยนตร์์เฉลิิมเขตร์์ ซึ่่�งเป็็นของเสด็็จพระองค์์ชายเล็็ก และ
หม่่อมอุุบล ยุุคล ณ อยุุธยา
เอ๋๋จึึงได้้เดิินทางมากรุุงเทพฯ พร้้อมคุุณพ่่อจี่่�กัับคุุณแม่่ทองคำและพี่่�สาว
หม่่อมอุุบล ยุุคล ณ อยุุธยา ได้้ให้้คุุณสรพงศ์์ ชาตรีี ซึ่่ง� เป็็นนัักแสดงรุ่่�นพี่่�มารัับไปพบ
ที่่วัั� งละโว้้ นั่่�นคืือครั้้ง� แรกที่เ่� อ๋๋ได้้พบกัับคุุณสรพงศ์์
ในขณะนั้้�น หม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล (ท่่านมุ้้�ย) กำลัังจะสร้้างภาพยนตร์์
เรื่่�อง “มัันมากัับความมืืด” ซึ่่�งคุุณสรพงศ์์เป็็นพระเอก และเอ๋๋เป็็นนางเอก
หม่่อมอุุบล ยุุคล ณ อยุุธยา และท่่านมุ้้�ย ซึ่่�งท่่านมุ้้�ยได้้สอนแอคติ้้�งการแสดง
แบบติิวเข้้มให้้คุุณสรพงศ์์และเอ๋๋ทุุกวัันนานเป็็นเดืือนถึึงเริ่่�มถ่่ายทำ
คุุณสรพงศ์์เป็็นคนพููดจาเรีียบร้้อยถ่่อมตน ทำงานจริิงจัังเป็็นที่่�ประทัับใจ
เอ๋๋มาก เนื่่�องจากเป็็นคนต่่างจัังหวััดเหมืือนกััน คุุณสรพงศ์์เป็็นคนจัังหวััด

อยุุธยา เอ๋๋เป็็นคนจัังหวััดนครสวรรค์์ จึึงสนิิทสนมเสมืือนเป็็นครอบครััว
เดีียวกััน เอ๋๋ให้้ความเคารพนัับถืือคุุณสรพงศ์์เหมืือนพี่่�ชายคนหนึ่่�งตลอดมา
หลัังจากแสดงคู่่�กัันเรื่่�อง มัันมากัับความมืืด ก็็ได้้แสดงคู่่�กัันอีีกครั้้�งเรื่่�อง
“เขาชื่่�อกานต์์” ของหม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล
จากนั้้�นต่่างก็็แยกย้้ายไปแสดงกัับผู้้�สร้้างภาพยนตร์์ท่่านอื่่�น ๆ เอ๋๋ได้้มาเล่่น
คู่่�กัับคุุณไชยา สุุริิยััน ภาพยนตร์์เรื่่�อง “แหวนทองเหลืือง” กำกัับการแสดง
โดยพระองค์์ชายเล็็ก
แล้้วก็็ได้้ไปแสดงคู่่�กัับคุุณสรพงศ์์ในอีีกหลาย ๆ เรื่่�อง โดยผู้้�สร้้างภาพยนตร์์
ท่่านอื่่�น เช่่น ภาพยนตร์์เรื่่�อง “คนมีีคาว” กำกัับการแสดงโดยพัันคำ
เรื่่�อง “ขุุนทะเล” ฯลฯ
เมื่่�อได้้แยกย้้ายไปแสดงภาพยนตร์์ให้้ผู้้�สร้้างท่่านอื่่�นก็็เริ่่�มห่่างเหิินกัันไป
ต่่างก็็ไปมีีครอบครััวแต่่ก็ติ็ ดิ ต่่อพููดคุุยกัันนาน ๆ ครั้้ง� ระยะหลัังเอ๋๋ได้้รัับข่่าวว่่า
คุุณสรพงศ์์เจ็็บป่่วยเข้้าออกโรงพยาบาลบ่่อยครั้้�ง จนกระทั่่�งได้้ทราบข่่าวว่่า
คุุณสรพงศ์์เสีียชีีวิิต เอ๋๋ตกใจและเสีียใจมากที่่�พี่่�ชายที่่�แสนดีีจากไปอย่่าง
ไม่่มีีวัันกลัับ เขาจากไปเร็็วเกิินไป... “จากไปชั่่�วนิิรัันดร์์”
ไม่่มีีอีีกแล้้วศิิลปิินผู้้�มีีจิิตใจอัันงดงามทั้้�งทางโลกและทางธรรม ทางโลกให้้
ความช่่วยเหลืือเพื่่�อนมนุุษย์์และนัักแสดงด้้วยกััน ทางธรรมเป็็นคนใฝ่่ธรรมะ
ทำบุุญสุุนทานตามวััดวาอารามทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ สร้้างสิ่่�ง
ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ให้้ผู้้�คนได้้กราบไหว้้ก็็คืือ สมเด็็จโต พรหมรัังสีี ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด
“พิิทยา เทีียมเศวต” หรืือ “สรพงศ์์ ชาตรีี” ศิิลปิินแห่่งชาติิ นามนี้้�จะอยู่่�ใน
หััวใจของคนไทยทุุกคนตราบนานแสนนาน ด้้วยอานิิสงส์์ผลแห่่งบุุญกุศุ ล ขอ
สิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ได้้นำพาจิิตดวงวิิญญาณอัันดีีงามของพี่่�เอก สรพงศ์์ ชาตรีี ขึ้้�นสู่่�
สรวงสวรรค์์ชั้้�นสููงสุุดด้้วยเทอญ

รัักและอาลััย
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‘พี่่เ� อก’ ผู้้เ� ป็็นที่่�รัักยิ่่�งของจิ๊๊ก�
จิ๊๊ก� ใช้้เวลานานมาก ว่่าจะเขีียนถึึง ‘พี่่เ� อก’
แบบไหนให้้เท่่าเทีียมกัับความรู้้สึึ� กที่่�จิ๊๊ก� มีีให้้พี่่เ� อก
จนสุุดท้้ายมีีเพีียงประโยคสั้้น� ๆ ว่่า
‘พี่่เ� อกผู้้เ� ป็็นท่ีี�รัักยิ่่�งของจิ๊๊ก� ’ ดัังก้้องอยู่่ใ� นหััวใจจิ๊๊�ก
เพีียงแค่่ประโยคนี้้�ประโยคเดีียว

เพราะสำหรัับจิ๊๊�กแล้้ว ตลอดระยะเวลาเกืือบ 40 ปีีที่่�ผ่่านมา
‘พี่่�เอกเป็็นที่่�รัักยิ่่�ง’ จริิง ๆ
นัักแสดงทุุกคนล้้วนมีีช่่วงเวลาที่่�ยากลำบากในชีีวิิตกัันทั้้�งนั้้�น
จิ๊๊ก� ไม่่เคยลืืมว่่า ในช่่วงเวลาที่่ย� ากลำบากของจิ๊๊ก� ในวัันที่่เ� จ็็บป่่วย
ในวัันที่่�ท้้อ ในวัันที่่�ต้้องทนรัับแรงกดดัันต่่าง ๆ นานา ในวัันที่่�
ก้้มหน้้าร้้องไห้้ หรืือในวัันที่่�อยากหยุุดทุุกอย่่าง ในช่่วงเวลา
เหล่่านั้้�น ‘พี่่�เอก’ คอยเป็็นกำลัังใจ คอยส่่งมืือมาให้้จิ๊๊�ก คอย
อยู่่�ข้้าง ๆ ไม่่ใช่่แค่่ในฐานะ ‘สรพงศ์์ ชาตรีี’ พระเอกคู่่�ขวััญ
ของ ‘เนาวรััตน์์ ยุุกตะนัันท์์’
แต่่เป็็น ‘พี่่�เอก - สรพงศ์์’ ผู้้�เป็็นทั้้�งเพื่่�อน เป็็นทั้้�งพี่่�ชายที่่�คอย
โอบอุ้้�ม คอยดููแล และคอยปกป้้องน้้องสาวคนนี้้�มาตลอด
ตั้้�งแต่่ก้้าวแรกที่่�ก้้าวเข้้าสู่่�วงการแสดง
จิ๊๊ก� อยากบอกให้้พี่่�เอกรู้้ว่� า่ ความสำเร็็จในอาชีีพการแสดงของ
จิ๊๊ก� ไม่่ว่า่ จะเป็็นเสีียงตอบรัับอย่่างอบอุ่่�นจากประชาชน ความ
รัักที่ผู้่� ช้� มมอบให้้ หรืือรางวััลด้้านการแสดงที่มี่� คุี ณ
ุ ค่่าทางใจกัับ
จิ๊๊�กอย่่างที่่�สุุด ในทุุก ๆ ความสำเร็็จของ ‘จิ๊๊�ก’ มีีพี่่�เอกเป็็นแรง
สนัับสนุุนและผลัักดัันน้้องสาวคนนี้้�เสมอมา
วัันนี้้�ถึึงเวลาที่่�จิ๊๊�กต้้องบอกลา ‘พี่่�เอกผู้้�เป็็นที่่�รัักยิ่่�ง’ ตลอดกาล
แม้้จะพยายามเข้้าใจว่่า สุุดท้้ายแล้้วเราทุุกคนต้้องกลัับคืืนสู่่�
ธรรมชาติิ ชีีวิติ ทุุกชีีวิติ ต้้องมีีที่สิ้้่� น� สุุด แต่่การจะทำใจให้้คุ้้�นเคย
กัับการจากลาชั่่�วนิิรัันดร์์มัันไม่่ง่่ายเลยจริิง ๆ
จิ๊๊�กได้้แต่่ตั้้�งจิิตอธิิษฐานและภาวนาให้้ความดีีที่่�พี่่�เอกทำมา
ตลอดชีี วิิ ต นำทางพี่่� เ อกไปสู่่�หนทางที่่� ส งบและสว่่ า ง
เป็็นเส้้นทางที่่�พี่่�เอกจะพบกัับความสุุขในทุุกสถาน
และไม่ว่าเวลาจะผ่านไปยาวนานอีกแค่ไหน สิ่งที่จิ๊กจะรำ�ำลึก
ถึง ‘พี่เอกผู้เป็นที่รักยิ่งของจิ๊ก’ ในทุกวินาทีของชีวิต คือ
พี่่�เอกจะเป็็น ‘พระเอก’ ของจิ๊๊�กตลอดไป
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ด้้วยความรัักอย่่างที่่�สุุด

จิ๊๊ก� - เนาวรััตน์์ ยุุกตะนัันท์์

อาลััยแด่่พี่่เ� อก สรพงศ์์ ชาตรีี
ตั้้ง� แต่่ษาเข้้าวงการภาพยนตร์์ครั้้ง� แรก เมื่่�ออายุุ 17 ปีี ได้้รัับแสดงหนัังคู่่กัั� บพี่่เ� อก
เป็็นพระเอกคนแรกที่่�ร่่วมงาน พี่่เ� อกเป็็นคนน่่ารััก เป็็นกัันเองไม่่ถืือตััว
เป็็นคนเรีียบง่่าย ซึ่่ง� ตอนนั้้น� ถืือว่่าเป็็นพระเอกที่่�ดัังที่่�สุุด
ณ ตอนนั้้น� ษาเข้้าวงการยัังไม่่รู้้�เรื่่อ� งการแสดงว่่าเล่่นยัังไง มีีพี่เ่� อกที่่�ได้้สอน
และแนะนำำ�ว่่า ขั้้น� ตอนเราต้้องทำำ�ความเข้า้ ใจกัับบท และอ่่านให้้เข้า้ ใจว่่า
เราได้้เป็็นตััวแสดงคนนั้้น� พี่่เ� อกสอนทุุกอย่่างแม้้กระทั่่�งการพููดบท ว่่าต้้องพููด
ให้้มีีน้ำ��ำ เสีียงหนััก น้ำำ�� เสีียงเบา เพื่่อ� ถ่่ายทอดอารมณ์์ของเราออกมา
ไม่่ใช่่สัักแต่่พููดหรืือท่่องเป็็นนกแก้้ว เวลาเข้า้ บทอารมณ์์
พี่่เ� อกก็็จะช่่วยส่่งบทและเรีียกน้ำำ�� ตาออกมาก่่อน เพื่่อ� ส่่งอารมณ์์ให้้ษาได้้เล่่นง่่ายขึ้้น�
พี่่เ� อกเปรีียบเสมืือนครููอีีกคนหนึ่่ง� ในด้้านการแสดงที่่�ษาจะจดจำำ�ไปตลอดชีีวิติ
ษากราบขอบพระคุุณพี่่เ� อกมากที่่�ช่่วยส่่งผลงานดีี ๆ และการแสดงที่่�เยี่่�ยมยอด
ให้้คนได้้รู้้�จััก สุุพรรษา เนื่่�องภิิรมย์์ การจากไปของพี่่เ� อกในครั้้ง� นี้้�
มัันเป็็นความสููญเสีียที่่ยิ่่� ง� ใหญ่่ของวงการภาพยนตร์์ไทย
มัันรวดเร็็วเกิินกว่่าทุุกคนที่่�รัักและเคารพพี่่จ� ะตั้้ง� ตััวทััน
ขอให้้ดวงวิิญญาณของพี่่เ� อก จงไปสถิิตอยู่่ใ� นแดนสวรรค์์ดั่่ง� ใจฝัันนะคะ
ด้้วยความเคารพรัักจากใจ

สุุพรรษา เนื่่�องภิิรมย์์
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เอก สรพงศ์์ ชาตรีี
พระเอกในความทรงจำำ�ของ
แอ๊๊ว อำำ�ภา ภููษิิต
*ครั้้�งแรกที่่�ได้้ร่่วมงานกััน คืือ กำนัันโพธิ์์� พี่่�เอกเป็็นพระเอก พี่่�แอ๊๊วเป็็น
นางเอก...
ตอนนั้้�น พี่่�แอ๊๊วก็็ยัังเป็็นน้้องใหม่่อยู่่� พี่่�เอกก็็จะคอยแนะนำเรื่่�องจัังหวะ
การแสดงให้้ ก็็รู้้�สึึกประทัับใจว่่า ผู้้�ชายคนนี้้�เก่่งนะ และคอยดููแลน้้อง ๆ
นัักแสดง จึึงทำให้้เห็็นว่่า เขาเป็็นคนที่่�ใช้้ได้้เลยทีีเดีียว
*หลัังจากนั้้น� ก็็ร่ว่ มงานกัันเรื่่อ� ยมา บทที่่ไ� ด้้รัับ นอกจากเป็็น พระเอก - นางเอก
แล้้ว บางครั้้�งพี่่�แอ๊๊วก็็เล่่นเป็็นน้้องสาวพี่่�เอก ซึ่่�งก็็หลายเรื่่�องเหมืือนกััน
ก็็รู้้�สึึกสบายใจเมื่่�อได้้เล่่นกัับเขา เพราะเขาเป็็นคนสบาย ๆ แต่่ก็็จริิงจัังกัับ
การทำงาน ซึ่่�งเราก็็เป็็นคนแบบนั้้�น เลยไปด้้วยกัันได้้
แต่่เวลาว่่างจากการทำงานพี่่�เอกก็็จะมีีพููดเล่่น เป็็นคนที่่�ขี้้�เล่่น ช่่างอำ
และไม่่ถืือตััว เช่่นเราเป็็นนางเอกใหม่่เพิ่่�งมาเล่่น คุุณพ่่อขัับรถให้้ พี่่�เอก
ก็็จะพููดคุุยกัับคุุณพ่่อเรา ล้้อเล่่นกัับเราต่่อหน้้าพ่่อและคุุยเล่่นกัับคุุณพ่่อเรา
พี่่�เอกเป็็นคนน่่ารััก คุุณพ่่อพี่่�เสีียพี่่�เอกก็็ยัังมาเผานะ วััดเทพศิิริินทร์์
นี่่�แหละ

*พี่่เ� อก คืือแบบอย่่างของพระเอกเจ้้าบทบาท
พี่่�เอกเป็็นพระเอกที่่�เล่่นได้้หลายบทบาทมาก ๆ บู๊๊� ชีีวิิต ตลก พี่่�เอกก็็เล่่น
ได้้ดีี แต่่บทที่่�พี่่�ประทัับใจคืือบทชีีวิิตนะ พี่่�เอกนี่่�คืือดาราชายที่่�น้้ำตาสั่่�งได้้
เหมืือนกััน เวลาเล่่นหนัังชีีวิิต ถ้้าพี่่�ได้้เล่่นกัับพี่่�เอกแล้้วก็็จะสบายใจ
เป็็นที่่�สุุด เหมืือนกัับว่่าเรามาทางเดีียวกััน
ภาพยนตร์์ที่แ่� สดงด้้วยกัันในช่่วงนั้้น� ก็็จะมีีเรื่่อ� ง *กำนัันโพธิ์์� *แม่่ค้้าขายผััก
*เมีียสั่่�งทางไปรษณีีย์์ ฉุุยฉาย *ไกรทอง *กากีี *มัันต้้องสู้้� *ฆ่่าเพราะแค้้น
*เกีียรติิศัักดิ์์�รัักของข้้า แถมแหลกแจกสะบััด เสืือมัังกร หาเมีียให้้ผััว
แม่่ศรีเี รืือน *โปลิิศจัับขโมย *บอกว่่าอย่่ามายุ่่�ง *แก้้วกาหลง น้้ำพริิกก้้นถ้้วย
กระท่่อมนกบิินหลา เต้้าฮวยเกศทิิพย์์ สวััสดีีไม้้เรีียว แรงรััก นางสิิงห์์แก้้มแดง
มัังกรห้้าเล็็บ นัักเลงตราควาย รััศมีีแข ตำนานสมเด็็จพระนเรศวรมหาราช
**เรื่่�องที่่�ดอกจััน คืือ เป็็นพระเอก - นางเอกคู่่�กััน

ตอนที่่�พี่่�เอกจะเริ่่�มสร้้างหลวงปู่่�โต พี่่�ก็็คืือคนหนึ่่�งที่่�เริ่่�มร่่วมหาเงิินกัันกัับ
พี่่�เอกและน้้องเดืือน (คืือพี่่�ร้้องเพลง พี่่�เอกคุุยบนเวทีี น้้องเดืือนเก็็บเงิิน
ตามงานวััดต่่าง ๆ ระยะหนึ่่ง� จนคนเริ่่ม� รู้้ข่� า่ วว่่าพี่่�เอกจะสร้้างหลวงปู่่โ� ต ก็็โอนเงิิน
เข้้ามา “หลวงพ่่อคููณ” ท่่านวางศิิลาฤกษ์์มููลนิิธิิหลวงปู่่�โตด้้วยค่่ะ) ทุุกวัันนี้้�
พี่่�อยากจะบอกว่่าพี่่�เอกเป็็นบุุคคลตััวอย่่างที่่�ดีีจริิง ๆ ไม่่อย่่างนั้้�นพวกเรา
คงไม่่มีีสถานที่่�ที่่�เราเคารพบููชาอย่่าง “มููลนิิธิิหลวงปู่่�โต”

ในส่่วนของละคร เราก็็เล่่นด้้วยกัันหลายเรื่่�อง

อำำ�ลาอาลััยพระเอกหนัังไทยในตำำ�นาน...

