


“...อยู่่�กัับท่�านมุ้้�ยู่ ท่�านมุ้้�ยู่ให้�เล่�นเป็็นคน ไมุ้�ได้�ให้�เป็็นพระเอกั 
มุ้นัมุ้ากัับความุ้มุ้ดื้เป็็นนักัวิท่ยู่าศาสตร์ เขาชื่ื�อกัานต์เป็็นห้มุ้อ 
เท่พธิิด้าโรงแรมุ้เป็็นแมุ้งด้า ความุ้รักัครั�งส้ด้ท่�ายู่ดี้ด้กีัตาร์ 
เป็็นวัยู่ร้�น เท่วด้าเดิ้นดิ้นเป็็นโจร เด้ี�ยู่วเป็็นพระ เด้ี�ยู่วเป็็นห้มุ้อ 
เดี้�ยู่วเป็็นตำารวจ ท่�านมุ้้�ยู่ไมุ้�ได้�ให้�สรพงศ์เป็็นพระเอกั ท่�านมุ้้�ยู่บอกั  
ก่ัให้�มุ้งึเป็็นนกััแสด้ง...”

สรพงศ์ ชื่าตรี

“...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



52 ป็ี ในวงกัารบันเท่ิง
ท่างสายู่เอกั



ป็ระวัติ 
นายู่กัรีพงศ์ เท่ยีู่มุ้เศวต (สรพงศ์ ชื่าตรี)

นายู่กัรีพงศ์ เท่ยีู่มุ้เศวต ชื่ื�อเด้มิุ้ พิท่ยู่า เท่ยีู่มุ้เศวต
ชื่ื�อในกัารแสด้ง สรพงศ์ ชื่าตรี เกัดิ้เมุ้ื�อวนัท่ี� ๘ ธินัวาคมุ้ พ.ศ. ๒๔๙๒

ท่ี� ตำาบล่ท่�าให้มุ้� อำาเภอมุ้ห้าราชื่ จงัห้วดั้พระนครศรีอยู่ธ้ิยู่า

มุ้พ่ี�น�องท่ั�งห้มุ้ด้ ๔ คน ได้�แกั�
นายู่แสงเชื่งิ เท่ยีู่มุ้เศวต นางชื่ั�น เท่ยีู่มุ้เศวต นายู่วิชื่าณ เท่ยีู่มุ้เศวต

แล่ะนายู่กัรีพงศ์ เที่ยู่มุ้เศวต

อาชีพี
นายู่กัรีพงศ์ เท่ยีู่มุ้เศวต ป็ระกัอบอาชื่พีนกััแสด้งอสิระ

ปี็ท่ี�แสด้ง พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๖๕

ชีวิีิตครอบครัวิ
สมุ้รสกัับค้ณพิมุ้พ์จนัท่ร์ ใจวงศ์ มุ้บีต้ร ธิิด้า คอื 

พิศ้ท่ธิิน ีเท่ยีู่มุ้เศวต (เองิ)
พิศรต้ม์ุ้ เท่ยีู่มุ้เศวต (เอมุ้) 
พิท่ธิกัฤต เท่ยีู่มุ้เศวต (อั�มุ้)

ค้ณท่ศัน์วรรณ เสนย์ีู่วงศ์ ณ อยู่ธ้ิยู่า มุ้ธิีิด้า คอื 
พิมุ้พ์อปั็สร เท่ยีู่มุ้เศวต (ขวญั)

ภรรยู่าปั็จจ้บนั ค้ณด้วงเดื้อน จิไธิสงค์

นายู่กัรีพงศ์ เท่ยีู่มุ้เศวต ห้รือ สรพงศ์ ชื่าตรี
ถึึงแกั�กัรรมุ้เมืุ้�อวนัท่ี� ๑๐ มุ้นีาคมุ้ พ.ศ. ๒๕๖๕ สริิอายู่ ้๗๓ ปี็

อน้สรณ์งานพระราชื่ท่านเพล่ิงศพศิล่ป็ินแห้�งชื่าติ
สรพงศ์ ชื่าตรี (กัรีพงศ์ เท่ียู่มุ้เศวต) บ.มุ้.,จ.ภ.

วันอาท่ิตยู่์ท่ี� ๖ พฤศจิกัายู่น พ.ศ. ๒๕๖๕



อนุุสรณ์์งานุพระราชทานุเพลิิงศพศิลิปิินุแห่่งชาติิ
สรพงศ์ ชาติรี (กรีพงศ์ เทียมเศวติ) บ.ม.,จ.ภ.

วันุอาทิติย์ที� ๖ พฤศจิกายนุ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำานุกึในุ
พระมห่ากรณุ์าธิิคุณุ์



สำานุกึในุ
พระมห่ากรณุ์าธิิคุณุ์



พวงมาลิาพระราชทานุ

พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอย่ห่่วั
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สำานุกึในุพระมห่ากรุณ์าธิิคุณุ์

เมื่่�อความื่ทราบฝ่่าละอองธุุลีพระบาท พระบาทสมื่เด็็จพระเจ้าอยู่่�หััวมื่หัาวชิิราลงกรณ บดิ็นทรเทพยู่วรางก่ร ว�า  

นายู่กรีพงศ์ ์เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์ ์ชิาตร)ี ศ์ลิปินิแหั�งชิาติ สาขาศิ์ลปิะการแสด็ง (นักแสด็งภาพยู่นตร์และละครโทรทัศ์น)์ 

ปิ่วยู่ด็้วยู่โรคมื่ะเร็งปิอด็ ณ โรงพยู่าบาลบำรุงราษฎร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมื่หัานคร ทรงพระกรุณาโปิรด็เกล้า  

โปิรด็กระหัมื่�อมื่รับเปิ็นคนไข้ในพระบรมื่ราชิานุเคราะหั์ ในวันจันทร์ที� ๒๑ กุมื่ภาพันธุ์ ๒๕๖๕ จนเมื่่�อวันพฤหััสบด็ ี

ที� ๑๐ มื่ีนาคมื่ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๕๑ น. นายู่กรีพงศ์์ เทียู่มื่เศ์วต กราบถวายู่บังคมื่ลาถึงแก�กรรมื่

วันศ์ุกร์ที� ๑๑ มื่ีนาคมื่ ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปิรด็เกล้าโปิรด็กระหัมื่�อมื่ พระราชิทานน้ำหัลวง

อาบศ์พ พร้อมื่ด้็วยู่เคร่�องเกียู่รติยู่ศ์ปิระกอบศ์พ ณ ศ์าลากวีนิรมื่ิต วัด็เทพศ์ิรินทราวาส เขตปิ้อมื่ปิราบศั์ตร่พ�ายู่ 

กรุงเทพมื่หัานคร  และทรงพระกรุณาโปิรด็เกล้าโปิรด็กระหัมื่�อมื่ พระราชิทานพวงมื่าลาวางหัน้าหัีบศ์พ 

วันเสาร์ที� ๕ พฤศ์จิกายู่น ๒๕๖๕ ทรงพระกรุณาโปิรด็เกล้าโปิรด็กระหัมื่�อมื่ พระราชิทานพระบรมื่ราชิานุเคราะหั์

บำเพ็ญพระราชิกุศ์ลพระราชิทานในการออกเมื่ร ุณ อาคารมื่ล่นิธุสิมื่เด็จ็พระพฒุาจารยู่ ์(โต พรหัมื่รงัส)ี เมื่ตตาบารมื่ี  

พระสงฆ์์ ๑๐ ร่ปิ สวด็พระพุทธุมื่นต์จบ มีื่พระธุรรมื่เทศ์นากัณฑ์์ ๑ พระสงฆ์์ ๔ ร่ปิ สวด็ธุรรมื่คาถา พระพิธุีธุรรมื่ 

สวด็พระอภิธุรรมื่

วันอาทิตยู่์ที� ๖ พฤศ์จิกายู่น ๒๕๖๕ ทรงพระกรุณาโปิรด็เกล้าโปิรด็กระหัมื่�อมื่ พระราชิทานเพลิงศ์พ โด็ยู่สมื่เด็็จ 

พระกนิษฐาธิุราชิเจ้า กรมื่สมื่เด็จ็พระเทพรัตนราชิสุด็า เจ้าฟ้า้มื่หัาจักรีสิรนิธุร มื่หัาวชิิราลงกรณวรราชิภักดี็ สิรกิจิการิณ ี

พีรยู่พัฒน รัฐสีมื่าคุณากรปิยิู่ชิาติ สยู่ามื่บรมื่ราชิกุมื่ารี เสด็็จพระราชิด็ำเนินไปิในการพระราชิทานเพลิง

วันจันทร์ที� ๗ พฤศ์จิกายู่น ๒๕๖๕ ทรงพระกรุณาโปิรด็เกล้าโปิรด็กระหัมื่�อมื่ พระราชิทานผ้้าไตร และภัตตาหัาร 

สามื่หัาบ ในการเก็บอัฐิ

พระมื่หัากรุณาธิุคณุอเนกปิระการนี ้ข้าพระพุทธุเจ้า ครอบครัวนายู่กรีพงศ์ ์เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์ ์ชิาตรี) น้อมื่สำนึกใน

พระมื่หัากรณุาธุคิณุลน้เกลา้ลน้กระหัมื่�อมื่อยู่�างหัาที�สดุ็มื่ไิด็ ้ขอพระราชิทานกราบถวายู่บงัคมื่แทบเบ่อ้งพระยู่คุลบาท 

และเทิด็ท่นพระมื่หัากรุณาธุิคุณไว้เหัน่อเกล้าเหันอ่กระหัมื่�อมื่ เปิ็นมื่งคลสง่สุด็แก�วงศ์์ตระก่ลเทียู่มื่เศ์วตสบ่ไปิ 

คุวรมิคุวรแล้ิวแต่ิจะทรงพระกรณุ์าโปิรด็เกล้ิาโปิรด็กระห่ม่อม
ข้้าพระพุทธิเจ้า นุางด็วงเดื็อนุ จิไธิสงค์ุ แลิะ บตุิร ธิิด็า คุรอบคุรวัเทยีมเศวติ
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พวงมาลิาพระราชทานุ

สมเด็็จพระนุางเจ้าสิริกติิิ� พระบรมราชนิุนีุาถ
พระบรมราชชนุนุพีนัุปีิห่ลิวง
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สำานุกึในุพระมห่ากรุณ์าธิิคุณุ์

เมื่่�อความื่ทราบฝ่่าละอองธุุลีพระบาทว�า นายู่กรีพงศ์์ เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์์ ชิาตรี) ศ์ิลปิินแหั�งชิาติ สาขาศิ์ลปิะ 

การแสด็ง (นกัแสด็งภาพยู่นตรแ์ละละครโทรทศั์น)์ กราบถวายู่บงัคมื่ลาถงึแก�กรรมื่ด็ว้ยู่โรคมื่ะเรง็ปิอด็ ณ โรงพยู่าบาล

บำรุงราษฎร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมื่หัานคร เมื่่�อวันพฤหััสบด็ีที� ๑๐ มื่ีนาคมื่ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๕๑ น.

สมื่เด็จ็พระนางเจ้าสริกิติิ� พระบรมื่ราชิินีนาถ พระบรมื่ราชิชินนีพนัปิหีัลวง ทรงพระกรุณาโปิรด็เกล้าโปิรด็กระหัมื่�อมื่ 

พระราชิทานพวงมื่าลาวางหัน้าหัีบศ์พ นายู่กรีพงศ์์ เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์์ ชิาตรี) ศ์ิลปิินแหั�งชิาติ สาขาศิ์ลปิะการแสด็ง 

(นักแสด็งภาพยู่นตร์และละครโทรทัศ์น์) เม่ื่�อวันศ์ุกร์ที� ๑๑ มีื่นาคมื่ ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ศ์าลากวีนิรมื่ิต  

วัด็เทพศ์ิรินทราวาส เขตป้ิอมื่ปิราบศ์ัตร่พ�ายู่ กรุงเทพมื่หัานคร 

พระมื่หัากรุณาธุิคุณอเนกปิระการน้ี ข้าพระพุทธุเจ้า ครอบครัวนายู่กรีพงศ์์ เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์์ ชิาตรี)  

น้อมื่สำนึกในพระมื่หัากรุณาธุิคุณล้นเกล้าล้นกระหัมื่�อมื่อยู่�างหัาที�สุด็มื่ิได็้ ขอพระราชิทานกราบถวายู่บังคมื่ 

แทบเบ่อ้งพระยุู่คลบาท และเทดิ็ท่นพระมื่หัากรณุาธุคุิณไวเ้หันอ่เกล้าเหันอ่กระหัมื่�อมื่ เปิน็มื่งคลสง่สดุ็แก�วงศ์ต์ระกล่

เทียู่มื่เศ์วตส่บไปิ

คุวรมิคุวรแล้ิวแต่ิจะทรงพระกรณุ์าโปิรด็เกล้ิาโปิรด็กระห่ม่อม
ข้้าพระพุทธิเจ้า นุางด็วงเดื็อนุ จิไธิสงค์ุ แลิะ บตุิร ธิิด็า คุรอบคุรวัเทยีมเศวติ
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พวงมาลิาพระราชทานุ

สมเด็็จพระนุางเจ้าสุทดิ็า พชัรสธุิาพิมลิลัิกษณ์ พระบรมราชนิุี
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สำานุกึในุพระมห่ากรุณ์าธิิคุณุ์

เมื่่�อความื่ทราบฝ่่าละอองธุุลีพระบาทว�า นายู่กรีพงศ์์ เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์์ ชิาตรี) ศ์ิลปิินแหั�งชิาติ สาขาศิ์ลปิะ 

การแสด็ง (นกัแสด็งภาพยู่นตรแ์ละละครโทรทศั์น)์ กราบถวายู่บงัคมื่ลาถงึแก�กรรมื่ด็ว้ยู่โรคมื่ะเรง็ปิอด็ ณ โรงพยู่าบาล

บำรุงราษฎร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมื่หัานคร เมื่่�อวันพฤหััสบด็ีที� ๑๐ มื่ีนาคมื่ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๕๑ น. 

สมื่เด็จ็พระนางเจา้สทุดิ็า พชัิรสธุุาพมิื่ลลกัษณ พระบรมื่ราชิิน ีทรงพระกรณุาโปิรด็เกลา้โปิรด็กระหัมื่�อมื่ พระราชิทาน

พวงมื่าลาวางหัน้าหัีบศ์พ นายู่กรีพงศ์์ เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์์ ชิาตรี) เมื่่�อวันศ์ุกร์ที� ๑๑ มื่ีนาคมื่ ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ณ ศ์าลากวีนิรมิื่ต วัด็เทพศ์ิรินทราวาส เขตป้ิอมื่ปิราบศ์ัตร่พ�ายู่ กรุงเทพมื่หัานคร 

พระมื่หัากรุณาธิุคณุอเนกปิระการนี ้ข้าพระพุทธุเจ้า ครอบครัวนายู่กรีพงศ์ ์เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์ ์ชิาตรี) น้อมื่สำนึกใน

พระมื่หัากรณุาธุคิณุลน้เกลา้ลน้กระหัมื่�อมื่อยู่�างหัาที�สดุ็มื่ไิด็ ้ขอพระราชิทานกราบถวายู่บงัคมื่แทบเบ่อ้งพระยู่คุลบาท 

และเทิด็ท่นพระมื่หัากรุณาธุิคุณไว้เหัน่อเกล้าเหันอ่กระหัมื่�อมื่ เปิ็นมื่งคลสง่สุด็แก�วงศ์์ตระก่ลเทียู่มื่เศ์วตสบ่ไปิ

คุวรมิคุวรแล้ิวแต่ิจะทรงพระกรณุ์าโปิรด็เกล้ิาโปิรด็กระห่ม่อม
ข้้าพระพุทธิเจ้า นุางด็วงเดื็อนุ จิไธิสงค์ุ แลิะ บตุิร ธิิด็า คุรอบคุรวัเทยีมเศวติ

9 



พวงมาลิาพระราชทานุ

สมเด็็จพระกนิุษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรตัินุราชสุด็า
เจ้าฟ้้ามห่าจกัรีสิรินุธิร มห่าวชริาลิงกรณ์วรราชภกัดี็ สิริกจิการิณ์พีีรยพฒันุ

รฐัสีมาคุุณ์ากรปิิยชาติ ิสยามบรมราชกมุารี 

10 



สำานุกึในุพระมห่ากรุณ์าธิิคุณุ์

เมื่่�อความื่ทราบฝ่่าละอองธุุลีพระบาทว�า นายู่กรีพงศ์์ เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์์ ชิาตรี) ศ์ิลปิินแหั�งชิาติ สาขาศิ์ลปิะ 

การแสด็ง (นกัแสด็งภาพยู่นตรแ์ละละครโทรทศั์น)์ กราบถวายู่บงัคมื่ลาถงึแก�กรรมื่ด็ว้ยู่โรคมื่ะเรง็ปิอด็ ณ โรงพยู่าบาล

บำรุงราษฎร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมื่หัานคร เมื่่�อวันพฤหััสบด็ีที� ๑๐ มื่ีนาคมื่ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๕๑ น.

สมื่เด็จ็พระกนษิฐาธุริาชิเจา้ กรมื่สมื่เด็จ็พระเทพรตันราชิสดุ็า เจา้ฟ้า้มื่หัาจกัรสิีรนิธุร มื่หัาวชิริาลงกรณวรราชิภกัด็ ีสริกิจิ 

การิณีพีรยู่พัฒน รัฐสีมื่าคุณากรปิยิู่ชิาติ สยู่ามื่บรมื่ราชิกุมื่ารี ทรงพระกรุณาโปิรด็เกล้าโปิรด็กระหัมื่�อมื่พระราชิทาน

พวงมื่าลาวางหัน้าหัีบศ์พ เมื่่�อวันศ์ุกร์ที� ๑๑ มีื่นาคมื่ ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ศ์าลากวีนิรมื่ิต วัด็เทพศิ์รินทราวาส 

เขตปิ้อมื่ปิราบศ์ัตร่พ�ายู่ กรุงเทพมื่หัานคร  

วันอาทิตยู่์ที� ๖ พฤศ์จิกายู่น ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. สมื่เด็็จพระกนิษฐาธุิราชิเจ้า กรมื่สมื่เด็็จพระเทพรัตนราชิสุด็า 

เจ้าฟ้้ามื่หัาจักรีสิรินธุร มื่หัาวชิิราลงกรณวรราชิภักดี็ สิริกิจการิณีพีรยู่พัฒน รัฐสีมื่าคุณากรปิิยู่ชิาติ สยู่ามื่บรมื่ราชิ

กุมื่ารี ทรงพระกรุณาโปิรด็เกล้าโปิรด็กระหัมื่�อมื่ เสด็็จพระราชิด็ำเนินไปิในการพระราชิทานเพลิงศ์พ นายู่กรีพงศ์์ 

เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์์ ชิาตรี) ณ เมื่รุชิั�วคราวมื่่ลนิธุิสมื่เด็็จพระพุฒาจารยู่์ (โต พรหัมื่รังสี) เมื่ตตาบารมื่ี อำเภอสีคิว้ 

จังหัวัด็นครราชิสีมื่า   

พระมื่หัากรุณาธิุคณุอเนกปิระการนี ้ข้าพระพุทธุเจ้า ครอบครัวนายู่กรีพงศ์ ์เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์ ์ชิาตรี) น้อมื่สำนึกใน

พระมื่หัากรณุาธุคิณุลน้เกลา้ลน้กระหัมื่�อมื่อยู่�างหัาที�สดุ็มื่ไิด็ ้ขอพระราชิทานกราบถวายู่บงัคมื่แทบเบ่อ้งพระยู่คุลบาท 

และเทิด็ท่นพระมื่หัากรุณาธุิคุณไว้เหัน่อเกล้าเหันอ่กระหัมื่�อมื่ เปิ็นมื่งคลสง่สุด็แก�วงศ์์ตระก่ลเทียู่มื่เศ์วตสบ่ไปิ

คุวรมิคุวรแล้ิวแต่ิจะทรงพระกรณุ์าโปิรด็เกล้ิาโปิรด็กระห่ม่อม
ข้้าพระพุทธิเจ้า นุางด็วงเดื็อนุ จิไธิสงค์ุ แลิะ บตุิร ธิิด็า คุรอบคุรวัเทยีมเศวติ

11 



พวงมาลิาพระราชทานุ

สมเด็็จพระเจ้านุ้องนุางเธิอ เจ้าฟ้้าจุฬาภรณ์วลัิยลิกัษณ์์ อคัุรราชกมุารี 
กรมพระศรีสวางคุวัฒนุ วรขั้ติติิยราชนุารี 
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สำานุกึในุพระกรุณ์าธิิคุณุ์

เมื่่�อความื่ทราบฝ่่าละอองพระบาทว�า นายู่กรีพงศ์์ เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์์ ชิาตรี) ศ์ิลปิินแหั�งชิาติ สาขาศิ์ลปิะ 

การแสด็ง (นกัแสด็งภาพยู่นตรแ์ละละครโทรทศั์น)์ กราบถวายู่บงัคมื่ลาถงึแก�กรรมื่ด็ว้ยู่โรคมื่ะเรง็ปิอด็ ณ โรงพยู่าบาล

บำรุงราษฎร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมื่หัานคร เมื่่�อวันพฤหััสบด็ีที� ๑๐ มื่ีนาคมื่ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๕๑ น.

สมื่เด็็จพระเจ้าน้องนางเธุอ เจ้าฟ้้าจุฬาภรณวลัยู่ลักษณ์ อัครราชิกุมื่ารี กรมื่พระศ์รีสวางควัฒน วรขัตติยู่ราชินารี  

โปิรด็เกล้าโปิรด็กระหัมื่�อมื่ พระราชิทานพวงมื่าลาวางหัน้าหัีบศ์พ นายู่กรีพงศ์์ เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์์ ชิาตรี) 

เมื่่�อวันเสาร์ที� ๑๒ มีื่นาคมื่ ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๔๕ น. ณ ศ์าลากวีนิรมื่ิต วัด็เทพศ์ิรินทราวาส เขตปิ้อมื่ปิราบศ์ัตร่พ�ายู่ 

กรุงเทพมื่หัานคร 

พระกรุณาธิุคุณอันล้นพ้นนี้ ข้าพระพุทธุเจ้า ครอบครัวนายู่กรีพงศ์์ เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์์ ชิาตรี) น้อมื่สำนึกใน 

พระกรุณาธุิคุณล้นเกล้าล้นกระหัมื่�อมื่อยู่�างหัาที�สุด็มื่ิได็้ ขอพระราชิทานกราบถวายู่บังคมื่แทบเบ่้องพระบาท  

และเทิด็ท่นพระกรุณาธุิคุณไว้เหันอ่เกล้าเหัน่อกระหัมื่�อมื่ เป็ินมื่งคลส่งสุด็แก�วงศ์์ตระก่ลเทียู่มื่เศ์วตส่บไปิ

คุวรมิคุวรแล้ิวแต่ิจะโปิรด็เกล้ิาโปิรด็กระห่ม่อม
ข้้าพระพุทธิเจ้า นุางด็วงเดื็อนุ จิไธิสงค์ุ แลิะ บตุิร ธิิด็า คุรอบคุรวัเทยีมเศวติ

13 



พระกรุณาธุิคุณอเนกปิระการนี ้ข้าพระพุทธุเจ้า ครอบครัวนายู่กรีพงศ์์ เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์์ ชิาตรี) น้อมื่สำนึกและ

ปิล่ม้ื่ปิตีเิปิน็ลน้พน้อยู่�างหัาที�สดุ็มื่ไิด็ ้ขอปิระทานกราบทล่ และเทิด็ทน่ในพระกรุณาธุคุิณไวเ้หันอ่เกล้าเหัน่อกระหัมื่�อมื่ 

เปิ็นมื่งคลส่งสุด็แก�วงศ์์ตระกล่เทียู่มื่เศ์วตส่บไปิ

คุวรมิคุวรแล้ิวแต่ิจะโปิรด็เกล้ิาโปิรด็กระห่ม่อม
ข้้าพระพุทธิเจ้า นุางด็วงเดื็อนุ จิไธิสงค์ุ แลิะ บตุิร ธิิด็า คุรอบคุรวัเทยีมเศวติ

พวงมาลิาปิระทานุ

พระเจ้าวรวงศ์เธิอ พระองค์ุเจ้าโสมสวลีิ
กรมห่มื�นุสุทธินุารีนุาถ
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พระกรุณาธิุคุณอันล้นพ้นนี้ ข้าพระพุทธุเจ้า ครอบครัวนายู่กรีพงศ์์ เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์์ ชิาตรี) น้อมื่สำนึก 

ในพระกรุณาธิุคุณล้นเกล้าล้นกระหัมื่�อมื่อยู่�างหัาที�สุด็มื่ิได็้ ขอพระราชิทานกราบถวายู่บังคมื่แทบพระบาท 

และเทิด็ท่นพระกรุณาธุิคุณไว้เหันอ่เกล้าเหัน่อกระหัมื่�อมื่ เป็ินมื่งคลส่งสุด็แก�วงศ์์ตระก่ลเทียู่มื่เศ์วตส่บไปิ

คุวรมิคุวรแล้ิวแต่ิจะโปิรด็เกล้ิาโปิรด็กระห่ม่อม
ข้้าพระพุทธิเจ้า นุางด็วงเดื็อนุ จิไธิสงค์ุ แลิะ บตุิร ธิิด็า คุรอบคุรวัเทยีมเศวติ

พวงมาลิาพระราชทานุ

สมเด็็จพระเจ้าล่ิกเธิอ เจ้าฟ้้าพัชรกติิยิาภา นุเรนุทริาเทพยวด็ี
กรมห่ลิวงราชสาริณ์สีริิพชัร มห่าวชัรราชธิิด็า
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พระกรุณาธิุคุณอันล้นพ้นนี้ ข้าพระพุทธุเจ้า ครอบครัวนายู่กรีพงศ์์ เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์์ ชิาตรี) น้อมื่สำนึก 

ในพระกรุณาธิุคุณล้นเกล้าล้นกระหัมื่�อมื่อยู่�างหัาที�สุด็มื่ิได็้ ขอพระราชิทานกราบถวายู่บังคมื่แทบพระบาท  

และเทิด็ท่นพระกรุณาธุิคุณไว้เหันอ่เกล้าเหัน่อกระหัมื่�อมื่ เป็ินมื่งคลส่งสุด็แก�วงศ์์ตระก่ลเทียู่มื่เศ์วตส่บไปิ

คุวรมิคุวรแล้ิวแต่ิจะโปิรด็เกล้ิาโปิรด็กระห่ม่อม
ข้้าพระพุทธิเจ้า นุางด็วงเดื็อนุ จิไธิสงค์ุ แลิะ บตุิร ธิิด็า คุรอบคุรวัเทยีมเศวติ

พวงมาลิาพระราชทานุ

สมเด็็จพระเจ้าล่ิกเธิอ เจ้าฟ้้าสิริวณั์ณ์วรี
นุารีรัตินุราชกญัญา
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พระกรุณาธิุคุณอันล้นพ้นนี้ ข้าพระพุทธุเจ้า ครอบครัวนายู่กรีพงศ์์ เทียู่มื่เศ์วต (สรพงศ์์ ชิาตรี) น้อมื่สำนึกใน 

พระกรุณาธุิคุณล้นเกล้าล้นกระหัมื่�อมื่อยู่�างหัาที�สุด็มื่ิได็้ ขอพระราชิทานกราบถวายู่บังคมื่แทบพระบาท  

และเทิด็ท่นพระกรุณาธุิคุณไว้เหันอ่เกล้าเหัน่อกระหัมื่�อมื่ เป็ินมื่งคลส่งสุด็แก�วงศ์์ตระก่ลเทียู่มื่เศ์วตส่บไปิ

คุวรมิคุวรแล้ิวแต่ิจะโปิรด็เกล้ิาโปิรด็กระห่ม่อม
ข้้าพระพุทธิเจ้า นุางด็วงเดื็อนุ จิไธิสงค์ุ แลิะ บตุิร ธิิด็า คุรอบคุรวัเทยีมเศวติ

พวงมาลิาพระราชทานุ

สมเด็็จพระเจ้าล่ิกยาเธิอ เจ้าฟ้้าทปัีิงกรรศัมโีชติิ
มห่าวชโิรติติมางกร่ สริิวิบล่ิยราชกมุาร
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ได็้รับพระมห่ากรุณ์าธิิคุุณ์ส่งสุด็ในุชีวิติ
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ได็้รับพระมห่ากรุณ์าธิิคุุณ์ส่งสุด็ในุชีวิติ
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ปิระวัติ ิสรพงศ์ ชาติรี 

ชื�อ สรพงศ์ ชาติรี
อนัุมีมงคุลิยิ�ง

สรพงศ์์ ชิาตรี เกิด็ที�ตำบลท�าใหัมื่� แต�ไปิเติบโตที�ตำบลบ้านท�าตอ ในวัยู่เด็็กเปิ็น 
เด็ก็ที�เลียู้่งง�ายู่ กนิเก�ง กินขา้วกบักลว้ยู่นำ้วา้บด็ ขนมื่ตะโก ้โด็ยู่มื่พีี� ๆ  คอ่ พี�แสงเชิงิ พี�ชิัน้ 
และพี�วิชิาณชิ�วยู่กันเลี้ยู่ง เพราะแมื่�ต้องไปิทำงาน สรพงศ์์เปิ็นเด็็กที�ไมื่�เกเร มีื่แต�คน 
รักใคร� ไปิโรงเรียู่นมื่ักจะมื่ีของไปิแจกเพ่�อน ๆ  อยู่่�เสมื่อ จนเปิ็นที�รักของเพ่�อนทุกคน

ในสมื่ยัู่เรยีู่นอยู่่�ชิัน้ปิระถมื่ศ์กึษา สรพงศ์์ ชิาตรี ได้็เล�าเรยีู่นที�วดั็ธุรรมื่รส เดิ็นทางด้็วยู่การ
เดิ็นไปิเรยีู่นปิระมื่าณ 2 กโิลเมื่ตรทกุวนั โด็ยู่จะเรยีู่นที�ศ์าลาการเปิรยีู่ญ และหัยู่ดุ็เรยีู่น
ในวนัพระเน่�องจากต้องใช้ิศ์าลาเพ่�อทำบญุ จนเมื่่�อจบการศ์กึษาในชิัน้ปิระถมื่ศ์กึษาปีิที� 4 
สรพงศ์์ ชิาตรี จงึได้็บวชิเรยีู่นตัง้แต�อายู่ ุ11 ปีิ ที�วดั็เทพสวุรรณ จังหัวดั็พระนครศ์รอียู่ธุุยู่า 
และวดั็ด็าวด็งึษารามื่ บางยู่ี�ขนั ธุนบรุ ีจนกระทั�งลาสกิขาบทใน ปีิ พ.ศ์. 2512

เมื่่�ออายูุ่ได็้ 19 ปิี สรพงศ์์ ชิาตรี ได็้พบกับหัมื่�อมื่เจ้าชิาตรีเฉลิมื่ ยูุ่คล ซึ่ึ�งได็้ทรงชิักชิวน
ใหั้มื่าอาศ์ัยู่อยู่่�ที�วังละโว้ ของพระเจ้าวรวงศ์์เธุอ พระองค์เจ้าอนุสรมื่งคลการ ซึ่ึ�งเปิ็น
จุด็เริ�มื่ต้นของชิีวิตการทำงานในวงการบันเทิง 

โด็ยู่เริ�มื่งานแสด็งครั้งแรกเมื่่�อปิี พ.ศ์. 2512 เปิ็นตัวปิระกอบ และเปิ็นเด็็กยู่กของ 
ในกองถ�ายู่ละครเร่�อง นางไพรตาน ีซึ่ึ�งออกอากาศ์ทางชิ�อง 7 และเล�นเปิน็ตวัปิระกอบ
ในละครเร่�อง หั้องสีชิมื่พ่ และ เร่�อง หัมื่อผี้ โด็ยู่มีื่หัมื่�อมื่เจ้าชิาตรีเฉลิมื่ ยูุ่คล  
เปิ็นผ้่้กำกับหัลังจากเด็ินทางกลับจากเรียู่นต�อที�สหัรัฐอเมื่ริกา

ชิ่�อ “สรพงศ์์ ชิาตรี” ที�ใชิ้ในวงการบันเทิง เปิ็นชิ่�อที�มื่ีความื่หัมื่ายู่ด็ีมื่าก มื่ีปิระวัต ิ
อนัมื่งคลและมีื่คณุค�า เน่�องจากช่ิ�อนีต้ัง้โด็ยู่ พระเจ้าวรวงศ์์เธุอ พระองค์เจ้าอนุสรมื่งคลการ 
และหัมื่�อมื่อุบล ยูุ่คล ณ อยูุ่ธุยู่า โด็ยู่คำว�า   

“สร” มาจาก พระนามของ พระเจ้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้าอนุสรมงค์ลการ

“พงศ์” มาจาก สุรพงศ์์ โปร่งมณีี 
 (บุคุ์ค์ลผู้้้พาสรพงศ์์มาฝากตัวักบัุหม่อมเจ้าชาตัรีเฉลิม ยุคุ์ล)

“ชาติรี” มาจากพระนามของ หม่อมเจ้าชาตัรีเฉลิม ยุคุ์ล
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พระเอกติลิอด็กาลิ

สรพงศ์์ ชิาตรี มื่ผี้ลงานภาพยู่นตรเ์ร่�องแรกเปิน็ตวัปิระกอบในภาพยู่นตรเ์ร่�อง สอยู่ด็าว 
สาวเด็อ่น ในปิ ีพ.ศ์. 2512 จนกระทั�งได็ร้บับทพระเอกเตม็ื่ตัวในครัง้แรก จากภาพยู่นตร์ 
เร่�องที� 4 คอ่เร่�อง “มื่นัมื่ากบัความื่มื่ด่็” ในปิ ีพ.ศ์. 2514 อนัเปิน็ผ้ลงานกำกบัภาพยู่นตร์ 
เร่�องแรกของหัมื่�อมื่เจ้าชิาตรีเฉลิมื่ ยูุ่คล

จากนั้น สรพงศ์์ ชิาตรี ได็้แสด็งภาพยู่นตร์ที�กำกับโด็ยู่ หัมื่�อมื่เจ้าชิาตรีเฉลิมื่ ยูุ่คล  
เก่อบทุกเร่�อง ทั้งในบทบาทของพระเอก พระรอง และยู่ังมื่ีความื่สามื่ารถเปิ็นผ้่้ชิ�วยู่ 
ผ้่้กำกับในบางครัง้คราว ซึ่ึ�งตลอด็การทำงานในวงการบันเทิง สรพงศ์์ ชิาตรี มื่ีผ้ลงาน 
การแสด็งมื่ากกว�า 550 เร่�อง ทัง้ผ้ลงานจากภาพยู่นตร์และละครโทรทัศ์น์

ในปีิ พ.ศ์. 2520 สรพงศ์์ ชิาตรี ได้็รบับทเป็ินพระเอก ‘ขวัญ’ ค่�กบันางเอก นนัทนา เงากระจ�าง 
ผ้่ร้บับทเปิน็ ‘เรยีู่มื่’ ในภาพยู่นตร ์“แผ้ลเก�า” กำกบัการแสด็งโด็ยู่ เชิดิ็ ทรงศ์ร ีซึ่ึ�งเปิน็ 
ภาพยู่นตรท์ี�สรา้งชิ่�อเสยีู่งเปิน็อยู่�างมื่ากใหัแ้ก� สรพงศ์ ์ชิาตร ี เปิน็ภาพยู่นตรท์ี�ทำรายู่ได็้ 
ส่งสุด็ในปิระเทศ์ขณะน้ัน และได้็รับรางวัลจากการปิระกวด็ท้ังในปิระเทศ์และ 
ต�างปิระเทศ์ ได็้แก�

 รางวัลโล�เกียู่รติยู่ศ์ภาพยู่นตร์ที�เชิิด็ชิ่เอกลักษณ์ไทยู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่
 รางวลักรงัด็ป์ิรซีึ่ ์จากการปิระกวด็ภาพยู่นตรใ์นงาน Festival des 3 Continents 
เมื่่องน็องต์ ปิระเทศ์ฝ่รั�งเศ์ส เมื่่�อปิี พ.ศ์. 2524

 ถ่กยู่กยู่�องใหั้เปิ็น 1 ใน 360 ภาพยู่นตร์คลาสสิกของโลก ปิระกาศ์ผ้ลเมื่่�อเด็่อน
ธัุนวาคมื่ ปิี พ.ศ์. 2544 จากการคัด็เล่อกของหัอภาพยู่นตร์และโทรทัศ์น์แหั�งชิาติ
ปิระเทศ์อังกฤษ ร�วมื่กับนิตยู่สาร Sight and Sound และ ผ้่้กำกับภาพยู่นตร์และ
นักวิจารณ์ภาพยู่นตร์จากทั�วโลกในปิี พ.ศ์. 2541

ภาพยนตร์์เร์่�องมัันมัากัับความัมัืดและแผลเกั่า
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สรพงศ์์ ชิาตรี ได็้รับรางวัลอันเปิ็นเกียู่รติส่งสุด็ในฐานะนักแสด็ง 
ระด็ับปิระเทศ์ นั�นค่อ 

เคุร่�องราชอิสริยาภรณ์์
 พ.ศ์. 2524 – Order of the Crown of Thailand - 5th Class 
(Thailand) ribbon.svg เคร่�องราชิอิสริยู่าภรณ์อันมื่ีเกียู่รติยู่ศ์ยิู่�ง 
มื่งกุฎไทยู่ ชิั้นที� 5 เบญจมื่าภรณ์มื่งกุฎไทยู่ (บ.มื่.)

 พ.ศ์. 2552 – Order of the Direkgunabhorn - 4th Class (Thailand) 
ribbon.svg เคร่�องราชิอสิรยิู่าภรณ์อนัเป็ินที�สรรเสริญยู่ิ�งด็เิรกคณุาภรณ์ 
ชิั้นที� 4 จตุตถด็ิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

รางวัลิศิลิปิินุแห่่งชาติ ิสาข้าศิลิปิะการแสด็ง 
ในุปีิ พ.ศ. 2551
ได็้รับ 19 รางวัลในวงการบันเทิง ได็้แก� 

รางวัลิพระราชทานุพระสรุสัวดี็ห่ร่อติุ�กติาทอง  
5 รางวัลิ 
 นักแสด็งนำชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ จากภาพยู่นตร์เร่�อง สัตว์มื่นุษยู่์ พ.ศ์. 2518
 นักแสด็งนำชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ จากภาพยู่นตร์เร่�อง ชิีวิตบัด็ซึ่บ พ.ศ์. 2520
 นักแสด็งนำชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ จากภาพยู่นตร์เร่�อง มื่่อปิืน พ.ศ์. 2526
 นกัแสด็งนำชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ จากภาพยู่นตร์เร่�อง มื่อ่ปืิน 2 สาละวนิ พ.ศ์. 2536
 นักแสด็งนำชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ จากภาพยู่นตร์เร่�อง เสียู่ด็ายู่ 2 พ.ศ์. 2539

รางวัลิแห่่งเกียรติิยศ
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รางวัลิภาพยนุติร์แห่่งชาติ ิสพุรรณ์ห่งส์ 4 รางวลัิ 
 นักแสด็งนำชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ จากภาพยู่นตร์ ถ้าเธุอยู่ังมื่ีรัก
 นักแสด็งนำชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ จากภาพยู่นตร์ มื่่อปิืน
 นักแสด็งสมื่ทบชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ จากภาพยู่นตร์ องค์บาก 2
 รางวัลสุพรรณหังส์เกียู่รติยู่ศ์ ปิี พ.ศ์. 2560

รางวัลิภาพยนุติร์ไทย ชมรมวิจารณ์์บนัุเทงิ 2 รางวลัิ
 นกัแสด็งนำชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ ครัง้ที� 4 ปิระจำปีิ พ.ศ์. 2536 จากภาพยู่นตร์ 
เร่�อง มื่่อปิืน 2 สาละวิน

 นักแสด็งสมื่ทบชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ คร้ังที� 17 ปิระจำปีิ พ.ศ์. 2551  
จากภาพยู่นตร์เร่�อง องค์บาก 2

รางวัลิคุมชัด็ลึิก อวอร์ด็ 3 รางวลัิ
 นักแสด็งสมื่ทบชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ ปิระเภทภาพยู่นตร์ ปิี พ.ศ์. 2551  
(ครั้งที� 6) จากเร่�อง องค์บาก 2

 นักแสด็งสมื่ทบชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ ปิระเภทภาพยู่นตร์ ปิี พ.ศ์. 2547 
(ครั้งที� 2) จากภาพยู่นตร์เร่�อง ชิ่้ 

 นกัแสด็งสมื่ทบชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ ปิระเภทละครโทรทศั์น์ ปีิ พ.ศ์. 2555  
(ครัง้ที� 9) จากละครเร่�อง ค่�เด็่อด็

รางวัลิสติาร์ เอน็ุเติอร์เทนุเม้นุท์ อวอร์ด็ส 1 รางวลัิ
นักแสด็งสมื่ทบชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ จากภาพยู่นตร์เร่�อง องค์บาก 2

Starpics Thai Film Awards 1 รางวลัิ
นกัแสด็งสมื่ทบชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ ปีิ พ.ศ์. 2551 (ครัง้ที� 6) จากภาพยู่นตร์
เร่�อง องค์บาก 2

รางวัลิด็าราด็าวรุง่ยอด็เยี�ยม
ในการปิระกวด็ภาพยู่นตร์นานาชิาติ จากเร่�อง มื่อ่ปิืน 

รางวัลิเพชรสยาม
จากมื่หัาวิทยู่าลัยู่ราชิภัฏจันทรเกษมื่

รางวัลิบนัุเทงิเทดิ็ธิรรม
รางวัล ไนน์ เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด็ (Nine Entertain Awards) ปิระจำปีิ 2008  
รางวัลเกียู่รติยู่ศ์เชิิด็ช่ิเกียู่รติคนบันเทิงที�มีื่คุณภาพพร้อมื่คุณธุรรมื่  
ได็ร้บัยู่กยู่�องเปิน็พระเอกยู่อด็นยิู่มื่อนัดั็บ 1 และด็าราชิายู่ยู่อด็นยิู่มื่อนัด็บั 1

ในปิี พ.ศ์. 2552 สรพงศ์์ ชิาตรี ได้็รับปิริญญาดุ็ษฎีบัณฑ์ิตกิตติมื่ศ์ักดิ็�
ศ์ิลปิศ์าสตร์ สาขาสังคมื่ศ์าสตร์เพ่�อการพัฒนา จากมื่หัาวิทยู่าลัยู่ราชิภัฏ
นครราชิสีมื่า
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พทุธิมามกะผู้่้ยดึ็มั�นุในุพระพทุธิศาสนุา

ผู้ลิงานุแสด็งภาพยนุติร์

ผู้ลิงานุแสด็งลิะคุรโทรทศัน์ุ

ด็ว้ยู่ความื่ศ์รทัธุาในพระพทุธุศ์าสนา และเปิน็พทุธุมื่ามื่กะผ้่้ยู่ดึ็มื่ั�นในหัลักธุรรมื่คำสอน
ทางพระพุทธุศ์าสนาอยู่�างมื่ั�นคง สรพงศ์์ ชิาตรี และคุณด็วงเด่็อน จิไธุสงค์ ภรรยู่า 
จึงได็้ริเริ�มื่สร้างวัด็และมื่หัาวิหัาร อันเปิ็นที�ปิระด็ิษฐานร่ปิหัล�อสมื่เด็็จพระพุฒาจารยู่์ 
(โต พรหัมื่รงัส)ี ในชิ่�อ มื่ล่นธิุสิมื่เด็จ็พระพฒุาจารยู่ ์(โต พรหัมื่รงัส)ี หัร่อวดั็หัลวงพ�อโต  
บนเน่อ้ที�ปิระมื่าณ 175 ไร� ริมื่ถนนมิื่ตรภาพ ณ อำเภอสีคิ้ว จังหัวัด็นครราชิสีมื่า

โด็ยู่สรพงศ์ ์ชิาตรี ด็ำรงตำแหัน�ง ปิระธุานมื่ล่นิธุสิมื่เด็จ็พระพุฒาจารย์ู่ (โต พรหัมื่รังสี) 
เมื่ตตาบารมื่ี และเปิ็นกำลังหัลักสำคัญในการก�อสร้าง รวมื่ถึงการจัด็กิจกรรมื่สำคัญ
ทางศ์าสนาต�าง ๆ ณ มื่่ลนิธุิฯ แหั�งนี้ตลอด็มื่า จนปิระชิาชินขนานนามื่วัด็แหั�งนี้ว�า 
“วัด็สรพงศ์์”

นอกจากนี้ สรพงศ์์ ชิาตรี ยู่ังได้็รับการแต�งตั้งใหั้เปิ็นกรรมื่การผ้่้ทรงคุณวุฒิ  
(จากผ้่้ มีื่ความื่ร้่ความื่เชิี�ยู่วชิาญด้็านศิ์ลปิะร�วมื่สมัื่ยู่) สาขาศิ์ลปิะการแสด็ง 
ในคณะกรรมื่การส�งเสริมื่ศ์ิลปิะร�วมื่สมื่ัยู่ เมื่่�อวันที� 27 มีื่นาคมื่ พ.ศ์. 2561

สรพงศ์์ ชิาตรี เริ�มื่ต้นผ้ลงานการแสด็งภาพยู่นตร์ตั้งแต�ปิี พ.ศ์. 2512 และมีื่ผ้ลงานการแสด็งจนถึงปิี พ.ศ์. 2565 รวมื่ผ้ลงานแสด็งภาพยู่นตร์กว�า 570 เร่�อง

ปิี พ.ศ์. 2511 นางไพรตานี    
ปิี พ.ศ์. 2512 หั้องสีชิมื่พ ่   
ปิี พ.ศ์. 2516 หัมื่อผี้   
ปิี พ.ศ์. 2524 กำแพงหััวใจ
ปิี พ.ศ์. 2532 เมื่ียู่หัลวง     
ปิี พ.ศ์. 2533 ท่ตมื่รณะ
 อุ้มื่บุญ     
ปิี พ.ศ์. 2534 กะลาก้นครัว  
ปิี พ.ศ์. 2535 หััวใจนีเ้พ่�อเธุอ
ปิี พ.ศ์. 2536 บัลลังก์เมื่ฆ์
 วันนี้ที�รอคอยู่   
ปิี พ.ศ์. 2537 พลอยู่พราวแสง
 ข้าวเปิล่อก
 คุณนายู่โอซึ่าก้า
 ไมื่�มื่ีสวรรค์สำหัรับคุณ
 หันาวน้ำตา   
ปิี พ.ศ์. 2538 สายู่โลหัิต
 เท้งเต้ง
 เงาราหั่  
ปิี พ.ศ์. 2539 แสงเพลิงที�เกริงทอ
 เชิลยู่รัก
 รัตนโกสินทร์

ปิี พ.ศ์. 2540 ด็วงไฟ้ในพายูุ่
 สวรรค์ยู่ังมื่ีชิั้น
 ภ่ตคนอลเวง
 ฟ้้าหัลังฝ่น
 ล�าปิีศ์าจ
 จำเลยู่รัก
ปิี พ.ศ์. 2541 ชิีวิตเพ่�อฆ์�า หััวใจเพ่�อเธุอ
 ระยู่้า 
 บ�วงหังส์
 สวรรค์บ้านทุ�ง
 ละครชิุด็ พ�อ ตอน วัคซึ่ีน 
ปิี พ.ศ์. 2542 เขยู่ลิเก
 ขุนเด็ชิ
 เล่อด็ทรนง
 รักไร้พรมื่แด็น
ปิี พ.ศ์. 2543 ชิาติมื่ังกร
 ทองหัลังพระ
 บ้านไร�เร่อนตะวัน
ปิี พ.ศ์. 2544 อตีตา
 ขอด็เกล็ด็มื่ังกร
 เทวด็าเด็ินด็ิน
 เพชิรตัด็เพชิร
 ขุมื่ทรัพยู่์แมื่�น้ำแคว

ปิี พ.ศ์. 2545 ตกกระได็ หััวใจพลอยู่โจน
 แผ้ลเก�า 
ปิี พ.ศ์. 2546 เปิรตวัด็สุทัศ์น์
 คร่สมื่ศ์รี
 เส่อ
 สิบตำรวจโทบุญถึง
ปิี พ.ศ์. 2547 7 พระกาฬ
 เล�หั์รตี
 แหัวนทองเหัล่อง
 ขอพลิกฟ้้าตามื่ล�าเธุอ
 พ�อ..ตัวจริงของแท้
ปิี พ.ศ์. 2548 รอยู่ลิขิต
 สะใภ้ทอร์นาโด็ 
ปิี พ.ศ์. 2549 สายู่รักสาละวิน
ปิี พ.ศ์. 2550 ตากสินมื่หัาราชิ
 ละครเทดิ็พระเกยีู่รติ 
 ชิุด็แสงทองส�องชิีวิต: ลุงบุญมื่ี เสรี
ปิี พ.ศ์. 2551 ชิุมื่ทางเส่อเผ้�น
 คมื่แฝ่ก (รับเชิิญ) 
ปิี พ.ศ์. 2552 มื่่อนาง
 ชิิงชิัง
 ส่้ยู่ิบตา 
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ผู้ลิงานุพากย์

ผู้ลิงานุเพลิง

นอกจากผ้ลงานการแสด็งภาพยู่นตร์และละครโทรทัศ์น์ต�าง ๆ มื่ากมื่ายู่ สรพงศ์์ ชิาตรี ยู่ังมื่ี
ความื่สามื่ารถในการพากยู่์ โด็ยู่มีื่ผ้ลงานการพากยู่์ภาพยู่นตร์ต�างปิระเทศ์ ได็้แก� 

 ภาพยู่นตร์ทอยู่ สตอรี�
 ภาพยู่นตร์ทอยู่ สตอรี� 2
 ภาพยู่นตร์ทอยู่ สตอรี� 3
 ภาพยู่นตร์ทอยู่ สตอรี� ตอนหันังสยู่องขวัญ
 ภาพยู่นตร์ทอยู่ สตอรี� 4

 โด็ยู่พากยู่์เปิ็น ว่ด้็ด็ี้ 
 ภาพยู่นตร์หัน�วยู่จารชินพิทักษ์จักรวาล 2  

 โด็ยู่พากยู่์เปิ็น เจ้าหัน้าที�เค

สรพงศ์ ์ชิาตรี ได้็แสด็งความื่สามื่ารถด้็านการร้องเพลง โด็ยู่มีื่ผ้ลงานเพลงในหัลายู่อัลบัม้ื่ ได้็แก�

 อัลบั้มื่ หััวใจไมื่�เสริมื่ใยู่เหัล็ก สังกัด็ อาร์เอสโปิรโมื่ชิั�น
 อัลบั้มื่ เล็ด็สะโก สังกัด็ อาร์เอสโปิรโมื่ชิั�น
 อัลบั้มื่ คนกันเอง สังกัด็ นิธุิทัศ์น์โปิรโมื่ชิั�น
 อัลบั้มื่ ขาด็คนอีสานแล้วจะร่้สึก
 อลับัม้ื่ หัวัใจเด็าะ (นำเพลงของ สรุพล สมื่บตัเิจรญิ มื่ารอ้งใหัมื่�) สงักดั็ APS INTERMUSIC

ปิี พ.ศ์. 2553 ศ์ิลาพัชิร ด็วงใจนักรบ
 7 ปิระจัญบาน
 ค่�เด็่อด็
 ตำรวจเหัล็ก
 นักฆ์�าขนตางอน 
ปิี พ.ศ์. 2554 เรอ่นแพ
 คนเถ่�อน
ปิี พ.ศ์. 2555 ขุนศ์ึก
 เปิรตวัด็สุทัศ์น์ 
ปิี พ.ศ์. 2556 แมื่�เปิียู่ด็่้อ
 บ�วงวันวาร
 ค่�กรรมื่
 อาญารัก
 เรอ่นเสน�หัา
 อันโกะ กลรักสตรอว์เบอร์รี�
 ชิาติเจ้าพระยู่า
 ผ้่้ชินะสิบทิศ์ 

ปิี พ.ศ์. 2557 วีรบุรุษกองขยู่ะ
 รถไฟ้ เร่อเมื่ล์ ลิเก กองถ�ายู่
 เพลิงฉิมื่พลี 
ปิี พ.ศ์. 2558 บางระจัน
 สิงหั์สี�แคว
 ข้าบด็ินทร์
 ตะวันตัด็บ่รพา
 เพลิงตะวัน
 สาวน้อยู่อ้อยู่ควั�น
 รักเร� 
ปิี พ.ศ์. 2559 พันท้ายู่นรสิงหั์
 อตีตา
 ลิขิตริษยู่า
 GUARDIAN หัักเหัลี�ยู่มื่มื่ัจจุราชิ
 ใต้ร�มื่พระบารมื่ี เร่�อง แสงสุด็ท้ายู่
 ชิ่�นชิีวา 
ปิี พ.ศ์. 2560 ตำนานสมื่เด็็จพระนเรศ์วรมื่หัาราชิ 
 เด็อะซึ่ีรีส์ ภาคองค์ปิระกันหังสา
 เขี้ยู่วราชิสีหั์ 

ปิี พ.ศ์. 2561 แมื่�อายู่สะอ่้น
 กาหัลมื่หัรทึก
 ตำนานสมื่เด็็จพระนเรศ์วรมื่หัาราชิ  
 เด็อะซึ่ีรีส์ ภาคปิระกาศ์อิสรภาพ
 Happy Birthday วันเกิด็ของนายู่ 
 วันตายู่ของฉัน
 นางทิพยู่์
 ปิี�แก้วนางหังส์ 
ปิี พ.ศ์. 2562 ฤกษ์สังหัาร 
ปิี พ.ศ์. 2563 มื่่อปิราบข้าวสารเสก
 อุ้มื่รักเกมื่ลวง
 สัญญารักสัญญาณลวง 
 ตำนานสมื่เด็็จพระนเรศ์วรมื่หัาราชิ  
 เด็อะซึ่ีรีส์ ภาคศ์ึกล้างแผ้�นด็ิน
 เพลิงภริยู่า
 เสียู่ด็ายู่ (รับเชิิญ)

ลิะคุรชดุ็
ปิี พ.ศ์. 2553 หัลวงตามื่หัาชิน 
ปิี พ.ศ์. 2555 น้องใหัมื่�ร้ายู่บริสุทธุิ� ชิุด็ เชิิด็ชิค่ร่ ผ้่้สร้างคน (ชิ�อง 3)
ปิี พ.ศ์. 2559 ปิาฏิหัาริยู่์ เด็อะซึ่ีรีส์ ตอน รักไมื่�พร้อมื่ (ชิ�องพีพีทีวี)
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ศิลิปิินุแห่่งชาติิ
รางวัลิส่งสุด็แห่่งชีวิติ



เข้้าเฝ้้าฯ สมเด็็จพระกนิุษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรตัินุราชสดุ็าฯ สยามบรมราชกมุารี
รบัพระราชทานุเข็้มเชดิ็ชเ่กียรติศิลิิปิินุแห่่งชาติ ิสาข้าศิลิปิะการแสด็ง (นัุกแสด็งภาพยนุติร์แลิะลิะคุรโทรทศัน์ุ) ปีิ พ.ศ. 2551

ศิลิปิินุแห่่งชาติิ
รางวัลิส่งสุด็แห่่งชีวิติ
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ขอบคุณภาพจากั กัร์มัส่่งเส่ร์ิมัวัฒนธร์ร์มั กัร์ะทร์วงวัฒนธร์ร์มั
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รางวัลพระราชทาน “บนัุเทงิเทดิ็ธิรรม”
เป็นรางวัลที� สมเด็็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็็จพระเทพรัตันราชสุด็าฯ สยุามบุรมราชกุมารี 
ทรงพระกรณุีาโปรด็เกล้าฯ พระราชทานรางวลัเกียุรตัยิุศ์ 
เพ่�อยุกยุ่อง เชดิ็ชเ้กยีุรตั ิและเป็นขวัญกำาลังใจแก่ศ์ลิปิน 
นกัแสด็ง ค์นบุนัเทิงที�มคี์วามประพฤตัดิ็ี 
ยุดึ็มั�นในค์ณุีธรรม และสร้างสรรค์์ผู้ลงานคุ์ณีภาพ
มาอยุ่างต่ัอเน่�องไม่น้อยุกว่า 10 ปี

เกียรติยิศชวิีติ
รางวัลิพระราชทานุ บนัุเทงิเทดิ็ธิรรม

กล�าวค่อ เป็ินผ้่้ที�มื่ีคุณภาพและคุณธุรรมื่อันเป็ินที�ปิระจักษ์แก�สาธุารณชิน เพ่�อเป็ิน 
แบบอยู่�างแก�คนทั�วไปิและเป็ินเกยีู่รตปิิระวตัแิก�วงการบนัเทงิสบ่ไปิ