ละครเรื่่อ� งสุุดท้้ายที่พี่่่� เ� ล่่นเป็็นเมีียของพี่่�เอก ก็็คือื เพลิิงภริิยา ไม่่คิดิ เหมืือน
กัันว่่าจะเป็็นเรื่่�องสุุดท้้ายที่่�ได้้เล่่น ได้้พููด ได้้คุุยกัับพี่่�เอก

ณ วัันนี้้� คนไทยได้้สููญเสีียพระเอกในตำนานไป ทุุกคนรู้้�สึึกใจหาย พี่่�เอง
ในฐานะที่่�เป็็นนัักแสดงที่่�เติิบโตมาในยุุคเดีียวกััน ก็็รู้้�สึึกใจหายไม่่น้้อย
ก็็ขอให้้พี่่�เอกได้้พัักผ่่อนอย่่างสงบและไปสู่่�ภพภููมิิที่่�ดีีค่่ะ

พี่่�เอกคืือพี่่�ชายที่่�คุุยกัันได้้ทุุกเรื่่�อง ไม่่ว่่าพี่่�แอ๊๊วจะทุุกข์์ จะสุุข พี่่�เอกก็็
จะคอยถามไถ่่อยู่่�เสมอ ในช่่วงที่่�พี่่�ทุุกข์์ พี่่�เอกก็็จะคอยถามและให้้กำลัังใจ
เสมอไม่่เคยซ้้ำเติิมใคร
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ด้้วยความระลึึกถึงึ ...พี่่เ� อก…
ถึึงเวลาที่่�ใบไม้้ร่่วงโรยไปอีีกหนึ่่ง�
ความพลััดพรากที่่�ไม่่มีีใครอยากให้้เกิิดขึ้้น�
“เขาชื่่�อกานต์์” อีีกหนึ่่ง� ภาพยนตร์์ในความทรงจำำ�
พี่่เ� อก สรพงศ์์ ชาตรีี จะเป็็นตำำ�นาน
เป็็นความทรงจำำ� ที่่�ย้้ายจากในชีีวิติ
ไปอยู่่ใ� นหััวใจของเราตลอดไป
จากที่่�เราเคยเป็็นคนดูู เป็็นแฟนคลัับและชื่่�นชอบ
ในบทบาท “เขาชื่่�อกานต์์” ของพี่่เ� อก
พอได้้พบตััวจริิง บอกได้้เลยว่่า
พี่่เ� อก คืือ ตััวจริิงในวงการแสดง
จำำ�ได้้ในวัันแรกที่่�พบกััน ตอนนั้้น� ตู่่เ� ป็็นนัักร้้อง
พี่่เ� อกเป็็นนัักแสดง วัันแรกในวงการหนัังไทย
กัับความเข้้าใจในเรื่่อ� งแสดง เรามีีน้้อยมากกก
แต่่พี่่เ� อกนัักแสดงตััวจริิง บอกว่่า
มัันไม่่ใช่่ปััญหา ขอให้้มีีความตั้้ง� ใจจริิง ๆ ต้้องทำำ�ได้้!!
พี่่เ� อกเป็็นนัักแสดงที่่�แท้้จริิง
ตลอดการร่่วมงานภาพยนตร์์ รุ้้ง� เพชร /
สัันกํําแพง / พ่่อจ๋๋า / เพชรตััดหยก /
สายเลืือดเดีียวกััน / ลููบคมพยััคฆ์์
พี่่เ� อกยัังคงเป็็น…พระเอก…พี่่เ� อก…
ในความทรงจำำ�และระลึึกถึึงของน้้องคนนี้้�เสมอไป

ตู่่� - นัันทิิดา แก้้วบััวสาย
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ครั้้�งแรกที่่�ฉัันมีีโอกาสได้้เจอกัับ สรพงศ์์ ชาตรีี พระเอกตลอดกาล
ของคนทั้้ง� ประเทศ ฉัันในตอนนั้้น� กลัับรู้้สึึ� กเฉย ๆ เพราะพี่่�เอกดููธรรมดามาก
ไม่่เห็็นเหมืือนพระเอกเลย ออกจะตััวเล็็กด้้วยซ้้ำ สำหรัับเด็็กวััย 15 ปีี
อย่่างฉััน จึึงไม่่ได้้ตื่่�นเต้้นนััก
หลัังจากที่่ไ� ด้้ร่่วมแสดงภาพยนตร์์เรื่่อ� งแรกของฉััน (อิิสรภาพของทองพููน
โคกโพ ปีี 2527) ก็็ทำให้้ได้้รู้้�จัักพี่่�เอกมากขึ้้�น พี่่�เอกเป็็นคนชอบเล่่า
เรื่่�องตลก ที่่�บางครั้้�งเล่่าเองขำเองน้้ำตาไหล แต่่คนอื่่�นไม่่ขำเพราะ
มัันไม่่ ตลก ในกองถ่่ ายแรก ๆ สารภาพว่่ าไม่่ ชอบหน้้าพี่่� เ อกเท่่ า ไร
มีีความรู้้�สึึกว่่าแกขี้้�ฟ้้อง ฉัันคิิดว่่าพี่่�เอกเป็็นต้้นเหตุุให้้ฉัันโดนท่่านมุ้้�ย
ดุุเรื่่อ� งการแสดงบ่่อย ๆ แต่่พอโตขึ้้น� มีีโอกาสได้้ร่่วมงานกัันอีีกหลายเรื่่อ� ง
ก็็ได้้เรีียนรู้้�ว่่านั่่�นคืือคำสอน คำแนะนำด้้านการแสดง ไม่่ใช่่การฟ้้อง
ผู้้�กำกัับอย่่างที่่�ฉัันเข้้าใจ
ก่่อนที่่�พี่่�เอกจะจากไปอย่่างไม่่มีีวัันกลัับ ฉัันได้้มีีโอกาสไปกราบลาพี่่�เอก
ไปยืืนมองอยู่่�ข้้างเตีียง ได้้แตะมืือเบา ๆ ให้้พี่่�เอกได้้รัับรู้้ว่� า่ น้้องคนนี้้�มาหา
ไม่่อยากมาบอกลา แต่่อยากให้้พี่่�เอกรัับรู้้�ว่่า พี่่�เอกเป็็นดาวดวงใหญ่่
ที่่ส่� อ่ งแสงมาให้้แอนที่่เ� ป็็นเพีียงสะเก็็ดของดวงดาว ได้้มีีโอกาสส่่องสว่่าง
บนเส้้นทางสายบัันเทิิง แม้้จะเป็็นเวลาเพีียงไม่่นานแต่่ก็็เต็็มอิ่่�มไปด้้วย
ประสบการณ์์ที่่�น่่าจดจำ ...

ร่่วมงานกัับพี่่เ� อกในภาพยนตร์์เรื่่อ� ง
อิิสรภาพของทองพููน โคกโพ ปีี 2527
คนเลี้้�ยงช้้าง ปีี 2533
สาละวิิน ปีี 2536
เสีียดาย ปีี 2537
เสีียดาย 2 ปีี 2539
พัันท้้ายนรสิิงห์์ ปีี 2558
ด้้วยรัักและเคารพ
แอน วิิชุุดา มงคลเขตร์์ (ไอ้้หััวปลีี)
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รำลึึกถึึงพี่่�เอก สรพงศ์์ ชาตรีี พระเอกคนดีีของน้้อง ๆ เพราะพี่่�เอก
จะให้้ข้้อคิิดสั่่�งสอนให้้ความรู้้�งานการแสดง เกิิดเป็็นนัักแสดง
อย่่าทำอะไรชุ่่�ย ๆ เพราะเมื่่�อไหร่่ที่่�เปิิดซีีนนั้้�น ๆ จะเห็็นความชุ่่�ย
ของเราตลอดไป “คนรัักเมตตาผู้้�ร่่วมงาน พี่่�เอกเป็็นพระเอก
ที่เ่� ป็็นกัันเองง่่าย ๆ สบาย ๆ กัับทุุกผู้้ร่� ว่ มงาน เน้้นว่่า ทุุกตำแหน่่ง
งานจริิงตามนั้้น� กิินข้้าวกัันละยััง ป่่วยหายดีีละยััง ลููก ๆ เป็็นยัังไง
เป็็นต้้น” และ “จ่่อย...ใครตาย การร้้องไห้้มีีหลายแบบ การเสีียใจ
มีีหลายวิิธีี การต่่อเนื่่�องของอารมณ์์ต้้องวางลงได้้ แล้้วต้้องคอนติินิวิ
อารมณ์์ได้้เช่่นกััน”
เรื่่�องนี้้�มีีพี่่�เอกเป็็นต้้นแบบตััวอย่่างที่่�ดีีอย่่างเห็็นได้้ชััด เพราะ
พี่่�เอกแสดงหนัังมีีความจำเป็็นเลิิศ เสีียใจยัังไง ร้้องไห้้ถึึงไหน
น้้ำตามากก่่อนนี้้�น้้ำตาน้้อย ตอนนี้้� เสีียง สีีหน้้า อารมณ์์ แม่่จ้้าว!
พี่่�เอกจำได้้...หากแสดงไป ยัังช่่วยนัักแสดงร่่วมซีีนนั้้น� ๆ ด้้วยได้้อีีก...
พี่่�เอกจึึงเป็็นที่่�รััก เคารพ จากคนอื่่�น ๆ อย่่างสุุดใจ เพราะพี่่�เอก
ไม่่มีีกั๊๊�กไว้้ ให้้ทุุกคนเต็็มที่่� เตืือนได้้พี่่�เอกเตืือน สอนได้้พี่่�เอกสอน
ให้้ความสุุขให้้คำพููดที่่�ดีี คนฟัังจะมีีกำลัังใจและผููกพัันกัับความ
รู้้�สึึกต่่อพี่่�เอกตราบกาลนาน ดัังคำสอน คำพููดเมื่่�อพููดจากใจ
ที่่�ใสสะอาด คิิดดีีแล้้ว ทำชอบแล้้ว พููดออกไป ย่่อมอยู่่�ในใจ
ผู้้ฟั� งั ติิดตรึึงตราใจในคำที่ดี่� นั้ี น้� ตลอดไป...ท้้ายนี้้�เราคงหาใครที่เ่� ป็็น
เช่่นพี่่�เอกของพวกเราอีีกไม่่มีีแล้้ว ใจหายวาบเลยเมื่่�อคิิดถึึงวลีีนี้้�
น้้ำตาแห่่งความอาลััยคลอตา หลัับเถิิดพี่่�ชายที่่�เคารพรััก พี่่�เอก
ให้้สิ่่�งดีี ๆ และความรู้้�สึึกที่่�ดีี ๆ ต่่อคนและโลกใบนี้้�มามากมาย
ก่่อความสุุข สร้้างความดีี ม าตลอด ขอตั้้� ง จิิ ต ร่่ ว มอธิิ ษ ฐาน
ด้้วยบุุญบารมีีของพี่่� ขอช่่วยดลส่่งพี่่�สู่่�สวรรค์์ชั้้�นฟ้้า หลัับสู่่�นิิทรา
บนฟากฟ้้าสุุราลััยด้้วยเทอญ สาธุุ

ชาลิิตา ปััทมพัันธ์ุุ�
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ด้้วยความเคารพรัักและอาลััยยิ่่�งในการจากไปของพี่่�เอก สรพงศ์์ ชาตรีี
ซึ่่ง� เปรีียบเสมอเหมืือนการสููญเสีียพี่่�ชายที่แ่� สนดีีคนหนึ่่ง� ไป พี่่�เอกเป็็นที่รัั่� ก
เคารพของพี่่� ๆ น้้อง ๆ และผู้้�ร่่วมงานในวงการบัันเทิิง เพราะพี่่�ชายคนนี้้�
เป็็นผู้้ใ� ห้้ ให้้ความช่่วยเหลืือดููแล มีีน้้ำใจ มีีเมตตา มีีอารมณ์์ดีี ไม่่เคยพููดถึึง
ผู้้�อื่่�นในเรื่่�องไม่่ดีี และเธอยัังเป็็นนัักแสดงที่่�มีีวิินััย มีีความรัับผิิดชอบที่่�
สููงมาก ๆ พี่่�เอกเป็็นนัักแสดงที่่�มีีชื่่�อเสีียงโด่่งดััง นัับได้้ว่่าในยุุคสมััยนั้้�น
ชื่่�อ “สรพงศ์์ ชาตรีี” เป็็นการัันตีีได้้ว่่า สามารถขายสายหนัังได้้แน่่นอน
แต่่ถึึงกระนั้้�นพี่่�เอกก็็เป็็นนัักแสดง หรืือที่่�ชาวบ้้านเรีียกกัันว่่า “ดารา”
ที่่�ติิดดิิน ไม่่มีีมาดของความเป็็นพระเอกที่่�มีีชื่่�อเสีียงโด่่งดัังไปทั้้�งประเทศ
(ไม่่เว่่อร์์พููดความจริิงค่่ะ)
ในส่่วนตััวแล้้ว พี่่�เอกนัับได้้ว่่าเป็็นผู้้มี� พี ระคุุณ เพราะเธอแสดงหนัังที่เ่� ราเป็็น
ผู้้ส� ร้้างเองให้้หลายเรื่่อ� ง ซึ่่ง� ก็็ประสบความสำเร็็จงดงามทุุกเรื่่อ� ง อัันมีีเรื่่อ� ง
“มาดามยี่่�หุุบ” เป็็นต้้น (หลายคนคงจำได้้นะคะ) ส่่วนในเรื่่�องบุุญกุุศล
ทุุกคนก็็คงทราบกัันดีีอยู่่�แล้้วว่่าเธอเป็็นผู้้�มีีจิิตที่่�เป็็นบุุญเป็็นกุุศลมากมาย
เกิินกว่่าที่่�จะบรรยายออกมาเป็็นคำพููดได้้
“ขอโมทนาสาธุุในทุุกบุุญกุุศลของพี่่�ด้้วยค่่ะ สาาาธุุ”
วัันนี้้� เ ราไม่่ มีี พี่่� ช ายคนนี้้� อีี ก แล้้ว หน้้าที่่� ที่่� พี่่� จ ะต้้องทำ เพื่่� อ ทำนุุ บ ำรุุ ง
พระพุุทธศาสนา เพื่่�อเพื่่�อนมนุุษย์์ในโลกนี้้�คงหมดเวลาลงแล้้ว คงจะเป็็นเวลาที่พี่่่� �
จะต้้องไปสู่่�ภพภููมิิที่ดี่� ี ที่สูู่� งยิ่่ง� ขึ้้น� เพื่่�อปฏิิบััติแิ ละสร้้างบุุญบารมีีให้้สููงยิ่่ง� ๆ ขึ้้น� ไป
น้้องขอกราบพี่่�ชายคนนี้้�ด้้วยความเคารพรััก ขอให้้ความปรารถนาที่ดี่� งี าม
ของพี่่�ในภพนี้้� ชาติินี้้� และตลอดถึึงทุุกภพทุุกชาติิ จนกว่่าจะถึึงซึ่่ง� ที่สุ่� ดุ แห่่ง
ความหลุุดพ้้นจากทุุกข์์ทั้ง้� ปวงคืือ “นิิพพาน” จงสำเร็็จผลงดงามครบถ้้วน
ทุุกประการด้้วยเทอญ
ขอน้้อมส่่งผลบุุญทานทุุกประการที่่น้้� องได้้กระทำมาแล้้วไปให้้ถึึง ให้้สำเร็็จ
ผลแด่่พี่่�เอก สรพงศ์์ ชาตรีี ผู้้�อัันเป็็นที่่�รัักที่่�เคารพของพวกเรา ขอให้้พี่่�จง
มีีแต่่ความสุุข ความเจริิญในภพภููมิิที่่�ดีีที่่�สููงขึ้้�นยิ่่�ง ๆ ขึ้้�นไป สาธุุ สาธุุ สาธุุ

ด้้วยความรัักเคารพยิ่่�ง
ปิิยะมาศ โมนยะกุุล
25 สิิงหาคม 2565
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“พี่่เ� อก” คืือนัักแสดงชายคนแรกที่่�ได้้เข้้าฉากแรก
กัับมาลีี ในภาพยนตร์์เรื่่อ� ง “เทพธิิดาโรงแรม”
เมื่่�อปีี พ.ศ. 2516 เราแจ้้งเกิิดในวงการ
กัับ “บริิษััทพร้้อมมิิตร” มาด้้วยกััน
ตลอดเวลาเกืือบ 50 ปีี ที่่�ได้้ร่่วมงานกัับ “พี่่เ� อก”
ทั้้�งงานแสดง งานบุุญ เห็็นความมุ่่�งมั่่�น ใส่่ใจ
และรัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่�ของตััวเองอย่่างเต็็มที่่�
เป็็นตััวอย่่างดีี ๆ ให้้คนรุ่่�นหลัังเอาแบบอย่่าง
ทุุกวัันนี้้� “พี่่�เอก” ไม่่ได้้จากไปไหน
ผลงานของ “พี่่เ� อก” จะคงอยู่่ใ� ห้้ได้้ชื่่�นชมตลอดไป
ด้้วยรัักและอาลััย “สรพงศ์์ ชาตรีี”

วิยะดา อุมารินทร์
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“ตุ้้�มเป็็นหนึ่่�งในนางเอกใหม่่ในวงการ
ได้้มีีโอกาสแสดงภาพยนตร์์เรื่่�องหงส์์หยก
ของสัันติิสุุชาภาพยนตร์์ ซึ่่�งพี่่�เอก สรพงศ์์ ชาตรีี
เป็็นพระเอก และแสดงร่่วมกัับ
คุุณหมีีเซี๊๊�ยะ อึ้้�งย้้ง นางเอกดัังจากฮ่่องกง
นัับว่่าเป็็นความโชคดีีของตุ้้�มมาก ๆ ค่่ะ
ช่่วงนั้้�นพี่่�เอก สรพงศ์์ เป็็นพระเอกอัันดัับต้้น
ของเมืืองไทย ตุ้้�มดีีใจและปลื้้�มใจมาก
เพราะหมายถึึง ตุ้้�มจะมีีโอกาสมีีชื่่�อเสีียง
จากการแสดงภาพยนตร์์ เป็็นนางเอกคู่่� สรพงศ์์ ชาตรีี
ต้้องกราบขอบพระคุุณพี่่�เอก
ที่่�ให้้โอกาสกัับนางเอกใหม่่เช่่น ตุ้้�ม
ที่่�กำำ�ลัังจะแจ้้งเกิิดประดัับในวงการบัันเทิิง
พี่่�เอกเป็็นพี่่�ชายที่่�อบอุ่่�น
ระหว่่างแสดงร่่วมกััน พี่่�เอกก็็จะแนะนำำ�และสอน
พี่่�เอกใจดีีและใจเย็็นค่่ะ ตุ้้�มทำำ�งานด้้วยความสบายใจ
ณ โอกาสนี้้� ข้้าพเจ้้า รสริิน จัันทรา
ขอให้้ดวงวิิญญาณของพี่่�เอก
เดิินทางไป ณ สรวงสวรรค์์ชั้้�นฟ้้า
บุุญกุุศลที่่�พี่่�เอกได้้สร้้างไว้้ในโลกมนุุษย์์
ขออนุุโมทนากัับสิ่่�งที่่�พี่่�ได้้ทำำ�ไว้้ให้้อนุุชนไว้้ได้้ชม

ด้้วยความรัักเคารพค่่ะ

รสริิน จัันทรา
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เด็็กนัักเรีียนไทยในซานฟราสซิิสโกคนหนึ่่ง�
ได้้รัับโทรศััพท์์ทางไกลจากคุุณพ่่อ ซึ่่ง� เป็็น
ทั้้ง� ผู้้ส� ร้้างและผู้้กำ� �กัั
ำ บการแสดงภาพยนตร์์
ชื่่�อดัังในสมััยนั้้น� คุุณพัันธุ์์�เทพ อรรถไกวััลวทีี
ได้้โทรมาขอร้้องลููกสาวเพื่่�อให้้มารัับบท
นางเอกภาพยนตร์์เรื่่อ� ง ‘สเว็็ตเตอร์์สีแี ดง’
เธอทราบดีีอยู่่แ� ล้้วว่่ากองถ่่ายจะขึ้้น� มาถ่่ายที่่�
แอลเอ, ซานฟรานซิิสโก, ลาสเวกััส แต่่
ด้้วยเหตุุการณ์์ผัันผวน เธอจึึงได้้มาเป็็น
นางเอกคู่่�กัับพระเอกดัังที่่�เธอรู้้�จัักแค่่ใน
กองถ่่ายคุุณพ่่อ สรพงศ์์ ชาตรีี จริิงหรืือนี่่�
‘อาเอก’ กัับ ‘น้้องสอง’ จึึงโคจรมาพบกััน
ในฐานะนางเอกคนใหม่่ วจีี อรรถไกวััลวทีี
คู่่กัั� บสรพงศ์์ ชาตรีี ความอ่่อนหััด ไม่่เคยรู้้�
ว่่าการแสดงคืืออะไร อาเอกคืือครููคนแรก
ของน้้องสอง สอนการมองให้้กล้้าสู้้�ตาอา
ร้้องพลงดาวเรืืองดาวโรยให้้ฟัังตอนพัักถ่่าย
ให้้ความรััก ความเมตตา สุุดท้้ายผลัักดััน
น้้องสอง - วจีี ให้้เป็็นที่่�รู้้จัั� กจาก สเว็็ตเตอร์์
สีีแดง...ที่่�จบลงด้้วยการจากพราก เรีียก
น้ำำ�� ตาแฟนหนัังทั่่�วประเทศ ...ผ่่านไป 39 ปีี
การจากพรากนั้้น� เกิิดขึ้้น� จริิง อาเอกของ
น้้องสอง คนดีี ข องวงการภาพยนตร์์
ยัังตราตรึึงทุุกคำำ�พููดที่่�อาชอบเล่่าเรื่่�อง
พ่่อกัับน้้องสอง เมื่่� อ ไปเยี่่� ย มอาที่่� วัั ด
หลวงพ่่อโตออกทางลำำ�โพงวััด ทุุกคำำ�สอนที่่�
ได้้รัับ ทุุกความอาทรจากแววตา ทุุก ๆ
บุุญที่่�เคยไปทำำ�บุุญด้้วยกััน ยัังคงจดจำำ�

รัักและรัับรู้้ว่่� าอาเอกอยู่่บ� นนั้้น�
อย่่างสุุขสถิิตในทิิพย์วิ์ มิ าน
วจีี อรรถไกวััลวทีี
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พี่่เ� อก…เป็็นเหมืือนพี่่ช� ายคนที่่�สอง
รองจากพี่่เ� ปี๊๊�ยก พิิศาล เราได้้ทำำ�งาน
กัันจริิงจัังครั้้ง� แรก คืือละครเรื่่อ� ง
“รอยลิิขิติ ” ที่่� “พี่่เ� ปี๊๊�ยก พิิศาล” เป็็นผู้้จัั� ด
และผู้กำ�้ �กัั
ำ บ (2545) โดยพี่่เ� อกเล่่นเป็็น
“เสืือเมฆ” ส่่วนผมเป็็นผู้ช่่�้ วยพี่่เ� ปี๊๊�ยก
และแสดงเป็็นนายอำำ�เภอที่่�ฆ่่าเสืือเมฆตาย
พี่่เ� อกให้้คำำ�แนะนำำ�อยู่่เ� สมอเมื่่�อเวลา
แสดงด้้วยกััน หลัังจากนั้้น� ผมกัับพี่่เ� อก
ก็็มาร่่วมงานกัันอีีกครั้้ง� ในละครเรื่่อ� ง
“อตีีตา” (เฟสแรก) ในฐานะที่่�ผมเป็็น
ผู้้กำ� �กัั
ำ บ พี่่เ� อกก็็ยัังเป็็นพี่่ที่่� น่่� ารัักเหมืือนเดิิม
พี่่เ� อกบอกว่่ามีีอะไรแนะนำำ�พี่่ไ� ด้้ตลอดเวลา
อยากได้้อะไร แบบไหน ก็็ขอให้้บอก
ผมจึึงรู้้สึึ� กสบายใจทุุกครั้้ง� ที่่�ได้้ทำำ�งานด้้วย
และเสีียใจอย่่างสุุดซึ้้�ง ที่่�วัันนี้้�พี่เ่� อก
ได้้จากพวกเราไป แต่่ถึงึ อย่่างไร
พี่่เ� อกก็็จะยัังอยู่่ใ� นหััวใจของผม
(และทุุกคน) อย่่างไม่่มีีวัันลบเลืือน
ด้้วยรัักและเคารพพี่่�เสมอไป

สถาพร นาควิิไลโรจน์์

218

พี่่เ� อก สรพงศ์์ ชาตรีี เป็็นคนที่่�มีอััี ธยาศััยดีี มีีน้ำ�ำ� ใจ
โอบอ้้อมอารีี เป็็นที่่�เคารพรัักนัับถืือของพวกเราทุุก ๆ คน
พี่่เ� อกใส่่ใจคนรอบข้้างเสมอ คอยชี้้�แนะ เตืือนสติิ
ให้้กำำ�ลัังใจไม่่ว่่าจะยามทุุกข์์หรืือยามสุุข
ถึึงวัันนี้้�พี่เ่� อกจะจากไป แต่่ทุุก ๆ คำำ�สอน
และความดีีของพี่่จ� ะอยู่่ใ� นใจพวกเราเสมอ
ขอให้้ดวงวิิญญาณของพี่่เ� อกได้้ไปสู่่สุุ� คติิใน
สััมปรายภพที่่�พี่ป่� รารถนาด้้วยเทอญ
ด้้วยความเคารพรัักและอาลััยยิ่่�ง

เฉลิิม ปานเกิิด
ในนามนัักแสดงรุ่่�นน้้องที่่�เคยร่่วมงาน
ในละครชุุดหลวงตามหาชน
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สรพงศ์์ ชาตรีี พระเอกตลอดกาล
ขอบคุุณพี่่�เอกที่่�เป็็นเพื่่�อนที่่�ดีี
ขอบคุุณพี่่�เอกที่่�เป็็นพี่่�ที่่�ดีี
ขอบคุุณในความเป็็นพระเอกตััวจริิง
งานที่่�เราแสดงร่่วมกััน
นัับแต่่เริ่่�มต้้นในวงการบัันเทิิง
แผลเก่่า 2520
เกวีียนหััก 2521
กุุญแจรััก 2521
สามคนผััวเมีีย 2521
รอยไถ 2522
ลููกทาส 2522
ไอ้้คลั่่�งทะเลโหด 2522
บ้้านไร่่นาเรา 2522
คู่่�โจร 2523
รุ้้�งเพชร 2523
สิิงห์์คะนองปืืน 2524
ตะวัันสีีทอง 2525
ฆ่่าข้้ามแดน 2527
7 ปีีกว่่า จากวัันแรกเริ่่�มต้้นชีีวิิตนัักแสดง
จนถึงึ งานแสดงภาพยนตร์์ร่่วมกััน
ในเรื่่อ� งสุุดท้้าย
แม้้เวลาจะผ่่านนานแค่่ไหน ยัังมีีความเคารพ
และความระลึึกถึึงพี่่�เอกเสมอมา

การ์์ตููน - นัันทนา เงากระจ่่าง
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กราบลาคุุณอา/ตา สรพงศ์์ ชาตรีี
พระเอกตลอดกาลของพวกเรา
ขอร่่วมไว้้อาลััยต่่อการจากไปของ
อาเอก สรพงศ์์ ชาตรีี ที่่�เคารพรัักของแอฟ
คุุณตาเอกใจดีีของปีีใหม่่ค่่ะ
ตลอดสิิบกว่่าปีีที่่�ได้้มีีโอกาสร่่วมงาน
กัับอาเอกในภาพยนตร์์ ตำำ�นานสมเด็็จ
พระนเรศวรฯ เราอยู่่กัั� นเหมืือนครอบครััว
ผ่่านอะไรกัันมามากมาย อาเอกรััก
ห่่วงใย และให้้คำำ�สอนพวกเราเหมืือนเป็็น
ลููกหลานเสมอ ดีีใจที่่�ได้้มีีโอกาสไปเยี่่�ยม
อาเอกวัันนั้้น� ได้้ส่่งความรัักและกำำ�ลัังใจให้้อา
ยัังจำำ�สายตาที่่�อามองแอฟได้้เลยค่่ะ
แอฟขอขอบพระคุุณสำำ�หรัับความเมตตา
ที่่�อามีีให้้แอฟและปีีใหม่่เสมอมานะคะ
อาเอกจะอยู่่ใ� นใจพวกเราตลอดไปค่่ะ
#สรพงศ์์ชาตรีี

แอฟ - ทัักษอร
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อาลััย อาดููร เพื่่�อนรััก และเพื่่�อน
ที่่�เคยเกืือบตายด้้วยกััน
มรณํํ ปริิโยสานััง เม ชีีวิิตััง
ที่่�สุุดแห่่งชีีวิิต ก็็คืือความตาย
คนดีี จากไปก็็แต่่เพีียงสัังขาร
มรณกรรมของ “เอก” สรพงศ์์ ชาตรีี ย่่อมยัังความเศร้้าสลดและเสีียดาย
มาสู่่�บรรดาคนในวงการหนัังไทย และครอบครััว ตลอดจนบุุตรหลาน ญาติิ
มิิตร ที่่�มีีความรัักในตััวของ “เอก” อย่่างสุุดซึ้้�ง
แต่่ทุุกสิ่่�ง ทุุกอย่่างย่่อมเป็็นไปตามอำนาจแห่่งกรรม ไม่่มีีใครสามารถ
อยู่่�ค้้ำฟ้้าได้้ ดัังพระพุุทธวจนะตรััสไว้้ว่่า
“สัังขารทั้้�งหลายไม่่เที่่�ยงหนอ
มีีการเกิิดขึ้้�นและเสื่่�อมสิ้้�นไปเป็็นธรรมดา เกิิดขึ้้�นแล้้วก็็ย่่อมดัับไป”
“เอก” สรพงศ์์ ชาตรีี ได้้จากเราไปแล้้วก็็จริิง แต่่ยัังก่่อน “เอก” จากไป
ก็็แต่่เพีียงสัังขารเท่่านั้้�น ส่่วนคุุณงามความดีี และผลงานที่่�ได้้สร้้างไว้้ ทั้้�งที่่�
เป็็นจอแก้้วและจอเงิินนัับร้้อย ๆ เรื่่�อง ยัังคงติิดตาตรึึงใจและดำรงอยู่่�เป็็น
บัันทึึกแห่่งประวััติิศาสตร์์ของวงการบัันเทิิงไทยชั่่�วนิิรัันดร์์
ข้้าพเจ้้า กัับ “เอก” พบกัันครั้้�งแรกในงาน “มงกุุฎดาว” ที่่�จััดโดย คุุณสุุธีี
มีีศีีลสััตย์์ อดีีตนายกสมาคมผู้้�สื่่�อข่่าวบัันเทิิงแห่่งประเทศไทย
หลัังจากนั้้�น เราได้้ร่่วมกัันแสดงหนัังหลายเรื่่�อง ส่่วนใหญ่่จะเป็็นหนัังบู๊๊�
แอคชั่่�น และในปีี 2523 เราทั้้�งสองได้้เล่่นหนัังบู๊๊�ด้้วยกัันเรื่่�อง “คู่่�โจร”
ของ คุุณชาย มีีคุุณสุุต สร้้างและกำกัับการแสดง
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อยากชมความสามารถของดารานัักแสดงที่่�ชื่่�นชอบ ดัังนั้้�น หนัังไทยเรื่่�อง
“คู่่�โจร” ที่่�เราทั้้�งสองต้้องประชัันกัันจึึงต้้องแสดงเอง มีีอยู่่�คราวหนึ่่�งใน
ฉากของเรื่่�องนี้้� เมื่่�อเสืือสำรวยและเอ๋๋ถููกกำลัังตำรวจล้้อมจัับ จนต้้อง
พากัันหนีีขึ้้�นไปบนภููเขา กำลัังตำรวจไล่่ติิดตามมาจนถึึงใกล้้หน้้าผา ที่่�
เบื้้�องหน้้ามีีลำธารสายน้้ำตกเชี่่ย� วกราก คู่่�โจรทั้้ง� สองหมดหนทางที่จ่� ะหนีีได้้
จึึงต้้องตััดสิินใจโดดลงจากหน้้าผาลงสู่่�ลำธาร ในเวลานั้้�นเป็็นช่่วงหน้้าฝน
และก่่อนหน้้าการถ่่ายทำหนััง ฝนได้้ตกหนัักมาหลายวััน น้้ำฝนที่่�ไหลจาก
น้้ำตกลงมานั้้�นจึึงมีีจำนวนมาก ไหลแรงและเชี่่�ยว ถึึงแม้้ว่่าคณะกองถ่่าย
ทำหนัังที่่ตั้� ง้� กล้้องอยู่่�เบื้้�องล่่างเพื่่�อจะได้้ถ่่ายภาพที่่ส� วยงามสมจริิง แต่่ด้้วย
เสื้้อ� ผ้้า รองเท้้าของนัักแสดงนั้้น� มีีความยากลำบากต่่อการที่่จ� ะว่่ายพยุุงตััว
ในกระแสน้้ำเชี่่�ยวได้้ จึึงเอาไม่่ไหว กระแสน้้ำได้้พััดพาข้้าพเจ้้าและเอก
จนไปถึึงหััวโค้้งทางแยกที่่� เ ป็็ นช่่ อ งทางน้้ำวน ในจัั ง หวะนั้้� น ได้้มีีคนที่่�
ขัับเรืือหางยาว ตััดสิินใจฝ่่ากระแสน้้ำเข้้าไปช่่วยข้้าพเจ้้ากัับเอกขึ้้น� เรืือมาได้้
นี่่�ถ้้าช้้าอีีกนิิดเดีียว ข้้าพเจ้้าคงไม่่ได้้มาเขีียนคำไว้้อาลััย ให้้เพื่่�อนมิิตร
และผู้้�มีีเกีียรติิได้้อ่่านกัันแล้้วละครัับ
“คู่่�โจร” เป็็นหนัังบู๊๊� และการต่่อสู้้�ด้้วยเล่่ห์์เหลี่่�ยมและชั้้�นเชิิงอย่่างมัันส์์
สะใจอีีกเรื่่�องหนึ่่�ง
๐	บััญชรชีีพเพื่่�อนได้้	ปิิดลง
	มีีม่่านคืือดีีคง
อยู่่�ได้้
เถลิิงชื่่�อสกุุลวงศ์์	ยัังอยู่่�
สถิิตย์์ทั่่�วธรณิินทร์์ไซร้้	 แหล่่งหล้้า แดนสยามฯ

หนัังเรื่่อ� งนี้้� ข้้าพเจ้้าเล่่นเป็็นโจร ชื่่อ� “เสืือสำรวย” (นาท ภููวนััย) ส่่วน “เอก”
เล่่นเป็็น “เอ๋๋” (สรพงศ์์ ชาตรีี)

ข้้าพเจ้้าหวัังว่่า ด้้วยเดชะกุุศลผลบุุญที่่� “เอก” ได้้กระทำไว้้ในภพนี้้� คงจะ
เป็็นกำลัังส่่งเสริิมให้้ดวงวิิญญาณอัันบริิสุทธิ์์
ุ � ของ “เอก” ได้้เสวยสุุขสมบััติิ
ในสััมปรายภพโน้้นทุุกประการ

หนัังเรื่่�องนี้้�มีีบทบู๊๊�เสี่่�ยงตายหลายครั้้�งที่่�ต้้องแสดงเอง ด้้วยหนัังไทยในยุุค
สมััยนั้้�น ไม่่นิิยมใช้้สตั๊๊�นท์์แมน (ตััวแสดงแทน) เพราะแฟน ๆ หนัังไทย

นายอุุดมพร คชหิิรััญ (นาท ภููวนััย)

วัันที่่� เ อกเสีี ยชีี วิิ ต ผมเพิ่่� ง กลัับไปบ้้านที่่�
อ.มหาชนะชััย จ.ยโสธร ทำำ�ธุุระที่่�บ้้านเสร็็จก็็
รีีบกลัับมาร่่วมงานสวดอภิิธรรมและแสดง
ความเสีียใจกัับน้้องเดืือนภรรยาของเอก
ผมกัับเอกเกิิดปีีเดีียวกััน ปีีฉลูู 2492 ผม
เล่่นหนัังคู่่กัั� บสรพงศ์์เรื่่อ� งแรกคืือ นายฮ้้อย
ทมิิฬ เมื่่�อประมาณปีี 2523 เอกเล่่นเป็็น
นายฮ้้อยเคน ผมเล่่นเป็็นผู้้�ช่่วยนายฮ้้อย
และมาเล่่นเรื่่�อง มืือปืืน ที่่�ท่่านมุ้้�ยกำ�กัั
ำ บ
ร่่วมกัับเอก หลัังจากนั้้น� หนัังเกืือบทุุกเรื่่อ� ง
ที่่�ท่่านมุ้้�ยกำ�กัั
ำ บ ผมก็็มีีโอกาสได้้เล่่นร่่วม
กัับเอกเรื่่�อยมา เอกเป็็นคนที่่�มีีน้ำ�ำ� ใจกัับ
ทุุกคนในกองถ่่าย โดยเฉพาะกัับแม่่ครััว
ซึ่่� ง จะรัักเอกมาก ในการถ่่ายทำำ� เอกจะ
เป็็นผู้้�ช่่วยท่่านมุ้้�ย ช่่วยแนะนำำ�การแสดง
ผมเองก็็ได้้รัับคำำ�แนะนำำ�จากเอกหลายครั้้ง�
หนัังเรื่่� อ ง คนเลี้้� ย งช้้าง ที่่� ผ มได้้รางวััล
ตััวประกอบยอดเยี่่�ยมเอกก็็มีส่่ี วน เอกเป็็นคน
ที่่�ใจบุุญสุุนทาน เห็็นใจคนตกทุุกข์์ได้้ยาก
บางครั้้�งเพื่่�อนในวงการแสดงเดืือดร้้อน
เอกก็็ช่่วยให้้ค่่าใช้้จ่่าย หลายคนออกปากชม
ว่่าเอกเหมืือนพ่่อพระ เอกเป็็นคนง่่าย ๆ
รัักครอบครััว ไม่่เคยลืืมบ้้านเกิิด ผมเคย

ไปเยี่่�ยมบ้้านเกิิดกัับเอกที่่� อ.มหาราช
จ.พระนครศรีีอยุุธยา ไปอาบน้ำำ�ที่่
� �คลอง
หน้้าบ้้านด้้วยกััน เอกมีีความสุุขทุุกครั้้�ง
ที่่�ได้้กลัับบ้้าน ยัังคิิดถึึงเพื่่อ� นเสมอ ขอให้้
ดวงวิิญญาณของเอกไปสู่่�สรวงสวรรค์์
อยู่่ใ� นภพภููมิิที่่ดี
� ต
ี ลอดไป

รณ ฤทธิิชััย คานเขต
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ผมเกืือบจะไม่่ได้้เป็็น
สรพงศ์์ ชาตรีี อย่่างทุุกวัันนี้้�

เป็็นประโยคเด็็ดในโฆษณาเพื่่�อรณรงค์์ให้้คนข้้ามทางม้้าลายหรืือ
สะพานลอยของคณะกรรมการป้้องกัันอุุบััติิภััยแห่่งชาติิ ที่่�ผมและ
คนรุ่่�นราวคราวเดีี ย วกัันยัังชอบมาเล่่ น แซวกัันตอนข้้ามถนน
หรืือใกล้้สถานการณ์์หน้้าสิ่่�วหน้้าขวานให้้เป็็นที่่�สนุุกสนาน ทุุกคน
ชอบจะแทนตััวว่่าเป็็นพระเอก หล่่อ เท่่ แนวลููกทุ่่�ง จริิงใจ ใสซื่่�อ
อย่่างสรพงศ์์ หรืือที่่�ทุุกคนรวมทั้้�งผมด้้วย ได้้มีีโอกาสเรีียกนัักแสดง
ผู้้�มากความสามารถท่่านนี้้�ว่่า พี่่�เอก
“แผลเก่่า” กัับบทขวััญ ที่่�ผมยัังจำได้้ว่่า พี่่�เขาเท่่ และจริิงใจ
“ผีีหััวขาด” ที่่�เผลอเอามืือปิิดตาเพราะน่่ากลััว แต่่ก็็ยัังอดสงสาร
ในความรัักที่่�ผีีหััวขาดตนนี้้�มีี
เป็็นนัักแสดงที่่�สมบุุกสมบััน คลุุกดิินกิินฝุ่่�น หุ่่�นล่่ำ และนำอารมณ์์
ผู้้�ดููไปสู่่�เรื่่�องราวอย่่างมีีมนตร์์ เป็็นนัักแสดงระดัับบรมครููที่่�มีีเสน่่ห์์
ที่่�สำคััญ คืือวางตััวเป็็นกัันเองกัับทุุกคน ยิ้้�มง่่าย ไม่่เคยบ่่นให้้นัักแสดง
รุ่่�นน้้อง ๆ เสีียกำลัังใจเวลาที่่�พวกเขาทำพลาด มีีวิินััย การซ้้อม
การฝึึก เป็็นต้้นแบบ นัักบู๊๊�
ผมประทัับใจทุุกครั้้�งที่่�เห็็นพี่่�เอกแสดง พี่่�เอกแสดงได้้ทุุกบทบาท
แม้้ในบทหมื่่�นราชเสน่่หา ในภาพยนตร์์อย่่าง “สุุริิโยไท” บทบาท
นัักรบตาบอดผู้้�ทรนงองอาจ
และในบทผู้้ท� รงศีีลผู้้เ� ปี่่�ยมด้้วยปััญญาและเมตตา อย่่างมหาเถรคัันฉ่่อง
ใน “ตำนานสมเด็็จพระนเรศวรมหาราช”
นอกจากนี้้� ใ นสายตาผม พี่่� เ อกคืื อ บุุ คค ลที่่� มีี ค วามกตััญญูู ม าก
คอยเอาใจใส่่ดููแลผู้้�มีีพระคุุณไม่่เคยบกพร่่อง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งต่่อ
ท่่านมุ้้�ย หม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล
พี่่�เอกปฏิิบััติิได้้สมเกีียรติิยิ่่�ง สมกัับที่่�ได้้พระนามของท่่านมุ้้�ย มาเป็็น
นามสกุุลในการแสดง สรพงศ์์ ชาตรีี

กรรมดีี คืือความดีี
สรพงศ์์ ชาตรีี
คืือผู้้ป� ระพฤติิธรรม
กราบพระธรรมนำำ�พี่่เ� อกสู่่ภ� พภููมิิแห่่งธรรมดีี
224

กราบลาพี่่�เอกด้้วยความเคารพ
ต่่อดวงวิิญญาณของนัักแสดง
ผู้้�ยิ่่�งใหญ่่ตลอดกาล

ตั๊๊�ก นภััสกร มิิตรธีีรโรจน์์

ผมกัับสรพงศ์์ เรามีีความฝัันที่่�ตรงกัันอัันแสนไกลคืือ ฝัันกลางวััน และเราก็็
เข้้าสู่่ว� งการพร้้อมกัันที่่�วัังละโว้้ เป็็นจัังหวะที่่�หม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล กำำ�ลัังหาดารา
ใหม่่เพื่่อ� แสดงหนัังทีีวีช่่ี อง 7 สีีเรื่่อ� ง “ห้้องสีีชมพูู” เรื่่อ� ง “หญิิงก็็มีหััี วใจ” และได้้เล่่น
ภาพยนต์์ 35 มม. เรื่่อ� ง “มัันมากัับความมืืด” ภาพยนตร์์ทุุกเรื่่อ� ง สรพงศ์์จะได้้เป็็น
พระเอก ส่่วนผมจะได้้เป็็นพระรองหรืือไม่่ก็็เป็็นผู้ร้้�้ ายทุุกเรื่่อ� ง ส่่วนตััวจะห่่างกัันก็็
ช่่วงต่่างคนต่่างแยกกัันทำำ�งาน จะเจอกัันเฉพาะเล่่นหนัังบางเรื่่อ� งเท่่านั้้น� เราแยกกััน
เพราะบทบาทการแสดงที่่�ผมเป็็นผู้ร้้�้ าย แต่่เขาเป็็นพระเอก บางครั้้ง� ต้้องเข้า้ ห้ำำ�หั่่
� น�
กัันตามบทบาทเหมืือนศััตรููคู่่แ� ค้้นกัันมาแต่่ปางไหน
การจากไปของสรพงศ์์ ชาตรีี ไม่่ได้้มีีกล่่าวลา
แต่่เขาเคยพููดกัับผมเสมอเมื่่�อเราพบปะกัันก่่อนที่่�เขาจะจากไปว่่า “ดามพ์์...ทำำ�บุุญ
เยอะ ๆ นะเพื่่อ� น” ซึ่่ง� ยัังไม่่เคยมีีเพื่่อ� นในวงการสัักคนที่่�จะพููดกัับเราเช่่นนี้้�เลย
สิ่่�งที่่�ผมจะบอกกัับสรพงศ์์ ขอให้้สิ่่�งที่่�เคยคิิดหวัังตั้้ง� ใจนั้้น� ได้้สมหวัังดัังใจหมายแล้้ว
ขอให้้ด้้วยบุุญบารมีีของเพื่่�อนที่่�สร้้างคุุณงามความดีีมาตลอดเวลา 50 กว่่าปีี
จนสิ้้�นอายุุขััย
ขอให้้เพื่่อ� นไปสู่่สุุ� คติิสู่ภ�่ พภููมิิที่่ดี� นี ะเพื่่อ� น