ซึ่ึ�งในการปิระกาศ์เชิิด็ชิ่เกียู่รติครั้งแรกนี้ สรพงศ์์ ชิาตรี ได้็รับรางวัลพระราชิทาน  
“บนัเทงิเทดิ็ธุรรมื่” จากงานปิระกาศ์ผ้ลรางวลัเกยีู่รตยิู่ศ์ ไนน์เอน็เตอร์เทน อวอร์ด็ 2008  
ในปีิ พ.ศ์.2551 ซึ่ึ�งจดั็ขึน้โด็ยู่บรษิทั อสมื่ท จำกดั็ (มื่หัาชิน) เป็ินครัง้แรก ณ หัอปิระชิมุื่ใหัญ� 
ศ์น่ย์ู่วัฒนธุรรมื่แหั�งปิระเทศ์ไทยู่ เมื่่�อวันที� 29 พฤษภาคมื่ 2551

บรรยู่ากาศ์ในวนังาน ภายู่หัลงัจากกราบถวายู่บงัคมื่พระฉายู่าลกัษณ์ รับพระราชิทานรางวลั 
“บนัเทงิเทดิ็ธุรรมื่” สรพงศ์์ ชิาตร ีได้็กล�าวแสด็งความื่ร่ส้กึด้็วยู่นำ้เสยีู่งสั�นเครอ่และนำ้ตา
คลอเบ้าด้็วยู่ความื่ซึ่าบซึ่ึง้ในพระมื่หัากรุณาธิุคณุว�า

“ข้าพระพทุธุเจ้าร่สึ้กปิลาบปิล่ม้ื่และซึ่าบซึ่ึง้ในพระมื่หัากรณุาธิุคณุของสมื่เด็จ็พระเทพฯ 
ที�พระองค์ทรงมื่ีพระเมื่ตตาแก�ราษฎรทุกหัมื่่�เหัล�า และตลอด็ถึงศ์ิลปิินทุกแขนง  
ข้าพเจ้าจะสร้างคุณงามื่ความื่ด็ี เปิ็นเยู่ี�ยู่งอยู่�าง เปิ็นแบบอยู่�างแก�เยู่าวชิน และจะเก็บ 
ความื่ร่้สึก ความื่ซึ่าบซึ่ึ้ง ความื่ปิลาบปิล่้มื่ปิระทับใจ ใส�เกล้าใส�กระหัมื่�อมื่ของ 
ข้าพระพุทธุเจ้าจนกว�าชิีวิตของข้าพระพุทธุเจ้าจะหัาไมื่�”

วนัุที� 29 พฤษภาคุม 2551
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บนัุทึกเห่ตุิการณ์์
วนัุที� สรพงศ์ ชาติรี ปิระทบัรอยมอื รอยเท้า
เป็ินุ #ด็าวด็วงที� 98 
ณ์ ลิานุด็ารา ห่อภาพยนุติร์แห่่งชาติิ วนัุที� 26 พฤศจิกายนุ พ.ศ. 2552

ช่�อในการแสด็ง สรพงศ์์ ชาตัรี
ช่�อ - นามสกลุจริง กรีพงศ์์ เทยีุมเศ์วตั
วนัเกดิ็ 8 ธนัวาค์ม พ.ศ์. 2492
พิมพ์ม่อลานด็ารา 26 พฤศ์จิกายุน พ.ศ์. 2552

สรพงศ์ ์มื่ชีิ่�อเล�นว�า เอก เด็มิื่มื่ชีิ่�อจรงิว�า พทิยู่า เทยีู่มื่เศ์วต เกดิ็ที� 
อำเภอมื่หัาราชิ จังหัวัด็พระนครศ์รีอยุู่ธุยู่า เรียู่นจบ ปิ.4 
ที�โรงเรียู่นมื่หัาราชิปิระชิานิมื่ิต เข้ามื่าบวชิเรียู่นที�วัด็ด็าวด็ึงษ์ 
ฝ่่�งธุนบุรี สอบได็้นักธุรรมื่เอกและสอบเทียู่บได็้ชิั้น มื่.ศ์.3  
จึงสึกออกมื่าต�อส่้ชิีวิตแถวหัลังเฉลิมื่กรุง เปิ็นเด็็กยู่กรีเฟ้ล็กซ์ึ่ 
เสริฟ์้นำ้ และเปิน็ตวัปิระกอบแสด็งภาพยู่นตร์ในปิ ี2511 - 2512  
ยู่คุที� มื่ติร - สมื่บัต ิ- ไชิยู่า เป็ินพระเอก ได้็ค�าตัววันละ 30 - 40 บาท 
เชิ�นเร่�อง สอยู่ด็าวสาวเด็่อน รอยู่พราน ด็าวพระเสาร์ ต้อยู่ติ�ง  
7 สิงหั์ค่นถิ�น ฟ้้าคะนอง กระทั�ง สุรพงศ์์ โปิร�งมื่ณี พามื่า
ฝ่ากกับวังละโว้และมื่.จ.ชิาตรีเฉลิมื่ ยูุ่คล ใหั้แสด็งภาพยู่นตร์
โทรทัศ์น์ เชิ�นเร่�อง หั้องสีชิมื่พ่ (เปิ็นผ้่้ร้ายู่) และเปิ็นพระรอง
ในเร่�อง ปิ่าสังคมื่ หัมื่อผี้ ต�อมื่าเม่ื่�อ มื่.จ.ชิาตรีเฉลิมื่ ยูุ่คล 
สร้างภาพยู่นตร์เร่�อง มื่ันมื่ากับความื่มื่่ด็ จึงใหั้ สรพงศ์์ ชิาตรี  
เปิ็นพระเอกเร่�องแรกค่�กับ นัยู่นา ชิีวานันท์

ส�วนชิ่�อ สรพงศ์์ ชิาตร ีนัน้ คำว�า สร มื่าจาก “อนสุรมื่งคลการ”  
พระนามื่ของพระเจ้าวรวงศ์์เธุอ พระองค์เจ้าอนุสรมื่งคลการ  
ผ้่้ก�อตั้งละโว้ภาพยู่นตร์ เสด็็จพ�อของ มื่.จ.ชิาตรีเฉลิมื่ ยูุ่คล  
ส�วนคำว�า พงศ์ ์มื่าจาก “สรุพงศ์ ์โปิร�งมื่ณ”ี ผ้่ชั้ิกนำใหัส้รพงศ์ม์ื่า 
พบกับ มื่.จ.ชิาตรีเฉลิมื่ยูุ่คล และคำว�า ชิาตรี มื่าจากพระนามื่
ของ มื่.จ.ชิาตรีเฉลิมื่ ยูุ่คล แต�ที�เหั็นเขียู่นว�า “สรพงษ์” นั้นก ็
เพราะคนเขียู่นใบปิิด็เข้าใจผิ้ด็ จึงมื่ีการเขียู่นทั้งช่ิ�อ สรพงศ์์
และสรพงษ์ ตลอด็มื่า

จากนัน้สรพงศ์์ได้็แสด็งเป็ินพระเอกเร่�อง เขาช่ิ�อกานต์ (2516) 
ไอ้แกละเพ่�อนรัก (2517) เทพธุิด็าโรงแรมื่ (2517) ความื่รัก 
ครัง้สดุ็ท้ายู่ (2518) เทวด็าเด็นิด็นิ (2519) และเริ�มื่รบังานนอก
สงักดั็โด็ยู่แสด็งภาพยู่นตร์เร่�อง สตัว์มื่นษุยู่ ์ของวินจิ ภักด็วีจิติร 
แต�ก็ยู่ังไมื่�ได็้เปิ็นพระเอกเต็มื่ตัว กระทั�งได็้แสด็งเร่�อง วีรบุรุษ
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กองขยู่ะ (2519) ของ ชิตุมิื่า สวุรรณรตัน์ จึงเริ�มื่มื่ชีิ่�อเสยีู่งมื่ากขึน้ 
แต�ที�นบัว�าปิระสบความื่สำเรจ็สง่สดุ็ กค็อ่เร่�อง แผ้ลเก�า (2520) 
ของ เชิิด็ ทรงศ์รี

สรพงศ์์แสด็งภาพยู่นตร์ไว้มื่ากกว�า 550 เร่�อง เชิ�น ขัง 8 
(2517) ปิี 2519 เชิ�น 3 นักส่้ผ้่้ยู่ิ�งใหัญ� นางแบบมื่หัาภัยู่  
ไอ้แมื่งด็า ปิ่ากามื่เทพ สิงหั์สลัมื่ แด็งอังคาร เสาร์ 5 ปิี 2520 
เชิ�น ทางชิีวิต ไอ้ควายู่เหัล็ก รักคุณเข้าแล้ว เจ้าพ�อ 7 คุก  
ทใีครทมีื่นั ก่ซึ่ใิหัญ� ๑ ต�อ ๗ ลยุู่ เหัยู่ยีู่บหััวสงิหั ์7 ปิระจญับาน 
ลยุู่แหัลก ค่�ทรหัด็ เกา้ลา้นหัยู่ด็นำ้ตา ชิวีติบดั็ซึ่บ แมื่�ปิลาชิ�อน 
ผ้่้ยู่ิ�งใหัญ�ชิายู่แด็น รุกฆ์าต ไอ้คุณเฉิ�มื่ ตามื่ฆ์�า 20,000 ไมื่ล ์
ปิี 2521 เชิ�น รักแล้วรอหัน�อยู่ ด็วงเพชิฌฆ์าต รักระแวง  
ไอ้ขุนทอง ตะวันอ้อมื่ข้าว เมื่่องในหัมื่อก ล่กทุ�งเพลงสวรรค์ 
แตกหันุ�มื่แตกสาว ขโมื่ยู่ที�รัก เกวียู่นหััก น้องเมีื่ยู่ แผ้�นดิ็น
วิปิโยู่ค ขุนกระทิง คนมื่ีคาว ไอ้ 8 นิ้ว เขาใหัญ� ปิี 2522 เชิ�น 
ไผ้�สีทอง วิมื่านไฟ้ รอยู่ไถ รักปิระหัาร สุด็หั้ามื่ใจรัก เส่อภ่เขา 
ไผ้�แด็ง สวรรค์ปิิด็ น้ำใต้ศ์อก อยู่่�อยู่�างเส่อ ล่กทาส แมื่�ค้า 
ขายู่ผั้ก บ้านไร�นาเรา อยู่่�กับก๋ง แมื่�เขียู่วหัวาน ปิี 2523 เชิ�น 
ด็อกแกว้ จบักงักรรมื่กรเตม็ื่ขัน้ ชิ�างเขาเถอะ ไฟ้นรกขมุื่โลกนัต์ 
เส่อน้อยู่ กากี พ�อจ๋า เจ้าพายูุ่ ไอ้ยู่�ามื่แด็ง ผ้ีหััวขาด็ ยู่.ยู่อด็ยูุ่�ง  
จุฬาตรีค่ณ ไกรทอง ปิี 2524 เชิ�น รักข้ามื่คลอง เส่อมัื่งกร  
ถา้เธุอยู่งัมื่รีกั เจา้พ�อภเ่ขยีู่ว ยู่างโทน กามื่นติ วาสฏิฐ ีนกนอ้ยู่ 
ไอค้�อมื่ สามื่เสอ่สพุรรณ ด็ำอำมื่หัติ ปิ ี2525 เชิ�น เพลงิภห่ัลวง 
ไอ้ผ้าง ร.ฟ้.ท. คร่ด็อยู่ เพชิรตัด็หัยู่ก ด็าวพระเสาร์  
เฮงสองร้อยู่ปิี ปิี 2526 เชิ�น มื่่อปิืน เพ่�อน - แพง ไอ้ขี้เมื่า 
ไอ้ ปิ.4 ไมื่�มื่ีเส้น มื่รกตด็ำ พยู่ัคฆ์์ยู่ี� เก ผ้่้แทนนอกสภา  
ปิี 2527 เชิ�น ข้ามื่ากับพระ อิสรภาพของทองพ่น โคกโพ  
เพชิรตัด็เพชิร ปิี 2528 เชิ�น จับตายู่ ผ้่้การเร่อเร� ปิล้นลอยู่ฟ้้า 
ตะวันยู่ิม้ื่แฉ�ง ปิ ี2529 เชิ�น แหัมื่�มื่กะปิ ิลก่ทุ�งฮอลเิด็ยู่ ์ปิ ี2530  
เชิ�น บ้าน เพชิรเสี้ยู่นทอง พลอยู่ทะเล ปิี 2531 นักรบด็ำ 
(2532) คนเลี้ยู่งชิ้าง (2533)

สรพงศ์์ได็้รับรางวัลทางการแสด็งจากหัลายู่สถาบัน เชิ�น 
รางวลัตุ�กตาทองพระสรัุสวด็ ีด็ารานำชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ จากเร่�อง 
สัตว์มื่นุษยู่์ ชิีวิตบัด็ซึ่บ มื่่อปิืน มื่อ่ปิืน 2 สาละวิน เสียู่ด็ายู่ 2 
รางวัลสพุรรณหังส ์ด็ารานำชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ จากภาพยู่นตรเ์ร่�อง 
ถ้าเธุอยัู่งมีื่รัก มื่่อปืิน และนักแสด็งปิระกอบชิายู่จากเร่�อง  
องค์บาก 2 ส�วนรางวัลชิมื่รมื่วิจารณ์บันเทิง นักแสด็งชิายู่ 
ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ จากเร่�อง มื่่อปิืน 2 สาละวิน
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บทคุวาม

สมัภาษณ์์



เขาช่�อ
สรพงศ์์ ชาตรี
โด็ย: พุทธพงษ์ เจียุมรัตัตััญญู้
ที�มา: จด็หมายุข่าวหอภาพยุนตัร์ ฉบุับุที� 69 ประจำาเด็่อน พฤษภาค์ม - มิถุุนายุน 2565

เขามื่ีชิ่�อเด็ิมื่ว�า พิทยู่า เทียู่มื่เศ์วต และมื่ีชิ่�อสุด็ท้ายู่ว�า 
กรีพงศ์์ แต�ช่ิ�อที�สร้างให้ัเขาเป็ินตำนาน และเป็ินชิ่�อที� 
ครัง้หันึ�ง เมื่่�อเอ�ยู่ถงึแลว้แทบไมื่�มื่ใีครในปิระเทศ์ไมื่�ร่จ้กั 
ค่อ สรพงศ์์ ชิาตรี ชิ่�อการแสด็งของบุรุษผ้่้ที�ยู่ึด็งาน
ศ์ิลปิะแขนงนี้เปิ็นอาชิีพมื่าตลอด็ทัง้ชิีวิต

“สมััยเราอย่�บ้้านนอกดู่หนังกลางแปลง พระเอกแต่�ละ
คนเท่�มัากเลยนะ ใส�เส้�อแดูง สะพายเป ้หวีผีมั ดูท่่กัษิณิ 
แจ่�มัผล ดูใ่ครต่�อใคร นี�เท่�มัากเลย แต่�บ้งัเอญิวี�าสรพงศ์์
ไมั�ค�อยไดู้เล�นหนังสไต่ล์นั�น อย่�กับ้ท่�านมั้้ย ท่�านมั้้ยให้
เล�นเป็นคน ไมั�ไดู้ให้เป็นพระเอก มัันมัากับ้ควีามัม้ัดู
เป็นนักวิีท่ยาศ์าสต่ร์ เขาช้ื่�อกานต์่เป็นหมัอ เท่พธิิดูา 
โรงแรมัเป็นแมังดูา ควีามัรักครั�งส้ดูท่้ายดูีดูกีต่าร์เป็น 
วียัร้�น เท่วีดูาเดิูนดิูนเป็นโจ่ร เดูี�ยวีเป็นพระ เดูี�ยวีเป็นหมัอ 
เดีู�ยวีเป็นต่ำรวีจ่ ท่�านมั้้ยไมั�ไดู้ให้สรพงศ์์เป็นพระเอก  
ท่�านมั้้ยบ้อก กใ่ห้มัึงเป็นนักแสดูง”

จากสามเณรส่�ดาราต๊�กตาทอง

สรพงศ์์ ชิาตรี เกิด็เมื่่�อวันที� 8 ธุันวาคมื่ พ.ศ์. 2492 ที�
จังหัวัด็พระนครศ์รีอยูุ่ธุยู่า หัลังจบ ปิ. 4 ด็้วยู่ความื่ที�
ไมื่�ชิอบเรยีู่นหันงัสอ่ มื่ารด็าจงึส�งไปิบวชิเณร ขณะอายูุ่
ได็้ 11 ปิี ก�อนจะเด็ินทางเข้ามื่าศ์ึกษาธุรรมื่ะเพิ�มื่เติมื่ที�
วัด็ด็าวด็ึงษารามื่ กรุงเทพมื่หัานคร ในอีก 2 ปิีต�อมื่า

เมื่่�อยู่�างเข้าส่�วัยู่รุ�น แม้ื่ผ้้าเหัล่องจะยู่ังคงหั�มื่เขาไว้ใน
โลกพระธุรรมื่จนสอบได็้นักธุรรมื่เอก แต�บรรยู่ากาศ์
ของเมื่่องหัลวงกลับด็ึงด็่ด็ใหั้เขาว�อกแว�กไปิกับร่ปิภาพ
ด็ารา หันังกลางแปิลง และกองถ�ายู่หันังที�ชิอบไปิมืุ่งด็่ 
ที�สุด็แล้วจึงตัด็สินใจใหั้เณรรุ�นพี�ที�ร่้จักกับคนในวงการ 
ภาพยู่นตร์พาไปิฝ่ากตวัเพ่�อทำงานในวงการ และตัด็สนิใจ 
หัยุู่ด็ชิีวิตใต้ร�มื่กาสาวพัสตร์ในวัยู่ 19 ปิี

ราวปิี พ.ศ์. 2511 ก้าวแรกบนถนนภาพยู่นตร์ของ 
สามื่เณรสกึใหัมื่�ได้็เริ�มื่ต้นขึน้ โด็ยู่นบัหันึ�งจากงานเบ่อ้งหัลงั 
ของเบ่้องหัลังอีกที นั�นค่อการกางร�มื่ใหั้กล้องถ�ายู่
ภาพยู่นตร ์เพ่�อปิอ้งกนัไมื่�ใหัฟ้้ลิม์ื่รอ้นเกนิไปิ นอกจากนี้ 
ยู่ังทำหัน้าที�เปิ็นคนยู่กรีเฟ้ล็กซึ่์ เสิร์ฟ้น้ำ และเข้าฉาก
เปิ็นตัวปิระกอบเล็ก ๆ น้อยู่ ๆ เวลาที�ขาด็นักแสด็ง 

ปิ ี2512 ในยุู่คที�ภาพยู่นตร์ 16 มื่มื่. กำลังเฟ้ื�องฟ้ ่เขาได้็
ร�วมื่แสด็งเปิ็นตัวปิระกอบอยู่่�หัลายู่เร่�อง แต�จุด็เปิลี�ยู่น
สำคัญจริง ๆ เกิด็ขึ้นเมื่่�อได้็ร่้จักกับ สุรพงศ์์ โปิร�งมื่ณี  
แมื่วมื่องจากบรษิทัละโว้ภาพยู่นตร์ ของพระเจ้าวรวงศ์์เธุอ 
พระองคเ์จา้อนสุรมื่งคลการ ต�อมื่า สรุพงศ์ไ์ด็น้ดั็หัมื่ายู่
พาเขาไปิแนะนำตวักบัพระโอรสของพระองค ์หัมื่�อมื่เจา้ 
ชิาตรีเฉลิมื่ ยูุ่คล หัร่อ “ท�านมืุ่้ยู่” ที�เพิ�งกลับจาก 
ต�างปิระเทศ์ และกำลงัถ�ายู่ทำภาพยู่นตรโ์ทรทศั์นเ์ร่�อง 
หัญิงก็มีื่หััวใจ

เมื่่�อถึงวันนัด็ เด็็กหันุ �มื่จากอยูุ่ธุยู่าผ้่ ้ยู่ังคงกินนอน
อยู่่ �ที�วัด็ ลงทุนซึ่่้อเส้่อใหัมื่� และผ่้กเนกไทเพ่�อใหั้
ตัวเองด็่ด็ีที�สุด็ ทว�า เมื่่�อแนะนำตัวเสร็จสรรพ ท�าน 
มืุ่ ้ยู่กลับรับสั�งใหั้เขาเข้าฉากกระโด็ด็น้ำไปิชิ�วยู่เด็็ก
หัญิงวัยู่ 3 ขวบ แสด็งโด็ยู่ ตุ �กตา จินด็านุชิ ชิุด็ใหัมื่�
เอี�ยู่มื่นั้นจึงเปิียู่กชิุ �มื่ไปิท้ังตัวอยู่�างรวด็เร็ว แต�ก็
แลกมื่าด็้วยู่การแสด็งเพียู่ง 1 คัตที�ได็้เปิลี�ยู่นชิีวิต
เขาไปิตลอด็กาล

จากตัวปิระกอบ ท�านมืุ่้ยู่เริ�มื่มื่อบบทเด็�นขึ้นใหั้เขาใน
หันังโทรทัศ์น์เร่�องอ่�น ๆ เชิ�น บทผ้่้ร้ายู่ใน ห้ัองสีชิมื่พ่ 
บทผ้่้ชิ�วยู่ใน หัมื่อผ้ี จนกระทั�งปิี 2514 เมื่่�อทรงเตรียู่มื่
กำกบัภาพยู่นตร ์35 มื่มื่. ขนาด็ยู่าวเร่�องแรก ชิ่�อ มื่นัมื่า
กบัความื่ม่ื่ด็ จงึได็ม้ื่อบหัมื่ายู่ใหัเ้ขาเปิน็พระรอง ปิระกบ
กับ ไชิยู่า สุริยู่ัน พระเอกระดั็บสามื่รางวัลตุ�กตาทอง 
และนางเอกหัน้าใหัมื่� นัยู่นา ชิีวานันท์

แต�เหัตุการณ์ไมื่�คาด็ฝ่่นก็เกิด็ขึ้น ระหัว�างถ�ายู่ทำได็้
เกิด็ปิ่ญหัาจนทำใหั้ท�านมุื่้ยู่ตัด็สินใจเล่�อนเขาขึ้นมื่า
เปิ็นพระเอกแทนไชิยู่า ท�ามื่กลางเสียู่งคัด็ค้านจาก
หัลายู่ฝ่่ายู่ รวมื่ไปิถึงตัวผ้่้รับบทเอง ที�ทั้งมื่องว�าตน
ยู่ังไมื่�พร้อมื่แสด็ง และร่ปิร�างหัน้าตาไมื่�ตรงกับขนบ
ของพระเอกหันังไทยู่ แต�ท�านมุื่้ยู่ยัู่งคงยู่่นยัู่นพร้อมื่
ปิระกาศ์ว�า จะทำใหั้เขาได็้ตุ�กตาทองมื่ากกว�า ไชิยู่า 
สุริยู่ัน ใหั้ได็้

นอกจากจะกลายู่เป็ินพระเอกอยู่�างไมื่�ทันตั้งตัว นี�ยู่ัง
เปิ็นชิ�วงที�เขาได็้รับชิ่�อใหัมื่�ว�า “สรพงศ์์ ชิาตรี” เพ่�อ
ใชิ้เปิ็นชิ่�อในการแสด็ง โด็ยู่เกิด็จากการนำคำว�า สร 
จากพระนามื่ของพระองค์เจ้าอนุสรมื่งคลการ รวมื่กับ 
พงศ์์ ของ สุรพงศ์์ โปิร�งมื่ณี และนามื่สกุล ชิาตรี จาก
พระนามื่ของท�านมืุ่้ยู่
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ปีิ 2514 เป็ินปีิแรกที�วงการภาพยู่นตร์ไทยู่ไมื่�มื่ี  
มื่ิตร ชิัยู่บัญชิา พระเอกหัมื่ายู่เลขหันึ�งผ้่้เสียู่ชิีวิตในปีิ 
ก�อนหัน้า จงึเกิด็การป่ิ�นพระเอกหัน้าใหัมื่�ขึน้มื่าพร้อมื่กัน
อยู่�างมื่ากมื่ายู่ในปีิเด็ยีู่วกนั เชิ�น กรุง ศ์รีวไิล, นาท ภว่นยัู่, 
ไพโรจน์ ใจสงิห์ั, ยู่อด็ชิายู่ เมื่ฆ์สวุรรณ ฯลฯ แต�เม่ื่�อมื่นัมื่ากบั 
ความื่มื่ด่็ ออกฉายู่และไมื่�ปิระสบความื่สำเร็จ ซึ่ำ้ปีิถดั็มื่า
เขามื่ผี้ลงานแค�เพยีู่งเร่�องเด็ยีู่ว คอ่ ไอ้แกละเพ่�อนรกั ของ
ละโว้ภาพยู่นตร์ ชิ่�อของ สรพงศ์์ ชิาตรี จงึด็เ่หัม่ื่อนว�าจะไมื่�
อาจแจ้งเกดิ็ได้็เหัมื่อ่นเพ่�อนพระเอกร�วมื่รุ�น

อยู่�างไรก็ตามื่ ท�ามื่กลางกระแสลมื่แหั�งความื่
เปิลี�ยู่นแปิลงที�พัด็ผ้�านเข้าส่�วงการหันังไทยู่ หันังฟ้ิล์มื่ 
16 มื่มื่. หัมื่ด็ลมื่หัายู่ใจไปิพร้อมื่กับเน่อ้หัาที�ซึ่ำ้ซึ่ากจำเจ 
เปิลี�ยู่นผ้�านส่�ระบบฟิ้ล์มื่ 35 มื่มื่. และผ้่้ชิมื่ที�เริ�มื่เปิิด็รับ 
สิ�งใหัมื่� ๆ มื่ากขึ้น ปิี 2516 สรพงศ์์ได้็รับบทนำใน  
เขาชิ่�อกานต์ ผ้ลงานเร่�องที�สองของท�านมุ้ื่ยู่ แต�เป็ินหันงัไทยู่ 
เร่�องแรก ๆ ที�กล�าวถึงปิ่ญหัาสังคมื่ ภาพยู่นตร์กลับ
ปิระสบความื่สำเร็จในหัลายู่ด้็าน ทัง้สร้างปิรากฏการณ์
ที�ทำใหั้คนรุ�นใหัมื่�หัันกลับมื่าสนใจหันังไทยู่ และขับให้ั 
สรพงศ์์ ในบทหัมื่อหันุ�มื่ผ้่้ยู่่นหัยู่ัด็ในอุด็มื่การณ์ได้็เปิ็น
ที�ร่้จักอยู่�างเต็มื่ตัว

จากความื่สำเร็จใน เขาชิ่�อกานต์ สรพงศ์์ได็้รับบทเด็�น
หัลากหัลายู่ทั้งด็ีและร้ายู่ในภาพยู่นตร์ของท�านมุ้ื่ยู่ 
อยู่�างต�อเน่�อง เชิ�น เทพธุิด็าโรงแรมื่ (2517) ความื่รัก
ครั้งสุด็ท้ายู่ (2518) เทวด็าเด็ินดิ็น (2519) ฯลฯ ใน 
ขณะเดี็ยู่วกนั เขายู่งัได้็แสด็งให้ัผ้่ก้ำกบัคนอ่�น เร่�องที�โด็ด็เด็�น 
ที�สดุ็ค่อหันงัชิวีติหันกั ๆ  อยู่�าง สตัวม์ื่นุษยู่ ์(2519) ของ 
วินิจ ภักด็ีวิจิตร และ ชีิวิตบัด็ซึ่บ (2520) ของ เพิ�มื่พล 
เชิยู่อรณุ ซึึ่�งได็พ้ส่ิจนว์�าคำปิระกาศ์ของท�านมืุ่ยู้่ใกลเ้ปิน็
จรงิ เพราะทำใหั ้สรพงศ์ ์ชิาตร ีจากตวัปิระกอบนรินามื่ 
ได็้กลายู่เป็ินผ้่้รับรางวัลตุ�กตาทอง สาขานักแสด็งนำ
ชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ ถึงสองปิีติด็ต�อกัน 

จากพระเอกอันดับหน่�งถ่ึงดาวค้้างฟ้้า

แม้ื่จะเริ�มื่มื่ีช่ิ�อเสียู่ง แต�ในชิ�วงปิลายู่ทศ์วรรษ 2510 
นั้น สรพงศ์์ยู่ังคงมื่ีงานแสด็งน้อยู่มื่ากหัากเทียู่บกับ
พระเอกคนอ่�น จนกระทั�งเขาได้็รับบทนำใน แผ้ลเก�า 
ภาพยู่นตร์ปิี 2520 ที� เชิิด็ ทรงศ์รี สร้างจากนิยู่ายู่ด็ัง
ของ ไมื่้ เมื่่องเด็ิมื่

หัาก เขาชิ่�อกานต์ เปิ็นเร่�องแจ้งเกิด็ แผ้ลเก�า ก็ถ่อเปิ็น
ผ้ลงานที�ส�งให้ัเขาได้็กลายู่เป็ินพระเอกอันด็ับหันึ�งของ
วงการอยู่�างแท้จริง