จาก...ดามพ์์ ดััสกร
(ชื่่�อจริิง ดามพ์์ เผด็็จดััสกร)
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กราบขอบพระคุุณผู้เ�้ กี่่�ยวข้้อง เป็็นเกีียรติิอย่่างสููงที่่�ได้้ร่่วมบัันทึึก
เราต่่างได้้ชื่่�อว่่า เป็็นศิิษย์์ก้้นกุุฏิิของท่่านมุ้้�ย หม่่อมเจ้้า ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล
ในปีี 2509 ถึึงครอบครััวจิิ น ดานุุ ช จะเป็็ น ที่่� รู้้� จัั ก ในวงการ โดย
คุุณพ่่อ ส. อาสนจิินดา ปลุุกปั้้�น ด.ญ. ตุ๊๊�กตา ให้้เป็็นนัักแสดงเด็็ก
คุุณแม่่สายพิิณ จิินดานุุช เป็็นแม่่บ้้าน แม่่ค้้า แม่่เล้้า คุุณนาย...พ่่อ
ทองพร้้อม จิินดานุุช เป็็นตััวตลก และแม่่เองก็็จััดหานัักแสดงหน้้าใหม่่
จััดตััวประกอบเป็็นร้้อยเข้้าฉาก และปั้้�นลููกหลานจริิงกัับเด็็กละแวกบ้้าน
เป็็นดาราเด็็กภายใต้้ตระกููลจิินดานุุช แต่่พอปีี 11 - 12 ท่่านจะเปิิดตััว
พร้้อมมิิ ต รภาพยนตร์์ หนัังทีี วีี ทุุ ก เรื่่� อ งของท่่ า นก็็ ต้้ องมีี พ วกเราอยู่่�
ทุุกบทบาทภายใต้้สัังกััดพร้้อมมิิตรภาพยนตร์์ คุุณแม่่กัับพี่่�สาวทำธุุรกิิจ
กองถ่่ า ย คอยติิ ด ต่่ อ พี่่� โ ดม, ดาม, คม, ลัักษณ์์ , พี่่� อูู ม ฯลฯ พี่่� เ ขย
คุุณผจญ ดวงขจร เป็็นช่่างไฟกองถ่่าย พ่่อเล่่น “มัันมากัับความมืืด”
“เขาชื่่�อกานต์์” “ทองพููน ฯ”
แต่่พี่่�เอกมีีคนพามากราบท่่าน คลานมากราบใกล้้ ๆ อย่่างนอบน้้อม
สุุดกำลััง บ่่งบอกถึึงความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจอย่่างยิ่่�ง วัันนั้้�นเรานั่่�งอยู่่�ข้้างท่่าน
ข้้างคุุณหญิิงนุ้้�ย (เราเป็็นสหายธิิดาท่่านที่่�อยู่่�ประจำกิินนอนเตีียงเดีียวกัับ
คุุณหญิิงคุุณชายตลอด 2 - 3 ปีี ท่่านจึึงเลี้้�ยงเหมืือนลููก) แม่่กัับพี่่�เอก
มีีห้้องนอนส่่วนตััวอยู่่�ที่บ้้่� านหลัังสี่่� เราเรีียกว่่า “บ้้านหลัังสี่่”� เป็็นบ้้านในวััง
ถััดจากบ้้านท่่าน ใช้้ทำเป็็นออฟฟิิศ ชั้้�นบนมีี 3 ห้้อง ห้้องแม่่ ห้้องพี่่�เอก
แล้้วก็็ห้้องทำงาน...ไว้้ตััดต่่อ ประชุุม ชั้้�นล่่างฝ่่ายศิิลปกรรมยึึดพื้้�นที่่�
ปั้้�นหุ่่�น หล่่อขวด แก้้วประกอบฉาก ไม้้หน้้าสามปลอม เวลาตีีหััวไม่่แตก
ท่่านมุ้้�ยชอบพููดเสมอว่่าคััทแรกของ สรพงศ์์ คืือ อุ้้�ม ด.ญ.ตุ๊๊�กตากระโดด
ข้้ามคููน้้ำ หนีีระเบิิดที่่�กำลัังจะตู้้�มม !!
ถ้้าจำไม่่ผิิดมีีเรืือจำลองแล้้วระเบิิดด้้วย ชื่่�อเรื่่�อง “หญิิงก็็มีีหััวใจ” ถึึงจะ
7 - 8 ขวบ แต่่ฉากมัันระทึึก เราเลยจำทุุกท่่วงท่่าของพี่่�เอกได้้ละเอีียด
พ่่อเราเป็็นคนพููดตอนต้้นเรื่่�องว่่า
“ใช่่... เขาชื่่อ� กานต์์” เปิิดฉากมาพระเอกหน้้าใหม่่ของท่่านก็็โดนยิิงตายเลย
ท่่านมั่่�นใจว่่าพี่่�เอกจะดัังเปรี้้�ยงปร้้างในวงการภาพยนตร์์ไทย ก่่อนหนััง

จะฉาย 1 วััน เรา 5 คนไปวนอยู่่�หน้้าโรงหนัังหลายรอบ ท่่านมัักจะ
ขัับรถแวนคู่่�ใจพาหม่่อม คุุณหญิิง คุุณชาย และเราออกมาเที่่�ยวข้้างนอก
วัันนั้้�นท่่านตั้้�งใจขัับไปวนดููหน้้าโรงหนััง เห็็นคััทเอ้้าท์์ใหญ่่หน้้าพี่่�เอก
ที่่�มีีจมููกใหญ่่เบ้้งยิ่่�งกว่่าอยู่่�บนตึึก ไม่่เคยพููด แต่่ความเป็็นเด็็ก ความเป็็น
ลููกศิิษย์์มัันก็็มีีอารมณ์์อิิจฉาเล็็ก ๆ ว่่าท่่านรัักพี่่�เอกมาก ตื่่�นเต้้นกัับดาว
ดวงใหม่่ที่่�ท่่านสร้้างให้้วงการ ท่่านมุ้้�ยพููดว่่า
... “จมููกแบบนี้้�แหละ มัันจะดััง!!”
มุุมมองของเด็็ก พี่่�เอกหล่่อสะดุุดตาตั้้�งแต่่วัันแรก เหมืือนไม่่ใช่่คนไทย
เป็็นศิิษย์์ท่า่ น การแสดงย่่อมดีีกัันทุุกคนอยู่่�แล้้ว แต่่พี่่เ� อกดีีพิเิ ศษ ครั้้ง� หนึ่่ง�
แสดงเป็็นลููกสาวที่่�เหยีียบกัับระเบิิด ก่่อนตายเรีียกชื่่�อพ่่อ แล้้วก็็ตาค้้าง
ในอ้้อมประคองของพ่่อ กล้้องค่่อย ๆ ซููมเห็็นความสะเทืือนอารมณ์์ของพ่่อ
คนตาย ตานิ่่�งสนิิทแต่่มีน้้ี ำตาไหลแบบช่่วยไม่่ได้้จริิง ๆ พอคััท เสีียงปรบมืือ
ดัังสนั่่�นท่่ามกลางทีีมงานต่่างประเทศทั้้ง� หมด ดาราดัังจากอเมริิกา ฮ่่องกง
เช่่น แนนซี่่� ขวััญ ( จาก “ซููซี่่� วอง” ) ติิงลี่่� ทีีมงานชาว อิิตาลีี ตื่่น� เต้้นประทัับใจ
ในฝีีมืือการแสดงของพี่่�มาก
เรื่่�อง “ถ้้าเธอยัังมีีรััก” ท่่านใช้้เวลาถ่่ายทำเพีียง 20 กว่่าวััน แต่่ท่่านโปรด
เรื่่�องนี้้�ที่่�สุุด ขัับลงใต้้ แวะตรงไหนถ่่ายตรงนั้้�น ซีีนหนึ่่�งเจาะถ่่ายพี่่�เอก
เล่่าเรื่่�องก่่อน พอมาถึึงเรา ตามัันบวมช้้ำเพราะร้้องไห้้ไปกัับพี่่�เอกแถมคิิว
ตััวเองก็็น้้ำตาหมด...หยุุดรอนานมาก ๆ ท่่านไม่่โกรธ สั่่�งพัักไฟ บอก
“ ไอ้้ตุ๊๊�ก...มานี่่�ดิ๊๊� !”
พอสิ้้น� เสีียงท่่าน เราก็็พรููออกมาทัันทีี... เสีียใจที่ท่� ำให้้พ่่อผิิดหวััง บรรยาย
ไม่่ ถููกว่่ าเคารพรัักผููกพัันฝัั ง ใจกัับการเป็็ น ศิิ ษย์์ก้้นกุุฏิิท่่ านมุ้้�ย อย่่ างไร
อัันที่่จริ
� งิ ท่่านเลี้้ย� งพี่่�เอก เลี้้ย� งเราเหมืือนลููกแท้้ ๆ มาตลอด คุุณสรพงศ์์ ชาตรีี
คืื อ บุุ ค ลากรทรงคุุ ณ ค่่ า ... ศิิ ล ปิิ น แห่่ ง ชาติิ แต่่ น้้ องขออนุุ ญ าตแสดง
ความเคารพรัักจากหััวใจของเด็็กที่่�โตมากัับ “พร้้อมมิิตรภาพยนตร์์”
เกิิดและโตกัับพ่่อ...หม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล

ด้้วยความอาลััยยิ่่�ง
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เอกเพื่อนรัก
ถ้าเราไม่ได้เป็นมุสลิม!
จะบวชให้้ไปเลย!
รักและคิดถึงมากที่สุด!
ถ้าบุญเรามีถึงจะขอขึ้นไปเจอเพื่อนรักอีกครั้งบนสวรรค์!
รอนะครับ!
รักเพื่อนที่สุด

ฤทธิ์ ลือชา
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พี่่�เอก สรพงศ์์ ชาตรีี คืือบุุคคลแรกที่่�ในชีีวิิตของผม ต้้องจดจำ
เพราะคืือบัันไดให้้ผมได้้ไต่่เต้้าเข้้าวงการบัันเทิิงมาจนถึึงทุุกวัันนี้้�
ย้้อนไปเมื่่�อเกิิด 40 ปีีที่่�แล้้ว ผมได้้มีีโอกาสเข้้าไปอยู่่�ในสัังกััด
ของป๋๋าสมนึึก เอี่่�ยวเจริิญ ซึ่่�งเป็็นผู้้�จััดการของพี่่�เอก สรพงศ์์
ชาตรีี ตอนนั้้�นป๋๋าสมนึึกเปิิดเป็็นบริิษััท ทำเกี่่�ยวกัับโมเดลลิ่่�ง
หาตััวประกอบและนัักแสดง เพื่่� อ ส่่ ง กัับเอเจนซี่่� ต่่ า ง ๆ
ที่่�ต้้องการนำ extra ไปถ่่ายงานโฆษณา หรืือเป็็นตััวประกอบ
หนััง ซึ่่� ง ผมก็็ ห นึ่่� ง ในสมาชิิ ก ของป๋๋ า สมนึึก เอี่่� ย วเจริิ ญ
ถ้้าย้้อนกลัับไปสมััยสััก 40 ปีีที่แ่� ล้้ว พระเอกที่่ชื่่� อ� สมบััติิ เมทะนีี
สรพงศ์์ ชาตรีี อยู่่�ในใจผมมาตลอด เป็็นพระเอกที่่�ผมชื่่�นชอบ
และชื่่�นชมมากที่่�สุุดในยุุคนั้้�นและปััจจุุบััน มีีบางครั้้�งที่่�ผมเป็็น
ปลื้้�มและดีีใจมาก ๆ ที่่ไ� ด้้เห็็นพี่่�เอกมาที่่บ� ริิษััทป๋า๋ สมนึึก ตอนนั้้น�
ก็็ไม่่มีีกล้้อง ไม่่มีีโทรศััพท์์มืือถืือ ได้้แค่่เข้้าไปไหว้้ไปแตะเนื้้�อ
ต้้องตััวก็็ถืือว่่าโชคดีีที่่�สุุดแล้้ว ไม่่บ่่อยครั้้�งครัับที่่�ได้้เจอพี่่�เอก
เพราะช่่วงนั้้�นพี่่�เอกแทบจะถ่่ายหนัังเกืือบทุุกวััน ในใจผม
ก็็นึึกเสมอว่่า วัันหนึ่่�งป๋๋าสมนึึกจะต้้องส่่งผมไปเป็็น extra
ในหนัังที่่�พี่่�เอกเล่่น ขอแค่่นั้้�นจริิง ๆ อยากเห็็นพี่่�เอกในเวลา
ทำงาน ถ้้าเป็็นบุุญก็็คืือได้้ร่่วมเฟรมกัับพี่่�เอก คงจะโชคดีีมาก
ผมเป็็นตััวประกอบอยู่่�ในบริิษััทของป๋๋าสมนึึก เอี่่�ยวเจริิญ
อยู่่�ได้้สัักระยะหนึ่่�ง ก็็ได้้มีีโอกาสไปเล่่นหนัังเป็็นตััวประกอบ
อยู่่�ประมาณ 5 - 6 เรื่่� อ ง มีี เ รื่่� อ งหนึ่่� ง ที่่� ไ ด้้ยืื น ข้้างหลััง
พี่่�เอก สรพงศ์์ ชาตรีี คืือเรื่่�องนิิจ เป็็นฉากที่่�พี่่�เอกแต่่งงานกัับ
จารุุ ณีี สุุ ข สวััสดิ์์� ในฉากนั้้� น ผมได้้เป็็ น เพื่่� อ นเจ้้าบ่่ า วกัับ
คุุณเอกพัันธ์์ ซึ่่�งได้้ยืืนอยู่่�ข้้างหลัังพี่่�เอกและจารุุณีี ตอนนั้้�น
ผมจำได้้ว่่าผมใส่่วิกิ เพราะผมเรีียน ร.ด.อยู่่� เอกพัันธ์์ไม่่ได้้เรีียน
ผมยาว เขาอยากให้้หน้้าเหมืือนกััน ผมก็็เลยต้้องใส่่วิิก วัันนั้้�น
ผมปลาบปลื้้�มใจมาก ขอให้้ช่่างภาพถ่่ายรููปผมเก็็บเอาไว้้
แล้้วอััดกรอบมาให้้ผม จากนั้้น� ผมก็็เล่่นอีีกประมาณ 4 - 5 เรื่่อ� ง
จนกระทั่่�งความฝัันผมก็็เป็็นจริิง ผมได้้เล่่นหนัังที่่�มีีบทพููด
กัับพี่่� เ อกเรื่่� อ งแรก ข้้ามากัับพระ และได้้เล่่ น ประกบกัับ
สมบััติิ เมทะนีี พระเอกทั้้�งสองท่่า นนี้้� เป็็นพระเอกที่่� ผม
ชื่่�นชอบชื่่�นชมมาตั้้�งแต่่เด็็ก และมีีโอกาสได้้มาเล่่นเรื่่�องแรก
พบทั้้ง� สองท่่านเลย พี่่�เอก สรพงศ์์ เรีียกผมเข้้าไปแนะนำแล้้วก็็
สอนวิิชาความรู้้�ในการแสดง ผมประทัับใจมาก แล้้วก็็ฝากผม
กัับพี่่�คมน์์ อรรฆเดช ผู้้�กำกัับในเรื่่�อง ข้้ามากัับพระ แล้้วก็็ปั้้�น

ผมเป็็นพระเอกตั้้�งแต่่เรื่่�องนั้้�นเป็็นต้้นมา พี่่�เอกเป็็นผู้้�ที่่�ให้้ชื่่�อ
ผมว่่า บิิณฑ์์ เพราะตอนนั้้�นชื่่�อจริิงผมชื่่�อว่่า ท็็อป บรรลืือฤทธิ์์�
ชื่่�อออกฝรั่่�ง ก็็เลยต้้องเปลี่่�ยนเป็็นชื่่�อไทย ๆ พี่่�เอกในหนัังเรื่่�อง
ข้้ามากัับพระ ชื่่�อว่่า บิิณฑ์์ บารมีี จึึงแนะนำพี่่�คมน์์ ให้้ตั้้�งชื่่�อ
ผมเหมืือนกัับชื่่อ� พี่่�เอกในหนัังเรื่่อ� งข้้ามากัับพระ จึึงเป็็น บิิณฑ์์
บรรลืือฤทธิ์์� ตั้้�งแต่่วัันนั้้�นเป็็นต้้นมา พี่่�เอก สรพงศ์์ ชาตรีี ไม่่ใช่่
เป็็นพระเอกแต่่ในจอ นอกจอพี่่�เอก สรพงศ์์ ก็็ยัังเป็็นผู้้�ที่่�มีีแต่่
คนรัักนัับถืือและศรััทธา เป็็นสะพานบุุญให้้กัับหลาย ๆ คน
ช่่วยเหลืือพี่่�น้้องในวงการบัันเทิิงและประชาชนที่่�เดืือดร้้อน
ทั่่�วไป ผมได้้มีีโอกาสเจอพี่่�เอกบ้้างเป็็นครั้้�งคราว โดยเฉพาะ
งานบุุญต่่าง ๆ พี่่�เอกก็็จะพร่่ำสอนเรื่่�องการทำบุุญ เรื่่�องการ
ฆ่่าสััตว์์ตััดชีีวิติ เกืือบทุุกเรื่่อ� ง ที่เ่� ป็็นประโยชน์์กัับการดำเนิินชีีวิติ
ทุุกวัันนี้้�ผมไม่่เคยลืืมพี่่�เอก สรพงศ์์ ชาตรีี แม้้แต่่วัันเดีียวเลย
ผมทราบเรื่่�องมาตลอด ที่่�พี่่�เอกป่่วย ผมก็็ได้้เข้้าไปเยี่่�ยมไป
ให้้กำลัังใจ ในทุุก ๆ ครั้้�งที่่�มีีโอกาส พี่่�เอกเป็็นคนแข็็งแรงมาก
สุุขภาพจิิตสุุขภาพใจก็็ดีีมาก ไม่่น่่าเชื่่�อนะครัับ ที่่�พี่่�เอกจะ
จากพวกเราเร็็วเกิินไป เสีียดายคนดีี ๆ อย่่างพี่่�เอก ที่ท่� ำคุุณงาม
ความดีีให้้กัับพระพุุทธศาสนามาอย่่างต่่อเนื่่�องต้้องมาจบชีีวิิต
เพราะโรคร้้าย ผมเข้้าใจครัับว่่าทุุกชีีวิติ ต้้องมีีการจาก คนที่่อ� ยู่่�
ก็็ต้้องดำเนิินชีีวิติ ต่่อไป ผมจะเก็็บเรื่่อ� งราวดีี ๆ คำสอนดีี ๆ ของ
พี่่�เอกมาใช้้ในชีีวิิตประจำวัันของผม และในหน้้าที่่�การงาน
ของผมอย่่างเคร่่งครััด ถ้้าดวงวิิญญาณของพี่่�เอกได้้รัับรู้้ใ� นสิ่่ง� ที่ผ่� ม
ทำให้้พี่่�เอก ให้้พี่่�เอกได้้รู้้เ� ลยว่่า ผมทำด้้วยความศรััทธาและรััก
พี่่�เอกอย่่างจริิงใจ ไม่่ต้้องห่่วงนะครัับพี่่�เอก ผมจะพยายามช่่วยเหลืือ
โครงการที่พี่่่� ท� ำมา และยัังไม่่เสร็็จ ผมจะช่่วยเหลืืออย่่างเต็็มที่ครัั
่� บ
รัักพี่่�เอกสุุดหััวใจ พระเอกในหััวใจของผมตลอดกาล

บิิณฑ์์ บรรลืือฤทธิ์์�
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ผมขออนุุญาตกล่่าวคำำ�อำำ�ลาอาลััยแด่่ คุุณสรพงศ์์
ชาตรีี เป็็นผู้้ที่่� ทำ� ำ�ให้้ผม นายไทด์์ บรรลืือฤทธิ์์� จาก
เด็็กบ้้านนอกคอกนาได้้ขึ้้น� มาเป็็นดาราชั้้น� แนวหน้้า
ย้้อนกลัับไปเมื่่�อประมาณ 40 ปีีที่่�แล้้ว ผมชื่่�น
ชอบภาพยนตร์์ไทยเป็็นชีีวิิตจิิตใจ ต้้องดููเกืือบ
ทุุกเรื่่อ� งที่่�มาฉายแถวบ้้าน ไม่่ว่่าจะเป็็นงานวััดงานวิิก
งานอะไรก็็แล้้วแต่่ ที่่�เขาเอาหนัังกลางแปลงมาฉาย
ในยุุคของผม ตอนนั้้�นก็็มีีคุุณมิิตร ชััยบััญชา
คุุณสมบััติิ เมทะนีี และตอนหลััง ๆ ก็็มีคุุณ
ี สรพงศ์์
ชาตรีี ซึ่่ง� โด่่งดัังมาก ผมจำำ�ได้้ว่่าได้้เจอพี่่เ� อก สรพงศ์์
ครั้้�งแรก ซึ่่�งผมเป็็นตััวประกอบตอนนั้้�นไปกัับ
คุุณบิิณฑ์์ บรรลืือฤทธิ์์� ภาพยนตร์์เรื่่อ� งนิิจ ซึ่่ง� เรา
เป็็นเพื่่�อนเจ้้าบ่่าวยืืนอยู่่�หลัังคุุณสรพงศ์์ ชาตรีี
และคุุณจารุุณีี สุุขสวััสดิ์์� ได้้ค่่าตััวเพีียง 100 บาท
แต่่ก็็ ภููมิิ ใ จเหลืือเกิิ น ดีี ใ จมากได้้เห็็ น พระเอก
ตััวเป็็น ๆ คุุณสรพงศ์์ ชาตรีี จากนั้้�นไม่่นานก็็ได้้
เข้้ามาอยู่่�ในสัังกััดของคุุณสรพงศ์์ ชาตรีี ในใต้้
ชื่่�อบริิษััทว่่า CSP ซึ่่ง� ดููแลโดยคุุณสมนึึก เอี่่�ยวเจริิญ
จากวัันที่่�ผมได้้เข้้ามาอยู่่ใ� นสัังกััดของคุุณสรพงศ์์ ชาตรีี
แล้้วก็็ได้้เรีียนรู้้ป� ระสบการณ์์ได้้เรีียนรู้้สิ่่� ง� ต่่าง ๆ ที่่�เรา
ต้้องประพฤติิตััวอย่่างไรให้้อยู่่�ในวงการบัันเทิิง
ให้้เป็็นที่่�รัักของผู้้�หลัักผู้้� ใหญ่่ ให้้เป็็นที่่�รัักให้้เป็็น
ที่่�ชื่่�นชอบของประชาชนผู้้�ที่่�พบเห็็น คุุณสรพงศ์์
ชาตรีี ได้้สั่่�งสอน ได้้บอกกล่่าวทุุกครั้้ง� ที่่�ได้้เจอกััน
นาน ๆ ครั้้�ง ผมจะได้้เจอ พี่่�เอก สรพงศ์์ ชาตรีี
สัักครั้้ง� หนึ่่ง� วัันไหนที่่�เจอวัันนั้้น� ผมมีีความสุุขมาก

และแล้้วสิ่่�ง ที่่� ผ มไม่่เคยคิิ ด ไม่่เคยนึึกมาก่่อน
เลยว่่า คุุณสรพงศ์์ ชาตรีี จะมาจากพวกเราไป
อย่่างไม่่มีี วัั นกลัับ รู้้� สึึ กใจหายเหมืือนสููญเสีี ย
สิ่่� ง ของที่่� เ รารััก ผมเชื่่� อ ว่่าทุุกคนมีี ค วามรู้้� สึึ ก
เหมืือนกัับผม พี่่�เอกเป็็นอะไรที่่�เอาใจใส่่ดููแลคน
ใกล้้ชิิด มีีหลาย ๆ คนที่่�พี่่�เอกดููแลอยู่่�เยอะมาก
ก็็ต้้องร่ำำ��ร้้อง ร้้องไห้้เสีียใจ เพราะคนที่่�เขารััก
คนที่่�เขามอบชีีวิิตให้้ได้้จากไปอย่่างกะทัันหััน แต่่
พี่่�เอก สรพงศ์์ ไม่่ต้้องเป็็นห่่วงนะครัับ ผมเชื่่�อว่่า
คุุณงามความดีีที่่พี่
� เ่� อกสร้้างเอาไว้้ ตอนที่่�พี่เ่� อกยัังมีี
ชีีวิติ อยู่่� ได้้ทำำ�ทานบารมีี บุุญบารมีี เอาไว้้เยอะมาก
ผมเชื่่�อว่่าสิ่่�งที่่�พี่เ่� อกได้้ทำำ�เอาไว้้ตอนนี้้� เขารอคอย
พี่่�อยู่่�บนสรวงสวรรค์์ อยู่่�บนแดนสุุขาวดีี รอให้้พี่่�
ไปอยู่่ไ� ปพััก ไปใช้้สิ่่�งของเหล่่านั้้น� ที่่�พี่เ�่ อกได้้สร้้างไว้้
ด้้วยหยาดเหงื่่อ� และแรงกายกำำ�ลัังทรััพย์์ที่่ห� ลั่่�งไหล
เข้้ามา เพราะศรััทธาในตััวคุุณสรพงศ์์ ชาตรีี ผมก็็
ขอภาวนาสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์� จงนำำ�ดวงวิิญญาณของ
พี่่�เอก สรพงศ์์ ชาตรีี ไปสู่่�สััมปรายภพ ไปสู่่�บน
สวรรค์์ พี่่�เอก สรพงศ์์ ชาตรีี ควรจะไปพัักและ
เสวยความสุุขอยู่่บ� นฟ้้ากัับในสิ่่�งที่่�พี่เ่� อกได้้ทำำ�เอาไว้้
ผมอยากจะบอกพี่่เ� อก สรพงศ์์ ชาตรีี ว่่าผมรัักพี่่�
ศรััทธาพี่่� และจะรััก และศรััทธาแบบนี้้�ตลอดไป
ตลอดไป ตลอดไป

เอกพัันธ์์ บรรลืือฤทธิ์์�
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เอก สรพงศ์์ ชาตรีี
ต้้นแบบของความกตััญญูู
ต่่อผู้มี�้ พ
ี ระคุุณและต่่อแผ่่นดิิน
ความกตััญญููที่่�ผมพููดถึึงนี้้�เป็็นภาพที่่�ผมคุ้้�นชิินตาเสมอกัับการแสดงออกของพี่่�เอก
ที่่�มีีต่่อท่่านมุ้้�ย ผู้้�ที่่�พี่่�เอกนัับถืือเปรีียบเสมืือนพ่่อ พี่่�เอกไปมาหาสู่่�ท่่านมุ้้�ยเป็็นประจำ
พาท่่านไปทำบุุญ ไปเที่ย่� ว ไปดููหนััง ไปทานอาหาร เวลาที่ท่่� า่ นไม่่สบายพี่่�เอกก็็จะมาหา
ทุุกครั้้ง� ในเรื่่อ� งการแสดงนั้้น� ข้้อแม้้ของพี่่�เอกมีีอยู่่�หนึ่่ง� ประการคืือ แม้้จะติิดถ่่ายทำหนััง
ละครแต่่ถ้้าท่่านมุ้้�ยต้้องการพบ พี่่�เอกก็็จะต้้องมาในทัันทีี นี่่�เป็็นเงื่่�อนไขหนึ่่�งของการ
แสดงละครด้้านหลัังของพี่่�เอก เรีียกได้้ว่่าพี่่�เอกเป็็นเหมืือนคนรู้้ใ� จของท่่านมุ้้ย� และผม
สัังเกตได้้เสมอว่่าเมื่่�อไหร่่ก็ต็ ามที่่พี่่� เ� อก สรพงศ์์ อยู่่�ในกองถ่่าย บรรยากาศของกองถ่่าย
ในวัันนั้้น� จะครื้้�นเครงรื่่น� เริิงเสมอ แม้้ว่่าท่่านมุ้้�ยจะอารมณ์์เสีียบ้้างในบางครั้้ง� แต่่พี่่เ� อก
ก็็สามารถทำให้้มัันผ่่อนคลายเป็็นเรื่่�องเบา ๆ ได้้ตลอด
อีีกประการหนึ่่ง� คืือ ความกตััญญููต่่อแผ่่นดิิน คืือการทำนุุบำรุุงพระศาสนาต้้องถืือได้้ว่่า
วััดหลวงปู่่�โตที่สี่� คิ้้ี ว� นครราชสีีมา เป็็นการก่่อร่่างสร้้างตััวจากความศรััทธาในพระพุุทธศาสนาที่่เ� ริ่่ม� จากความว่่างเปล่่าแต่่สามารถที่จ่� ะรวบรวมจนกลายเป็็นสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� ว
และเป็็นที่่บ่� ม่ เพาะจิิตใจทางศาสนา เพื่่�อสืืบทอดพระพุุทธศาสนาที่่มี� มี าอย่่างยาวนาน
ให้้สืืบต่่อไปอย่่างยั่่�งยืืน เพราะไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายกัับการที่่�จะสร้้างศาสนสถานที่่�ใหญ่่โต
มีีคนไปกราบไหว้้สัักการะ ต้้องถืือว่่าวััดหลวงปู่่โ� ตที่นี่่่� คื� อื สถานที่ที่่� ก่่� อ่ เกิิดจากความกตััญญูู
ต่่อแผ่่นดิินอย่่างแท้้จริิง และภาพคุ้้�นชิินตาของผู้้�คนที่่�ไปกราบไหว้้สัักการะที่่�นั่่�นก็็
จะต้้องเห็็นพี่่�เอกคอยถืือไมโครโฟนประกาศสวััสดีี ด้้วยความยิ้้�มแย้้ม ยิินดีีต้้อนรัับ
ทุุก ๆ คน นี่่�คืือภาพจำของทุุกคนที่่�ไปที่่�นั่่�น
ด้้วยสองประการแห่่งความกตััญญูู คืือ ต่่อบุุคคลและต่่อแผ่่นดิิน ผมจึึงถืือว่่า พี่่�เอก
สรพงศ์์ ชาตรีี เป็็นต้้นแบบของคนที่่�มีีความกตััญญูู สมควรแก่่บุุคคลรุ่่�นหลัังได้้ยึึดถืือ
เป็็นแบบอย่่าง พี่่�เอกจึึงถืือเป็็นบุุคคลที่่�มีีคุุณค่่า และเหมาะสมกัับการเป็็นศิิลปิิน
แห่่งชาติิอย่่างแท้้จริิง

พัันเอก (พิิเศษ) วัันชนะ สวััสดีี
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การจากไปของพี่่เ� อก นำำ�ความเศร้้าสลดมาสู่่ผ� ม
และพี่่น้้� องนัักแสดงภาพยนตร์์ “ตำำ�นานสมเด็็จ
พระนเรศวรมหาราช”ทุุกคนเป็็นอย่่างมาก
พี่่�เอกให้้ความสนิิทสนมและให้้ความเมตตา
กรุุณาต่่อผม และพี่่�น้้องนัักแสดงมาตลอด
ในทุุกครั้้ง� ที่่�เราได้้มีีโอกาสพบเจอกััน ไม่่ว่่าจะใน
ช่่วงระหว่่างถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์หรืือในช่่วงอื่่�น ๆ
ที่่�เราได้้พบเจอกััน นัับได้้ว่่าการจากไปของพี่่เ� อก
เป็็นการสููญเสีียครั้้ง� ใหญ่่ของบุุคคลสำำ�คััญใน
แวดวงศิิลปิินนัักแสดง และวงการภาพยนตร์์
ของชาติิ
ตลอดเวลาที่่�ผ่่านมาพี่่เ� อกได้้สร้้างคุุณประโยชน์์
ให้้กัับสัังคมนานััปการเป็็นที่่�ประจัักษ์์แก่่สัังคม
โดยเฉพาะในเรื่่�องทางพุุทธศาสนา รวมถึึง
การเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีใี ห้้กัับนัักแสดงรุ่่น� หลััง ๆ
เสมอมา
ผมขอแสดงความเสีียใจแก่่ครอบครััว ญาติิสนิิท
บุุคคลใกล้้ชิิด และบุุคคลรอบข้้างของพี่่�เอก
ทุุกท่่านไว้้ ณ ที่่�นี้้�ด้้วย ผมอยากให้้หลาย ๆ
คนได้้เอาสิ่่�งที่่�ดีี ๆ ของพี่่เ� อกไปเป็็นแบบอย่่าง
เพื่่อ� เป็็นการระลึึกถึึงและอาลััยพี่่เ� อกของพวกเรา
และผมขออธิิษฐานให้้ดวงวิิญญาณของพี่่เ� อก
จงไปสู่่สุุ� คติิ

พลตรีี วิินธััย สุุวารีี
ผู้้�รัับบท สมเด็็จพระเอกาทศรถ
“ตำำ�นานสมเด็็จพระนเรศวรมหาราช”
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ไม่่มีีสรพงศ์์ ไม่่มีีมะเดี่่�ยว
ถ้้าตอนปีี 4 อาเอกไม่่ตอบรัับเล่่น #ลมเยาวราช หนัังสั้้�นในวิิชาเรีียน
ของเรา ผมคงไม่่เชื่่�อว่่าความฝััน ความทะเยอทะยานของเราเป็็นจริิงได้้
อาเอกเป็็นดาราคนแรกในชีีวิติ ที่่ผ� มได้้กำกัับ ซึ่่ง� ต้้องขอบคุุณ Prim Opiko
Thippayachan ที่ช่่� ว่ ยติิดต่่อมาเล่่นแล้้วแกก็็เมตตามามอบประสบการณ์์
ให้้กัับเด็็กฟิิล์์มรุ่่�น 35 จำได้้ว่่าเราค่่อนข้้างเกร็็งกัันมากและพยายาม
ทำทุุกอย่่างให้้ดีีที่่�สุุด จนแทบไม่่มีีเวลาได้้ถ่่ายภาพด้้วยกััน เหลืือแต่่ความ
ทรงจำในภาพยนตร์์สั้้�นเรื่่�องนั้้�น
มีีฉากหนึ่่ง� ที่่เ� ราถ่่ายฉากโต๊๊ะอาหารก่่อนแล้้วค่่อยไปถ่่ายฉากเดิินเข้้ามานั่่�ง
ทีีหลััง ปรากฏว่่าของมัันวางรออยู่่�แล้้วทั้้ง� ที่่ก่� อ่ นหน้้านี้้�ตััวละครเพิ่่�งซื้้อ� เข้้ามา
พวกเรานั่่�งคิิดกัันหััวแตกว่่าจะทำยัังไงดีี ที่่�จะไม่่ต้้องรีีชููทนัักแสดงทุุกคน
อีีกรอบเพีียงแค่่วางของผิิดคิิว แถมยัังปล่่อยนัักแสดงร่่วมฉากกัับแก
กลัับบ้้านไปแล้้วด้้วย จะเรีียกมาก็็เกรงใจทุุกคนโคตร ๆ อาเอกเห็็นพวกเรา
สุุมหััวหน้้าเครีียดก็็เข้้ามาถามว่่ามีีอะไรกััน พอบอกเหตุุผลไป แกก็็หััวเราะ
“โธ่่เอ๊๊ย... เรื่่�องแค่่นี้้� เอ็็งก็็ถ่่ายคนใช้้เอาของมาวางก่่อนแล้้วอาเดิินนำ
เข้้าไปให้้ก็็ได้้…”
แล้้วฉากนั้้�นก็็ผ่่านไปอย่่างสวยงาม แล้้วเราก็็ปล่่อยเด๋๋อกัับแกไปอีีกดอก
ในฉากหนึ่่ง� ที่่อ� าม่่าตายแล้้วลููกหลานพากัันไปร้้องไห้้ระงม จู่่� ๆ แกก็็หัันหน้้า
มาทางกล้้องเรานึึกว่่าแกจะบอกอะไร เลยสั่่�งคััท!!
เรา : “อาเอกมีีอะไรหรืือเปล่่าครัับ”
อาเอก : “ไม่่มีีอะไรผมหัันมารัับกล้้อง”
ตอนนั้้�นตะหงิิด ๆ ว่่ารัับกล้้องทำไม ยัังไง เลยให้้ถ่่ายอีีกรอบปล่่อยแก
เล่่นไปตามที่่�แกอยากได้้
ปรากฏว่่าจริิง ๆ เราบล็็อคกิ้้�งทุุกคนให้้หัันหลัังให้้กล้้องหมดเลย การที่่�แก
หัันมาเหมืือน Keep ความรู้้สึึ� กจากการร้้องไห้้ สัักพัักแล้้วน้้ำตาก็็หยาดลง
มาอาบแก้้มสะท้้อนกัับมุุมไฟที่่�สาดลงมา เห็็นรีีเฟล็็กซ์์หยดน้้ำพราวขึ้้�น
จัับเข้้าไปในเลนส์์ แค่่นี้้�เองเราถึึงเข้้าใจแล้้วว่่าประสบการณ์์ของนัักแสดง
มากฝีีมืือจะมอบอะไรกัับเราได้้บ้้าง
แม้้เป็็นการร่่วมงานแบบสั้้�น ๆ และสััญญากัับตััวเองว่่าวัันหนึ่่�งจะได้้
ร่่วมงานกัันอีีกครั้้�งแต่่มัันคงไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นอีีกแล้้ว สิ่่�งที่่�อาเอกทิ้้�งไว้้ให้้ผมคืือ
ความทรงจำดีี ๆ และโอกาสที่่�ทำให้้ผู้้�กำกัับหนัังตััวเล็็ก ๆ คนหนึ่่�งได้้มีี
โอกาสก้้าวต่่อมาด้้วยความมั่่�นใจในอาชีีพการงาน
รักและเคารพอาเอกเสมอครับ ขอให้พบกับความสงบในภพภูมิที่ดีงาม
ขอบคุณอีกครั้งสำ�ำหรับการเป็นพระเอกของคนไทยตลอดกาล

มะเดี่่�ยว - ชููเกีียรติิ ศัักดิ์์�วีีระกุุล
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แด่่...คนดีีศรีีอยุุธยา “สรพงศ์์ ชาตรีี”
มรดกของแผ่่นดิิน “ศิิลปิินแห่่งชาติิ”
ดั่่�งดาวเดืือน...ที่่�ลัับเลื่่�อน...แสงจากฟ้้า
สรพงศ์์...ชาตรีี ที่่�เวหน
คุุณููปการ...ล้ำำ��ค่่า...ศรััทธาคน
เป็็นกุุศล...ผลบุุญ...ที่่�หนุุนนำำ�
ศิิลปิิน...แห่่งชาติิ...ที่่�ปราดเปรื่่�อง
นำำ�รุ่่�งเรืืองคณานัับทุุกเช้้าค่ำำ��
สร้้างสมเด็็จ...พระพุุฒาจารย์์โต...เผยแพร่่ ธรรม
โลกจดจำำ�เป็็น ตำำ�นานพระเอกไทย
ทั้้�งรางวััลเมขลา 5 ตุ๊๊�กตาทอง
เป็็นนัักร้้องนัักแสดงที่่�ยิ่่�งใหญ่่
เป็็นพระเอก “นัักบุุญ” ทั้้�งกายใจ
“ฟ้้า” รัับไปไม่่บอกกล่่าวเศร้้าอาลััย
เคยร่่วมงานภาพยนตร์์กัับพี่่� “เอก”
เป็็น “ปััจเจก” เป็็นปััจจััยจะหาไหน เรื่่�อง..ไฟนรกขุุมโลกัันต์์แสนดีีใจ
เรื่่�องถััดไปเรื่่�อง...แหกนรกเวีียตนาม อีีกทั้้�งเรื่่�อง...1 นรกโลกัันตร์์
และร่่วมงานร้้องเพลงแสนสุุขสัันต์์
ในอดีีต...เคยเป็็น...“เด็็กวััด” อยู่่ใ� กล้้กััน
สู่่ส� วรรค์์...สรพงศ์์ จง “นิิทรา”
ด้้วยความอาลััยรััก

จาก..ซ่่าส์์ หมาว้้อ (อนุุศัักดิ์์� จัังกาจิิตต์์)
10 มีีนาคม 2565
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พ่่อเอก
คุุณพ่่อ	นัักแสดงที่่�ทุ่่�มเทในการทำำ�งาน มีีวิินััย
	ทำำ�งานหนัักมาตลอดชีีวิิต
เพื่่�อสร้้างผลงานทุุกชิ้้�นอย่่างตั้้�งใจ
ให้้แฟน ๆ นัับล้้านมีีรอยยิ้้�มและมีีความสุุข
คุุณพ่่อ ผู้้�ชายธรรมดาที่่�ใช้้ชีีวิิตเรีียบง่่าย
คอยดููแล ห่่วงใยผู้้�อื่่�นก่่อนตนเองเสมอ
และช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ตกทุุกข์์ได้้ยาก ด้้วยความ
เมตตาอย่่างเต็็มใจ โดยไม่่หวัังสิ่่ง� ใด ๆ ตอบแทน
คุุณพ่่อ สามีีอัันเป็็นที่่�รัักยิ่่�ง ผู้้� ให้้กำำ�เนิิดและ
มอบความรัักให้้ลููกตลอดมา
	คุุณพ่่อหััวเราะและร้้องไห้้ไปกัับพวกเรา
	คุุณพ่่อพร่ำำ�� สอนเราถึงึ ความสำำ�คััญของการเคารพ
และให้้เกีียรติิทุุกคนที่่�อยู่่�รอบตััว
	คุุณพ่่อเป็็นแบบอย่่าง คอยให้้คำำ�แนะนำำ�
และปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีแก่่ลููก
	คุุณพ่่อเฝ้้ามองการเติิบโตและอยู่่เ� คีียงข้า้ งลููก
ในทุุกย่่างก้้าวของชีีวิิต

หััวใจอัันยิ่่�งใหญ่่ของคุุณพ่่อ ทำำ�ให้้พวกเรามีีวัันนี้้�
ลููกภููมิิใจที่่�เกิิดเป็็นลููกพ่่อเอก ขอให้้การเดิินทาง
ของคุุณพ่่อราบรื่่�นถึึงจุุดหมายปลายทาง
ตามที่่�คุุณพ่่อตั้้�งปณิิธานไว้้ กาลเวลาและจัักรวาล
อาจนำำ�พาคุุณพ่่อมาพบกัับพวกเรา
ในห้้วงเวลาใดเวลาหนึ่่�ง
คุุณพ่่อจะอยู่่�ในหััวใจของครอบครััวเราชั่่�วนิิรัันดร์์

รัักคุุณพ่่อเสมอ

แม่่แอ๊๊ด เอิิง เอม อั้้ม�
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ทุุกครั้้�งที่่�ทำงานด้้วยกััน พ่่อจะเป็็นนัักแสดงที่่�ทำทุุกอย่่างไว เปลี่่�ยน
ชุุดไวสุุด มารอทุุกคนหน้้าเซ็็ท บทเป๊๊ะ จะกิินอะไรพิิเศษพ่่อเตรีียม
มาเองไม่่ต้้องให้้คนอื่่�นเดืือดร้้อนหาให้้ ส่่วนฉัันถ้้ามีีพ่่อเล่่นเรื่่�องไหน
ต้้องเป็็นหน่่วยให้้กำลัังใจพิิเศษ ทั้้�งเป็็นเพื่่�อนท่่องภาษาเหนืือด้้วยกััน
ปะเหลาะพ่่อให้้เลิิกเฮดสแตนด์์โชว์์ได้้ แล้้วเราจะเริ่่ม� ถ่่ายกัันแล้้ว เพราะไม่่มีี
ทีีมงานคนไหนกล้้าบอกด้้วยความเกรงใจพ่่อ ออดอ้้อนให้้พ่่อทำนู่่�นนี่่�
ยาก ๆ ในละคร ไม่่รู้้�พ่่อเล่่นกองอื่่�นเป็็นไง แต่่อยู่่�กองฉัันเป็็นแบบนี้้�
ตลอดมาก็็คืือรู้้�ว่่าพ่่อภููมิิใจในตััวฉััน พ่่อไม่่บอกเอง แต่่ไปบอกคนอื่่�น
บางทีีก็็บอกคนอื่่�นต่่อหน้้าฉััน แต่่ไม่่เคยบอกฉัันเองตรง ๆ เวลาฉัันมีี
งานพรีีเซนเตอร์์จากลููกค้้าไปติิดต่่อพ่่อ พ่่อต้้องถามเสมอว่่าสิินค้้าอะไรลููก
เชื่่อ� ถืือได้้ไหม จะรัับอะไรพ่่อต้้องคิิดเยอะนะ เพราะพ่่อเป็็นศิิลปิินแห่่งชาติิ
เป็็นคนของประชาชน ถ้้าของไม่่ดีีพ่่อจะไปบอกว่่าดีีไม่่ได้้ พ่่อจะโกหก
คนมากมายที่่�เขาเชื่่�อพ่่อไม่่ได้้ และมัันก็็เป็็นมาตรฐานในการทำงาน
ของพวกเรา

พ่่อของฉันั ....
ตั้้�งแต่่จำความได้้ฉัันก็็เติิบโตมาในฐานะ “น้้องขวััญ” ลููกสาวของพ่่อ
สรพงศ์์กัับคุุณแม่่ทััศน์์วรรณ พ่่อตั้้�งใจให้้ฉัันชื่่�อขวััญ ตามชื่่�อตััวละคร
“ขวััญ” ที่่�สร้้างชื่่�อเสีียงโด่่งดัังให้้พ่่อ จากหนัังคลาสสิิกตลอดกาล เรื่่�อง
แผลเก่่า ของคุุณลุุงเชิิด ทรงศรีี
พ่่อเป็็นคนตลก ชอบแซวชอบล้้อเล่่น พ่่อเป็็นคนอารมณ์์ดีีถึึงดีีมาก ๆ
บางทีีก็็ชอบแซวฉัันแกล้้งให้้ฉัันโกรธแล้้วพ่่อก็็ขำซะงั้้�น
แต่่เวลาทำงานกัับพ่่อ พ่่อเป็็นคนตั้้�งใจทำงานมากกกกก เป็็นคนจริิงจััง
กัับงาน แต่่ในความจริิงจัังนั้้�น พ่่อก็็ยัังอารมณ์์ดีีกัับเพื่่�อนร่่วมงานและ
ทีีมงานตลอดเวลา ทำให้้คนที่่�ทำงานกัับพ่่อหายเกร็็งไปได้้เยอะ

วัันเกิิดพ่่อปีีสุุดท้้ายก่่อนพ่่อจะเสีีย ฉัันซื้้�อเค้้กวัันเกิิดไปให้้พ่่อกัับป้้า
เป่่าเค้้กด้้วยกััน เพราะพ่่อกัับป้้าเกิิดวัันใกล้้ ๆ กััน ไม่่นึึกเลยว่่าจะเป็็น
วัันเกิิดปีีสุุดท้้ายของพ่่อแล้้ว เสีียดายที่่�ไม่่ได้้ถ่่ายรููปโมเมนต์์นั้้�นไว้้ แต่่ก็็
ดีีใจที่่�ได้้กุุมมืือพ่่อไว้้จนถึึงวิินาทีีสุุดท้้ายของชีีวิิตพ่่อ...
ขอบคุุณที่่�ได้้เกิิดมาเป็็นลููกสาวของพ่่อ เกิิดมาในครอบครััวเทีียมเศวต
ที่่�มีีทั้้�งย่่าและป้้าที่่�แสนดีีรุุมล้้อม และได้้ใช้้ชีีวิิตในฐานะลููกสาวให้้พ่่อ
ได้้ภููมิิใจ
ไม่่ต้้องห่่วงป้้านะคะพ่่อ ขวััญรู้้�แหละว่่าพ่่อรู้้�อยู่่�แล้้ว...