สรพงศ์์มื่ักกล�าวเสมื่อว�าบท “ไอ้ขวัญ” ใน แผ้ลเก�า 
เปิน็หันังที�เขาปิระทับใจที�สุด็ เพราะใกล้เคียู่งกับตัวตน
ที�แท้จริงซึ่ึ�งโตข้ึนมื่าท�ามื่กลางทุ�งนาและชิีวิตเรียู่บง�ายู่ 
ขี�ควายู่ว�ายู่น้ำจนคล�องแคล�ว ทำให้ัเขาเป็ินพระเอก
หันังไทยู่คนแรกและคนเด็ียู่วที�ถอด็เส่้อแสด็งเปิ็น 
ล่กชิาวนาได็้สมื่จริงจนกลายู่เปิ็นสัญลักษณ์ และเมื่่�อ  
แผ้ลเก�า ปิระสบความื่สำเรจ็เป็ินปิระวตักิารณ์ จากพระเอก 
ขวัญใจนักศ์ึกษา สรพงศ์์ ชิาตรี ก็ได็้กลายู่เปิ็นพระเอก
ขวัญใจชิาวบ้านทั�วปิระเทศ์

จากปีิละหัลักหัน�วยู่ หัลกัสบิ เมื่่�อยู่�างเข้าส่�ทศ์วรรษ 2520 
ผ้ลงานการแสด็งของสรพงศ์์ กเ็พิ�มื่ข้ึนเป็ินปีิละหัลายู่สบิ
เร่�อง ในชิ�วงที�เฟื้�องฟ่้ที�สดุ็ เขาต้องทำงานวันละ 20 ชิั�วโมื่ง 
ที�เหัล่อค่อเวลาเดิ็นทางจากจังหัวดั็ส่�จงัหัวดั็ จากกองถ�ายู่
หันึ�งส่�อกีกองถ�ายู่ ตลอด็ทัง้ทศ์วรรษนัน้ สรพงศ์์ ชิาตร ีได้็
ร�วมื่งานกบัผ้่ก้ำกบัคนสำคญัมื่ากมื่ายู่ และปิระกบค่�กบั
นางเอกแทบทุกคน ราวกบัว�าเป็ินองค์ปิระกอบสำคญัที�
วงการไมื่�อาจขาด็ได้็ และกลายู่เป็ินใบหัน้าแหั�งหันังไทยู่ 
ในการรับร้่ของผ้่้ชิมื่
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แต�สิ�งที�แตกต�างไปิจากพระเอกยู่อด็นิยู่มื่ยูุ่คก�อนหัน้า 
ค่อ สรพงศ์์ร่้ตัวอยู่่�เสมื่อว�าผ้่้คนรักเขาที�ฝ่ีม่ื่อไมื่�ใชิ� 
รป่ิร�างหัน้าตาเพียู่งอยู่�างเดี็ยู่ว เหัน่อไปิกว�าคำว�าพระเอก 
เขาจึงเป็ินนกัแสด็งที�สามื่ารถสวมื่บทบาทเป็ินมื่นุษยู่ไ์ด้็ 
ทกุชินชิัน้ ทกุอาชีิพ มื่ากมื่ายู่นับไมื่�ถ้วนได็อ้ยู่�างแนบสนิท 
ทั้ง ๆ ที�ไมื่�เคยู่เรียู่นการแสด็งมื่าก�อน หัากแต�ใช้ิ 
วิธุีคร่พักลักจำจากการทำงาน ศ์ึกษาและสังเกตจาก
ผ้่้คนรอบตัว และทำใหั้ตัวเองเชิ่�อในบทที�ได้็รับ ทำตัว
ใหั้เปิ็นอยู่�างที�ตัวละครเปิ็น เพ่�อแสด็งออกไปิให้ัคนด็่
เชิ่�อตามื่ นอกจากน้ี ยู่งัเรียู่นร้่จากนักแสด็งต�างปิระเทศ์ 
หัลายู่คนที�เขาเคยู่กล�าวว�ายู่ดึ็เป็ินแบบฉบบั เชิ�น มื่าร์ลอน 
แบรนโด็, อัล ปิาชิิโน, แจ็ก นิโคลสัน, โตชิิโร มิื่ฟ้่เน 

ปิี 2526 อันเปิ็นปิีที�เขามื่ีภาพยู่นตร์ออกฉายู่มื่ากที�สุด็
เกินกว�า 50 เร่�อง เร่�องหันึ�งซึ่ึ�งกลายู่เปิ็นตำนาน ค่อ 
มื่อ่ปินื ผ้ลงานการกำกับของท�านมืุ่ยู้่ ที�ตวัเขาร�วมื่ลงทุน
สรา้งด็ว้ยู่ในนามื่ ซึ่.ี เอส. พ.ี โปิรด็กัชิั�น บทจ�าสมื่หัมื่ายู่ 
มื่่อปืินขาพิการที�เขาแสด็งได็้ลึกและมีื่พลัง สร้างความื่
ปิระทับใจใหั้แก�ผ้่้ชิมื่และนักวิจารณ์ ทัง้ยู่ังทำให้ัเขาได็้ 
รบัรางวัลตุ�กตาทองตัวที� 3 รวมื่ไปิถึงรางวัลสุพรรณหังส์
ทองคำ สาขานักแสด็งนำยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่

แต�ความื่เปิลี�ยู่นแปิลงยู่�อมื่เป็ินไปิตามื่วัฏจักร เม่ื่�อล�วงเข้า
ส่�ทศ์วรรษ 2530 แม้ื่เขาจะยู่งัมื่ผี้ลงานสำคัญ ๆ ภายู่ใต้
การกำกบัของท�านมืุ่ยู้่ อยู่�าง คนเลียู้่งช้ิาง (2533) และ
ภาพยู่นตร์ที�ทำให้ัได้็รับรางวัลตุ�กตาทองเพิ�มื่ขึน้อีก 2 ตัว 
คอ่ มื่อ่ปืิน 2 สาละวิน (2536) และ เสยีู่ด็ายู่ 2 (2539) 
แต�ด้็วยู่กระแสความื่นิยู่มื่ที�ไปิตกอยู่่�ที�หันังวัยู่รุ�นหัร่อ 

หันงัตลกเป็ินหัลกั ผ้ลงานส�วนมื่ากของเขาในทศ์วรรษนี้ 
จึงเป็ินภาพยู่นตร์บ่�ที�ออกฉายู่ตามื่ต�างจังหัวัด็เสียู่เป็ิน
ส�วนใหัญ� นอกจากนี้ ยู่ังเป็ินชิ�วงที�เขาหัวนกลับไปิส่�
วงการโทรทัศ์น์ รวมื่ทัง้เป็ินนกัร้องออกอลับัม้ื่ เชิ�นเด็ยีู่ว
กบัด็าราดั็งอกีหัลายู่คน 

หัากยู่ึด็ว�าเขาเปิ็นพระเอก เส้นทางหัลังจากนี้อาจนับ
ได็้ว�าเป็ินขาลง แต�ถ้ามื่องในฐานะนักแสด็ง ฝ่ีมื่่อของ 
สรพงศ์์ไมื่�เคยู่หัมื่ด็อายูุ่ แมื่้จำนวนผ้ลงานจะลด็น้อยู่  
แต�พลงัทางการแสด็งของเขาไมื่�เคยู่ลด็ลง ท้ังเขา้ชิงิและ
ได้็รับรางวัลอยู่่�บ�อยู่ครั้ง รวมื่ถึงได็้รับเกียู่รติยู่ศ์สำคัญ
ค่อ ศ์ิลปิินแหั�งชิาติ ปิระจำปิี 2551 ในขณะเด็ียู่วกัน 
เขายัู่งขยู่ายู่ขอบเขตไปิในพ่้นที�ใหัมื่� ๆ ทั้งการแสด็ง
หันังสั้นใหั้นักศ์ึกษาและผ้่้กำกับอิสระ หัร่อพากยู่์เสียู่ง
หันังต�างปิระเทศ์ เชิ�นตัวละครว่้ด็ด็ี้ ในชิุด็ Toy Story 
ซึ่ึ�งเปิ็นที�ชิ่�นชิอบของเด็็ก ๆ

การจากไปิของ สรพงศ์์ ชิาตรี เมื่่�อวันที� 10 มื่ีนาคมื่ 
2565 จึงเสมื่่อนเป็ินการล้มื่ลงของเสาหัลักต้นสำคัญ
แหั�งวงการภาพยู่นตร์ไทยู่ แต�จากผ้ลงานจำนวน
มื่ากกว�า 550 เร่�อง ที�เขาฝ่ากไว้ รวมื่ถึงความื่ตั้งใจ  
ความื่สามื่ารถ และการปิระพฤติตัวอันเปิ็นแบบอยู่�าง 
ให้ัแก�คนทุกรุ�น ทำให้ัเขากลายู่เป็ินด็าวค้างฟ้้าที�ยู่ังคง 
เปิล�งแสงเสมื่อ โด็ยู่เฉพาะเมื่่�อปิรากฏตัวบนจอภาพยู่นตร์

“ถา้ผ้มื่ทำหันงัด็ ีผ้มื่แสด็งด็ ีผ้มื่ตายู่ไปิแลว้ ไอค้วามื่ด็นีี้
มื่ันเชิิด็ชิ่ผ้มื่ แต�ถ้าผ้มื่ทำหันังไมื่�ด็ี หันังเลว ตายู่ไปิแล้ว
มื่ันก็ปิระจานความื่เลวของเรา”

*หัมื่ายู่เหัตุ: คำพ่ด็ใน “...” เปิ็นบทสัมื่ภาษณ์ของ  
สรพงศ์์ ชิาตรี ในกิจกรรมื่ลานด็าราที�หัอภาพยู่นตร์

สรพงศ์์กับหอภาพยนตร์ 

สรพงศ์์ ชิาตร ี เคยู่มื่าร�วมื่กิจกรรมื่กบัหัอภาพยู่นตร์อยู่่�
บ�อยู่ครัง้ ท้ังมื่าปิระทับรอยู่ม่ื่อรอยู่เท้าที�ลานด็ารา ร�วมื่กับ 
ด็วงเด็อ่น จไิธุสงค์ เมื่่�อวนัที� 26 พฤศ์จกิายู่น 2552 และ
มื่าร�วมื่กจิกรรมื่ฉายู่ภาพยู่นตร์เร่�อง แผ้ลเก�า ฉบบับร่ณะ
ใหัมื่� ที�โรงภาพยู่นตร์สกาลา เมื่่�อวนัที� 20 กันยู่ายู่น 2561

แต�เหัตุการณ์สำคัญค่อการที�เขามื่าร�วมื่เป็ินวิทยู่ากร
เสวนาเร่�อง “หัอภาพยู่นตร์ไทยู่และสังคมื่ไทยู่” ใน
รายู่การศ์่นยู่์สังคีตศิ์ลปิ์สัญจร เมื่่�อวันที� 17 กันยู่ายู่น 
2547 ที�โรงละครแหั�งชิาติ ซึ่ึ�งจัด็ขึ้นเพ่�อหัารายู่ได็้ ร�วมื่
ทอด็ผ้า้ปิา่หัาทุนสร้างพพิธิุภณัฑ์์ภาพยู่นตรไ์ทยู่ของหัอ
ภาพยู่นตร์ โด็ยู่ตอนหันึ�ง เขาได้็กล�าวแก�ผ้่ช้ิมื่บนเวทีว�า 

“หลายท่�านพอบ้อกวี�า ท่ำบ้้ญสร้างวีดัู สร้างโบ้สถ์์ สร้าง
ศ์าลา สร้างโรงเรียนไดู้บ้้ญ คงจ่ะแปลกวี�าท่อดูผ้าป่าสร้าง
พพิธิิภััณฑ์์แล้วีจ่ะไดู้อะไร จ่ะไดู้บ้ญ้ไหมั เป็นคำต่อบ้ท่ี�พระ
อาจ่จ่ะไมั�เคยเท่ศ์น์นะครบั้ แต่�ผมัคดิูวี�า... เราให้พพิธิิภัณัฑ์์
หนงัไท่ย ค้อ ให้ควีามัร้่ ให้การศ์กึษิา ให้สมัอง ให้สต่ิ  
ให้ปัญญา ผมัถ้์อวี�าไดู้บ้้ญนะครับ้ เป็นการให้ปัญญา 
ท่ี�ยิ�งใหญ�ให้กบั้ล่กหลานไท่ยที่�จ่ะไดู้ร�วีมัรับ้ร่ว้ี�าอดีูต่ของ
หนงัไท่ยค้ออะไร ประเท่ศ์ชื่าต่ขิองไท่ยเราเป็นอย�างไร”

ในุวันุดั็งกล่ิาว สรพงศ์ร่วมบริจาคุเข้้ากองทนุุ 
ผู้้าป่ิา 100,000 บาท จากยอด็เงินุที�ได้็

ทั�งห่มด็ 241,965 บาท นัุบเป็ินุกำาลัิงทรพัย์
แลิะกำาลัิงใจสำาคุญัข้องงานุพิพิธิภณั์ฑ์์
ภาพยนุติร์ไทย รวมทั�งแสด็งให้่เห็่นุถงึ 

การติระห่นัุกในุคุวามสำาคุญัข้องการอนุุรกัษ์
ภาพยนุติร์ไทย แลิะคุวามเป็ินุพระเอก 
ผู้่้ใจบุญโด็ยเนืุ�อแท้ข้อง สรพงศ์ ชาติรี
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“ผ้มื่แสด็งมื่า 40 ปิี ได็้เปิ็นศ์ิลปิินแหั�งชิาติ สาขาศ์ิลปิะ 
การแสด็ง นักแสด็งภาพยู่นตรแ์ละโทรทศั์น ์ปิลาบปิล้่มื่
ใจมื่าก” ศ์ิลปิินแหั�งชิาติจากนักแสด็งภาพยู่นตร์เผ้ยู่ 
ความื่ร่สึ้ก ที�ส�งผ้ลให้ัได้็รบัรางวัลคงมีื่หัลายู่ส�วน ส�วนหันึ�ง 
40 ปิใีนวงการเราทำงานด้็วยู่ความื่รัก ไมื่�ได้็ไปิทำอาชีิพ
อ่�นเลยู่ นอกจากไปิรอ้งเพลงอยู่่� 2 - 3 ชิดุ็ แต�งานแสด็ง
ภาพยู่นตร์ งานแสด็งละครนั้นค่องานหัลัก

ภาพยู่นตร์แต�ละเร่�องเข้าเกณฑ์์เร่�องของศิ์ลปิะและ
วฒันธุรรมื่ สงัเกตว�า หันงัเกี�ยู่วกับชินบท บา้นนอก เรา
จะได็้เล�นหัมื่ด็ หันังปิระวัติศ์าสตร์ หันังโบราณ อยู่�าง 
พันท้ายู่นรสิงหั์, สุริโยู่ไท, นเรศ์วรฯ 1 - 2 - 3, หันัง
ชินบทเร่�องแผ้ลเก�า, หันังท้องทะเลเร่�องพลอยู่ทะเล, 
วีรบุรุษกองขยู่ะ เป็ินเด็็กเกิด็ในสลัมื่ แต�ต้องไปิรบ 
ชิ�วยู่ชิาติ ฯลฯ หันังชินบทที�ส่บสานศ์ิลปิวัฒนธุรรมื่ 
เหัมื่่อนเราเปิ็นตัวแทนของ “พระเอกชินบท” หัร่อ  
“พระเอกบา้นนอก” กว็�าได็ ้และหันงัแต�ละเร่�องพด่็ถงึ
การกตัญญู่ร่คุ้ณ ทำงานเหัน่�อยู่เพ่�อพ�อเพ่�อแมื่� เสียู่สละ
เพ่�อพ�อเพ่�อแมื่� เล�นเปิ็นพระสอนล่กศ์ิษยู่์ ด็้วยู่บทบาท
รับบทเปิ็นตำรวจ เปิ็นทหัาร ก็เยู่อะ

40 ปีีในวงการบันเทิง ท๊กข์์ - ส๊ข์ - เศ์ร้า 
อย�างไรบ้าง

ความื่เศ์ร้าไมื่�มีื่อะไร เราไมื่�ได้็หัวังอะไรส่ง เข้าวงการมื่า
เพราะอยู่ากจะด็่เขาถ�ายู่หันัง ด่็การทำงานของคนใน 
วงการเท�านัน้ เขา้มื่าวนัแรกจากการฝ่ากงาน เขาใหัม้ื่า
แบกร�มื่เสิร์ฟ้น้ำในกองนางไพรตานี ที�ออกอากาศ์ทาง
ชิ�อง 7 สี เท�านี้ก็มื่ีความื่สุข ตอนนั้น แมื่น ธุีระพล เปิ็น
พระเอก มื่ีพี�หัมื่่ - อัจฉราวรรณ นางเอก

หันังจบก็ได็้มื่าเปิ็นตัวปิระกอบหันัง ออก 2 - 3 ฉาก  
ในเร่�อง 7 สิงหั์ค่นถิ�น พระเอกค่อ มื่ิตร ชิัยู่บัญชิา เร่�อง
ตอ้ยู่ติ�ง พระ - นาง สมื่บัต ิ - พิศ์มัื่ยู่ ได้็เล�นเป็ินตัวปิระกอบ
เพราะร่้จัก พี�เปิี�ยู่ก - พิศ์าล อัครเศ์รณี เขาอยู่่�สี�แยู่ก 
คอกวัวเป็ินดี็เจ ผ้มื่ไปิหัาพี�ชิายู่ รุ�งเรอ่ง ธุรรมื่รักษ์ ที�ฝ่ากผ้มื่ 
เขา้ไปิทำงานในกองนางไพรตานี พี�เปิี�ยู่กแนะนำให้ัร้่จกั

กบั พี�จี�ด็ - สรุพงษ ์โปิร�งมื่ณ ีที�ทำแผ้นกเคร่�องแต�งตวัใหั ้
กับละโว้ภาพยู่นตร์และอัศ์วินภาพยู่นตร์

พี�จี�ด็ชิวนใหั้ไปิด็่เขาถ�ายู่หันังเร่�องโทน ที� ไชิยู่า สุริยู่ัน 
สายู่ัณหั์ จันทรวิบ่ลยู่์, จารุวรรณ ปิ่ญโญภาส เล�น และ 
บอกว�าท�านมุ้ื่ยู่ (มื่.จ.ชิาตรีเฉลมิื่ ยู่คุล) กลับมื่าจากเมื่อ่งนอก 
ทำหันังทีวีอยู่ากได็้พระเอกทีวี

ผ้มื่จึงได็้เข้าไปิหัาท�านมืุ่้ยู่ โด็ยู่มื่ีพี�จี�ด็พาไปิฝ่ากที� 
กองถ�ายู่ “หัญิงก็มื่ีหััวใจ” ภาพยู่นตร์ทีวีทางชิ�อง 7 สี 
เมื่่�อปิี พ.ศ์. 2510 ไปิถึงท�านมืุ่้ยู่ก็ถามื่ว�ามื่ึงชิ่�ออะไร  
ก็ตอบท�านว�าช่ิ�อเอก ท�านถามื่ต�อมึื่งว�ายู่น้ำเป็ินไหัมื่ 
ตอบว�าเปิ็น ผ้มื่เปิ็นเด็็กอยูุ่ธุยู่า ท�านบอกว�าจะมื่ีฉาก 
เด็ก็ตกน้ำ ให้ัมื่งึโด็ด็ลงไปิชิ�วยู่ ผ้มื่กต็อบท�านว�า ได้็ครับ 
ผ้มื่ก็โด็ด็น้ำลงไปิว�ายู่ลากเด็็กขึ้นมื่า นั�นเป็ินครั้งแรก
ที�แสด็งใหั้ท�านมืุ่้ยู่ด็่ แล้วเด็็กที�เข้าฉากตกน้ำคนนั้น  
โตขึ้นมื่าก็คอ่ ตุ�กตา จินด็านุชิ

จากนั้นยู่ังไมื่�ได็้เข้าไปิอยู่่�กับท�านมืุ่้ยู่ ยู่ังกลับมื่าอยู่่� 
วัด็ด็าวด็ึงษ์ บางยู่ี�ขัน ก�อนหัน้าบวชิแต�พอสึกแล้วก็ยู่ัง 
อาศ์ัยู่อยู่่�ที�วัด็ ได็้เล�นหันังทีวีทางชิ�อง 7 สีอีกเร่�องของ 
ท�านมุ้ื่ยู่ ชิ่�อ “หัอ้งสชีิมื่พ่” มื่ ีชิาญ กมัื่ปินาท เปิน็พระเอก 
ฉันทนา ติณส่ลานนท์ เปิ็นนางเอก ส�วนเราเล�นเปิ็น
ผ้่้ร้ายู่ เล�นไว้ 3 ตอน ท�านมืุ่้ยู่เหั็นว�าหัน้าเราขึ้นกล้อง 
เลยู่ให้ัคนตามื่ที�วัด็ตอนตี 2 ใหั้ไปิพัทยู่าไปิหััด็ด็ำน้ำ 
ไปิอยู่่�กับท�าน 7 วัน กลับมื่าท�านก็ถามื่ว�ามื่ึงอยู่่�ที�ไหัน 
ตอบท�านว�า อยู่่�ที�วัด็ ท�านก็ใหั้เก็บเส่้อผ้้าไปิอยู่่�กับท�าน
เลยู่ ปิีนั้น พ.ศ์. 2511 อยู่่�กับท�านมืุ่้ยู่ก็ได็้เล�นหันังเร่�อง
หัมื่อผ้ี เร่�อยู่มื่าจน พ.ศ์. 2513 มื่ิตร ชิัยู่บัญชิา สิ้นไปิ

วงการหันังมีื่พระเอกแค� สมื่บัต ิเมื่ทะน,ี ครรชิิต ขวญัปิระชิา, 
ไชิยู่า สรุยิู่นั ซึ่ึ�งไมื่�พอ แต�ละบรษิทัต�างป่ิ�นพระเอกใหัมื่�ขึน้มื่า 
พี�เปิี�ยู่ก โปิสเตอร ์ปิ่�น ไพโรจน ์ใจสิงหั,์ ปิระมิื่นทร ์จารุจารตี 
ปิ่�น กรุง ศ์รีวิไล, พี�อัมื่พร ปิระทีปิเสน ปิ่�น ยู่อด็ชิายู่  
เมื่ฆ์สุวรรณ, วจิติร คณุาวุฒิ ป่ิ�น นาท ภว่นัยู่, เสนอ คราปิระยู่ร่ 
ปิ่�น สนัติ คราปิระยู่ร่, พน่ รงัษี ปิ่�นพระเอก ชิชัิ ชิยัู่บัญชิา 
น้องชิายู่มื่ิตร ชิัยู่บัญชิา เล�นเร่�องมื่นต์รักจากใจ

แล้วท�านมืุ่้ยู่แหั�งวังละโว้ ปิ่�น สรพงศ์์ - นัยู่นา ชิีวานันท์ 
เล�นหันังทีวี (ใชิ้ฟ้ิล์มื่ถ�ายู่) รุ�นแรก เร่�องแรกที�เล�นกับ
ท�านมืุ่้ยู่ค่อเร่�องหัมื่อผ้ี พ.ศ์. 2511, เร่�องห้ัองสีชิมื่พ่  
ได้็มื่าเปิ็นพระเอกเร่�องมื่ันมื่ากับความื่มื่่ด็ พ.ศ์. 2515, 
พ.ศ์. 2516 เขาชิ่�อกานต์, พ.ศ์. 2517 เทพธุดิ็าโรงแรมื่, 
พ.ศ์. 2518 ความื่รกัคร้ังสดุ็ท้ายู่, พ.ศ์. 2519 เทวด็าเด็นิดิ็น, 
พ.ศ์. 2524 ถ้าเธุอยู่งัมีื่รกั, พ.ศ์. 2526 มื่อ่ปืิน, พ.ศ์. 2527 
ทองพ่นโคกโพ ภาค 2, พ.ศ์. 2531 คนเลี้ยู่งชิ้าง,  
พ.ศ์. 2534 มื่่อปิืน สาละวิน, พ.ศ์. 2544 สุริโยู่ไท,  
พ.ศ์. 2549 ถึงปิ่จจุบัน นเรศ์วรฯ ภาค 1 - 2 - 3

“ท�านมุ้ื่ยู่เป็ินอาจารย์ู่ที�สอนเรามื่าตัง้แต�อายู่ ุ19 ปีิ และ
หัางานให้ัผ้มื่ทำจนถึงทกุวนันีท้ี�อายู่ ุ 59 ปีิ ท�านกย็ู่งัให้ั
งานเราทำอยู่่� ท�านเป็ินอาจารย์ู่ที�ด็แ่ลล่กศ์ษิย์ู่มื่าตลอด็ 
ร่ส้กึว�าตวัเราโชิคด็ทีี�ได้็อยู่่�กบัท�านมุ้ื่ยู่ ท�ายู่มืุ่ยู้่สอนให้ัเรา
เป็ินนักแสด็ง ไมื่�ได้็สอนให้ัเราเป็ินพระเอกหัรอ่เป็ินด็ารา”

เพราะแนวทางที�ท�านมุ้ื่ยู่ทรงสอนสั�ง เลยู่ทำให้ัผ้มื่ยัู่งมีื่ 
วนันี ้เพราะถ้าผ้มื่คดิ็ว�าตวัเองเป็ินพระเอก ไมื่�ใชิ�บทพระเอก 
เราไมื่�เล�น งานเราคงไมื่�เหัลอ่ สำหัรับผ้มื่ขอเป็ินนกัแสด็ง 

จับเข์�า “สรพงศ์์”
พระเอกศิ์ลปินแห่งชาติั
(บทคุวามจากข้่าวสด็)

บทสัมภาษณ์ข์้อง สรพงศ ์ชาติร ีเมื�อคุรั�งได็ร้บัการปิระกาศให้่เปิน็ุ “ศลิิปินิุแห่ง่ชาติ ิสาข้าศลิิปิะการแสด็ง” ในุปิ ีพ.ศ. 2551 แลิะรางวลัิสุพรรณ์ห่งส์ 
ที�ได็้ให่้สัมภาษณ์์ลิงในุห่นุังสือพิมพ์ข้่าวสด็ ฉบับวันุที� 16 มีนุาคุม 2552 ที�เผู้ยให่้เห่็นุชีวิติในุแง่มุมติ่าง ๆ ก่อนุจะเป็ินุนุักแสด็งในุติำานุานุ ด็ังนุี�
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เมื่่�อไหัร�ที�ได้็แสด็ง อยู่่�หัน้ากล้องแล้วร้่สกึมื่คีวามื่สขุ สิ�งที�
ท้าทายู่อยู่่�ที�ว�าเราจะทำให้ัคนที�ด่็เราเขาเชิ่�อได้็หัรอ่เปิล�า

มีผลงานทั�งหมดเท�าไหร�

แสด็งภาพยู่นตร์มื่า 500 กว�าเร่�อง ได็้รางวัลตุ�กตาทอง 
จากเร่�อง สตัวม์ื่นษุยู่,์ ชิวีติบดั็ซึ่บ, ถา้เธุอยู่งัมีื่รัก, มื่อ่ปินื, 
เสยีู่ด็ายู่, สาละวิน รวมื่ 6 ตุ�กตาทอง, 1 รางวัลด็าราทอง, 
3 รางวัลสพุรรณหังส์ และรางวลัอ่�น ๆ  รางวลัจากภาพยู่นตร์ 
ผ้มื่ถ่อว�าเป็ินรางวัลจากอาชีิพ แต�ศิ์ลปิินแหั�งชิาตินั้น 
รวมื่หัมื่ด็ ทั้งผ้ลงานและการทำปิระโยู่ชิน์ให้ักับสังคมื่

ถึ่กมองว�าเปี็น “พระเอกบ้านนอก”

นั�นแหัละเปิ็นสิ�งที�เราถนัด็ที�สุด็ ร่้สึกดี็ใจ ภ่มื่ิใจ เพราะ 
วยัู่เด็ก็ของเรา เล�นน้ำคลอง ปินีต้นไม้ื่ ขึน้กอไผ้� ออกทุ�งนา  
ขี�วัว  -  ควายู่ เลียู้่งววั  -  ควายู่ เรายู่งัไมื่�เคยู่เห็ันใครที�เล�นบทบาท 
เหัล�านี้ได็้ด็ีเท�าเรา ขี�ควายู่ขณะที�ควายู่วิ�ง เรากระโด็ด็ 
ข้ามื่ไปิขี�อีกตัวหันึ�ง ว�ายู่น้ำ ด็ำน้ำคลอง อยู่่�ในโคลน  
ยู่งัไมื่�เห็ันพระเอกคนไหันทำได้็ด็ ีนี�แหัละคอ่ความื่สามื่ารถ 
พเิศ์ษของเด็ก็บา้นนอก แต�อยู่�างอ่�น ๆ  เรามื่าเรยีู่นร่เ้พิ�มื่