ตอนที่่�ฉัันเป็็นผู้้�จััดละครเรื่่�อง “แม่่อายสะอื้้�น” ฉัันขอให้้พ่่อรัับบท
พ่่อครููคำปััน ครููสอนศิิลปะการแสดงทางภาคเหนืือ ขอให้้พ่่อเรีียนรำกลอง
สะบััดชััย เรีียนพููดภาษาเหนืือ เล่่นเป็็นคนตาบอดและป่่วยไอค่่อกแค่่ก
พ่่อบอกว่่าพ่่ออายุุ 60 แล้้วจะให้้พ่่อทำอะไรทุุกอย่่างนี้้�พร้้อมกัันในละคร
เรื่่�องเดีียวเลยเหรอ ฉัันเลยตอบพ่่อไปว่่า ก็็เพราะเป็็นพ่่อไง ถ้้าไม่่ใช่่พ่่อ
แล้้วจะเป็็นใคร พ่่อจึึงยอมจำนนด้้วยเหตุุผล แล้้วบทคำปัันของพ่่อ
ก็็ออกมาอย่่างสมบููรณ์์แบบ...
ตลอดเวลาที่ถ่่� า่ ยทำพ่่อชอบถามฉัันเยอะแยะมากมาย ถามว่่าทำไมประโยคนี้้�
พ่่อถึึงต้้องพููดแบบนี้้� ถามว่่าฉากนี้้�มัันยัังไง แบบนี้้�ใช่่ไหม ภาษาเหนืือ
พ่่อพููดคำนี้้�ถููกไหม เรีียกว่่าทำงานกัับพ่่อคืือมาตรฐานตกไม่่ได้้เลย เพราะ
ต้้องตอบคำถามพ่่อให้้ได้้ตลอดเวลา เลยรู้้�เลยว่่าอ๋๋อ! นิิสััยจริิงจัังกัับงาน
นิิสััยขี้้�สงสััยในสิ่่�งต่่าง ๆ มากมาย และนิิสััยอีีกหลายอย่่างของฉัันนี่่�
ได้้มาจากพ่่ อ นี่่� เ อง ยิ่่� ง ร่่ ว มงานกัับพ่่ อ ก็็ เ หมืื อ นยิ่่� ง เห็็ น ภาพสะท้้อน
ของตััวเอง แปลกดีีจริิง ๆ
พ่่อมีีความรู้้เ� รื่่อ� งธรรมะมาก ในละครเรื่่อ� ง “นางทิิพย์์” ที่่พ่� อ่ มาเล่่นให้้ฉััน
พ่่อช่่วยแก้้ไขในส่่วนของความรู้้เ� รื่่อ� งธรรมะและบทสวดต่่าง ๆ บางทีีพ่อ่
พููดบทสวดผิิด คนยัังนึึกว่่าถููก พ่่อบอกเอ้้าพ่่อพููดแบบนั้้น� ไปเหรอ มัันผิิด
นะเอาใหม่่ ทุุกคนก็็ขำกัันไป

รัักพ่่อค่่ะ

ขวััญ
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ชิ้้�น น้้องรััก
ประวััติิของสรพงศ์์ ชื่่อ� จริิงเดิิมชื่่อ� ชิ้้น� ชื่่อ� เล่่นชื่่อ� เปี๊๊�ยก เกิิดวัันที่่� 8 ธัันวาคม
พ.ศ 2492 เกิิดบ้้านใหม่่ แต่่ไปโตบ้้านท่่าตอ มีีพี่่�น้้อง 4 คน พี่่�แสงเชิิง
ป้้าชั้้�น วิิชาณ และ ชิ้้�น
ชิ้้�น หรืือเปี๊๊�ยก ตอนเด็็กเลี้้�ยงง่่าย กิินเก่่ง กิินข้้าวกัับกล้้วยน้้ำว้้าบด ขนม
ตะโก้้ พี่่� ๆ เลี้้�ยงกัันเอง แม่่ต้้องไปทำงาน เขาเป็็นเด็็กที่่�ไม่่เกเรใคร มีีคน
รัักใคร่่ ไปโรงเรีียนก็็ไม่่เกเรเพื่่�อน ๆ มีีของก็็แจกเพื่่�อน ๆ เพื่่�อนก็็รัักทุุกคน
เราอยู่่�บ้้านท่่าตอแต่่มาเรีียนที่วัั่� ดธรรมรส เดิินกัันมาประมาณ 2 กิิโลเมตร
สมััยก่่อนโรงเรีียนจะเรีียนที่่�ศาลาการเปรีียญ จะหยุุดวัันพระเขาใช้้ศาลา
ทำบุุญกััน เย็็นกลัับบ้้านน้้องไปเลี้้ย� งวััว เพราะที่่บ้้� านมีีทั้ง้� วััวควาย วัันหยุุด
ก็็ไปเลี้้�ยงวััวควายกลางทุ่่�ง บางทีีไปรัับจ้้างเขาเก็็บถั่่�วเขีียวได้้กระบุุงละ
50 สตางค์์ เก็็บได้้วัันละ 6 สลึึง เสร็็จแล้้วก็็กลัับบ้้านกััน มีีเพื่่�อน ๆ หลายคน
มีีหนองน้้ำก็็ไปช้้อนปลากััดมาใส่่ขวดเลี้้ย� ง พี่่�เชิิงเห็็นก็็ให้้ปล่่อย บางวัันก็็ไป
เก็็บฝัักบััวเขากิินกัันสนุุกสนาน
พอจบป. 4 ก็็จะให้้เรีียนต่่อที่่วัั� ดเทพสุุวรรณ ต้้องเดิินไปประมาณ 2 กิิโลเมตร
เราไม่่มีจัี กั รยานถีีบ ไปเช้้าเย็็นกลัับไม่่ทัันโรงเรีียน แล้้วไม่่มีเี พื่่�อนด้้วย ไปคนเดีียว
พี่่�เชิิงบวชอยู่่�ที่่�วััดเทพสุุวรรณนั้้�นด้้วยก็็คิิดให้้ไปอยู่่�ที่่�วััดกัับเขา ไปอยู่่�ได้้
คืืนเดีียวอยู่่�ไม่่ได้้ เพราะน้้องเขาติิดแม่่มาก ห่่างกัันไม่่ได้้เลย นอนด้้วยกััน
ไปไหนต้้องไปด้้วยกัันตลอด น้้องร้้องไห้้จะกลัับบ้้าน พี่่�เชิิงไม่่ให้้กลัับ ตีีกััน
พอแม่่รู้้� แม่่ก็็ไปรัับกลัับ เลยก็็ไม่่ได้้ไปเรีียน แม่่บอกว่่าไม่่เรีียนก็็ไม่่เป็็นไร
มาเลี้้�ยงวััวควายอยู่่�พัักหนึ่่�ง
พอดีีจวนเข้้าพรรษา พี่่�เชิิงมาบ้้านมาเห็็นน้้องโดดน้้ำเล่่นกัันที่่�สะพาน
หลัังบ้้านอย่่างสนุุกสนานกัันทุุก ๆ วััน พี่่�เชิิงก็็เลยบอกแม่่ว่่าจะเอาน้้องไป
บวชเณรที่่�วััดเขาอยู่่� ตกลงไปบวชมีีเพื่่�อนบวชด้้วยกััน 5 คน อยู่่�ได้้ 2 วััน
มาบ้้านคิิดถึึงแม่่จะไม่่กลัับ แม่่ต้้องไปส่่งที่วัั่� ด แม่่สััญญาว่่าจะไปหาทุุกวััน พอ
เย็็นแม่่ก็พ็ ายเรืือไปทุุกวััน พอ 3 ทุ่่�มก็็กลัับ ทำอยู่่�เป็็นเดืือนแล้้วก็็ค่อ่ ย ๆ ห่่าง
แต่่ก็ไ็ ปจนถึึงออกพรรษา พอออกพรรษาแล้้วก็็มีปัี ญ
ั หาอีีก เขีียนจดหมาย
มาหาแม่่ บอกให้้แม่่เอาเสื้้�อผ้้าไปให้้ทีี เขาจะสึึก เขาอยู่่�ไม่่ได้้ เขาไม่่มีีบุุญ
วาสนาจะอยู่่�ต่่อได้้อีีก แม่่ก็ไ็ ปขอพระอาจารย์์สำรวยรัับมาอยู่่�ที่บ้้่� าน 10 วััน
ให้้สบายใจ ก็็ดีีขึ้้�น แล้้วก็็เอาไปส่่งที่่�วััดตอนออกพรรษา เขาเรีียนไปด้้วย
เขาไปสอบเขาก็็สอบได้้นัักธรรมตรีี อยู่่�มาหลวงพ่่อเหงี่่�ยมเห็็นแววว่่าพอ
จะไปได้้ ก็็เลยส่่งไปเรีียนที่่วัั� ดดาวดึึงษ์์ฝั่่ง� ธน พี่่�เชิิงก็็ต้้องพาแม่่ไปหาบ่่อย ๆ
ประมาณ 1 ปีีก็็เริ่่�มห่่าง ๆ ไป ก็็พอจะปล่่อยได้้บ้้างแล้้ว
พอโตขึ้้น� เขาก็็ดููแลตััวเอง มีีเพื่่�อนฝููงเยอะแยะมาก เขาก็็จะกลัับบ้้านเองได้้
แล้้ว พอถึึงปีีจะบวช พ่่อก็็ไปหาอุุปััชฌาย์์จะบวชก็็ไม่่ได้้ปีีครบ แต่่ขาดวััน
10 วัันก็็เลยไม่่ได้้บวช แต่่เขาก็็บวชเณรมา 10 กว่่าปีี เขาก็็สึึก เขาก็็อยู่่�ที่่�
วััดดาวดึึงษ์์ จนสอบได้้นัักธรรมเอก จนเข้้าวงการต่่อมา

ชั้้น� เทีียมเศวต
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พิิธีพ
ี ระราชทานน้ำำ�� หลวงอาบศพ
วัันที่่� 11 มีนี าคม พ.ศ. 2565
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พิิธีสี วดพระอภิิธรรม
วัันที่่� 11 - 17 มีนี าคม พ.ศ. 2565
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พิิธีเี คลื่่อ� นร่่าง

จากวััดเทพศิิรินิ ทราวาสราชวรวิิหาร
สู่่�มููลนิิธิสิ มเด็็จพระพุุฒาจารย์์ (โต พรหมรัังสีี) เมตตาบารมีี
วัันที่่� 7 เมษายน พ.ศ. 2565

246

247

พิิธีบำี �ำ เพ็็ญกุุศลครบ 50 วััน
วัันที่่� 28 เมษายน พ.ศ. 2565

248

พิิธีบำี �ำ เพ็็ญกุุศลครบ 100 วััน
วัันที่่� 17 มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2565
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ทางสายเอก… ทางบัันเทิิง สู่่ท� างธรรม สรพงศ์์ ชาตรีี
มููลนิิธิสิ มเด็็จพระพุุฒาจารย์์ (โต พรหมรัังสีี) เมตตาบารมีี

อนุุสรณ์์สถาน
แห่่งความศรััทธา
ในพระพุุทธศาสนา
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มููลนิิธิสิ มเด็็จพระพุุฒาจารย์์ (โต พรหมรัังสีี) เมตตาบารมีี
หรืื อ ที่่� รู้้� จัั ก ในชื่่� อ มหาวิิ ห ารสมเด็็ จ พระพุุ ฒ าจารย์์
(โต พรหมรัังสีี) หรืือ วิิหารหลวงพ่่อโต หรืือ วััดหลวงพ่่อโต
เป็็นที่่�ประดิิษฐานรููปหล่่อทองเหลืืองขององค์์สมเด็็จ
พระพุุ ฒ าจารย์์ (โต พรหมรัั ง สีี ) ขนาดใหญ่่ ที่่� สุุ ด
แห่่ ง หนึ่่� ง ในประเทศไทย ตั้้� ง อยู่่�ในเขตบ้้านโนนกุ่่�ม
บริิเวณริิมถนนมิิตรภาพ ตำบลมิิตรภาพ อำเภอสีีคิ้้�ว

จัังหวััดนครราชสีีมา ห่่างจากตััวเมืืองนครราชสีีมา
ประมาณ 42 กิิโลเมตร
ที่่� ม าของสถานที่่� แ ห่่ ง ธรรมประจำอำเภอสีี คิ้้� วนี้้�
เกิิดขึ้้�นจากการที่่� “สรพงศ์์ ชาตรีี” และคุุณดวงเดืือน
จิิ ไ ธสงค์์ ภรรยา ผู้้� เ ป็็ นพุุ ทธม ามกะ อัั นยึึดมั่่� น ใน
หลัั ก ธรรมคำสอนทางพระพุุ ทธ ศาสนาอย่่ า งมั่่� นค ง

ดำรงตนอยู่่�ในทาน ศีี ล ภาวนา ซึ่่� ง ได้้ปฏิิ บัั ติิ ธ รรมกัั บ
พระอาจารย์์เปลี่่�ยน ปััญญาปทีีโป วััดอรััญวิิเวก จัังหวััดเชีียงใหม่่
โดยพระอาจารย์์ได้้แนะนำคุุณสรพงศ์์ ชาตรีี ให้้อธิิษฐานจิิต
ขอพรบารมีีสมเด็็จพระพุุฒาจารย์์ (โต พรหมรัังสีี) วััดระฆัังฯ
เพื่่� อ ให้้การงานทุุ ก อย่่ า งที่่� กัั ง วลอยู่่�จะสำเร็็ จ ดัั ง ประสงค์์
ทุุกประการ
สรพงศ์์ ชาตรีี จึึงได้้อธิิษฐานจิิต ขอบารมีีพร้้อมทั้้�งจะจััดสร้้าง
รููปเหมืือนหลวงปู่่� จึึงไปปรึึกษาหลวงพ่่อพระครููปลััดนุุตร์์
รััตนวิิชโย ซึ่่ง� ปฏิิบัติั ธิ รรมอยู่่�ที่วั่� ดปลั
ั กั ไม้้ลาย อำเภอกำแพงแสน
จัังหวััดนครปฐม ซึ่่�งท่่านแนะนำให้้จััดสร้้างรููปเหมืือนองค์์
ใหญ่่ที่่�สุุดในโลก จึึงนึึกถึึงพิิธีีการหล่่อรููปเหมืือนขององค์์
หลวงปู่่�โต
โดยศึึกษาประวัั ติิ คุุ ณ ความดีี ที่่� ป รากฏเป็็ นป ระวัั ติิ ศ าสตร์์
3 ส่่วน 3 สถาน คืือ ดีีปฐม ดีีมัธยม
ั และ ดีีอุดม
ุ ได้้แก่่ ดีีส่วนย
่ อด
อัันหมายถึึง การบริิหารจััดการส่่วนบุุคคล และส่่วนรวมอย่่าง
ยอดเยี่่ยม
� จึึงจััดพิธีิ เี ททองหล่่อส่่วนศีรี ษะที่่วั� ดั ระฆัังโฆสิิตาราม
เมื่่�อวัันที่่� 22 มิิถุุนายน พ.ศ. 2541
ต่่อมาดีีส่่วนมััธยม หมายถึึงการศึึกษาสรรพวิิทยาอัันเป็็นไป
ในส่่วนปริิยััติิปฏิิบััติิที่่�แจ้้งชััด จึึงได้้ประกอบพิิธีีเททองหล่่อ
ส่่วนองค์์หลวงปู่่�ที่่�วััดบางขุุนพรหม และดีีส่่วนปฐม หมายถึึง
ดีี เ ริ่่� ม แรก คืื อ มีี ปุุ พ เพกตปุุ ญญ ตาที่่� บ ริิ บูู ร ณ์์ พ ร้้อมทั้้� ง ผู้้� ใ ห้้
กำเนิิดและวงศาคณาญาติิ ซึ่่�งทำให้้สำเร็็จประโยชน์์อย่่าง
อเนกอนัันต์์ จากนั้้�นได้้ประกอบพิิธีีเททองหล่่อส่่วนเท้้าตั้้�งแต่่
เอวลงมา ที่่�วััดเกษไชโยวรวิิหาร จัังหวััดอ่่างทอง รวม 3 ส่่วน
127 ชิ้้�น แล้้วนำแต่่ละส่่วนมาประกอบเป็็นองค์์หลวงปู่่�โต
จนเสร็็จเรีียบร้้อยเมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน พ.ศ. 2543 โดยรููปหล่่อ
องค์์สมเด็็จพระพุุฒาจารย์์ (โต พรหมรัังสีี) มีีขนาดหน้้าตััก
กว้้าง 8 เมตร 1 นิ้้�ว สููง 13 เมตร หนััก 61 ตััน ใช้้งบประมาณ
ก่่อสร้้างประมาณ 9 ล้้านบาท
ต่่อ มาได้้จัั ดสร้้างมหาวิิหารเป็็นแบบกุุฎาคาร (เรืือ นยอด
เจดีีย์์เพื่่�อประดิิษฐานพระพุุทธรููป) ขึ้้�นถวาย พร้้อมทั้้�งซื้้�อ
ที่่�ดิินประมาณ 175 ไร่่ และจััดภููมิิทััศน์์ส่่วนต่่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม เช่่น สระน้้ำ สวนหิิน สวนต้้นไม้้ เป็็นต้้น อีีกทั้้�ง
ได้้จััดบริิการด้้านอาหาร และห้้องน้้ำห้้องสุุขาฟรีี
ผู้้�ที่่�มาที่่�นี่่�นอกจากจะได้้สัักการะ ขอพรจากหลวงพ่่อโตแล้้ว
ยัังได้้สััมผััสกัับสิ่่�งก่่อสร้้างที่่�งดงามและสวนหย่่อมที่่�ตกแต่่งไว้้
อย่่างเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย เขีียวขจีีสบายตา นอกจากนั้้�นที่นี่่่� �
ยัังมีีโรงอาหารหรืือโรงทานให้้รัับประทานโดยเฉพาะราดหน้้า
และสามารถบริิจาคเงิินเพื่่�อชำระหนี้้�สงฆ์์ได้้ตามกำลัังศรััทธา
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ด้้วยรััก ผูกู พััน พระเอก พี่่เ� อก ของหนูู
“เดืือน ...แก่่ ๆ ไปพี่่เ� อกไม่่ถ่า่ ยหนัังไม่่ถ่า่ ยละคร พี่่เ� อกจะมาปลููกกระต๊๊อบอยู่่�กับั หลวงปู่่�โต”
เป็็นคำำ�พูดู ที่่พี่
� เ่� อกพููดกัับหนููบ่่อย ๆ เวลาเราเดิินตรวจงานด้้วยกัันที่่มูู� ลนิิธิฯิ
“เดอื น พี่เอก ทำ�ำโน่นทำ�ำนี่ ตรงโน้น ตรงนี้นะ” “เดือน...พี่เอกหิวข้าว เดือนอยู่ไหน ใครเห็นเดือน”
เป็็นคำำ�พูดู เป็็นประโยคที่่ค� นใกล้้ชิดิ จะได้้ยินิ เป็็นประจำำ� จากนี้้�ต่อ่ ไป ไม่่มีเี สีียงใครคอยเรีียก คอยคุุยแบบนี้้�แล้้วนะคะ
หนููขอบคุุณพี่่เ� อกนะคะ ที่่เ� ป็็นสามีี เป็็นผู้้�นำำ�ที่ดีี่� นำำ�หนููสร้้างบุุญ สร้้างบารมีี สร้้างกุุศลอัันยิ่่ง� ใหญ่่ สร้้างทานบารมีี
ขอบคุณทเี่ ลอื กหนูเป็นคูค่ รอง คูช่ วี ติ คูบ่ ญ
ุ คูบ่ ารมี
ขอบคุุณที่่ม� อบความรััก ความอบอุ่่�น ดููแลหนูู ดููแลหลาน ๆ นะโม กิ่่�ง อย่่างดีีที่่สุ� ดุ
ขอบคุณทใี่ ห้เกียรติ ยกย่องให้ดแู ลทุกอย่างในชีวติ พี่เอก
ให้สทิ ธิใ์ นการตัดสินใจ ให้ทกุ อย่างกับเดือนดวงนี้ของพี่เอก
ขอบคุณสำ�ำหรับชวี ติ ในโลกมนุษย์ ที่กอดหนูไว้ ในอ้อมกอด
จับมือหนู เดินไปด้วยกันทุกย่างก้าว ทุกที่ ทุกเวลา ทุกนาที
แม้วาระสุดท้ายของพี่เอก หนูยังจับมือประคองพี่เอกไว้ สัมผสั สุดท้าย ลมหายใจสุดท้าย
ที่พี่เอกต้องเดินทางข้ามภพ หลับไปอย่างไม่มีวันตื่น
ขอบคุณสำ�ำหรับการแสดงออก การกระทำ�ำที่สอื่ ถึงความรัก ความห่วงใย ที่มอบให้แทนคำ�ำพูด
เดอื นดวงนจี้ ะมีพี่เอกอยู่ในใจตลอดกาล ทุกภพ ทุกชาติ ชัว่ นิจนิรนั ดร์
ณ เวลานี้ หนูพาพี่เอกกลับบ้านแล้วนะคะ กลับมาวิหารฯ มาอยู่กบั หลวงปู่โต
มาอยู่่�ผืืนแผ่่นดิินที่่พี่
� เ่� อกรััก ผูกู พััน อุุทิศิ ทั้้�งชีีวิิต ทั้้�งจิิตวิิญญาณ เพื่่อ� งานอัันยิ่่�งใหญ่่ถวายหลวงปู่่�โต
ถวายพระพุทธศาสนา เป็นสมบัตขิ องแผ่นดิน
จากผืืนนาที่่ร� กร้้าง กลายมาเป็็นอุุทยานลานบุุญ มหาวิิหารฯ อัันวิิจิติ รงดงาม วิิมานบนโลกมนุุษย์์
อยู่บา้ นแล้วนะ หลับให้สบายนะคะ

หนููเข้้มแข็็งขึ้้�นนะคะ ไม่่ต้้องเป็็นห่่วง
หนููจะดููแล สืืบสานงานที่่ม� รดกธรรม ที่่เ� ราสร้้างมา ตามที่่พี่
� เ่� อกจััดสรรไว้้ ให้้ดีีที่สุ่� ดุ เท่่าที่่ชีีวิ
� ติ นี้้�หนููทำำ�ได้้
รัักและเคารพพี่่�เอกเสมอ
รอวัันที่่�พบกัันค่่ะ

เดืือน

กราบขอบพระคุุณ
หม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล
พี่่แ� หม่่ม - ปิิยสุุดา จัันทรสุุข
ทีีมแพทย์์และพยาบาลทุุกท่่าน

หม่่อมกมลา ยุุคล ณ อยุุธยา
พี่่อ้้� อย - จิิระวดีี อิศิ รางกููร ณ อยุุธยา
ผู้้ที่่� มี� ส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้องในการช่่วยเหลืืองานคุุณสรพงศ์์ ชาตรีี ทุุกท่่าน

เจ้้าภาพสวดพระอภิิธรรม
11 มีีนาคม พ.ศ. 2565

ภริิยา บุุตร ธิิดา และญาติิ

12 มีีนาคม พ.ศ. 2565

กองทุุนส่่งเสริิมงานวััฒนธรรม กรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม
กระทรวงวััฒนธรรม, คุุณหญิิงปััทมา ลีีสวััสดิ์์�ตระกููล
คณะสงฆ์แ์ ละศิิษย์์วััดดาวดึึงษาราม

13 มีีนาคม พ.ศ. 2565

คุุณไพรััช สัังวริิบุุตร, คุุณสยาม สัังวริิบุุตร, คุุณสยม สัังวริิบุุตร
บริิษัทั ดาราวิิดีโี อ/บริิษัทดี
ั ด้้ี า วิิดีโี อ โปรดัักชั่่น�  จำำ�กัดั
คณะทีีมงานภาพยนตร์์ตำำ�นานสมเด็็จพระนเรศวรมหาราชและสุุริิโยไท สวนแสงธรรม คณะสงฆ์์ คณะศิิษย์์

14 มีีนาคม พ.ศ. 2565

ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์ ศ.นพ.นิิธิิ มหานนท์์, รััฐมนตรีีปลััดกระทรวงวััฒนธรรม
หลวงปู่่�บุุญจัันทร์์ กต ปุุญโญ วััดป่่ากุุดฉิิม พร้้อมคณะศิิษย์์
มููลนิิธิสิ วััสดิิการนัักแสดง / สถานีีโทรทััศน์์ไทยทีีวีสีี ช่ี อ่ ง 3 พร้้อมผู้้จั� ดั
ช่่อง ONE 31 / บริิษัท ที
ั วีี  ธั
ี นั เดอร์์ จำำ�กัดั (มหาชน)

15 มีีนาคม พ.ศ. 2565
16 มีีนาคม พ.ศ. 2565
17 มีีนาคม พ.ศ. 2565

บริิษัท 
ั โคลีีเซี่ย่� มฟิิล์์ม / บริิษัท 
ั สหมงคลฟิิล์์ม ดร.สนธยา กล่่อมเปลี่่�ยน
คุุณกรุุง ศรีีวิไิ ล / คุุณฤทธิ์์� ลือื ชา และ ผองเพื่่อ� น, สมาคมศิิลปินิ ตลก และสมาคมตลกแห่่งประเทศไทย
พระครููสมุุห์์สุุชิิน ปริิปุุณโณ คณะศิิษย์์ท่่านพ่่อเฟื่่อ� ง โชติิโก วััดธรรมสถิิต จัังหวััดระยอง
ญาติิพี่น้้่� อง ตระกููลเทีียมเศวต

รายนามผู้้�นำำ�พวงหรีีดร่่วมงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ท่่านผู้้ห� ญิิงพัันธุ์์ส� วลีี กิิติยิ ากร
พลตรีี พััชร รััตตกุุล 
ม.ร.ว.ศรีีคำ�รุ้้
ำ ง�  ยุุคล รััตตกุุล
ดร.ม.ล.สราลีี กิิติยิ ากร และครอบครััว
คุุณชวน หลีีกภััย  
ฐาปนัันดรศิิลปินิ
คุุณสุุรเกีียรติ์์� - ท่่านผู้้ห� ญิิงสุุธาวััลย์์ เสถีียรไทย
คุุณนฤมล นิิลวรรณ นิิธิภัิ ค 
ั เปี่่ย� มพงศ์์สานต์์
คุุณวิิเชีียร - คุุณณััฏฐิินีภี รณ์์ จัันทรโณทััย
(ผู้้ว่� า่ ราชการจัังหวััดนครราชสีีมา
นายกเหล่่ากาชาดจัังหวััดนครราชสีีมา)
ส.ส.ดร.ยงยุุทธ - นางอรััญญา สุุวรรณบุุตร
(สมาชิิกสภาผู้้แ� ทนราษฎร สมุุทรปราการ)
ส.ส.วััน อยู่่�บำำ�รุุง ครอบครััวใจถึึงพึ่่ง� พาได้้
คุุณบรรเจิิด วงค์์ทองดีี และครอบครััว
รองนายกเทศมนตรีี สุุพรรณบุุรีี
คุุณหญิิงสุุดารััตน์์ เกยุุราพัันธุ์์�
ประธานพรรคไทยสร้้างไทย
กองทุุนส่่งเสริิมศิิลปะร่่วมสมััย
สำำ�นักั งานศิิลปวััฒนธรรมร่่วมสมััย
สมาคมผู้้กำ� �กั
ำ บั ภาพยนตร์์ไทย
สมาพัันธ์์สมาคมภาพยนตร์์แห่่งชาติิ

15. คุุณโกวิิท ผกามาศ
ผอ.สนง.ศิิลปวััฒนธรรมร่่วมสมััย
16. พล.ต.รศ.นพ.เกรีียงชััย ประสงค์์สุุกาญจน์์
ผอ.โรงพยาบาลค่่ายสุุรนารีีและแพทย์์ใหญ่่
กองทััพภาคที่่�2
17. คุุณไพรััช สัังวริิบุุตร
18. คุุณสยาม - คุุณสุุนทรา สัังวริิบุุตร
19. รศ.ดร.เสรีี วงษ์์มณฑา
20. ดร.สนธยา กล่่อมเปลี่่�ยน
21. คุุณนาท ภููวนััย
22. คุุณไตรภพ ลิิมปพััทธ์์
23. คุุณยุุวดีี ไทยหิิรัญ
ั
24. คุุณณััฐบููร ไตรณััฐีี - คุุณยศสิินีี ณ นคร
25. คุุณพายััพ - คุุณพอฤทััย ชิินวััตร
26. คุุณยืืนยง - คุุณลิินจง โอภากุุล
27. คุุณศิิรินิ ทรา นิิยากร
28. คุุณขวััญชัยั ไพรพนา อุุดรธานีี
29. สถานีีโทรทััศน์์ไทยทีีวีสีี  ช่
ี อ่ ง3
30. GMM GRAMMY
31. คุุณเมตตา รุ่่�งรััตน์์
32. คุุณนีีโน่่ - เมทนีี บููรณศิิริิ
33. คุุณอริิญรดา - คุุณอรรถพร ธีีมากร

34. คุุณวิินัยั ไกรบุุตร
35. คุุณคริิสติิน่า่ อากิิล่า่ ร์์
36. คุุณเกีียรติิ - คุุณกนกวรรณ กิิจเจริิญ
มอบถัังเก็็บน้ำำ�อิ่่
� ม� บุุญ ขนาด1,000 ลิิตร
เป็็นกุุศลให้้ คุุณสรพงศ์์ ชาตรีี
37. คุุณใหม่่ เจริิญปุุระ
38. คุุณเจตริิน - คุุณเก็็จมณีี วรรธนะสิิน
39. คุุณศรราม เทพพิิทักษ์์
ั
40. คุุณพิิยดา อััครเศรณีี
41. คุุณเขตต์์ ฐานทััพ และครอบครััว
42. คุุณอรรคพัันธ์์ นะมาตร์์
43. คุุณปุ๊๊�กลุุก ฝนทิิพย์์
44. ดร.ไชยา มิิตรชััย
45. คุุณเบลล่่า - ราณีี แคมเปน
46. คุุณไมค์์ ภััทรเดช
47. คุุณซัันนี่่� สุุวรรณเมธานนท์์
48. คุุณกบ พิิมลรััตน์์ และครอบครััว
49. ซีีเกมส์์ - หยิ่่�มกี้้� ละครหลวงตามหาชน
50. คุุณบััวขาว บััญชาเมฆ ค่่ายมวยบััญชาเมฆ
51. ทีีวีพู
ี ลู
52. วงคาราบาว
53. นาดาว บางกอก

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

GDH (GROSS DOMESTIC HAPPINESS)
Bumrungrad International Hospital
One Championship Thailand
บริิษัท 
ั Walt Disney
คุุณทศพร รุ่่�งวิิทยา(ตุ้้�ย)
บริิษัท 
ั ศรีีตรังั แอโกรอิินดััสทรีี จำ�กั
ำ ดั (มหาชน)
ดร.ปิิยะวััฒน์์ จุุลล์์จัักรวงศา
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร CEO
บริิษัท ซูู
ั เลีียน (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
คุุณธีีชัชั - ดร.เพ็็ญประภา จึึงกานต์์กุุล
Jarton ระบบอาคารครบวงจร (วิ่่ง� AFS40)   
คุุณวรรณชััย สุุรอมรรััตน์์ 
Madame Heng Good Health
บจก. มาเมซอง เนเจอร์์

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

คุุณสรรเสริิญ โภคสมบััติิ บริิษัท ช่
ั อ่ มะกอก จำำ�กัดั
เกคโค สตููดิิโอ คอมเพล็็กซ์์
เฮีียใช้้ ร้้านอาหารศรทองโภชนา
คุุณชาลิิสา ใจดีี หจก.เฉาก๊๊วยดอนเมืือง
Nine Gems Jewelry
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ สาขาเทเวศร์์
Vega Natural Co., Ltd
NAPASORN
บริิษัท 
ั เรด สแนปเปอร์์ จำำ�กัดั
วิิรัชั ฟาร์์ม
ผอ.ดิิษฐพงษ์์ เจริิญลาภ โรงเรีียนวััดหนองสีีดา
นพ.บััญชา แดงเนีียม คุุณถนอมจิิต ฮงทอง
อาจารย์์โช - ธุุวานัันท์์ เทวพงษ์์ไพศาล
คุุณธเนศ เทีียนทำำ�นููล และครอบครััว

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ท่่านเจ้้าคุุณพระเทพสุุวรรณเมธีี
ท่่านเจ้้าคุุณพระศิิริชัิ ยั โสภณ
ท่่านเจ้้าคุุณพระศรีีศาสนบััณฑิิต
พระครููสมุุห์์ศุุภวััฒน์์ ปภาโส (โจ)
พระครููอาทรบุุญกิิจ วัดั น้้อยนางหงส์์
พระครููสุุพจนธาดา วััดบางยี่่�ขันั
พระมหาสมศัักดิ์์ ธมฺ
� มฺ เมธีี
พระมหาวิิเชีียร ปญฺฺญาวชิิโร
พระมหาอภิิลักั ษณ์์ อนาลโย
พระปััญญา วชิิราภรณ์์ ผู้้ช่� ว่ ยเจ้้าอาวาสวััดสระเกศ
หลวงพ่่อจากอยุุธยา

63. มููลนิิธิสิ วััสดิิการนัักแสดง
มอบเงิินค่่าสวดพระอภิิธรรมศิิลปินิ แห่่งชาติิ
64. ดร.เสกสกล อััตถาวงศ์์ (แรมโบ้้อีีสาน)
ผู้้ช่� ว่ ยรััฐมนตรีีประจำำ�นายกรััฐมาตรีี
65. พล.ต.ท.บุุญจัันทร์์ - คุุณมยุุรีี นวลสาย
66. พล.ต.ต.ธีีระ ชำำ�นาญหมอ พร้้อมครอบครััว
67. ส.ส.ดร.ยงยุุทธ สุุวรรณบุุตร
สจ.เมธากุุล สุุวรรณบุุตร
คุุณอรััญญา สุุวรรณบุุตร
68. ไทยทีีวีสีี  ช่
ี อ่ ง 3
69. คุุณณััฎฐนัันท์์ ฉวีีวงษ์์ (ทีีวีซีี นี )
70. คุุณถกลเกีียรติิ วีรี วรรณ
บริิษัท 
ั เดอะวััน เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำำ�กัดั (มหาชน)
(ช่่องวััน 31)
71. คุุณวิิบููลย์์ ลีีรัตั นขจร
72. คุุณมงคลกิิตติ์์ สุุ
� ขสิินธารานนท์์
73. ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์ 
74. โรงพยาบาลค่่ายสุุรนารีี
75. โรงเรีียนบ้้านโนนกุ่่�มมิิตรภาพที่่� 210
76. โรงเรีียนหนองแวงพิิทยาคม
สำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษา
นม.เขต 4
77. ดร.พิิษณุุพงษ์์ ญาณศิิริิ
โรงเรีียนราชสีีมาวิิทยาลััย
78. ดร.นนทน์์นัันทน์์ บััวน์์มานน์์
79. ผอ.วิินัยั  วิิริยิ ะประทีีป
80. คุุณเขมอััปสร สิิริสุุิ ขะ
81. คุุณพจนา จารุุจิินดา
82. คุุณป้้าอุุไรวรรณ ไพบููลย์์วงศ์์
83. คุุณครููสุุเทพ - ครููมณีี มุุงขุุนทด
โรงเรีียนมััธยมด่่านขุุนทด
84. คุุณแจ่่มจัันทร์์ กล้้าหาญ (โรงเรีียนอุุบลรััตน์์)
85. กำำ�นันั ทวััฒน์์ชััย
นายกนาฎชยาน์์ แสนประสิิทธิ์์ บ้้
� านไร่่ กุุดพิิมาน
86. บริิษัท 
ั โกลด์์ ซีี.พีี.จีี. เอ็็นเตอร์์เทนเม้้นท์์ จำำ�กัดั
87. คุุณจัันทิิมา สุุทธิิกุุลเวทย์์
ร้้านไก่่ย่า่ งท่่าช้้าง สีีคิ้้ว�
88. ร้้านนานาภััณฑ์์ “สีีคิ้้ว� ”
89. ลููกชิ้้�นปลานายเงี๊๊ย� บ
90. อ.เมตตา ลัักษณะเพชร
91. คุุณชััช โกกิิละนัันท์์ และครอบครััว
92. คุุณโชคชััย - คุุณจิิรนัันท์์ ปิิยะมงกุุฎทอง

คุุณพรพิิมล ศรีีทอง - เอสเซอร์์ และครอบครััว
คุุณปรีีชา ชุุติินธโร
อาริิตา - กัันยามาส
ครอบครััวพิิชิต 
ิ บริิการ
จ๊๊อด จิ๊๊�บ แจ๊๊ค ธรรมศิิริิ
คุุณกิิติยิ า สว่่างแจ้้ง  ขนมไข่่ สำ�ำ เพ็็ง
แม่่น้ำ�ำ� หนึ่่�ง และทีีมงาน
วััดเขาลููกแก้้วรััตนมณีีราม หลวงปู่่ดำ� � ำ เขมโร บุุนนาค
ศููนย์์ปฏิิบัติั ธิ รรม “ธรรมโมลีี”
พระครููวิินัยั ธรธีีรยุุทธ ยตฺฺกาโร
หลวงพ่่อสุุริินทร์์ วััดนครหลวง อยุุธยา

รายนามผู้้�ร่่วมทำำ�บุญ
ุ
วัันศุุกร์์ ที่่� 11 มีีนาคม 2565
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

พ.ต.อ. (พิิเศษ) ชาตรีี เศวตรััตน์์
ดร.มนััส โนนุุช ประธานมููลนิิธิมิิ ริ าเคิิล ออฟไลฟ์์
ดร.อุุดม - นางสำำ�เนีียง พรมพัันธ์์ใจ
โรงเรีียนบดิินทรเดชา (สิิงห์์ สิิงหเสนีี)
ผอ.กิิตติิศักดิ์์
ั � สมพล
คุุณประสพ - คุุณเกศนีี จิริ วััฒน์์วงศ์์ และครอบครััว
ครอบครััว มุุกดา (สรรพา) พิิทักษ์์
ั มหามงคล
นายธนยศ กุุลวงศ์์ พร้้อมครอบครััว
คุุณณวีีณัฐั  สุุขพัันธ์์สิิริิ
กลุ่่�มหลวงพ่่อ วััดภููชีีฟ้า้
และทีีมงาน ฤทธิ์์� ลือื ชา คุ้้�มแพรวพรรณ
พระเทพวรสิิทธาจารย์์ เจ้้าอาวาสวััดเสมีียนนารีี
พระครููสุุวิิมลกาญจนวััฒน์์ อ.อุุทััย
วััดพุุทโธภาวนา พุุเย อ.ทองผาภููมิิ จ.กาญจนบุุรีี
พระมงคลธรรมภาณ ผช.เจ้้าอาวาสวััดเสมีียนนารีี
พระราชสุุรวาทีี วัดั มหาธาตุุ12

วัันเสาร์์ ที่่� 12 มีีนาคม 2565
15. เงิินช่่วยเหลืือค่่าร่่วมบำำ�เพ็็ญกุุศล 
นายกรีีพงศ์์ เทีียมเศวต
กองทุุนส่่งเสริิมงานวััฒนธรรม
กรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม กระทรวงวััฒนธรรม
16. พลอากาศตรีี ปรีีชา วรวััชรญาณ
17. ศาสตราจารย์์ ดร.สุุเนตร ชุุติินธรานนท์์
และ ผศ.ดร.ธนสิิน ชุุติินธรานนท์์
18. คุุณไปรมา รััชตะ
19. อ.บุุญส่่ง - กรองทอง ธนะจัันทร์์
20. คุุณสุุนัันทา นาคสมภพ และครอบครััว
21. คุุณชััยรััตน์์ - คุุณเพ็็ญนภา ผลาสิินย์์
22. คุุณสุุนทร ลีีลาศิิริวิ ณิิชย์์
23. คุุณธนาคม - คุุณสมถวิิล พุทธ
ุ งชััย
24. คุุณธวััช - คุุณสุุวิิไล ทรงขจร
25. คุุณสนิิท พินิ ยา
26. คุุณฉลอง ศรีีจันั ทร์์
27. คุุณอุุดม ทรงขจร
28. คุุณประเทืือง คงสัังข์์
29. คุุณธานััท พี่แ่� หม่่ม
30. คุุณตุ๊๊� - แพรวา
31. คณะสงฆ์์คณะศิิษย์์ วััดดาวดึึงษาราม

วัันอาทิิตย์์ ที่่� 13 มีนี าคม 2565
43. พล.อ.ประยุุทธ์์ - รศ.นราพร จัันทร์์โอชา
44. คุุณไพรััช - คุุณสยาม - คุุณสยม สัังวริิบุุตร
และครอบครััว
45. คุุณยุุวดีี ไทยหิิรัญ
ั
46. คุุณเดืือนเต็็ม สาลิิตุุล
47. คุุณจัักรกฤษณ์์ อำำ�มะรััตน์์
48. รองยศพงษ์์ - อ.สิิวภรณ์์ รุ่่�งเรืือง
49. คุุณมานพ - ครููโสภา วงศ์์คำำ� 
โรงเรีียนราชสีีมาวิิทยาลััย
50. คุุณสุุริิยา อัันประเสริิฐ รัังสิิต
51. คุุณมงคล เสมอภาพ
52. สหชััยการช่่าง ซ้้อทิิพาภรณ์์ แซ่่เจีียม และครอบครััว
53. พระครููปลััดสิิทธิวัิ ฒ
ั น์์ (หลวงพี่่น้ำ� ��ำ ฝน)
54. พระครููสาทรปริิยัติั คุุิ ณ ดร. เจ้้าคณะเขตบางเขน จตุุจัักร วััดเสมีียนนารีี พระอารามหลวง
55. พระครููวิิริยิ ธรรมคุุณ จอจัังหาร (ธ) ครููบาโฮม
56. พระสุุนทระธรรมภาณ วััดพระพุุทธแสงธรรม
57. พระพรหมเสนาบดีี
58. พระพรหมเสนาบดีี (เข้้ามููลนิิธิ)ิ
59. พระธรรมสุุธีี
60. หลวงอา บรรหาร สิิริธมฺ
ิ โฺ ม
วัันจัันทร์์ ที่่� 14 มีนี าคม 2565
61. เงิินสวััสดิิการจากมููลนิิธิศิิ ลปิ
ิ นิ แห่่งชาติิ
62. มููลนิิธิสิ มััชชาศิิลปินิ
(ประยงค์์ ชื่่�นเย็็น ศิิลปินิ แห่่งชาติิ) ประธานมููลนิิธิิ
มอบเงิินสวััสดิิการช่่วยเหลืือศิิลปินิ แห่่งชาติิ