ไม�ค้�อยเห็นสรพงศ์์เล�นแนวตลก  
หรือค้อมเมดี�

ไมื่�ถนัด็ ท�านมืุ่ยู้่สอนใหัเ้ราเปิน็นกัแสด็ง เแสด็งได็ทุ้กบท 
ที�ยู่่�นมื่า แต�หันังแนวคอมื่เมื่ด็ี้ท�านมุื่้ยู่ไมื่�เคยู่ทำ อาจจะ 
ด็ว้ยู่หันา้เราด็ไ่มื่�ขำ ตาเราไมื่�ขีเ้ล�น ตาเรามื่นัจรงิ ต�างจาก 
หันังของศิ์ลปิินตลก มื่องหัน้าเขาเฉยู่ ๆ ก็ตลกแล้ว

นางเอกที�ร�วมแสดงมีใค้รบ้าง

มื่หีัลายู่คน เริ�มื่ตัง้แต� นยัู่นา ชิวีานนัท,์ วยิู่ะด็า อมุื่ารนิทร,์ 
ทัศ์น์วรรณ เสนียู่์วงศ์์ ณ อยูุ่ธุยู่า, เปิียู่ทิพยู่์ คุ้มื่วงศ์์,  
ด็วงใจ หัทยัู่กาญจน์, ปิิยู่ะมื่าศ์ โมื่นยู่ะกลุ, ปินดั็ด็า โกมื่ารทตั, 
ภทัราวด็ ีศ์รไีตรรัตน์, เนาวรตัน์ ยู่กุตะนนัท์, จารณีุ สขุสวสัด็ิ�, 
มื่ยูุ่รา ธุนะบุตร, นันทนา เงากระจ�าง, สินจัยู่ หังษ์ไทยู่, 
นาถยู่า แด็งบุหังา, ลลนา สลุาวัลย์ู่, มื่.ล.สุรวิลัย์ู่ สรุยิู่ง ฯลฯ 
บางคนร�วมื่งานกันเร่�องเดี็ยู่วก็ผ้�านไปิ ที�ร�วมื่งานกัน
เยู่อะก็มื่ี จิ�ก - เนาวรัตน์, เปิิ�ล - จารุณี ฯลฯ

ปีระทับใจนางเอกค้นไหนมากที�ส๊ด

แต�ละคนเก�งกันคนละอยู่�าง อยู่�าง เปิียู่ทิพยู่์, ภัทราวด็ี, 
เนาวรตัน,์ ปิยิู่ะมื่าศ์ เขาเก�งด็รามื่�า บทชิวีติหันกั ๆ  นำ้ตา 
ไหัลกับบทเศ์ร้า, จารุณี กับ มื่.ล.สุริวัลยู่์ เก�งบทแก�น ๆ 
บทบ่�, มื่ยูุ่ราเก�งแนวตลกขบขัน แนวน�ารัก

หนังเรื�องไหนที�ค้ิดว�าเล�นยากที�ส๊ด

เล�นแล้วเทกมื่ากที�สุด็ค่อ สุริโยู่ไท กับ นเรศ์วร ยู่ากใน
การพ่ด็บท เร่�องฟ้ีลลิ�งไมื่�ยู่าก และที�ไปิเก่อบไมื่�รอด็ก็

ค่อนเรศ์วร ภาคแรก ในบท มื่หัาเถรคันฉ�อง ที�ต้องพ่ด็ 
บทกับ นก - ฉตัรชัิยู่ ที�รบับทพระมื่หัาธุรรมื่ราชิา เครียู่ด็ 
เพราะไมื่�เคยู่โด็นเทกขนาด็นี ้อด็นอนด็ว้ยู่ ถ�ายู่กลางคน่ 
ยู่ันสว�างหัลายู่วัน กินยู่าแก้ปิวด็หััวเปิ็นกำ ๆ เลยู่  
เล�นหันังมื่า 500 กว�าเร่�องยู่ังไมื่�เคยู่กินยู่าแก้ปิวด็หััว
มื่ากขนาด็นี้เลยู่ จะพ่ด็ราชิาศ์ัพท์ผ้ิด็ก็ไมื่�ได็้ ศ์ัพท์แสง
ที�ต้องพ่ด็นั้นยู่ากมื่าก

เราถามื่ท�านว�าควรจะเล�นยัู่งไง ท�านตอบกลับมื่าว�า 
อยู่�างมึื่งยู่ังต้องถามื่ก่อีกเหัรอ ปิกติเล�นหันังท�านมืุ่้ยู่ 
ท�านไมื่�ได็้สั�งเทก แต�ผ้มื่ขอท�านเทก ขอใหัมื่� ขออีกที 
ขออีกที ที�ขอเทก ค่อทำเผ้่�อไว้ใหั้ท�านเล่อก

เรื�องที�ทำาให้ร่้สก่ส๊ข์สด๊ส๊ด

ชิีวิตด็ีมื่าตลอด็ เร่�องทุกข์ไมื่�ค�อยู่มื่ี เพราะตอนเปิ็นเด็็ก
อยู่่�ที�อยุู่ธุยู่า พายู่เร่อไปิเรียู่นหันังส่อ อยู่ากกินอะไรก็
ไปิปิีนฝ่รั�ง, มื่ะขามื่เทศ์, ล่กข�อยู่, ล่กตาล, น้ำผ้ึ้ง ฯลฯ 
ทำใหั้เรามื่าใชิ้ชิีวิตในกรุงเทพฯได็้สบายู่

สมื่ยัู่ที�เราเกิด็มื่ายัู่งไมื่�มีื่ไฟ้ฟ้า้ ใช้ินำ้มัื่นตะเกียู่ง รอ้นก็ใช้ิ
พัด็ ไมื่�มีื่รองเท้าใส� ไมื่�มื่ีรถก็ไมื่�เด็่อด็ร้อนอะไร ไปิไหัน 
กเ็ด็นิ อยู่ากด็ล่เิกกเ็ด็นิ 4 - 5 กมื่. ไกลถงึ 10 กมื่. กย็ู่งัเด็นิ 
ไมื่�มีื่รถ ไมื่�มื่ีจักรยู่าน อยู่ากกินกุ้งหัอยู่ปิ่ปิลาก็หัา 
เอาในแมื่�น้ำลำคลอง ไมื่�เห็ันจะทกุข ์มื่าอยู่่�กรงุเทพฯ มื่ี
รถเมื่ล์ให้ัขึ้น แล้วเราจะทุกข์อะไร

ไมื่�มีื่ข้าวเยู่็นก็ไมื่�ทุกข์ เพราะเราเคยู่บวชิเปิ็นเณรตั้งแต�
อายูุ่ 11 ขวบ สึกตอนอายูุ่ 19 ปิีได็้เข้าวงการ เป็ินเณร
ฉันอาหัารวันละ 2 มื่่้อ ข้าวเยู่็นไมื่�ได็้กิน ไมื่�ได็้อยู่่�กับแมื่� 
มื่าตั้งแต�อายุู่ 11 จนถึงอายุู่ 19 เราไมื่�ได้็เป็ินเด็็ก 
ขาด็ความื่อบอุ�น ไมื่�เห็ันเรียู่กร้องอะไร เป็ินเณรบวชิอยู่่�จะ 
ไปิอยู่่�กบัโยู่มื่แมื่�ได้็ยู่งัไง กนิข้าวเย็ู่นได้็ยู่งัไง ในวันนัน้เรา
ยู่ังอยู่่�ได็้ แล้วทำไมื่ตอนนี้เราจะอยู่่�ไมื่�ได็้

ตอนที�เปิ็นเณรเข้ากรุงเทพฯ มื่ีหัลวงพ�อมื่าส�งร่ปิเด็ียู่ว 
พ�อแมื่�ไมื่�ได็้มื่า ก็ไมื่�เหั็นทุกข์อะไร หัลวงพ�อใหั้ตังค์
ติด็ตัว 10 บาท เปิ็นเณรนั�งรถเมื่ล์ไมื่�เสียู่ตังค์ สบายู่จะ
ตายู่ เพียู่งแต�ไมื่�กินข้าวเยู่็น ก็ไมื่�เหั็นเปิ็นเด็็กขาด็สาร
อาหัารเลยู่ กลับมื่ามื่องเด็็กที�ยู่กพวกตีกัน ด็่เป็ินเด็็ก 
ขาด็ความื่อบอุ�น พ�อแมื่�ไมื่�มีื่เวลา อยู่ากให้ัลองมื่องยู้่อนว�า 
แล้วทำไมื่ทีเราไมื่�ได็้อยู่่�กับพ�อแมื่�ตั้งแต� 11 ขวบ ยู่ังไมื่�
เห็ันต้องไปิยู่กพวกตกีบัใครเลยู่ เหัล�านีมั้ื่นอยู่่�ที� กมื่มฺุื่นา 
วตฺตตี โลโก : สัตว์โลกยู่�อมื่เปิ็นไปิตามื่กรรมื่

สำาห่รบัผู้ม การแสด็งเพียง 5 นุาท ี
ผู้มก็มคีุวามสุข้ เราแสด็งให้่ด็ไีด้็ 

คุวามสุข้ข้องผู้มอย่ท่ี�ใจ นุกัแสด็งที�ด็ี 
คุวรแสด็งได้็ห่มด็ทุกบท

ค้รอบค้รัวและข์องฝากจากพระเอกสรพงศ์์

สรพงศ์์มื่ีล่กสาวกับ ทัศ์น์วรรณ เสนียู่์วงศ์์ ณ อยูุ่ธุยู่า 1 
คน และอีก 3 คน กับ พิมื่พ์จันทร์ ใจวงศ์์ ทายู่าทของ
พระเอกศิ์ลปิินแหั�งชิาติผ้่้นี้ เรียู่นหันังส่อเก�งจบจาก 
มื่หัาวทิยู่าลยัู่ชิัน้นำท้ัง 4 คน ออกงานกบับดิ็าอยู่่�บ�อยู่ ๆ

ป่ิจจุบันสรพงศ์์อยู่่�กินกับ ด็วงเด็่อน จิไธุสงค์ รองมื่ิส 
ไทยู่แลนด์็เวลิด็ ์ปิ ี2529 และรองนางสาวไทยู่ ปิ ี2530 
มื่าตัง้แต�ปีิ 2531 ไมื่�มีื่ล่กด้็วยู่กัน ทัง้สองคนร้่จักกันเมื่่�อ 
ถ�ายู่หันังของท�านมืุ่ยู้่เร่�องคนเลียู้่งช้ิาง 2531 ที�ด็วงเด่็อน 
เป็ินนางเอก

ด็วงเด่็อนเล�าว�า “พี�เอกด็แ่ลด็ ีกองถ�ายู่นอนวดั็ครบ่าสร้อยู่ 
ที�อยู่่�ติด็ชิายู่แด็น ท�านมุ้ื่ยู่ท�านก็นอนวัด็ พระเอกนอนวัด็ 
เราก็ต้องนอนวัด็ นอนวัด็กันทั้งกองถ�ายู่ จากนั้นยู่ังได้็ 
ร�วมื่งานกบัพี�เอกอกีหัลายู่เร่�อง พี�เอกเปิน็คนด็ ีเขาทำใหั ้
เราร่สึ้กได็ว้�า เขารกัเรามื่ากกว�าที�เรารกัเขา เลยู่อยู่่�ด็แ่ล 
กันมื่าตลอด็”

ส�วนสรพงศ์์เล�าว�า อย่�กันมา 23 ปีี  
ชีวิตเรียบง�าย ส�วนมากเข์้าวัดทำาบ๊ญ

บ้านที�ด็วงเด็่อนอยู่่�ทุกวันนี้เปิ็นทาวน์เฮาส์ หัลังละ 1.2 
ล้านบาท ด็วงเด็่อนซึ่่้อเอง รถซึ่่้อเอง เราก็อาศ์ัยู่เขาอยู่่�
สรพงศ์์มีื่รายู่ได้็จากการแสด็ง ได้็ค�าตัวนำเข้าบัญชีิ 
แลว้เบิกมื่าใช้ิเร่�อยู่ ๆ  ไมื่�ได้็เด็อ่ด็ร้อน ลก่ ๆ  โตหัมื่ด็แล้ว 
เรียู่นจบรับปิริญญาแล้ว

“เราภ่มิื่ใจว�าเราเป็ินพระเอกคนเดี็ยู่วที�จนที�สุด็ จากที�เรา 
เขา้กรงุเทพฯมื่ามื่ตีงัค์ 10 บาท ถงึวันนีเ้รามีื่ตังค์ 20 บาท 
ก็ถอ่ว�ากำไร 10 บาท เราก็มีื่ความื่สุขแล้ว เคยู่เหั็นไปิ
กินอาหัารราคาหัร่ ๆ ม้ัื่ยู่ เคยู่จัด็งานวันเกิด็ใหัญ�โต 
ในโรงแรมื่หัร่มื่ั้ยู่ มื่ีแต�กลับไปิอยูุ่ธุยู่า ไปิหัากุ้งกิน  
กินกุ้งกินปิลาแบบคนอยูุ่ธุยู่า กินมื่ะมื่�วงน้ำปิลาหัวาน  
กินมื่ะมื่�วงอกร�องกับข้าวเหันียู่ว ไปิหัาล่กตาลกิน  
เรามื่าจากไหันเรากลับไปิทางนั้น ไมื่�ฝ่ืนตัวเอง”

ถามื่ว�ามีื่อะไรฝ่ากถึงนักแสด็งรุ�นหัลัง สรพงศ์์กล�าว
อยู่�างถ�อมื่ตัวว�า ไมื่�มีื่อะไรจะฝ่าก เพราะไมื่�ได้็ร�ำเรียู่น
ส่ง สิ�งที�มื่ีค่อปิระสบการณ์ชิีวิต

ทกุวันนีถ้้าผ้มื่ได้็อยู่่�ในกองถ�ายู่ผ้มื่มื่คีวามื่สขุมื่ากกว�านอน
อยู่่�ในบ้าน เวลาใด็ที�มีื่ไฟ้ส�องตวั มื่กีล้องด็อลลี�เข้าหัาหัน้า
ผ้มื่ เวลานัน้ผ้มื่มื่คีวามื่สขุที�สดุ็ ที�ผ้มื่ได้็บอกคนท้ังโลก
ว�าผ้มื่แสด็งได้็ด็หีัรอ่ไมื่�ด็ ี ชิอ็ตที�มีื่ความื่สุขมื่ากคอ่กล้อง 
ค�อยู่ ๆ ด็อลลี�เข้ามื่าที�หัน้าผ้มื่ เราแสด็งของเราคนเดี็ยู่ว 
ทกุวันนีผ้้มื่ยู่งัมื่คีวามื่สขุอยู่�างนี ้กอ็ยู่ากจะถามื่นักแสด็ง
รุ�นลก่รุ�นหัลานว�าคณุเคยู่มื่คีวามื่ร้่สกึอยู่�างน้ีหัร่อเปิล�า ถ้า
คณุร้่สกึชิ่�นชิอบ มื่คีวามื่สขุ ผ้มื่ว�าคณุค่อนกัแสด็ง
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สรพงศ์์ ชาตรี:
ค์วามหมายุที�แท้ ของค์ำาว่า “พระเอกตัลอด็กาล”
 (บทคุวามจาก The People)

คุำาว่า “พระเอกตลอดกาล” นุั�นุ สามารถติีคุวามได็้ห่ลิากคุวามห่มาย บ้างก็เปิรียบเปิรยถึงบทบาทการแสด็งที�สมบทบาทบนุจอ บ้างก็เปิรียบเทียบ
ถึงการวางตัิวในุฐานุะบุคุคุลิสาธิารณ์ะ ที�แม้ในุจอห่ร่อนุอกจอก็ให่้คุวามร่้สึกไม่ติ่างกันุ แติ่ในุถ้อยคุวามข้องคุำาว่า พระเอกติลิอด็กาลิ สำาห่รับ 
นุักแสด็งที�ชื�อว่า “เอก สรพงศ์ ชาติรี” คุวามห่มายข้องคุำานุี�มีมากกว่านุั�นุ

พระเอกเจ้าบทบาท

แรกเริ�มื่เข้าวงการ เอก พิทยู่า เทียู่มื่เศ์วต เด็ก็หันุ�มื่จาก
อำเภอมื่หัาราชิ จังหัวัด็พระนครศ์รีอยูุ่ธุยู่า รอนแรมื่
จากบ้านเกิด็เมื่่องนอนส่�เมื่่องหัลวงเพ่�อไขว�คว้าหัา 
โอกาสที�หันุ�มื่น้อยู่ที�จบเพียู่งการศึ์กษาชิัน้ปิระถมื่ฯ ปีิที� 4 
พอจะมีื่ได็้ จนเมื่่�อเอกได้็พบกับท�านมุ้ื่ยู่ หัมื่�อมื่เจ้า 
ชิาตรีเฉลิมื่ ยู่คุล ผ้่ก้ำกับใหัมื่�ไฟ้แรงแหั�งละโว้ภาพยู่นตร์  
ที�ในขณะนั้นถ�ายู่ทำละครปิระจำอยู่่�ที�ชิ�อง 7

ด็้วยู่หัน�วยู่ก้านและใบหัน้าในแบบไทยู่แท้ ขาด็แต�
ปิระสบการณ์ทางการแสด็ง ทำใหั้ท�านมืุ่้ยู่ใหั้เอก 
คลกุคลีกบักองถ�ายู่ ด็ว้ยู่การเป็ินเด็ก็ยู่กของปิระจำกอง 
ก�อนจะได้็เล่�อนข้ันเป็ินนักแสด็งปิระกอบในทีวีเร่�อง
แรก “ผ้่้หัญิงก็มื่ีหััวใจ” (2510) โด็ยู่วันแรกที�สรพงศ์์
ได็้เข้าฉากค่อการแสด็งเปิ็นตัวปิระกอบกระโด็ด็น้ำไปิ
ชิ�วยู่เด็็ก จากนั้นเขาก็ได็้รับบทเล็ก ๆ น้อยู่ ๆ ในละคร 
“นางไพรตานี” (2511) “หั้องสีชิมื่พ่” (2512) โด็ยู่ได็้
รับการตั้งช่ิ�อใหัมื่�เปิ็น สรพงศ์์ ชิาตรี โด็ยู่ “สร” นั้นมื่า 
จากช่ิ�อของพระเจ้าวรวงศ์์เธุอ พระองค์เจ้าอนสุรมื่งคลการ  
“พงศ์์” นั้นได็้มื่าจาก สุรพงศ์์ โปิร�งมื่ณี ผ้่้ชิักนำเข้าส่�
วงการ ส�วนนามื่สกุล “ชิาตรี” นัน้ ก็มื่าจากชิ่�อต้นของ 
หัมื่�อมื่เจ้าชิาตรีเฉลิมื่ ยูุ่คล นั�นเอง

แมื่้ว�าบทบาทที�ได็้รับในตอนต้นจะเปิ็นบทสมื่ทบที�ไมื่�
ได็้สำคัญอะไรมื่าก แต�เอกก็ฉายู่แววการแสด็งอันน�า
จด็จำจนไปิเตะตา ฉลอง ภักด็ีวิจิตร ที�เอ�ยู่ปิากชิักชิวน
มื่าเล�นหันงัใหัญ�เปิน็เร่�องแรกใน “สอยู่ด็าว สาวเด็อ่น” 
(2512) โด็ยู่บทบาทแรกที�เขาได็รั้บค่อนักเลงปิลายู่แถว
ที�ถ่กพระเอก ชินะ ศ์รีอุบล ยู่ิงตายู่

แมื่ห้ัน�วยู่ก้านจะให้ั แต�เส้นทางในการเป็ินพระเอกของ
สรพงศ์์ ก็ใชิ�ว�าจะเรียู่บง�ายู่ด็ั�งใจหัวัง ในยุู่คที�พระเอก
หันังถ่กจำกัด็เพียู่งไมื่�กี�คน ยู่ากนักที�ใครจะกล้าลอง
เสี�ยู่งกับนักแสด็งหัน้าใหัมื่�อยู่�างเขา กว�าโอกาสจะมื่า
เยู่อ่นเขาต้องใชิเ้วลาอีก 2 ปิ ีและไมื่�ใชิ�ใครที�ไหันที�มื่อบ

โอกาสนั้น หัากไมื่�ใชิ�ท�านมุ้ื่ยู่คนเด็ิมื่ ที�ขยู่ับฐานะจาก 
ผ้่้กำกับละครจอแก้ว ส่�การเป็ินผ้่้กำกับหันังจอเงิน  
ด็้วยู่ภาพยู่นตร์เร่�องแรก “มื่ันมื่ากับความื่มื่่ด็” (2514)  
หันงัไทยู่ที�แหัวกขนบในยู่คุนัน้ ด้็วยู่การเสนอในแบบไซึ่ไฟ้ 
สัญชิาติไทยู่ที�แปิลกรส แม้ื่ว�าหันังจะทำรายู่ได้็ไมื่�มื่าก 
ซึ่้ำร้ายู่ตัวสรพงศ์์เอง ที�เปิ็นพระเอกส้มื่หัล�นจากการ 
มื่ปีิากมื่เีสยีู่งกนัระหัว�างท�านมืุ่ยู้่ กบั ไชิยู่า สรุยิู่นั กม็ื่วิายู่ 
ถก่ด็แ่คลนจากคนด็ห่ันงัด็ว้ยู่สผี้วิที�คลำ้และจมื่ก่ที�ใหัญ�
เกินปิกติ แต�ฝ่ีมื่่อทางการแสด็งของสรพงศ์์ ก็เปิ็นสิ�งที� 
พสิจ่น์ถงึความื่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่จนท�านมืุ่ยู้่ยู่กให้ัเป็ิน “นักแสด็ง 
ค่�บุญ” จากนั้นเปิ็นต้นมื่า

พระเอกบ้านนอก

แมื่้ “มัื่นมื่ากับความื่มื่่ด็” จะเปิ็นหันังที�มื่าก�อนกาล
เกินกว�าที�คนด่็ยูุ่คนั้นจะรับได็้ แต�ในผ้ลงานเร่�อง
ต�อมื่า ท้ังสรพงศ์์และท�านมืุ่้ยู่ ก็ได็้พิส่จน์ใหั้เหั็นถึง
ความื่เปิ็น “ตัวจริง” แหั�งโลกภาพยู่นตร์ ผ้�านหันัง
เร่�อง “เขาชิ่�อกานต์” (2516) หันังด็รามื่�าสุด็เข้มื่ข้น 
ที�สะท้อนภาพความื่เหัล่�อมื่ล้ำของสังคมื่ ในยุู่คสมัื่ยู่
แหั�งการเรียู่กร้องความื่เปิ็นธุรรมื่ของสังคมื่

ภาพแรกของหันังสร้างความื่ชิ็อคใหั้กับคนด็่ ด็้วยู่
การที�ตัวเอกอยู่�างหัมื่อกานต์ถ่กยู่ิงตายู่ ก�อนจะ  
f lashback ยู่้อนเล�าถึงที�มื่าของเหัตุสะเท่อนใจน้ี 
ทำใหั้ เอก สรพงศ์์ ได็้เข้าชิิงรางวัลตุ�กตาทอง เปิ็น
ครั้งแรกจากหันังเร่�องนี้

หัลังจากนั้น สรพงศ์์ก็ทำใหั้ภาพลักษณ์ของคำว�า 
“พระเอก” เปิลี�ยู่นไปิ เมื่่�อสรพงศ์์เข้าถึงบทบาทการ
แสด็งโด็ยู่ไมื่�เกี�ยู่งว�าบทบาทที�ได้็รับนั้นจะเป็ินคนดี็
หัร่อเปิ็นคนร้ายู่ก็ตามื่ จากหันังเร่�องต�อมื่า นั�นก็ค่อ 
“เทพธุิด็าโรงแรมื่” (2517) หันังของท�านมืุ่้ยู่ที�เล�าถึง 
โสเภณีส่ชี้ิวิต สรพงศ์์พลิกบทบาทเล�นเป็ินแมื่งด็าป่ิาเถ่�อน 
สะท้อนภาพการถ่กเอารัด็เอาเปิรียู่บของคนตาด็ำ ๆ  
ที�ถ่กครอบงำจากผ้่้มื่ีอำนาจ ขณะเด็ียู่วกันชิ่�อเสียู่งของ
สรพงศ์์ในฐานะพระเอกขาลุยู่ ก็ทำให้ัเขาได้็รับเล�น
หันงัแอ�คชิั�นแนวระเบิด็ภ่เขาเผ้ากระท�อมื่ควบค่�ไปิด้็วยู่

เขาค�อยู่ ๆ สั�งสมื่ช่ิ�อเสียู่ง ทั้งในฐานะนักแสด็งเจ้า 
บทบาท และพระเอกขวัญใจ จนทำใหั้เขาได็้เล่�อนขั้น 
อยู่่�แถวหัน้าแหั�งวงการบันเทิง และสามื่ารถคว้ารางวัล 
นกัแสด็งนำชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ จากหันังเร่�อง สตัว์มื่นุษย์ู่ (2518) 
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เร่�องราวการต�อส่้ของชิายู่หันุ�มื่ที�ต้องพรากจากคนรัก
เมื่่�อคนรกัถก่ฆ์�าตายู่จากลก่ผ้่้มื่อีทิธุพิล เขาจงึตอ้งกลายู่
มื่าเป็ินศ์าลเตียู้่เพ่�อพพิากษาทรชินคนโหัด็กลุ�มื่นัน้ รวมื่
ไปิถึง “ชิีวิตบัด็ซึ่บ” (2520) หันังด็รามื่�าสะท้อนสังคมื่ 
ที�พ่ด็ถึงคร่หันุ�มื่ที�อยู่่�ในชุิมื่ชินสลัมื่ที�ล่กสาวถ่กนักเลง 
ถิ�นข�มื่ข่นแล้วฆ์�า จึงลุกขึ้นมื่าทวงค่นความื่ยูุ่ติธุรรมื่
ด็ว้ยู่การตามื่ไปิคิด็บัญชีิ และหันังเร่�องนีก็้ทำให้ัเขาคว้า
รางวัลตุ�กตาทองตัวที� 2 จนทำให้ัชิ่�อชิัน้ของสรพงศ์เ์ป็ิน
ที�ร่จ้กัในหัมื่่�นกัด็ห่ันังในฐานะวรีบรุษุของชิาวบา้นที�เปิน็
ปิากเป็ินเสยีู่งต�อส่กั้บความื่อยุู่ตธิุรรมื่บนจอภาพยู่นตร์

ในยุู่คคาบเกี�ยู่วพุทธุทศ์วรรษที� 2510 - 2520 บทบาท
ที�สรพงศ์์ได็้รับส�วนใหัญ� ค่อบทของชิายู่หันุ�มื่ที�ทวงค่น
ศ์กัด็ิ�ศ์รแีละความื่เปิน็ธุรรมื่ในฐานะปิถุชุินที�มื่เีลอ่ด็เน่อ้
และจิตใจ แต�บทบาทอันยู่ิ�งใหัญ�ที�ตราตรึงใจไมื่�ร่้ล่มื่ก็
ค่อบท ไอ้ขวัญ หันุ�มื่ผ้่้รักษาคำมัื่�นสัญญาว�าจะครอง
รักมื่ั�นกับอีเรียู่มื่ จวบจนชีิวิตจะหัาไมื่� ตำนานรักแหั�ง
ท้องทุ�งบางกะปิิ “แผ้ลเก�า” (2520) หันังรักยู่ิ�งใหัญ�
จากการกำกับของ เชิิด็ ทรงศ์รี ที�สะท้อนความื่เปิ็น
ไทยู่ และความื่รักอันยู่ิ�งใหัญ�จนกลายู่เปิ็นหันังอมื่ตะ 
นรินัด็รก์าล ที�ทำรายู่ได็ส้ง่ในยุู่คนัน้ และทำใหัภ้าพของ 
สรพงศ์์ในบทไอ้ขวัญ ติด็ตาตรึงใจและเปิ็นภาพจำที�
คนไทยู่ทุกคนไมื่�เคยู่ล่มื่เล่อน จนได็้รับฉายู่า “พระเอก 
บ้านนอก” จากหันังเร่�องนี้

การกลับมื่าแสด็งใหั้ท�านมืุ่้ยู่ในหันัง “มื่่อปิืน” (2526) 
ในบทจ�าสมื่หัมื่ายู่ ทหัารผ้�านศ์ึกขาด็้วนที�ฉากหัน้า
ค่อชิ�างตัด็ผ้มื่ แต�ฉากหัลังค่อมื่่อปิืนรับจ้าง ที�สะท้อน
ภาพผ้ลกระทบของวีรบุรุษสงครามื่ที�เหัรียู่ญกล้าหัาญ
ไมื่�อาจจะชิ�วยู่ใหั้ชิีวิตด็ีขึ้น เร่�องนี้ก็นับเปิ็นอีกหันึ�ง
งานมื่าสเตอร์พีซึ่ของสรพงศ์์ในยุู่คบ่มื่เร่�องหันึ�งของ
วงการหันังไทยู่

ช่วงพทุธิทศวรรษที� 2520 จึงเรียกได้็ว่า
เป็ินุยุคุทองข้องพระเอกที�ชื�อสรพงศ์ก็ว่าได้็ 

พระเอกร๊�นใหญ�ยอดฝีมือ

แม้ื่ชิ�วงพทุธุทศ์วรรษที� 2530 ด็าราหัน้าใหัมื่�จะมื่าเบียู่ด็บงั 
จนนักแสด็งรุ�นเก�าต้องระเหั็จไปิรับเล�นหันังบ่�ภ่ธุร 
แต�สรพงศ์์เองก็ไมื่�ได้็ร่้สึกว�าตัวเองจะโด็นด้็อยู่ค�าใด็ ๆ 
เพราะท�ามื่กลางหันงัขายู่สายู่ต�างจงัหัวดั็มื่ากมื่ายู่ สรพงศ์์ 
ก็ยู่ังมื่ีหันังที�แสด็งฝ่ีไมื่้ลายู่มื่่อเปิ็นที�จด็จำไมื่�ว�าจะเปิ็น 
“คนเลียู้่งชิา้ง” (2533) เร่�องของคนชิายู่ขอบที�ต้องต�อส้่
กับอิทธุิพลมื่่ด็ หัรอ่ มื่่อปิืน 2 สาละวิน (2536) ในบท
จ�าแร�มื่ ทหัารหัน�วยู่ลาด็ตระเวนที�เจนจัด็อยู่่�ในสมื่รภ่มื่ิ 
ไปิจนถึงบทบาทในหันังแหั�งสยู่ามื่ปิระเทศ์อยู่�าง  

“สรุโิยู่ไท” (2544) ในบท หัมื่่�นราชิเสน�หัานอกราชิการ และ 
“ตำนานสมื่เด็็จพระนเรศ์วรมื่หัาราชิภาค ๑ และ ๒ 
(2550) ในบทพระมื่หัาเถรคันฉ�อง ที�เปิ็นผ้่้สั�งสอน 
พระนเรศ์วรในวัยู่เยู่าว์ ซึึ่�งบทบาทส�วนใหัญ�ที�ฉายู่แววนัน้ 
ล้วนมื่าจากการกำกับของท�านมืุ่้ยู่แทบทัง้สิ้น

นอกจากการแสด็งที�เปิ็นที�จด็จำแล้ว สรพงศ์์ยัู่งกลับ
มื่าดั็งแบบทอล์คออฟ้เด็อะทาวน์อีกครั้ง จากโฆ์ษณา
รณรงค์การข้ามื่ถนนตรงทางม้ื่าลายู่และสะพานลอยู่ 
โด็ยู่มีื่วลีติด็ปิากว�า “ผ้มื่เก่อบจะไมื่�ได้็เปิ็นสรพงศ์์ 
ชิาตรี เหัมื่่อนทุกวันนี้ล�ะครับ” โด็ยู่เล�าเร่�องราวก้าว
แรกของการมื่ากรุงเทพของเขาโด็ยู่ไมื่�ได็้ข้ามื่ถนนตรง
ทางม้ื่าลายู่จนเก่อบถ่กรถชิน วลี “ผ้มื่เก่อบไมื่�ได้็เปิ็น
สรพงศ์์” จึงกลายู่เปิ็นวลีติด็ปิากในยูุ่คนั้น

เชิ�นเดี็ยู่วกันกับการจับไมื่ค์เปิ็นนักร้องในวัยู่ 40 ปิี กับ
การออกอัลบั้มื่ หััวใจไมื่�เสริมื่ใยู่เหัล็ก ในปิี 2533 กับ
สังกัด็อาร์เอส บทเพลงสนุกสามื่ชิ�ายู่ิ�งตอกยู่้ำภาพ 
ความื่ใสซ่ึ่�อและความื่น�ารักของตัวสรพงศ์ไ์ด้็เปิน็อยู่�างดี็ 
จนทำให้ัเขาได็้ออกอัลบั้มื่กับอาร์เอสต�อรวมื่กัน 3 ชิุด็ 

รวมื่ไปิถึงการใหั้เสียู่งพากยู่์ภาษาไทยู่ในหันัง Toy 
Story ในบทว่้ด็ด็ี้ ทำใหั้เหั็นความื่สามื่ารถอันหัลาก
หัลายู่ที�ผ้่้ชิายู่คนนี้มื่ีต�อวงการบันเทิง

พระเอกสายบ๊ญ

จนเม่ื่�อยู่�างก้าวส่�วัยู่กลางคน สรพงศ์์ค�อยู่วางมื่่อ 
จากวงการด้็วยู่การรับบทสมื่ทบเพียู่งเล็กน้อยู่ แต�
ถึงอยู่�างไรบทบาทการแสด็งของสรพงศ์์ก็ยู่ังเปิ็นที� 
จด็จำและตราตรึงคนด็่อยู่่� เสมื่อ โด็ยู่เฉพาะซึ่ีรีส์ 
ซึ่ติคอมื่คณุธุรรมื่ “หัลวงตามื่หัาชิน” ที�ออกอากาศ์มื่าอยู่�าง 
ยู่าวนานตั้งแต�ปีิ 2553 ที�ออกอากาศ์ถึง 10 ฤด็่กาล 

ในบทบาทของหัลวงตาผ้่้ซึึ่�งเป็ินที�พึ�งทางใจของชุิมื่ชิน 
และบทบาทนอกจอ สรพงศ์์ยัู่งทำนุบำรุงศ์าสนา 
ด้็วยู่การก�อตัง้ม่ื่ลนิธุสิมื่เด็็จพระพุฒาจารย์ู่ (โต พรหัมื่รังส)ี 
และสร้างวัด็หัลวงพ�อโต ณ ริมื่ถนนมิื่ตรภาพ อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชิสีมื่า จนผ้่้มื่าเยู่่อนต�างเรียู่กวัด็ น้ีว�า 
“วัด็สรพงศ์์” กันจนติด็ปิาก และเมื่่�อบ�ายู่วันที� 
10 มื่ีนาคมื่ ที�ผ้�านมื่า ก็เกิด็ข�าวเศ์ร้าแก�วงการบันเทิง  
เมื่่�อพี�เอก สรพงศ์์ ชิาตรี พี�ใหัญ�ที�เปิ็นที�รักของคนใน 
วงการบันเทิงได็้จากไปิอยู่�างสงบหัลังจากส้่กับอาการ
มื่ะเร็งปิอด็มื่าอยู่�างยู่าวนาน

ผ้ลงานกว�า 600 เร่�องค่อเคร่�องการันตีถึงความื่
ยู่อด็เยู่ี� ยู่มื่  ที� ไมื่� อาจ ส่ญหัายู่ไปิตามื่กาลเวลา  
แต�ทว�ายัู่งทรงไว้ซึ่ึ�งคุณค�าและเปิ็นต้นแบบสำคัญ
ในฐานะนักแสด็งที�ใชิ้จิตวิญญาณแหั�งการแสด็ง
อยู่�างแท้จริง กรุยู่ทางจนสร้างปิระวัติศ์าสตร์หัน้า
สำคัญใหั้กับวงการบันเทิงไทยู่ ด็ังที�เคยู่ใหั้สัมื่ภาษณ์
ไว้กับมื่ติชินว�า

“สำหัรับผ้มื่ การแสด็งเพียู่ง 5 นาที ผ้มื่ก็มื่ีความื่สุข  
เราแสด็งใหั้ด็ีได็้ ความื่สุขของผ้มื่อยู่่�ที�ใจ นักแสด็งที�ด็ี 
ควรแสด็งได็้หัมื่ด็ทุกบท”

The People ขอแสด็งความื่อาลัยู่อยู่�างสุด็ซ้ึึ่ง และ 
ขอขอบคุณจากหัวัใจในบทบาทอันทรงคุณค�าที�มื่อบไว้ 
เปิน็มื่รด็กกบัโลกใบนีต้ราบนานเท�านาน สรพงศ์ ์ชิาตรี  
พระเอกตลอด็กาลและตลอด็ไปิ
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ข้อไว้อาลิัยติ่อการจากไปิข้อง “พี�เอก - สรพงศ์ ชาติรี” เจ้าข้องฉายา “พระเอกติลิอด็กาลิ”

ยู่้อนรำลึกฟ้่ ง เพลง “หัั ว ใจไมื่� เส ริมื่ใยู่ เหั ล็ก”  
อันโด็�งด็ังในอด็ีต ซึ่ึ�งกลายู่เปิ็นเพลงปิระจำของ 
“พี�เอก - สรพงศ์์ ชิาตรี” กับท�าเต้นเปิ็นเอกลักษณ์ 
ซึ่ึ�งถ่อเปิ็นอีกหันึ�งบทเด็�นของพระเอกตลอด็กาล
ผ้่้ล�วงลับ 

การจากไปิของ “พี�เอก - สรพงศ์ ์ชิาตร”ี ด้็วยู่โรคมื่ะเรง็ 
ในวัยู่ 73 ปิี ถ่อเป็ินอีกหันึ�งการส่ญเสียู่คร้ังสำคัญ 
ในวงการบันเทิงบ้านเรา ในอด็ีตพี�เอก - สรพงศ์์ เคยู่
เปิ็นพระเอกยู่อด็นิยู่มื่อันด็ับหันึ�งของเมื่่องไทยู่ และ
เปิ็นพระเอกด็าวค้างฟ้้า จนได็้รับฉายู่าว�า “พระเอก
ตลอด็กาล”

สรพงศ์์ ชิาตรี ถ่อเปิ็นหันึ�งในปิ่ชินียู่บุคคลแหั�งวงการ 
บนัเทงิของบ้านเรา ได้็รบัการยู่กยู่�องให้ัเป็ินศ์ลิปิินแหั�งชิาติ 
ปิระจำปิี 2551 สาขาศ์ิลปิะการแสด็ง ในหัมื่วด็ 
นักแสด็งภาพยู่นตร์และละครโทรทัศ์น์

นักร้อง อีกหน่�งบทบาทเด�นข์อง  
“สรพงศ์์ ชาตรี”

นอกจากการเปิ็นนักแสด็งมื่ากความื่สามื่ารถในระด็ับ
ตำนานแล้ว พี�เอกยัู่งเคยู่ถ่กเชิิญใหั้ไปิลงเสียู่งพากยู่์
ในภาพยู่นตร์ต�างปิระเทศ์บางเร่�อง เชิ�น เสียู่งของ  
“แซึ่นด็แ์มื่น” ใน Spider -  Man 3 เสยีู่งของเจา้หันา้ที�เค 
ใน Men in Black I I  เปิ็นต้น และที�คอหันัง 
คุ้นเคยู่กันดี็ก็ค่อ เสียู่งของ “ว่้ด็ด็ี้” ใน Toy Story 
ทุกภาค ซึึ่�งว�ากันว�า การที�ได็้รับหัน้าที�น้ี ทางผ่้้สร้าง 
ได็้ เอาเสียู่งของสรพงศ์์ไปิเทียู่บว�าใกล้ เคียู่งกับ  
“ทอมื่ แฮงก์ส” ที�พากยู่์ต้นฉบับจนในที�สุด็ก็ได็้รับ
หัน้าที�พากยู่์เสียู่งว่้ด็ด็ี้ดั็งกล�าว

นอกจากน้ีสรพงศ์์ยัู่งมื่ีอีกหันึ�งบทเด็�นในวงการบันเทิง
ค่อ เคยู่เป็ินนักร้องในยุู่ค 90’s ที�มื่ีผ้ลงานเพลงดั็ง 
ชินิด็ที�คอเพลงรุ�น 45+ หัลายู่คนยู่ังคงจำท�อนฮุคเพลง
ด็ังของพี�เอกได็้ 

เผยแพร์่: 11 มัี.ค. 2565 14:45  โดย: ผ้�จัดกัาร์ออนไลน์

สรพงศ์์มีผลงานเพลงออกมา 5 อัลบั�ม 
ได้แก� 

 “หััวใจไม่่เสริมิ่ใยเหัล็็ก” ปิี พ.ศ์. 2533 อัลบั้มื่เปิิด็
ตัวครั้งแรกในฐานะนักร้องของสรพงศ์์ ในสไตล์ 
กึ�งล่กทุ�งสามื่ชิ�าสนุกสนาน

 “เล็็ดสะโก” ปิี พ.ศ์. 2533 ยู่ังคงมื่าเปิ็นแนวเพลง
สไตล์เด็ิมื่ มื่ีเพลงด็ังค่อ “พ�อใหั้มื่า” 

 “คนกันเอง” ปิี พ.ศ์. 2536 แม้ื่จะไมื่�ปิระสบ
ความื่สำเร็จเท�าชุิด็แรก แต�เพลง “คนกันเอง”  
กโ็ด็�งดั็งมื่ชีิ่�อเสยีู่งในระด็บัหันึ�ง โด็ยู่เฉพาะกบัท�อนฮุก 
“ไอ้เรา มื่นัคนกันเอง กนัเอง กนัเอง กนัเอง ทัง้นัน้...”

 “ขาดคนอีสานแล้็วจะร้้ิสกึ” ปิ ีพ.ศ์. 2538 แม้ื่อลับัม้ื่นี ้
จะไมื่�โด็�งดั็ง แต�ก็ถ่อเป็ินอีกลุคหันึ�งของสรพงศ์ ์
ที�ฉีกแนวไปิจากมื่าด็พระเอกคนด็ัง 

 “หััวใจเดาะ” ปิี พ.ศ์. 2540 เป็ินการนำเพลง 
ของ “สุรพล สมื่บัติเจริญ” มื่าร้องใหัมื่�ในสไตล ์
สรพงศ์์

ในบรรด็าอัลบั้มื่เพลงทั้ง 5 ของสรพงศ์์ งานเพลงที� 
โด็ด็เด็�นและโด็�งด็ังที�สุด็เหั็นจะหันีไมื่�พ้น อัลบ้ัมื่แรก  
“หััวใจไมื่�เสริมื่ใยู่เหัล็ก” ที�ออกมื่าในสังกัด็อาร์เอส 
โปิรโมื่ชัิ�น ซึึ่�งถ่อเปิ็นอีกหันึ�งบทบาทใหัมื่�ของสรพงศ์์ 
(ในยูุ่คนั้น) กับการเปิ็นพระเอกนักร้องอารมื่ณ์ด็ี  
ที�มื่าพร้อมื่กับน้ำเสียู่งและลีลาเฉพาะตัว 

อัลบั้มื่ “หััวใจไมื่�เสริมื่ใยู่เหัล็ก” ออกวางจำหัน�ายู่  
เด็่อนมื่กราคมื่ 2533 สามื่ารถเปิิด็ตัวพี�เอกในฐานะ 
นกัร้องได้็อยู่�างสวยู่หัร ่เพราะเพลงนำช่ิ�อเดี็ยู่วกับอัลบัม้ื่
อยู่�าง “หััวใจไมื่�เสริมื่ใยู่เหัล็ก” ปิระสบความื่สำเร็จ
อยู่�างสง่ นอกจากจะโด็�งดั็งมื่คีนรอ้งตามื่กันได็ม้ื่ากมื่ายู่
แล้ว (ในยูุ่คนั้น) ยู่ังกลายู่เปิ็นเพลงอมื่ตะปิระจำตัว 
พี�เอกมื่าจนถึงทุกวันนี้ 

หัากพ่ด็ถึงสรพงศ์์ ชิาตรี ในบทบาทของนักร้อง เพลง 
หััวใจไมื่�เสริมื่ใยู่เหัล็กจะปิรากฏเด็�นชิัด็เปิ็นภาพจำ 
ค่�พระเอกตลอด็กาลคนนี้

เพลงหััวใจไมื่�เสริมื่ใยู่เหัล็ก แต�งเน่้อร้อง/ทำนอง โด็ยู่ 
“พี�เส่อ - ธุนพล อินทฤทธุิ�” เรียู่บเรียู่งโด็ยู่ “เร่องยู่ศ์ 
พิมื่พ์ทอง” 2 ล่กหัมื่้อของค�ายู่อาร์เอสในยูุ่คนั้น

เพลงนี้มื่าในอารมื่ณ์สตริงกึ�งล่กทุ�งสามื่ชิ�าสนุก ๆ   
ตามื่สมื่ัยู่นิยู่มื่ เน่้อหัาฟ้่งง�ายู่ เข้าใจง�ายู่ ใชิ้คำง�ายู่ ๆ   
แต�ติด็หั่ และเปิ็นภาษาตามื่สมื่ัยู่นิยู่มื่ของยูุ่คนัน้ 

นอกจากนี้ก็ยู่ังด็ีไซึ่น์ลุคของพี�เอกใหั้ด็่เปิ็นหันุ�มื่ใหัญ� 
อารมื่ณด์็ ี(ตามื่บคุลกิจรงิ) ที�มื่ที�าเตน้ง�ายู่ ๆ  ชิหั่ัวแมื่�โปิง้ 
ใน 2 มื่่อ ที�เปิ็นอีกหันึ�งภาพจำของพี�เอกในบทบาท
นักร้องที�สร้างสีสันใหั้กับวงการเพลงบ้านเราในชิ�วง
ระยู่ะเวลาหันึ�ง 

วันนี้แม้ื่ “พี�เอก - สรพงศ์์ ชิาตรี” จะลาลับจากโลกไปิ 
แต�ผ้ลงานการแสด็ง ผ้ลงานเพลงยู่ังคงอยู่่� 

และภาพจำของความื่เปิน็พระเอกกย็ู่งัคงอยู่่�ไมื่�จางหัายู่ 
สมื่ฉายู่า “พระเอกตลอด็กาล”

“หััวใจไมื่�เสริมื่ใยู่เหัล็ก” เพลงด็ัง “สรพงศ์์ ชิาตรี” อีก
หันึ�งบทเด็�นของพระเอกตลอด็กาลผ้่้ล�วงลับ

“หัวใจไม�เสริมใยเหล็ก”
เพลงด็งั “สรพงศ์์ ชาตัรี” อกีหนึ�งบุทเด่็นของพระเอกตัลอด็กาลผู้้้ล่วงลบัุ
(บทคุวามจากผู้่้จัด็การออนุไลินุ์)
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“เคุยเห็่นุ สรพงศ์ ชาติรี” ติั�งแติ่ยังเป็ินุเด็็กบ้านุนุอกอายุ 5 ข้วบ แลิะวันุที�เข้าจากไปิ สิ�งที�ปิระทับใจคุือ การทำาห่นุ้าที�นุักแสด็งผู้่้ซืื่�อสัติย์ 
ที�ให้่คุวามสำาคัุญกับคุนุด็่ทุกคุนุ แลิะไม่แปิลิกใจที�เข้าเป็ินุ “พระเอกยอด็นุิยมติลิอด็กาลิ”

‘สรพงศ์์ ชาตรี’
พระเอกตัลอด็กาล จากค์วามทรงจำาเด็็กบุ้านนอก
 (บทคุวามจากกรุงเทพธิุรกิจ)

ชิีวิตความื่เปิ็นเด็็กต�างจังหัวัด็ การได็้ด็่ภาพยู่นตร ์
ในโรงภาพยู่นตร์ถ่อเปิ็นสุด็ยู่อด็ความื่บันเทิงที�นาน ๆ   
ถึงจะได็้สัมื่ผ้ัสสักครัง้

เพราะส�วนใหัญ�ได็แ้ต�ด็ห่ันังกลางแปิลง ส�วนการได็เ้จอ
ด็าราตัวเปิ็น ๆ นัน้ยู่ากที�จะหัวัง

แต�จ่� ๆ  เมื่่�อกลางปิ ี2519 เด็็กนอ้ยู่ชิาวอำเภอหัาด็ใหัญ�  
จังหัวัด็สงขลา ก็ได็้ต่�นเต้น เมื่่�อภาพยู่นตร์ หันึ�งต�อเจ็ด็ 
ของบริษัทสหัมื่งคลฟ้ิล์มื่ยู่กกองมื่าถ�ายู่ทำที�โรงรถจักร
หัาด็ใหัญ�  

สร้างความื่ฮ่อฮาใหั้กับชิาวชิุมื่ชินรถไฟ้ รวมื่ท้ังเด็็ก
น้อยู่ ซึึ่�งเปิ็นเด็็กหัลังอ่� (หัลังโรงรถจักร) แมื่้ยู่ังตัว
เปิี�ยู่ก แต�ก็พลอยู่ต่�นตาต่�นใจตามื่ผ้่้ใหัญ�เขาไปิด็้วยู่ 
เพราะถึงเปิ็นเด็็กวัยู่ 5 ขวบ แต�ก็ร่้จักด็ารากับเขา
แล้วเหัมื่่อนกัน

กองถ�ายู่ “หันึ�งต�อเจด็็” มื่ดี็าราด็งัร�วมื่แสด็งมื่ากมื่ายู่ นี�
คอ่ การได็เ้ห็ันด็าราตวัจรงิครัง้แรกในชิวีติของเด็ก็นอ้ยู่
และหันึ�งในนั้นค่อ สรพงศ์์ ชิาตรี  (แต�ตอนนั้นพระเอก
ในด็วงใจของเด็็กน้อยู่ค่อ กรุง ศ์รีวิไล ที�ร�วมื่แสด็งใน
ภาพยู่นตร์เร่�องนี้ด็้วยู่)  

สองปีีถัึดจากนั�น ภาพยนตร์ไทยโด�งดัง
ที�ส๊ดข์องปีี 2521 ค้ือแผลเก�าข์อง 
เชิด ทรงศ์รี นำาแสดงโดย สรพงศ์์ ชาตรี  
และนันทนา เงากระจ�าง

ตอนนัน้เด็็กนอ้ยู่วยัู่ 7 ขวบ อ�านหันงัสอ่คล�องแลว้ จาก
ที�ได็้อ�านข�าว “แผ้ลเก�า” ในหัน้าบันเทิงหันังส่อพิมื่พ์ 
ก็มีื่โอกาสติด็ตามื่พี�สาวข้างบ้านไปิด็่ในโรงภาพยู่นตร์ 
ด็่จบก็ร้องหั�มื่ร้องไหั้ เปิล�า!...ไมื่�ได็้ร้องเพราะซึ่าบซึ่ึ้ง 
กบัความื่รักของ “ไอข้วัญ - อเีรยีู่มื่” แต�รอ้งไหัก้บัความื่ 
ใจร้ายู่ของกำนันเร่องพ�ออีเรียู่มื่

ปิ ี2561 ในวาระ 40 ปิแีผ้ลเก�า หัอภาพยู่นตร ์(องคก์าร
มื่หัาชิน) นำภาพยู่นตร์ด็ังฉบับบ่รณะมื่าฉายู่อีกครั้งที�
โรงภาพยู่นตร์สกาลา (ตอนนี้เหัล่อแต�ชิ่�อ)

เด็็กน้อยู่ที�อายูุ่ล�วงเลยู่มื่าเปิ็นผ้่้ใหัญ�ยู่�อมื่ไมื่�พลาด็ชิมื่ 
เพราะงานนี้ สรพงศ์์ ชิาตรี มื่าปิรากฏตัวด้็วยู่

นี�จะเปิ็นครั้งที� 2 ในชีิวิตที�จะได็้เหั็นสรพงศ์์อีกคร้ังใน 
รอบ 42 ปิ ีทราบมื่าว�าวันนัน้รถติด็มื่าก พระเอกตลอด็กาล 
ต้องเรียู่กมื่อเตอร์ไซึ่ค์มื่ายู่ังสกาลาเพ่�อใหั้ทันงาน

หัลงัภาพยู่นตรฉ์ายู่จบผ้่้ชิมื่ออกมื่าออกนัหันา้โรงอยู่�าง
ลน้หัลามื่ รอถ�ายู่รป่ิกบัพระเอกในด็วงใจ แฟ้นหันงัไทยู่
คนเด็ิมื่ได็้แต�ยู่่นสังเกตการณ์อยู่่�เงียู่บ ๆ ผ้่้ชิมื่หัลั�งไหัล 
มื่าถ�ายู่ร่ปิไมื่�ขาด็สายู่

สิ�งที�ปิระทับใจค่อ สรพงศ์์เรียู่กคนด็่ทุกคนมื่าถ�ายู่ร่ปิค่� 
คนแล้วคนเล�า ๆ ระหัว�างที�คนนี้ออกไปิอีกคนจะเดิ็น
เข้ามื่า

เหั็นชิัด็ว�าพระเอกของเราเหัน่�อยู่ล้า แต�ทันทีที�คนด็่มื่า
ยู่่นปิระกบพร้อมื่ถ�ายู่ร่ปิ หัน้าตาเขากลับสด็ใส ความื่
เหัน็ด็เหัน่�อยู่ไมื่�มื่ีใหั้เหั็น มื่ีแต�รอยู่ย้ิู่มื่จากพระเอก 
ราวกับร่้ว�า คนด็่ต้องได็้ร่ปิค่�ที�ด็ีที�สุด็กลับไปิ

จากจุด็ที�ยู่่นแอบมื่องพระเอกที�เคยู่เหั็นตั้งแต�อายุู่ 5 
ขวบ ได็้เหั็นภาพการทำหัน้าที�นักแสด็งผ้่้ซึ่่�อสัตยู่์ที�ใหั้
ความื่สำคัญกับคนด็่ทุกคนเชิ�นนี้

จึงไมื่�แปิลกใจเลยู่ว�า ทำไมื่ สรพงศ์์ ชิาตรี ถึงได็้
เปิ็นพระเอกยู่อด็นิยู่มื่ตลอด็กาลในฟ้ากฟ้้าบันเทิง 
เมื่่องไทยู่ ...