93. คุุณชััชวาลชััยโรจน์์ สุุพรรณนพ 
94. คุุณเกศกััญญา จำำ�นงพล
95. คุุณประเทืือง จุ้้�ยจงรัักษ์์
96. ผู้้ช่� ว่ ย เสน่่ห์์ ซื่่อ� ตรง
97. คุุณสมบููรณ์์ วิิจันั ทึึก
98. คุุณนุุวััฒน์์ - คุุณสุุจิิตร พรมพัันทึึก
99. คุุณนงนุุช ภาพพระนอน
100. คุุณมะรวง วิิจันั ทึึก
101. นายวิิเชีียร บุุตรสีีทา (บ้้านโนนกุ่่�ม)
102. ไพรััช - นงลัักษณ์์ - ขวััญ รุ่่�งเรืืองศรีี
103. ยายไสว เพลิินจัันทึึก
104. ป้้าเกศมาลา พรหมรััตน์์ไพศาล (บ้้านโนนกุ่่�ม)
105. ป้้าไกรษีี หมั่่�นอุุตสาห์์ (สีีคิ้้ว� )
106. ป้้าประณีีต วรวงศานนท์์ (บ้้านโนนกุ่่�ม)
107. อาหมอ - รัังสีี - ชิิตตา
108. น้้านิิษ
109. หลานยศวสิิษฐ์์ ร่่วมพัันธ์์ (อั๋๋�น)
110. ครููอางค์์ - ไอซ์์ - เอิิร์์ท
111. ครููแหว๋๋ว
112. น้้องไพทููรย์์ เรืืองจรููญ (บอล)
113. ไม่่ประสงค์์ออกนาม
114. ขออุุทิิศบุุญกุุศลให้้ สรพงศ์์ คนดีี
115. วััดบ้้านไร่่
116. พระเทพปริิยัติั สุุธี
ิ ี
เจ้้าอาวาสวััดพระนอนจัักรสีีห์์วรวิิหาร
พระสมปััญญา ปััญญาวโร วััดบางพููดนอก
117. พระสิิทธิธิ รรมวิิเทศ วััดสระเกศ
118. หลวงปู่่�บุุญจัันทร์์ พร้้อมลููกศิิษย์์
119. พระมหาสุุริิยา อภิิวฑฺฺตโน
วััดรัังงาม อ.เนิินสง่่า จ.ชััยภููมิิ
120. พระนริินทร์์ชััย เตชวณฺฺโณ
วััดสุุขวราราม (ดอนรวก)
สมาชิิกชมรมผู้้สูู� งอายุุ ตำำ�บลห้้วยจระเข้้
วัันอัังคาร ที่่� 15 มีีนาคม 2565
121. ส.ส.ดร.รามนััฏธ์์ ศรีีจัันทรสุุนทร จ.นนทบุุรีี
122. คุุณเกีียรติิ สิิทธีีอมร คุุณจริิญญา หาญณรงค์์ สิิทธีีอมร
123. คุุณพรพิิมล มั่่�นฤทััย - คุุณชััยยงค์์ มั่่�นฤทััย
บจก.โคลีีเซี่่�ยม อิินเตอร์์กรุ๊๊�ป
124. คุุณสมศัักดิ์์� - คุุณเตืือนใจ เตชะรััตนประเสริิฐ
125. ช่่อง 7 HD
126. ดร.สุุธาสิินีี นิิติิสาคริินทร์์ 
บจก.ฟิิล์์มมาสเตอร์์
127. บจก.ดีีมากโปรดัักชั่่�น
คุุณน้ำำ��ฝน กุุลณััฐ - คุุณจุ๊๊� จุุรีีลัักษณ์์
128. คุุณมยุุริิญ ผ่่องผุุดพัันธ์์
คุุณคััชฑาเทพ เอี่่�ยมศิิริิ (ธงธง)
คุุณปริิยวัันท์์ สถิิรกุุล
129. พีีสะเดิิด
130. ดร.ปิิยะวััฒน์์ จุุลล์์จัักรวงศา
บริิษััท ซููเลีียน (ประเทศไทย) จำำ�กััด
131. คุุณสงคราม - คุุณโอฬาร กิิจเลิิศไพโรจน์์
บจก.อิิมพีีเรีียล พลาซ่่า
132. รองศาสตราจารย์์ ดร.จุุรีีภรณ์์ เมฆิินไกรลาศ
นส.ภััทรภร - ภููริิฉััตร เมฆิินไกรลาศ
133. กิ่่�งกาชาด อ.สีีคิ้้�ว
134. โรงพยาบาลสีีคิ้้�ว
135. สำำ�นัักเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษา
นครราชสีีมา เขต 4
136. โรงเรีียนบุุญวััฒนา นครราชสีีมา
137. โรงเรีียนสุุรนารีีวิิทยา นครราชสีีมา

138. ผู้้�บริิหารคณะครููโรงเรีียนไทยวััฒนาประชารััฐ
อ.สีีคิ้้�ว (ผอ.สมพงษ์์ คนด่่านกลาง)
139. ผอ.นััฐพงศ์์ - ครููบุุญสม เถาะสููงเนิิน
ชลธารลำำ�ตะคองรีีสอร์์ท สีีคิ้้�ว
140. ผศ.(พิิเศษ) ประเวศ - สุุขสัันต์์ ไชยวงษ์์
141. บจก.รามอิินทรากาเมนท์์
คุุณณััฐฎ์์นัันท์์ญา อััศวณิิชย์์ชากร
(พี่่�อ๋๋า วััดด่่านใน)
142. บริิษััท รััชดาหิินอ่่อน จำำ�กััด
143. บจก.มายด์์ วาเคชั่่�น
144. ดร.สนธยา กล่่อมเปลี่่�ยน
145. ดร.จำำ�ลอง
146. อ.วสัันต์์ - คุุณจัันทร์์เพ็็ญ ขัันติินุุกููลธานนท์์
147. คุุณวลีีรััตน์์ ขัันติินุุกููลธานนท์์
148. นายจงดีี ขัันติินุุกููลธานนท์์
149. อ.สุุพจน์์ ต่่วนจัันทึึก
150. ครููมนิิดา เทพศิิริิ
ครููอััจฉรา วััชรวิิวรรณ
คุุณเพชรรััตน์์ มั่่�งมีี
คุุณฐิิติิมา กิ่่�งโคกกรวด
ครููสว่่าง มีีสููงเนิิน
ครููสุุกััลยา สุุพรรณเภสััช
คุุณปุุญญาภััส กััญญ์์ภาณุุกิิจ
151. ว่่าที่่� ร.ต.กมล - มานิิดา ลิ้้�มสััสนานนท์์
152. คุุณชาติิชาย - คุุณชุุมศรีี คณาติิยานนท์์
153. คุุณรััศมีี พรตรีีสััตย์์ 
154. คุุณอำำ�ไพรวััน อาจกล้้า
155. คุุณเดืือนเพ็็ญ สาคร
156. คุุณสุุภาพร วงษ์์ครุุฑ
157. คุุณศรีีภิิญโญ ดอนท้้วม (วิินโกมิินทร์์) สีีคิ้้�ว
158. นางฟองแก้้ว ต่่วนจัันทึึก (แหม่่ม) โนนกุ่่�ม
159. คุุณสุุคนธา - คุุณมาฆะศรีี คหััฏฐา
160. คุุณพรรณวดีี ศกุุนตนาค (ครููแพนและคุุณแม่่)
161. คุุณแม่่กิ่่�งกาน แก่่นสููงเนิิน
162. คุุณจิิตติิมา สุุระวีีระธรรม
163. คุุณมะลิิ ทููลสููงเนิิน
164. ครอบครััวเถาลััดดา (วััดแค)
165. คุุณน้ำำ��ทิิพย์์ และลููกหลาน
166. ครอบครััวแอม - ต้้า เดสููงเนิิน (บ้้านโนนกุ่่�ม)
167. คุุณพิิสมััย เฉลิิมชััยชาญ
168. น้้าติ๋๋�ม สุุวรรณ (บ้้านโนนกุ่่�ม)
169. ครอบครััวบุุษบงก์์
170. ตุ้้�ย - เพ็็ญ (อยู่่�เจริิญ ซ.11)
171. ไม่่ประสงค์์ออกนาม
172. ไม่่ประสงค์์ออกนาม
173. ไม่่ประสงค์์ออกนาม
174. คณะศิิษยานุุศิิษย์์ หลวงพ่่อเจ้้าคุุณภาวนาประชานาถ
เจ้้าอาวาสวััดบ้้านไร่่
175. พระอาจารย์์นภา ฉิินฺฺนาลโย
วััดเลีียน นครราชสีีมา
176. พระอาจารย์์สุุนทร สุุนฺฺทโร
วััดเลีียน นครราชสีีมา
177. พระอาจารย์์ต้้นรััก จัันทรโภ
178. พระธรรมเจดีีย์์ สำำ�นัักเรีียนวััดทองนพคุุณ
179. พระธรรมปริิยััติิโมลีี
วัันพุุธ ที่่� 16 มีนี าคม 2565
180. กองส่่งเสริิมและถ่่ายทอดศิิลปวััฒนธรรม
กรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม
181. คุุณวิิเชีียร - คุุณณััฎฐิินีภี รณ์์ จัันทรโณทััย
ผู้้ว่� า่ ราชการจัังหวััดนครราชสีีมา
และนายกเหล่่ากาชาด จ.นครราชสีีมา

182. ครอบครััว ส.ส.กรุุง ศรีีวิไิ ล 
183. ส.จ.ชุุณห์์ ศิิริชัิ ยั คีีรีโี กศล
184. สมาคมศิิลปินิ ตลกแห่่งประเทศไทย
185. คุุณธนา สิินประสาธน์์ 
การกีีฬาแห่่งประเทศไทย
186. พ.ต.อ.หญิิง สุุวััฒนา สุุเมธวััน
ผกก.พท.สกพ.
187. ร.ต.อ.จรููญ ศิิริเิ มฆา - คุุณจิิราพร จัันทร์์คง
188. โรงเรีียนราชสีีมาวิิทยาลััย
189. โรงเรีียนอุุบลรััตนราชกััญญาราชวิิทยาลััย
นครราชสีีมา
190. โรงเรีียนสีีคิ้้ว� “สวััสดิ์์�ผดุุงวิิทยา”
191. กองทุุนเพื่่อ� นช่่วยเพื่่อ� น ม.รุ่่�นแรก โรงเรีียนสีีคิ้้ว�
“สวััสดิ์์�ผดุุงวิิทยา”
- กองทุุนเพื่่อ� นช่่วยเพื่่อ� น
- คุุณศุุภรัักษ์์ รัตั นศรีีสมบััติิ
- คุุณนิิรันั ดร์์ ทิินราช
- คุุณศิิระ จิิรเศวตวััฒน์์
- คุุณณััฎฐ์์กาญจน์์ จงสููงเนิิน
192. นายประยงค์์ ประทุุมวััน
ผอ.โรงเรีียนราชสีีมาวิิทยาลััย
193. รองฯ ทััศนีีย์์ สุุวรรณภา
อดีีตรองผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนราชสีีมาวิิทยาลััย
194. คุุณฤทธ์์ ลืือชา และเพื่่อ� น ๆ
195. คุุณโดโด้้ ยุุทธพิิชัยั ชาญเลขา
196. คุุณอธิิชาติิ ชุุมนานนท์์ - คุุณมีีเรีีย เบนเนเดดตี้้�
197. เงิินทำำ�บุุญจากเพื่่อ� นและแขกของอั้้�ม
(พััทธกฤต เทีียมเศวต)
และที่่�ทำ�ำ งาน บริิษัท 
ั ศรีีตรังั
198. คุุณรจนา เพิ่่�มพููล
ประธานกรรมการ บริิษัท 
ั ไทยเอเชีีย 14001 จำำ�กัดั
และบริิษัทั ในเครืือ
199. บริิษัท 
ั ราชสีีมา ไตรมิิตร จำำ�กัดั
คุุณทองนาค พรพิิจัยั ภาคและครอบครััว
200. คุุณหมอโสพััส (พุุเตย) เพชรบููรณ์์
201. กำำ�นันั เสรีี - คุุณสุุภิิญญา เปี่่ย� มงููเหลืือม
202. คุุณละเอีียด พงษ์์ภัักดีี
โรงเรีียนราชสีีมาวิิทยาลััย
203. อ.วีีระ เลิิศจัันทึึก
204. ครููปิิยะนุุช พรหมรััตน์์ไพศาล
205. อน.โชคปชา เชาวน์์สัังเกต และครอบครััว
206. ครอบครััวจัันทรรวงทอง
207. คุุณแม่่วัลภ
ั า ญาณสมบููรณ์์ และครอบครััว
208. คุุณรััญชา บริิบาลบุุรีีภัณ
ั ฑ์์
209. คุุณบุุญยนุุช จงวาณิิช
210. คุุณธนศัักดิ์์ ก
� ระต่่ายทอง
211. คุุณวาทิิณีี วงศ์์วรพิิทักษ์์ 
ั และครอบครััว
212. ยายเคลื่่�อน วงศ์์มา
213. ป้้าธรรม และน้ำำ�� ฝน ดุุจจัันทึึก
214. คุุณธนวััฒน์์
215. พี่่ล� ะออ เดชะวงศ์์อนัันต์์
216. วััดธรรมสถิิต
- คณะศิิษย์์ ท่่านพ่่อเฟื่่อ� งโชติิโก 
โดยพระครููสมุุห์์สุุชิิน ปริิปุุณโณ
- คณะศิิษย์์ หลวงปู่่�เจี๊๊ย� ะ จุุนโท วััดถ้ำำ�จุุ
� นโท  
จ.ตาก นำำ�โดย พระอาจารย์์สััมฤทธิ์์� ฐิติิ สิิ ทธิ์์
ิ �
- คณะศิิษย์์ หลวงปู่่�สนอง กิิตปุุญโญ
วััดสัังฆทาน จ.นนทบุุรีี
นำำ�โดย พระครููปลััดไพริินทร์์ สิิริวัิ ฒ
ั ฑโน
217. วััดเพชรจัันทรส
218. พระเทพสีีมาภรณ์์ เจ้้าคณะจัังหวััดนครราชสีีมา
พร้้อมคณะสงฆ์แ์ ละเลขานุุการเจ้้าคณะภาค 11

219. พระครููปลััดไนยวิิศ ญาณพโล
วััดเจดีีย์ใ์ หญ่่ชลประทาน จ.ร้้อยเอ็็ด
220. พระครููบดิินทร์เ์ ดชาภิิวัฒ
ั น์์
เจ้้าอาวาสวััดหลวงบดิินทร์เ์ ดชา
221. พระบวรรัังสีี (สมชาย พุุทธญาโณ)
วััดระฆัังโฆสิิตารามวรมหาวิิหาร คณะ 8
222. ไม่่ประสงค์์ออกนาม
วัันพฤหััสบดีี ที่่� 17 มีีนาคม 2565
223. หม่่อมเจ้้านภดลเฉลิิมศรีี ยุคุ ล
224. ม.ร.ว.เฉลิิมชาตรีี ยุคุ ล
225. พลเอก พลเดช - คุุณแม่่ มัณ
ั ฑนา จุุลเสน
226. พล.ต.ต. สง่่า - ภััสสร ธีีรศรััญยานนท์์
227. อดีีต ส.ส.รณฤทธิิชัยั  คานเขต
228. น.ต. สาคริินทร์์ - อรกิิจ วััฒนสุุข
229. เรืือเอก ทัันตแพทย์์ กณภััทร พงศ์์เฉลิิมพร
และครอบครััว
230. คุุณไกรฤกษ์์ นานา
231. ญาติิพี่่น้้� อง เทีียมเศวต อ.มหาราช
232. ครอบครััวเทีียมเศวต
233. คุุณศิิริพ
ิ ร ภู่่�ประยููร - คุุณจิิรายุุ สังั วริิบุตุ ร

234. คุุณใหม่่ เจริิญปุุระ
235. เสนาลิิง และครอบครััว
236. ครอบครััว อ.สุุรินทร์
ิ ์ เลิิศภููมิิปัญ
ั ญา
237. อ.สัันติสุิ ขุ - อ.เบญจวรรณ แสนสุุข
238. คุุณเทวิินทร์์ กองพัันธ์์
สำำ�นักั ทางหลวงชนบทที่่� 5 นครราชสีีมา
239. บริิษัท ลิ
ั ฟวิ่่
ิ ง� อิิน เดคคอร์์ จำ�กั
ำ ดั
240. โรงสีีไทยข้้าวทิิพย์์ บ้้านโนนกุ่่�ม
241. คุุณเอกศัักดิ์์� นำ�ศิ
ำ ริิ วิิ วัิ ฒ
ั น์์ บจก.นำำ�ง่า่ ยฮง
242. ผู้้บริ
� หิ ารสถานศึึกษาและคณะครูู 
โรงเรีียนบ้้านมะค่่างาม จ.นครราชสีีมา
243. วปก.5
244. คุุณพรตพร อารยะพัันธ์์
245. คุุณสุุชาติิ ตันั สุุธัญ
ั ลัักษ์์
246. คุุณพรศัักดิ์์� พรสุุขสว่่าง
247. คุุณพอพงษ์์ - คุุณนุุชนารถ ธรรมกิิจ
248. พนาย (ละครเวทีีพันท้้
ั าย)
คุุณพงษ์์เพชร เพ็็ชรสีีเงิิน
249. คุุณสราวุุธ พรหมสุุทธิ์์� อ.หาดใหญ่่ จ.สงขลา
250. คุุณภััสราภรณ์์ ชััยมงคล
251. คุุณจิิต วิิลล่่า 88/195
252. พี่่�น้้อย - พี่่�อุ๊๊� (คุุณสััตยา - คุุณอุุชุณี
ุ  รั
ี ตั นพฤกษ์์)

253. คุุณสัันติ ภู่่�
ิ ตระกููล และครอบครััว
254. คุุณสมาน บ่่อชล
255. ชมรมผู้้สูู� งอายุุ อ.สีีคิ้้ว� จ.นครราชสีีมา
256. จ่่าแนบ สน.บางนา
257. พระมหานิิพนธ์์ ญาณวีีโร ปธ.7 เลขานุุการ
เจ้้าอาวาสวััดไทยพุุทธคยา
ผู้้ช่� ว่ ยเจ้้าอาวาสวััดมหาธาตุุยุวุ ราชรัังสฤษฎิ์์�
258. พระมหาสิิงขร ปริิยัติั เิ มธีี ดร.เจ้้าอาวาสวััดวังั โป่่ง
259. พระมหาอุุทัยั  ภููริิเมธีี
260. พระครููอดุุลพััฒนาภรณ์์ (ประเทืือง จารุุมโย)
ที่่�ปรึึกษาเจ้้าคณะจัังหวััดนครปฐม
261. พระพิิพัฒ
ั น์์วราภรณ์์
วััดสุุนทรธรรมทาน (แค นางเลิ้้�ง)
262. พระธรรมรััตนาภรณ์์
เจ้้าอาวาสวััดเขีียนเขต (พระอารามหลวง)
263. พระพุุทธพยากรณ์์
วััดราชสิิทธาราม บางกอกใหญ่่
264. พระสมุุห์ป์ ระสิิทธิ์์ ช
� าคโร (หม่่อมเหยิิน)
265. พระพิิศาลวิิหารกิิจ วััดหน้้าพระเมรุุราชิิการาม
266. พระรััตนสุุธี วั
ี ดั ไร่่ขิงิ 2
267. แม่่ชีถวิ
ี ลิ  ร่่มโพธิ์์�ทอง
268. ไม่่ประสงค์์ออกนาม

เจ้้าภาพพิิธีบำี �ำ เพ็็ญกุุศล 50 วััน
พระพรหมเสนาบดีี กรรมการมหาเถร เจ้้าอาวาสวััดปทุุมคงคา

นายวิิเชีียร จัันทรโณทััย ผู้้ว่� า่ ราชการจัังหวััดนครราชสีีมา

เจ้้าภาพพิิธีบำี �ำ เพ็็ญกุุศล 100 วััน
พระพรหมโมลีี วัดั ปากน้ำำ��
พระเทพศาสนาภิิบาล เจ้้าอาวาส วััดไร่่ขิงิ

นายวิิเชีียร จัันทรโณทััย ผู้้ว่� า่ ราชการจัังหวััดนครราชสีีมา
คณะศิิษย์ส์ มเด็็จฯ โต

ความดีีงามที่่�เกิิดขึ้้�นในหนัังสืือพระราชทานเพลิิงฯ เล่่มนี้้�ทั้้�งหมด เพราะทุุกท่่านทุุกฝ่่ายร่่วมมืือร่่วมใจเพื่่�อทำำ�เป็็นอนุุสรณ์์รำ�ลึ
ำ ึกถึึง
พระเอกนัักบุญ
ุ พี่่เ� อก - สรพงศ์์ ชาตรีี
ขอบคุุณทุุกแรงกายแรงใจที่่�ช่่วยงานตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นสวดพระอภิิธรรมวัันแรกจนวัันสุุดท้้าย ท่่ามกลางสถานการณ์์โควิิด  19 ที่่�ระบาดหนััก
สถาบัันจุฬ
ุ าภรณ์์ : ทีีมงานตรวจ ATK
โครงการร้้อยล้้านดวงใจ ต้้านภััยวิิกฤตอากาศ : เครื่่�องฆ่่าเชื้้�อภายใน 
คุุณบิิณฑ์์ - คุุณเอกพัันธ์์ บรรลืือฤทธิ์์�, คุุณเค เยาวราช : ประตููพ่่นน้ำ��ำ ยาฆ่่าเชื้้�อ
บริิษัท 
ั Amazing : เจลแอลกอฮอล์์และสเปรย์์แอลกอฮอล์์
คุุณนฤมล ล้้อมทอง : ทีีมงานเฉลิิมกรุุง
พ.ต.อ.อุุเทน นุ้้�ยพิิน รองผบก.อก.รร.นรต. : ทีีมงาน NP TEAM POLICE
คุุณพิิมพรรณอร ทนเสน
เพื่่�อนพ้้องน้้องพี่่�ในวงการ : สนัับสนุนุ อาหาร เครื่่�องดื่่�ม
แรงกายแรงใจของพี่่�อ้้อย - จิิระวดีี อิศิ รางกููร ณ อยุุธยา
น้้องแขก - เบญจพร ปััญญายิ่่�ง
ขอบคุุณยิ่่�งสำำ�หรับั ภาพโปสเตอร์์หนังั ไทยจากคุุณมััทธิมิ า สายจัันดา : แตงโปสเตอร์์
หนัังสืือเล่่มนี้้�หากมีีข้้อบกพร่่องผิิดพลาดสิ่่�งใด กองบรรณาธิิการขอน้้อมรัับ และขออภััยมา ณ ที่่�นี้้�
ปิิยสุุดา จัันทรสุุข บรรณาธิิการ