By กันกัวร์ร์ณ เกัิดผลานันท์ 13 มัี.ค. 2565 เวลา 9:00 น. 
ตีพิมัพ์ใน กัร์ุงเทพธุร์กัิจ
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เมื�อ 2 - 3 สปัิด็าห์่ก่อนุร่สึ้กใจห่ายกับข่้าว “พระเอก” ที�อย่ย่ั�งยนืุยงคุนุห่นึุ�งข้องวงการบนัุเทงิไทย “สรพงศ ์ชาติรี” ปิว่ยด้็วยมะเร็งในุปิอด็ขั้�นุสุด็ทา้ย

จาก “เขาช่�อกานต์ั” ถุงึ 

“เข์าชื�อสรพงศ์์”
 (บทคุวามจากไทยรัฐ)

แต�ก็เบาใจลงไปิบ้างเมื่่�อมีื่คนใกล้ชิิด็ของสรพงศ์์มื่าให้ั
สมัื่ภาษณ์ว�า เขากำลังอยู่่�ในระหัว�างรักษาตัว แม้ื่อาการ
จะยู่ังหันักอยู่่�แต�ก็พัฒนาไปิในทางที�ดี็ขึ้น

ที�ไหันได็้ เยู่็น ๆ วันพฤหััสบด็ีที� 10 มื่ีนาคมื่ที�ผ้�านมื่านี้
เอง สำนักข�าวออนไลน์ทกุสำนักก็ “พาด็หััวใหัญ�” และ 
“ด็�วน” เหัมื่อ่นกันว�า “สรพงศ์ ์ชิาตรี ถงึแก�กรรมื่แล้ว” 
จากไปิอยู่�างสงบในวัยู่ 73 ปิี  ณ โรงพยู่าบาล
บำรุงราษฎร์ สถานที�รักษาตัวล�าสุด็ของเขา

นำมื่าซึ่ึ�งความื่โศ์กเศ์ร้าเสียู่ใจและเสียู่ด็ายู่ จากแฟ้น
ภาพยู่นตร์ทั�วปิระเทศ์ รวมื่ถึงหััวหัน้าทีมื่ซึ่อกแซึ่กที�
เปิ็นแฟ้นคลับของ สรพงศ์์ ชิาตรี มื่าไมื่�ต�ำกว�า 50 ปิี 
นับตัง้แต�เขาเข้าส่�วงการ

หััวหัน้าทีมื่ซึ่อกแซึ่กอยู่่�ในบรรยู่ากาศ์ของการฉายู่
ภาพยู่นตร์รอบปิฐมื่ทัศ์น์ เร่�อง “มัื่นมื่ากับความื่ม่ื่ด็”  
นำแสด็งโด็ยู่ สรพงศ์ ์ชิาตร ีและนยัู่นา ชิวีานนัท ์กำกบั
การแสด็งโด็ยู่ มื่.จ.ชิาตรี เฉลิมื่ ยูุ่คล ที� โรงภาพยู่นตร์ 
เฉลิมื่เขตร์ (ปิ่จจุบันทุบแล้ว) แถว ๆ สะพานยู่ศ์เส

น�าจะเปิ็นชิ�วงปิลายู่ปิี 2514 ก�อนวันขึ้นปิีใหัมื่� 2515 
เพียู่งไมื่�กี�วัน ยู่ังจำได็้ไมื่�ล่มื่มื่าจนถึงบัด็นี้

ในฐานะผ้่เ้ขียู่นคอลัมื่น์ “วิจารณ์ บนัเทิง” ของหันังส่อ 
พิมื่พ์ไทยู่รัฐ แทนคนเก�าที�ลาออกไปิได็้เพียู่งไมื่�กี�เด่็อน 
หััวหัน้าทีมื่จึงได็้รับบัตรเชิิญไปิร�วมื่งานด็้วยู่

เมื่่�อไปิถึงก็มื่ีโอกาสได็้ยู่่นสัมื่ภาษณ์พ่ด็คุยู่กับพระเอก
และนางเอกอยู่�างใกล้ชิดิ็อยู่่�หัลายู่ปิระโยู่ค

ชิ�วงนั้นจะร่้สึกปิล่้มื่นางเอก นัยู่นา ชิีวานันท์ มื่ากกว�า
พระเอก เพราะสรพงศ์์เพิ�งแสด็งภาพยู่นตร์เปิ็น
ตัวปิระกอบมื่า 2 - 3 เร่�อง ยู่ังไมื่�ดั็งเท�าไหัร�นัก  
แต�นางเอกแมื่้จะแสด็งเร่�องนี้เร่�องแรกเชิ�นกัน ทว�า
ผ้�านเวทีปิระกวด็นางงามื่ยู่าสระผ้มื่ “แฟ้ซึ่�า” (สมื่ัยู่นั้น 
ด็ังมื่าก) มื่าแล้ว ได็้รับตำแหัน�งรองคนที� 1 ด็้วยู่ ลงร่ปิ 
ในหัน้าหันังส่อพิมื่พ์อยู่่�บ�อยู่ ๆ เหัตุที� หััวหัน้าทีมื่ 

ปิล่้มื่นัยู่นาเปิ็นพิเศ์ษในวันนั้นอีกปิระการหันึ�ง ก็
เพราะในปิระวัติของเธุอระบุว�า เด็ิมื่ชิ่�อ “มื่ะลิ” เปิ็น 
ชิาวตำบลบ้านแด็น อำเภอบรรพตพิสัยู่ จังหัวัด็
นครสวรรค์ อำเภอเกิด็ของหััวหัน้าทีมื่นี�เอง

ต�อมื่าเธุอปิระกวด็ได้็เป็ิน “ธิุด็าบรรพต” ในงาน 
ฤด็่หันาวที�หัน้าอำเภอ แล้วก็เข้าปิระกวด็นางงามื่ผ้มื่
สวยู่กับ “แฟ้ซึ่�า” ได็้รองอันด็ับ 1 และได็้รับเชิิญมื่า
แสด็งภาพยู่นตร์เร่�องนี้

หััวหัน้าทีมื่ในฐานะล่กบ้านเด็ียู่วกันยู่�อมื่จะต่�นเต้น 
ไปิทางคุณมื่ะลิ หัร่อ นัยู่นา ชิีวานันท์ มื่ากกว�าเม่ื่�อ 
เจอกันในงานรอบปิฐมื่ทัศ์น์ค่นด็ังกล�าว

“มื่ันมื่ากับความื่ม่ื่ด็” เปิ็นหันังปิระเภทลึกลับซึ่ับซึ่้อน 
อิงหัลักวิทยู่าศ์าสตร์และด็าราศ์าสตร์เกี� ยู่วกับ 
ล่กอุกกาบาตที�มื่าตกที�หัมื่่�บ้านกลางเกาะแหั�งหันึ�ง 
...ทำให้ัชิาวบ้านล้มื่ตายู่และต�อมื่าก็แพร�ความื่ตายู่ 

มื่าขึ้นชิายู่ฝ่่�ง ทำใหั้นักวิทยู่าศ์าสตร์ต้องลงไปิชิ�วยู่กัน 
กำจัด็ด็้วยู่ความื่ต่�นเต้น

กล�าวกันว�านี� ค่อภาพยู่นตร์ “ไซึ่ไฟ้” ที�สร้างโด็ยู่ 
คนไทยู่เร่�องแรกเลยู่ทีเด็ียู่ว แมื่้จะทำเงินได้็ไมื่�มื่ากนัก 
แต�ก็ทำใหั้ สรพงศ์์ ชิาตรี และ นัยู่นา ชิีวานันท์  
แจ้งเกิด็เต็มื่ตัว

รวมื่ทั้ง “ท�านมืุ่้ยู่” มื่.จ.ชิาตรีเฉลิมื่ ยูุ่คล ก็ทรงแจ้งเกิด็
ด็้วยู่เชิ�นกัน เมื่่�อส่�อมื่วลชินยุู่คนั้นต�างเสนอข�าวและ
เขียู่นถึงด็้วยู่ความื่ชิ่�นชิมื่ หัลังจากได็้ชิมื่รอบปิฐมื่ทัศ์น์
กันไปิแล้ว

ต�อมื่าอีกปิีเศ์ษ ๆ เก่อบ 2 ปิี (2516) “ท�านมืุ่้ยู่” จึงได็้ 
ทรงสร้างภาพยู่นตร์เร่�องที� 2 ได็้แก� “เขาชิ่�อกานต์” 
จากหันังส่อที�ได็้รับการยู่กยู่�องว�าเปิ็น 1 ใน 100 เล�มื่ที�
คนไทยู่ควรอ�านจากบทปิระพันธุ์ของ สุวรรณี สุคนธุา
ทรงมื่อบหัมื่ายู่ใหั้ สรพงศ์์ ชิาตรี และ นัยู่นา ชิีวานันท์ 
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พระเอกนางเอกค่�ขวัญจาก “มื่ันมื่ากับความื่มื่่ด็” เปิ็น
ด็าราแสด็งนำอกีครัง้ พรอ้มื่ด็ว้ยู่ “พระรอง” หัรอ่ค่�แข�ง 
พระเอก ภิญโญ ทองเจ่อ ที�ท�านเชิิญมื่าร�วมื่แสด็ง 
อีกแรงหันึ�ง

“เขาชิ่�อกานต์” ออกฉายู่ที�โรงภาพยู่นตร์เฉลิมื่เขตร์ 
เมื่่�อเด็่อนมีื่นาคมื่ พ.ศ์.2516 นับมื่าถึงปิีน้ี 49 ปิี 
พอด็ิบพอด็ี . . .ปิระสบความื่สำ เร็ จอยู่� า ง ส่ งยู่ิ� ง  
ได้็ท้ังเงินท้ังกล�อง...โด็ยู่เฉพาะเงิน มื่ีข�าวว�าได็้หัลายู่ 
ล้านบาท (เยู่อะมื่ากใน พ.ศ์.นั้น) ส�วนกล�อง...ก็ค่อ 
รางวัลผ้่้กำกับการแสด็งยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ (ท�านมืุ่้ยู่) และ  
สรพงศ์ไ์ด็ร้บัการเสนอชิ่�อใหัเ้ขา้ชิงิตุ�กตาทอง แต�พลาด็
ไปิอยู่�างน�าเสียู่ด็ายู่

จาก “เขาช่ิ�อกานต”์ ทำใหั ้“เขาชิ่�อสรพงศ์์” กลายู่เปิน็
พระเอกเน่อ้หัอมื่ของวงการภาพยู่นตร์ไทยู่ตัง้แต�นัน้มื่า 
ได็้รับการว�าจ้างใหั้แสด็งในบทต�าง ๆ กว�า 500 เร่�อง  
ได็้รับตุ�กตาทองถึง 2 ครัง้ซึ่้อน และได็้รับการคัด็เล่อก
จากกระทรวงวัฒนธุรรมื่ใหั้เปิ็นศ์ิลปิินแหั�งชิาติ สาขา
การแสด็งเมื่่�อปิี 2551 อีกด็้วยู่

ส�วน นัยู่นา ชิีวานันท์ ก็แยู่กตัวไปิเป็ินนางเอกแสด็ง
ภาพยู่นตร์เร่�องต�าง ๆ กว�า 100 เร่�อง ก�อนจะเข้าส่� 
การสมื่รส และใชิ้ชิีวิตเปิ็นแมื่�บ้าน หั�างเหิันจากวงการ
บันเทิงไปิในที�สุด็

ยู่้อนอด็ีตกลับไปิจะพบว�า สรพงศ์์ ชิาตรี แจ้งเกิด็จาก 
“มื่ันมื่ากับความื่ม่ื่ด็” ก็จริง...แต�ภาพยู่นตร์ที�ทำให้ั
เติบโตเต็มื่ที�เหัม่ื่อนบัณฑ์ิตที�จบมื่หัาวิทยู่าลัยู่แล้วก็ค่อ 
“เขาชิ่�อกานต์” นั�นเอง

หััวหัน้าทีมื่ซึ่อกแซึ่กด็่ภาพยู่นตร์เร่�องนี้ 2 ถึง 3 คร้ัง 
รวมื่ท้ังเขยีู่นแนะนำในคอลมัื่นน์ีด้็ว้ยู่ (เพราะยู่า้ยู่มื่าอยู่่�
ไทยู่รัฐแลว้ ตัง้แต�ปิลายู่ปีิ 2515) แม้ื่ชิ�วงหัลัง ๆ  จะติด็ตามื่ 
ด็่สรพงศ์์อีกหัลายู่เร่�อง รวมื่ท้ัง “แผ้ลเก�า” ในบท  
ไอข้วญั และ “ตำนานสมื่เด็จ็พระนเรศ์วร” ที�เขารบับท 
มื่หัาเถรคันฉ�อง ได็้อยู่�างยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ทั้ง 2 เร่�อง

แต�หััวหัน้าทีมื่ซึ่อกแซึ่กก็ยู่ังอด็มื่ิได็้ที�จะหัวนกลับไปิ
นึกถึง “เขาชิ่�อกานต์” และยู่กใหั้เปิ็นภาพยู่นตร์ไทยู่ที�
ด็ีที�สุด็เร่�องหันึ�งในชิีวิตการด็่ภาพยู่นตร์ของหััวหัน้าทีมื่
โด็ยู่เฉพาะบทบาทการแสด็งเป็ิน “หัมื่อกานต์”  
ยู่ังปิระทับใจหััวหัน้าทีมื่ซึ่อกแซึ่กมื่าจนถึงวันนี้

พักผ้�อนให้ัเต็มื่ที�เถิด็ครับ “สรพงศ์์ ชิาตรี” พระเอก 
ในด็วงใจตลอด็กาลของคนไทยู่

“ซู้มั” 
ไทยร์ัฐออนไลน์

13 มัีนาคมั 2565
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ถ้าพ่ด็ชื�อ “สรพงศ์ ชาติรี” ในุคุวามทรงจำาข้องใคุรห่ลิายคุนุคืุอนุักแสด็งผู้่้ก้าวข้้ามข้ีด็จำากัด็เร่�องร่ปิลิักษณ์์ เพราะสรพงศ์ไม่ได็้มีใบห่นุ้า 
ติามนุิยามคุวามห่ลิ่อเห่ลิาในุข้ณ์ะนุั�นุ แติ่สรพงศ์กลิับสามารถสร้างสรรคุ์บทบาทให่้ปิระทับใจผู้่้ชมได้็อย่างเสมอติ้นุเสมอปิลิาย

สรพงศ์์ ชาตรี คื้อ ใค้ร?
ในค์วามทรงจำาของค์ณุี??
 (บทคุวามโด็ย : ด็ร.ฐณ์ยศ โลิ่ห่์พัฒนุานุนุท์ นุักวิจัยด็้านุวัฒนุธิรรม คุวามมั�นุคุงให่ม่ 
 แลิะอุติสาห่กรรมบันุเทิงระห่ว่างปิระเทศ สถาบันุเอเชียศึกษา จุฬาลิงกรณ์์มห่าวิทยาลิัย)

จรงิ ๆ แล้วสรพงศ์์เริ�มื่งานแสด็งภาพยู่นตร์ในปีิ 2512  
โด็ยู่รับบทนักแสด็งปิระกอบ เชิ�น บทนกัเลงในเร่�อง สอยู่ด็าว 
สาวเด็อ่น หัรอ่ ตัวปิระกอบไร้บทพ่ด็ในเร่�อง ต้อยู่ติ�ง 

ก�อนที� 2 ปิีถัด็มื่า หัมื่�อมื่เจ้าชิาตรีเฉลิมื่ ยูุ่คล จะมื่อบ
บทนำใหั้สรพงศ์์ครั้งแรกในเร่�อง มัื่นมื่ากับความื่มื่่ด็  
อันเป็ินการเปิิด็ทางให้ัสรพงศ์์ได้็เปิล�งทักษะการแสด็ง
อยู่�างแท้จริง อยู่�างบทหัมื่อกานต์ ใน เขาช่ิ�อกานต์ (2516)  
สรพงศ์ส์ามื่ารถทำใหัแ้ฟ้น ๆ  ยู่อมื่รบัฝ่ไีมื่ล้ายู่มื่อ่เพราะ
ฉายู่บุคลิกนายู่แพทย์ู่ควบค่�กับอุด็มื่การณ์อันเข้มื่ข้น 
จนกลายู่เปิ็นความื่ปิระทับใจ

ทันทีที�ยู่�างเข้าส่�ทศ์วรรษ 2520 งานแสด็งของสรพงศ์์
ถาโถมื่ส่�จอภาพยู่นตร์ไมื่�ขาด็สายู่กระทั�งช่ิ�อสรพงศ์์ 
กลายู่เป็ินสัญลักษณ์ในโลกจอเงิน บทที�ทุกคนกล�าวขาน 
มื่ากกว�าเร่�องใด็ ๆ  คอ่บทไอ้ขวัญ ในเร่�อง แผ้ลเก�า (2520) 
เพราะส่�อสารความื่รักความื่ผ้่กพันอยู่�างกินใจ ท้ังยู่ัง
เปิ็นที�นิยู่มื่ทั้งในและต�างปิระเทศ์
 
อีกบทค่อจ�าสมื่หัมื่ายู่ หัร่อ ชิ�างตัด็ผ้มื่ขาเป๋ิ ในเร่�อง 
มื่่อปิืน (2526) เน่�องจากฉีกภาพการนำเสนอของ 
นักฆ์�าด็้วยู่การเจาะความื่ยู่ากลำบากกับความื่จำเปิ็น
ของอาชิีพรับจ้างสังหัารผ้่้คน 

ความื่เป็ินนักแสด็งเจ้าบทบาทบวกความื่นิยู่มื่ทำให้ั
ปิริมื่าณงานแสด็งตลอด็ทศ์วรรษของสรพงศ์์เท�ากับ  

414 เร่�อง หัรอ่ปีิละ 41 เร่�องโด็ยู่เฉลี�ยู่ ผ้ลงานในปีิ 2526 
พุ�งส่งสุด็เพราะออกส่�สายู่ตาแฟ้นชิาวไทยู่ถึง 61 เร่�อง 

นอกจากนี้สรพงศ์์มื่ีงานละคร หัร่อ ภาพยู่นตร์ทาง
โทรทัศ์น์อกีราว 116 เร่�อง หัลวงตามื่หัาชิน คอ่เร่�องราว 
ในยุู่คหัลังซึ่ึ�งผ้่ช้ิมื่ร่จั้กเป็ินอยู่�างดี็ บทหัลวงตาทำให้ัภาพ
ของสรพงศ์์ผ้่กติด็กับสมื่ณเพศ์ด้็วยู่ผ้่้ชิมื่จำนวนไมื่�น้อยู่
ทึกทักว�า นั�นค่อตัวตนของสรพงศ์์ 

สรพงศ์์ยู่ังถ่กเล่อกใหั้รับหัน้าที�พากยู่์ตัวละคร Woody 
ใน Toy Story ทั้ง 4 ภาค ด็้วยู่ Pixar เชิ่�อในเน่้อเสียู่ง
อันกังวาน ความื่เปิ็น Woody ฉบับเสียู่งไทยู่ได็้รับการ
ยู่อมื่รับไมื่�ต�างจากเสียู่งภาษาอังกฤษเพราะเน่้อเสียู่ง
กับความื่เข้าใจตัวละครของสรพงศ์์

ด็ังนั้น สรพงศ์์ค่อผ้่้สร้างเอกลักษณ์ใหั้งานแต�ละเร่�อง 
ด็้วยู่การตีความื่ตัวละครตามื่เร่�องราว ส�วนใหัญ�จะ 
คละเคลา้กนัไปิระหัว�างตวัละครเจ้าสำอาง บ่�ลา้งผ้ลาญ 
สยู่องขวัญ และอีกหัลากหัลายู่แนว 

ความื่เปิ็นค่�พระ - นางในอด็ีตของสรพงศ์์ก็มื่ักมื่าในชิ่�อ
สรพงศ์์ - จารุณี หัร่อ สรพงศ์์ - เนาวรัตน์ เพราะเมื่่�อใด็ 
กต็ามื่ที�แฟ้น ๆ  ได้็ยู่นิช่ิ�อเหัล�านี ้แรงจง่ใจในการเข้าโรง
ภาพยู่นตร์จะทวีระด็ับจนยู่ากจะทัด็ทาน ด็้วยู่ต�างฝ่่ายู่
ต�างล่อชิ่�อในเร่�องลีลารวมื่ทั้งการรับส�งบทที�เข้าค่�กัน 

แต�ความื่เป็ินค่�พระ - นางของสรพงศ์์ไมื่�ได้็จำกัด็แค� 
นกัแสด็ง 2 - 3 คน นนัทนา เงากระจ�าง, นาถยู่า แด็งบหุังา, 
สนิจยัู่ หังษไ์ทยู่ ฯลฯ ลว้นเคยู่ร�วมื่งานกบัสรพงศ์ม์ื่าแลว้ 
ทั้งสิ้น หัากเปิ็นชิ�วงแรก ต้องเปิ็นการจับค่�แสด็งกับ
นัยู่นา ชิีวานันท์

เมื่่�อสรพงศ์์ไมื่�เคยู่พลาด็ที�จะนำตวัละครมื่าใส�ในตวัตนของ 
ตวัเอง ความื่สำเรจ็ของสรพงศ์์จงึปิรากฏให้ัเหัน็บนเวที 
ปิระกาศ์รางวัล เชิ�น ชินะรางวลัพระราชิทานพระสรุสัวด็ี 
5 คร้ังจากการเสนอช่ิ�อ 14 ครัง้ ทัง้หัมื่ด็เป็ินรางวัลในสาขา

นกัแสด็งนำและสมื่ทบชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ หัร่อ ขึน้รบัรางวลั
สพุรรณหังส์ทองคำ 2 ครัง้จากการเสนอช่ิ�อ 4 ครัง้ในสาขา
นกัแสด็งนำชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่ ตามื่มื่าด้็วยู่รางวลัภาพยู่นตร์
แหั�งชิาตสิพุรรณหังส์อกี 2 คร้ังจากการเสนอชิ่�อ 9 คร้ัง
ในสาขานกัแสด็งนำและสมื่ทบชิายู่ยู่อด็เยู่ี�ยู่มื่

รวมื่ไปิถึงรางวัลเกียู่รติยู่ศ์ นี�ยู่ังไมื่�รวมื่รางวัลอ่�น ๆ   
ซึ่ึ�งถ่กมื่อบใหั้สรพงศ์ด์็้วยู่ทัศ์นะว�า

ภาพยู่นตร์สนกุได้็ด้็วยู่ทกัษะ หัาใชิ�หัน้าตาตามื่พมิื่พ์นยิู่มื่

น�าสนใจที�ศ์กัยู่ภาพการแสด็งของสรพงศ์เ์ห็ันชิดั็นับแต�
วันแรกที�เริ�มื่ภารกิจ มื่ีเร่�องเล�าว�า
 
ระหัว�างการทด็สอบบทต�อหัน้าหัมื่�อมื่เจ้าชิาตรีเฉลิมื่ 
สรพงศ์์เล่อกสวมื่เส่้อส่ท ใส�เนคไทเพ่�อใหั้ตัวเองด่็
เรียู่บร้อยู่ที�สุด็ แต�เม่ื่�อหัมื่�อมื่เจ้าชิาตรีเฉลิมื่บอกใหั้
กระโด็ด็ข้ามื่ท้องร�องแล้วตกน้ำ สรพงศ์์ทำทันทีโด็ยู่ไมื่�
หั�วงภาพตัวเอง แมื่้เส่้อส่ทเปิียู่กโชิกหัมื่ด็ราคา ทุกคน
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ถา้พจิารณาบทตวัละครรองในภาพยู่นตรต์ำนานสมื่เด็จ็
พระนเรศ์วรมื่หัาราชิ จะพบว�า สรพงศ์์ทำใหั้บทพระ 
มื่หัาเถรคนัฉ�องกลายู่เปิน็ตวัละครผ้่ม้ื่ากบารมีื่ได็เ้ชิ�นกนั 
ซึ่้ำยู่ังยู่ั�วใหั้ผ้่้ชิมื่ค้นหัาปิระวัติของบุคคลจริงด็้วยู่ความื่
เคารพศ์รัทธุา 

ในภาพยู่นตร์ชิดุ็นีส้รพงศ์ป์ิรับมื่าเป็ินพระภิกษชุิาวมื่อญ 
พร้อมื่ด้็วยู่วิชิา ปิ่ญญา รวมื่ทั้งความื่เคารพจากฝ่่งชิน 
นำ้เสียู่งตวัละครด็แ่น�วแน� อริยิู่าบถของผ้่ท้รงศี์ลมื่คีวามื่
เด็�นชิัด็ รอยู่ยู่ิ้มื่ในการสนทนาส่�อความื่เอ็นด็่ 

ภาพของพระมื่หัาเถรคันฉ�องจึงค�อนไปิทางผ้่้พิทักษ์
พุทธุธุรรมื่รวมื่ถึงวิชิาแขนงต�าง ๆ  สรพงศ์์เผ้ยู่ว�า  
การรับหัน้าที�เปิ็นพระมื่หัาเถรคันฉ�องถ่อเปิ็นงานยู่าก
ที�สุด็ในชิีวิต นอกจากต้องระวังการส่�อสารอารมื่ณ์แล้ว
ยู่ังต้องเน้นความื่ถ่กต้องของราชิาศ์ัพท์

ไมื่�ว�าอยู่�างไร การจะกล�าวว�า “สรพงศ์์คอ่ศิ์ลปิินการแสด็ง 
ชิั้นคร่” ไมื่�ใชิ�เร่�องเกินเลยู่ 

ด็าราอาจจำกัด็แค�ความื่นิยู่มื่ คนเปิ็นด็าราสามื่ารถ 
คงตัวตนของตัวเองได็้แมื่้อยู่่�ในบทบาทใด็ ๆ ก็ตามื่ 
ตราบเท�าที�ความื่นิยู่มื่ไมื่�หัด็หัายู่ไปิ 

แต�นักแสด็งค่อผ้่้เสกชีิวิตตัวละครให้ัอยู่่�ในใจผ้่้ชิมื่  
ด็าราอาจเล�น 10 เร่�องด็้วยู่บุคลิกเด็ียู่วกันทุกเร่�อง 

แต�นักแสด็งจะเล�น 10 เร่�องด้็วยู่บุคลิกที�แตกต�างกัน  
ในกรณีของสรพงศ์์ การร้องไหั้ในเร่�องหันึ�งจะแตกต�าง 
จากอีกเร่�องหันึ�ง หัร่อบางเร่�องสรพงศ์์ด็่เคร�งขรึมื่  
อีกเร่�องสรพงศ์์จะด็่กรุ้มื่กริ�มื่ ทุกเร่�องกริยู่าอาการของ

สรพงศ์ด์็น่�าเช่ิ�อถอ่ หัาใชิ�การเสแสร้งแกลง้ทำ เหัม่ื่อนที� 
เนาวรตัน์ พงษ์ไพบล่ย์ู่ ศ์ลิปิินแหั�งชิาต ิเคยู่สรปุิว�า 

นกัแสด็งหัลายู่คนเผ้ลอแสด็งการแสด็งของตวัเองออกมื่า 
ทั้งหัลายู่ทั้งปิวงเป็ินผ้ลมื่าจากความื่ทุ�มื่เทซึึ่�งยู่ากจะ 
เกิด็ขึ้นในยูุ่คแหั�งการแสด็งหัลายู่เร่�องพร้อมื่กัน 

นั�นหัมื่ายู่ความื่ว�า สรพงศ์์สามื่ารถเปิลี�ยู่นตัวเองเม่ื่�อ
ทำหัน้าที�ในกองภาพยู่นตร์เร่�องอ่�น มัื่นทำใหั้ผ่้้ชิมื่ร่้สึก
สนุกทุกคร้ังที�เหั็นตัวละครของสรพงศ์์โลด็แล�นบนจอ  
ความื่สนุกมื่าได็้โด็ยู่ไมื่�ต้องใชิ้มืุ่มื่กล้องพิสด็าร หัร่อ  
โปิรด็ักชิันอลังการ หััวใจของภาพยู่นตร์ไทยู่สมื่ัยู่ก�อน
จึงอยู่่�ที�การแสด็งเปิ็นสำคัญ

กรณีของสรพงศ์์ใหั้บทเรียู่นล้ำค�าแก�คนทำงานรุ�นหัลัง 
มื่ากมื่ายู่ บทปิระพันธ์ุจะไมื่�ส�งผ้ลอะไรถ้าขาด็คน 
ส�งสารที�มื่ีฝ่ีม่ื่อ 

คนส�งสารที�มื่ีฝ่ีมื่่อต้องจริงจัง ยู่ึด็มัื่�นในงานมื่ากกว�า
กอบโกยู่ความื่โด็�งด็ัง 

นักแสด็งหัลายู่คนมืุ่�งสร้างความื่เปิ็นด็าราใหั้แก�ตนเอง 
แต�สรพงศ์์สร้างเร่�องราวให้ัแก�ผ้่้ชิมื่ บางทีอนาคต
ภาพยู่นตร์ไทยู่ไมื่�ได้็แขวนอยู่่�กับโปิรดั็กชัินหัว่อหัวา  
แต�เปิ็นการฟ้ื�นฟ้่เร่�องพ่้นฐานอยู่�างการแสด็งนั�นเอง

ก็ได็้ปิระจักษ์แจ้งในความื่พร้อมื่ที�จะเปิ็นทุกตัวละคร
ของสรพงศ์์

หันึ�งในตัวอยู่�างที�ด็ีที�จะชิ�วยู่ให้ัเข้าใจทักษะของสรพงศ์์
ค่อบทหัมื่อกานต์ใน เขาชิ่�อกานต์ ด็ังที�กล�าวข้างต้น  
สรพงศ์์ต้องปิรากฏกายู่ในร่ปิของแพทย์ู่ชินบทผ้่้ทรง 
ความื่ร้่ควบค่�อุด็มื่การณ์ บุคลิกที�ถ�ายู่ทอด็ออกมื่าจึง 
เต็มื่ไปิด้็วยู่ความื่สขุมุื่คมัื่ภรีภาพตามื่แบบฉบบัของแพทย์ู่ 
ทกุการขยู่บัปิราศ์จากความื่เร�งร้อน หัากเป็ินบทสนทนา
กบัสาวคนรกั หัมื่อกานต์จะฉายู่ความื่นุ�มื่นวลให้ัผ้่้ชิมื่ร่ส้กึ 

การจับต้องแต�ละครั้งแฝ่งความื่ระมื่ัด็ระวัง แต�ถ้า
เปิ็นการพ่ด็คุยู่กับชิาวบ้าน สรพงศ์์จะใส�รอยู่ยู่ิ้มื่น้อยู่ ๆ  
ลงไปิในใบหัน้าเพ่�อให้ัผ้่้ชิมื่รับร่้ถึงความื่หั�วงใยู่ต�อตัว
ละครชิาวบ้าน การส่�อสารในหัลายู่ต�อหัลายู่ชิ็อตเน้น
ความื่เรียู่บเฉยู่แต�สายู่ตามื่องต�ำเพ่�อส่�อปิระสบการณ์
ของตัวละครที�กำลังตกอยู่่�ในด็งความื่ไมื่�ชิอบธุรรมื่
อยู่�างเจ็บปิวด็ เขาช่ิ�อกานต์เปิ็นเร่�องของแพทย์ู่ผ้่้ 
ไมื่�ยู่อมื่จำนนต�อการฉ้อราษฎร์บังหัลวงและพร้อมื่
จะเสียู่สละแมื่้จะมื่ีโอกาสใชิ้ชิีวิตอยู่�างสะด็วกสบายู่  
หัากไมื่�ได็้การแสด็งอันสอด็รับกับภาพตัวละคร  
บทหัมื่อกานต์ ในเขาชิ่�อกานต์คงยู่ากจะเปิ็นที�จด็จำ

อีกตัวอยู่�างค่อบทไอ้ขวัญในเร่�อง แผ้ลเก�า เพราะบทนี้ 
ฉีกภาพของสรพงศ์์ไปิอีกทาง แผ้ลเก�าเอาชินะสถิติ
รายู่ได็้ภาพยู่นตร์ทุกเร่�องทั้งในและต�างปิระเทศ์ในปิี
ที�ออกฉายู่ ซึ่้ำยู่ังถ่กจัด็อยู่่�ในภาพยู่นตร์ 360 เร่�องซึึ่�ง 
ผ้่้กำกับฯ และนักวิจารณ์นานาชิาติยู่กยู่�องให้ัเป็ินงาน
คลาสสิคของโลก 

ในเร่�องน้ีสรพงศ์์ใช้ิชีิวติคลกุฝุ่น่ตามื่ปิระสาชิาวไร�ชิาวนา 
แต�จริงจังกับความื่รักที�มื่ีต�อเรียู่มื่บุตรสาวของค่�อริใน
พ่น้ที�ใกล้เคยีู่ง เสน�ห์ัของตวัละครคอ่ความื่ซึ่่�อตรงต�อรกั
ของตนซึึ่�งสรพงศ์์นำเสนอออกมื่าได้็จนผ้่ช้ิมื่ซึ่าบซึ่ึง้ อยู่�าง
ฉากที�ขวญัตามื่มื่าสบ่ความื่เกี�ยู่วกบัเรียู่มื่ในชิ�วงครึ�งหัลัง 
สรพงศ์์ปิรากฏกายู่ในมื่าด็หันุ�มื่ชิาวนาขณะที�เรียู่มื่ได้็
กลายู่เป็ินสาวชิาวกรุงไปิแล้ว สรพงศ์์สายู่ตาเขม็ื่งเกร็ง
เมื่่�อร่ว้�า เรยีู่มื่จะกลบัไปิอยู่่�ในเมื่อ่ง จากน้ันค�อยู่ ๆ กลั�น
น้ำตาออกมื่าด้็วยู่เกินความื่ร่้สึกสะกด็กลั้น การแสด็ง 
ทิ้งชิ�วงเวลาให้ัผ้่้ชิมื่สัมื่ผ้ัสกับความื่เจ็บปิวด็ หัร่อ  
องก์สดุ็ท้ายู่ซึึ่�งขวัญมื่ากราบบิด็า สรพงศ์์คร�ำครวญความื่
รกัต�อบพุการ ีใช้ิท�วงท�าเหัมื่อ่นเด็ก็เลก็ที�ออด็อ้อนผ้่ใ้หัญ�
โด็ยู่เข้าไปิคร�อมื่กอด็เข�าผ้่้เป็ินพ�อพร้อมื่เสียู่งสะอึกสะอ่น้ 
นี�ตัด็กับบุคลิกของหันุ�มื่หััวร้ันในเหัตุการณ์ก�อนหัน้า 
ทำให้ัผ้่้ชิมื่เห็ันความื่อ�อนไหัวของตัวละครที�ซึ่�อนภายู่ใต้
มื่าด็ชิายู่กำยู่ำ และหัากลองนำบคุลกิในแผ้ลเก�าไปิเทยีู่บ
กบัเขาช่ิ�อกานต์ จะเหัน็ชิดั็ว�า สรพงศ์์คอ่คนละคนด้็วยู่
อาศั์ยู่เทคนคิการส่�อสารคนละอยู่�าง 

เหัมื่อ่นสรพงศ์ส์ร้างสรรค์ตวัละครสำหัรับเร่�องราวนัน้ ๆ  
เปิ็นการเฉพาะ

ขอขอบพร์ะคุณ คุณปิิยสุ่ดา จันทร์สุ่ข อาจาร์ย์ศัักัดิ�ส่ิทธ์� ทวีกัุล
คุณนิธ์มัา ไพศัาลวัฒนา และคุณนวชนมั์ ทองส่าลี

ส่ำาหร์ับข�อมั้ลและ/หร์่อคำาแนะนำาปิร์ะกัอบกัาร์เขียนบทความั

63 



“เบื�องห่นุ้า คืุอคุวามวิจิติรติระการติา เบื�องห่ลิัง คุือติัณ์ห่าแลิะมายาแห่่งนุาฏกรรม” 

สัมภาษณ์เปีิดใจ สรพงศ์์ ชาตรี
อยุากให้หนงัไทยุถุ่ายุทอด็วฒันธรรมค์วามเป็นไทยุ
ด็ใีจที�ได้็เป็นส่วนหนึ�งในภาพยุนตัร์ ค์นโขน
(บทสัมภาษณ์์นุิติยสารด็าราภาพยนุติร์)

“คนโขน” ภาพยู่นตร์ไทยู่แนวด็รามื่า เร่�องราวของ 
ชิาด็ เด็็กกำพร้า ที�ถ่กคร่โขนเลี้ยู่งด็่และฝ่ึกหััด็โขน 
ใหั้ตั้งแต�เด็็ก และเปิ็นศ์ิษยู่์เอกในคณะโขน แต�แล้ว
ชิีวิตของชิาด็เหัมื่่อนเคราะหั์ซึ่้ำกรรมื่ซึ่ัด็เม่ื่�อปิ่ญหัา
ต�างถาโถมื่เข้ามื่ามื่ากมื่ายู่ สุด็ท้ายู่ ชิาด็จะต�อส่้กับ
ด็้านมื่่ด็ของตัวเองได็้ 

“เปิ็นอีกคร้ังที�ร่้สึกด็ีใจ ว�าตัวเองได็้เปิ็นส�วนหันึ�งใน
การชิ�วยู่อนุรักษ์ เชิิด็ชิ่ความื่เปิ็นไทยู่ของเรา เพราะ
ภาพยู่นตร์ค่อหัน้าปิระวัติศ์าสตร์ของแต�ละปิระเทศ์ 
ที�จะสะท้อน และบันทึกเร่�องราวผ้�านฟ้ิลมื่์ออก 
ส่�สายู่ตาของปิระชิาชิน ทั้งในปิระเทศ์ไทยู่และ 
ต�างปิระเทศ์ 

ผ้มื่จึงมื่องว�า หันังไทยู่เรา ก็ค่อส่�อที�สะท้อนความื่เปิ็น
ไปิในสังคมื่ในแต�ละชิ�วงอยู่�างด็ีที�สุด็ ทุกครั้งที�เหั็นคน
นำเร่�องราวที�สะทอ้นความื่เปิน็ชิาติไทยู่ เปิน็วฒันธุรรมื่

ไทยู่ของเราออกมื่า ผ้มื่จะปิล่้มื่ใจทุกคร้ัง และยู่ิ�งด็ีใจ 
ที�ได้็เป็ินส�วนหันึ�งในหัน้าปิระวัตศิ์าสตร์นัน้ ๆ  เหัมื่อ่นใน 
เร่�อง คนโขน นี�ละ ค่อ ชิอบเลยู่ 

ผ้มื่ชิอบบทบาทนี้มื่าก คาแร็คเตอร์ ในเร่�องผ้มื่ 
รับบทเปิ็น “คร่หัยู่ด็” ซึึ่�งเปิ็นคร่โขน จะเปิ็นคร่โขน
ที�มื่ีความื่สมื่ถะ เรียู่บง�ายู่ ไมื่�หัวงวิชิา จะถ�ายู่ทอด็
วิชิาโขนใหั้ล่กศ์ิษยู่์ เพ่�อการด็ำรงอยู่่�ของศ์ิลปิะ
วัฒนธุรรมื่ไทยู่ 

นิสัยู่ตัวคร่หัยู่ด็นี�ค่อจะถ่อว�าการถ�ายู่ทอด็ศิ์ลปิะของ 
ตวัเองแม้ื่จะมีื่คนด็เ่พียู่งคนเดี็ยู่วก็ตอ้งเล�น แล้วถ้ายิู่�งคน
ที�ด็่เพียู่งคนเด็ียู่วนั้น นำไปิพ่ด็เผ้ยู่แพร�ต�อ เราก็ถ่อว�า
เปิ็นคุณค�าของศ์ิลปิะนี้แล้ว มื่ีปิระโยู่ชิน์แล้ว

ซึ่ึ�งจะต�างจากตวัละคร “ครเ่สก” ตวัละครของคณุนริตุติ� 
ที�ความื่คิด็แตกต�างกันคนละขั้วไปิเลยู่ 

คร่หัยู่ด็จะซึ่่�อสัตยู่์ต�อหัน้าที�อาชิีพโขน เสียู่สละ ไมื่�มื่ัก
ใหัญ�ใฝ่่ส่ง ใครจะคิด็ยู่ังไงก็คิด็ไปิ แต�ตัวเองแค�อยู่าก 
เผ้ยู่แพร�วฒันธุรรมื่ แล้วกเ็ล�นโขนด้็วยู่หัวัใจด้็วยู่ความื่สขุ 
ต้องเต็มื่ที�กับงานแสด็ง ค่อบทนี้มื่ันสะท้อนถึงความื่รัก
ความื่ภ่มิื่ใจในงานของตัวเอง ซึึ่�งชิอบตรงนี้นะ คนเรา
ถ้าทำงานแล้วรักและซึ่่�อสัตยู่์กับงานที�ตัวเองทำ ทำให้ั
ด็ีที�สุด็ นี�ค่อวิธีุคิด็เหัมื่่อนพี�เลยู่ พี�รักงานของพี� รักทุก
ตัวละครที�เราได็้รับมื่า

เร่�องราว “คนโขน” จริง ๆ แล้ว โขนก็เป็ินศิ์ลปิะ
วัฒนธุรรมื่ไทยู่ที�มีื่มื่าหัลายู่ร้อยู่ปีิแล้ว เป็ินวัฒนธุรรมื่
ค่�บ้านค่�เมื่่องเลยู่ก็ว�าได็้ 

สมื่ยัู่พี�เปิน็เด็ก็ ๆ  เม่ื่�อ 50 ปิกี�อน กช็ิอบด่็โขนนะ สมื่ยัู่ก�อน 
งานวดั็งานวากจ็ะตอ้งมื่โีขนกบัลเิกเล�นค่�กนั แต�โขนมื่นั
จะเปิน็งานที�ใหัญ�มื่าก เปิน็เร่�องรามื่เกยีู่รติ� ตวัละครเยู่อะ 
ซึ่ึ�งเร่�องนี้ก็จะอิงส�วนโขนมื่าปิระกอบในหันังเร่�องน้ี 
อยู่�างสวยู่งามื่ลงตัว แมื่้ว�าในตัวเน่้อเร่�องก็จะเปิ็นเร่�อง 
รกัโลภโกรธุหัลง ตณัหัาราคะ แก�งแยู่�งชิงิดี็กนัของตัวละคร 
ตามื่องค์ปิระกอบของรสชิาติหันัง ที�เร่�องราวมีื่ความื่
เปิ็นหันังไทยู่มื่าก ๆ 

ซึ่ึ�งก็จะมื่ีโขนฝ่่ายู่คร่หัยู่ด็ที�เปิ็นฝ่่ายู่ด็ี และโขนคร่เสก 
ที�เปิน็ฝ่า่ยู่ร้ายู่คอยู่กลั�นแกล้งอกีฝ่า่ยู่อยู่่�ตลอด็ งานเล็ก ๆ  
ก็จะไมื่�เล�น จะคอยู่มื่าแยู่�งคร่หัยู่ด็เล�นงานใหัญ� ๆ เพ่�อ
ใหั้ได็้ชิ่�อเสียู่งเงินทองต�าง ๆ นานา แต�คร่หัยู่ด็เค้าจะ 
ไมื่�คดิ็อยู่�างนัน้ แต�จะเล�นด้็วยู่ใจ ไมื่�สนว�าใครจะกลั�นแกล้ง

คอ่ตัวละครนีจ้ะมีื่ความื่เป็ินศิ์ลปิินจริง ๆ  แล้วก็มื่รีุ�นเด็ก็ ๆ   
ที�เป็ินล่กศ์ิษย์ู่ รุ�นนี้ก็จะมื่ีเร่�องรัก ๆ ใคร� ๆ ด็ำเนินไปิ 
ท�ามื่กลางบรรยู่ากาศ์ของโขน กจ็ะมีื่เร่�องราวต�าง ๆ  ตามื่มื่า 
อกีเยู่อะแยู่ะครับ น�าตดิ็ตามื่และสนกุทเีด็ยีู่ว เพราะใน
ท้องตลาด็ไมื่�ค�อยู่มื่ใีครนำเสนอเร่�องราวแนวนีก้นันกั

การทำงานร�วมื่กบัผ้่้กำกบัต้ัว ศ์รณัยู่ ่วงษ์กระจ�าง ก็ดี็มื่าก 
ค่อตั้วเป็ินคนที�ทำงานละเอียู่ด็มื่าก ๆ ด้็วยู่ช่ิ�อชิั้นและ 
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ฝี่มื่อ่ของแกแล้วด้็วยู่ เรียู่กว�าอะไรไมื่�ใชิ� ไมื่�ถก่ กไ็มื่�ยู่อมื่ให้ั
ผ้�านง�ายู่ ๆ เลยู่ เพราะตัวแกเป็ินนกัแสด็งฝี่มื่อ่ด็มีื่าก�อน

พอมื่าทำงานกำกับถ้าปิล�อยู่งานออกมื่าไมื่�ด็ีก็ไมื่�ได็้ 
เพราะฉะน้ันหันัง “คนโขน” เนี�ยู่ จะส่�อถึงความื่เป็ิน 
ตัวตนของศ์รัณยู่่ออกมื่าเลยู่ คิด็อยู่�างไรร้่สึกอยู่�างไรก็
จะถ�ายู่ทอด็ออกมื่าเลยู่ชิัด็เจน

พี�เชิ่�อเลยู่ว�าหันงัเร่�องนีจ้ะออกมื่าด็ ีและด็ใีจที�ได้็ทำงานนี้ 
แต�ส�วนว�าคนด็่จะชิอบ หัร่อไมื่�ชิอบกัน ก็คงแล้วแต� 
ความื่คิด็เหั็นของผ้่้ชิมื่

การร�วมื่งานกบัพระเอกใหัมื่�นี�กถ่็อว�ามื่าแนวแปิลกเลยู่ 
เพราะผ้มื่ก็เล�นกับเด็็กวัยู่รุ�นมื่าเยู่อะแยู่ะ ส�วนใหัญ�
นักแสด็งรุ�นใหัมื่� ๆ จะเป็ินแนวแบบเกาหัลี เป็ินแนว
อะไรก็ว�าไปิ 

แต�พระเอกคนนี้มื่ีความื่เปิ็นไทยู่ 100 % เลยู่ทีเด็ียู่ว 
อยู่ากจะถ�ายู่ทอด็อะไรที�เปิ็นไทยู่ ๆ  ยู่ิ�งตอนนี้เรียู่น 
เกี�ยู่วกบันาฏศ์ลิปิไ์ทยู่อยู่่�ด็ว้ยู่ กม็ื่าถก่ทางเลยู่ในเร่�องน้ี  
เพราะเอาสิ�งที�ได็้ร�ำเรียู่นมื่าถ�ายู่ทอด็ลงบนแผ้�นฟ้ิล์มื่ 
ก็ถ่อว�าเปิ็นสิ�งที�ด็ีเลยู่

ส�วนเร่�องการแสด็งนี�ก็ถอ่ว�าใช้ิได็เ้ลยู่นะครับ แม้ื่จะเป็ิน
เร่�องแรกของเขาก็ตามื่ ถ่อว�าไว้ใจได็้ 

ในเร่�องมื่ีฉากปิะทะอารมื่ณ์ที�ต้องแสด็งร�วมื่กันกับ
พระเอกใหัมื่� ซึ่ึ�งฉากน้ีเปิ็นฉากที�อารมื่ณ์ค�อนข้างแรง
เหัมื่่อนกัน ค่อเปิ็นตอนที�ชิาด็ล่กศ์ิษยู่์เค้ามื่าขอโทษ
ในเร่�องบางอยู่�าง แต�ผ้มื่ก็ไล�เขาไปิ ออกแรงถีบเค้าไปิ  
แล้วตัวผ้มื่เองก็ล่�นล้มื่ไปิโด็นฉากที�มื่ันกั้นอยู่่� 

ซึ่ึ�งตามื่บทจริง ๆ  ก็ไมื่�ได็ม้ื่เีขยีู่นบอกว�าต้องถงึกบัขนาด็น้ี 
พอเตะเค้าไปิ ตัวเราก็กระเด็็นอยู่�างเร็วล้มื่ตึงไปิเลยู่ 

ด็้วยู่น้ำหันักตัวเรามื่าก กระด็่กเราเปิราะ มื่ันก็เสี�ยู่ง
อยู่่�เหัมื่อ่นกัน 

พอมื่าคดิ็ ๆ  ด็แ่ลว้ถ้าเกดิ็วนันัน้ลม้ื่ลงไปิแลว้กระด็ก่หักั
ไปิเนี�ยู่ ผ้มื่คงต้องพักเปิ็นปิีเลยู่ 

จริง ๆ  ก็ไมื่�คิด็ว�ามื่ันจะแรงขนาด็นี้ แต�ด็้วยู่อารมื่ณ์
ตอนที�แสด็งมัื่นส�งมัื่นอินอยู่่�ข้างใน ก็เลยู่ระเบิด็ออก
มื่ายู่ิ�งกว�าที�คาด็ไว้อีก แต�สุด็ท้ายู่ด็ีที�ไมื่�เปิ็นอะไรครับ 
ปิลอด็ภัยู่ด็ี บุญคุ้มื่ 

แต�ก็ไมื่�น�าเสี�ยู่งนะมัื่นอันตรายู่เกินไปิ การร�วมื่งานกับ 
“กบ พิมื่ลรัตน์” ที�แสด็งเปิ็นภรรยู่าสาว กบก็เปิ็นนัก
แสด็งที�เก�งนะ ร�วมื่งานกันก็ร่้ว�าเปิ็นคนเก�งคนนึงเลยู่ 
แสด็งได็เ้นยีู่น ด็แ่ลว้เชิ่�อได็เ้ลยู่ แลว้เราพด่็คยุู่เสนอแนะ
อะไรไปิก็ยู่อมื่รับฟ้่งแล้วนำไปิปิระยูุ่กต์ใชิ้ 

อยู่�างเราแนะไปิว�าฉากนี ้ๆ  ตอ้งเล�นอารมื่ณ ์ส่�อออกมื่า 
ทางด็วงตานะ ใหั้คนด็่เชิ่�อถ่อ และก็หัลงรักกบนะ  
ซึ่ึ�งเค้าก็ทำได็้ด็ีเลยู่ล�ะ

การปิระชัินบทบาทกับ “หันิง นรุิตติ�” กด็็คีรับ คณุนิรตุติ� 
แกม่ื่ออาชิพีไวใ้จเชิ่�อมื่อ่ได็อ้ยู่่�แลว้ เราสองคนกเ็ล�นเปิน็
ฝ่่ายู่ตรงข้ามื่กัน พี�เองก็เล�นตามื่คาแรคเตอร์คร่หัยู่ด็ 
ก็จะเปิ็นคนนิ�ง ๆ ออกสมื่ถะ

ใครจะทำอะไรก็ทำไปิ ไมื่�ยู่ินด็ียู่ินร้ายู่ ส�วนตัวนิรุตติ� 
เล�นเปิ็นคร่เสกก็จะคอยู่ยู่ั�วอารมื่ณ์เราตลอด็เวลา  
แต�เราก็ไมื่�ไปิสนใจ มื่ีความื่สุขในสิ�งที�ตัวเองทำ แค�นี้ก ็
น�าพอใจแล้ว 

ซึ่ึ�งคติอันนี้ก็นำไปิใชิ้ในชิีวิตปิระจำวันได็้เลยู่นะ คุณจะ
เด็�นจะด็งัจะร�ำจะรวยู่กเ็ร่�องของคณุ ผ้มื่เองกม็ื่คีวามื่สุข
ง�ายู่ ๆ  ในสิ�งที�ผ้มื่ทำอะไรอยู่�างนี้ 

คนเรามัื่นเล่อกความื่สุขได้็ด็้วยู่ตัวเอง การทำงานกับ 
นกัแสด็งท�านใด็ ๆ  กต็ามื่ ผ้มื่มื่คีวามื่สขุทกุครัง้ และเรา
ก็ทำตามื่หัน้าที�ตัวเองใหั้ด็ีที�สุด็เท�านี้พอแล้ว

ความื่น�าสนใจโด็ยู่รวมื่ของหันังเร่�องนี้ ตอนแรกพี� 
กถ็ามื่ตัว้นะว�า คดิ็ยัู่งไงถึงหัยิู่บเอาเร่�องโขนมื่าทำเป็ินหันัง 
แบบไมื่�คิด็ว�ามื่ันจะถ�ายู่ทอด็ออกมื่าเปิ็นหันังได็้นะ  
เอามื่าปิะติด็ปิะต�อกันได้็ไง เร่�องโขนรามื่เกียู่รติ�  
พระลักษมื่ณ์ พระรามื่ นางสีด็า จะเอามื่าเกี�ยู่วข้อง 
กับการแสด็งในเร่�องนี้ได็้ยู่ังไง?

แต�คนเขียู่นบทภาพยู่นตร์ กับผ้่้กำกับก็ค่อตั้วคน
เด็ียู่วกันนี�แหัละ ค่อเค้าเก�ง สามื่ารถจับเร่�องโขน 
ที�หัลายู่คนคดิ็ว�าน�าเบ่�อ เอามื่าปิระยู่กุตใ์ส�ไวใ้นเร่�องราว
ปิ่จจุบันที�เปิ็นชิีวิตมื่นุษยู่์ที�มีื่ท้ังรักโลภโกรธุหัลงตัณหัา
ราคะ มื่ีปิ่ญหัาชิีวิตด็้วยู่กันทั้งนั้น ทั้งในเร่�องโขน เร่�อง
ชิวิีตของตวัละครกเ็ชิ่�อมื่โยู่งสอด็คลอ้งกนัไปิได้็ด็ ีก็หัยู่บิ
จับเอามื่าถักร้อยู่จนเปิ็นเน่้อเด็ียู่วกันได็้ด็ีเลยู่ 

เค้าก็เข้าใจคิด็นะ เพราะส�วนใหัญ�ไมื่�ค�อยู่มื่ีเร่�องราว
ของโขนออกมื่าใหั้เหั็นในหันังเลยู่นะ เร่�องการแสด็ง
ก็น�าสนใจทั้งรุ�นใหัญ�รุ�นเล็ก เร่�องนี้จะว�าไปิก็เปิ็น
ชิีวิตคนธุรรมื่ด็านี�แหัละแต�ด็ำเนินไปิในอาชิีพของ
คนโขนนั�นเอง ผ้มื่มื่องว�าหันังเร่�องนี้น�าติด็ตามื่มื่าก ๆ  
อยู่ากฝ่ากแฟ้น ๆ ไปิติด็ตามื่ชิมื่ และอยู่ากให้ัมื่ีคนทำ
หันังแบบนี้กันออกมื่าอีก ผ้มื่อยู่ากเหั็น อยู่ากมื่ีส�วน
ร�วมื่ภ่มิื่ใจในความื่เปิ็นไทยู่ของเราครับ ภ่มื่ิใจทุกครั้ง
ที�ได็้มื่ีส�วนสนับสนุนวัฒนธุรรมื่ของไทยู่ ภ่มื่ิใจที�เกิด็
เปิ็นคนไทยู่”

แหมั่มั ดาร์าภาพยนตร์์ ทีมัข่าวดาร์าภาพยนตร์์
ส่ิงหาคมั 2554
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ยอดมน๊ษย์ค้นธรรมดา :
THE NORMAL HERO สรพงศ์์ ชาตัรี พระเอกตัลอด็กาล
(บทคุวามจากยอด็มนุุษย์...คุนุธิรรมด็า)

คุงไม่ผิู้ด็ ห่ากจะบอกว่า สรพงศ์ ชาติรี คุือนัุกแสด็งอมติะข้องเมืองไทยอย่างแท้จริง เพราะไม่ว่าคุุณ์จะอายุเท่าไห่ร่ รับรองว่าจะติ้องเห่็นุห่นุ้า 
ผู้่้ชายคุนุนุี�ปิรากฏอย่่บนุห่นุ้าจออย่างแนุ่นุอนุ

ว�ากันว�า ตลอด็ 50 กว�าปีิบนเส้นทางสายู่บันเทิง 
เขาไมื่�เคยู่หัยูุ่ด็แสด็งเลยู่ เฉพาะหันังอยู่�างเด็ียู่วก็น�าจะ 
แตะ 600 เร่�อง ส�วนละครก็น�าจะเฉียู่ด็ 200 เร่�อง

ยู่ิ�งฝ่ีมื่่อการแสด็งไมื่�ต้องพ่ด็ถึง เพราะไมื่�เคยู่เปิ็น 
สองรองใคร ตีบทแตกกระจุยู่ตลอด็ ท้ังบทชิาวนา 
ชิาวไร� ชิาวสวน ตำรวจ ทหัาร คนบ้า ขอทาน มื่นุษยู่์
หัมื่าปิ่า ฆ์าตกร กำนันผ้่้ใหัญ�บ้าน หัลวงตา หัรอ่จะบท
อะไรก็ตามื่ จนกลายู่เปิ็นนักแสด็งชิายู่ที�ได็้รับรางวัล
มื่ากที�สุด็ในปิระวัติศ์าสตร์หันังไทยู่

แต�แน�นอน กว�าที�จะปิระสบความื่สำเร็จ บอกเลยู่ว�า ไมื่�ง�ายู่

ยู่อด็มื่นุษย์ู่..คนธุรรมื่ด็า ขอพาทุกคนกลับไปิยู้่อนเส้นทาง 
ของพระเอกในตำนาน แล้วคณุจะเข้าใจว�า ตัวจรงิเสยีู่งจรงิ 
นั้นเปิ็นอยู่�างไร...

เชิ่�อหัร่อไมื่� งานแรกของสรพงศ์์ ชิาตรี ค่อคนแบกร�มื่
ใหั้กับกล้อง

สรพงศ์์เปิ็นเด็็กอยูุ่ธุยู่า เรียู่นจบ ปิ.4 มื่ีความื่สามื่ารถ 
แค�เลี้ยู่งวัวเลี้ยู่งควายู่ จากน้ันก็หัันหัน้าเข้าส่�ธุรรมื่  
บวชิเป็ินสามื่เณรอยู่่�หัลายู่พรรษา ถงึขัน้เคยู่ได้็นกัธุรรมื่เอก 
กับเปิรียู่ญธุรรมื่ 2 ปิระโยู่ค

หัากแต�ระหัว�างนั้น เขามื่ีโอกาสติด็ตามื่เพ่�อนเณรไปิ 
หัาพี�ชิายู่ ช่ิ�อ รุ�งเร่อง ธุรรมื่รักษ์ ซึ่ึ�งเปิน็คนควบคมุื่หัอ้งอดั็ 
ของสถานีวิทยูุ่ในรายู่การของ พิศ์าล อัครเศ์รณี ก็เลยู่
คุ้นเคยู่กันเร่�อยู่มื่า

พออายุู่ 19 ปิี สึกออกมื่า ก็เลยู่วกกลับไปิหัารุ�งเร่อง 
เพ่�อจะมื่ีงานอะไรใหั้ทำบ้าง

บังเอิญเพ่�อนของรุ�งเรอ่งกำลังทำหันังทีวีอยู่่�ที�ชิ�อง 7 สี  
ชิ่�อเร่�อง ‘นางไพรตานี’ รุ�งเร่องเลยู่เขียู่นจด็หัมื่ายู่ฝ่าก 
สรพงศ์์ให้ัไปิทำงานด้็วยู่ ซึึ่�งพอไปิถึงเขาก็ได็้รับหัน้าที� 
ซึ่ึ�งสำคัญมื่ากของกอง

“ตอนนัน้เขาถามื่ว�าอยู่ากไปิเที�ยู่วกองถ�ายู่ไหัมื่ เผ้่�อมื่งีาน 
อะไรทำ พอไปิถึงที�กองก็บอกว�าด็ีเลยู่ ตอนนี้ไมื่�มื่ีคน
แบกร�มื่ ชิ�วงแรกผ้มื่ก็คิด็ว�าแบกใหั้คนถ�ายู่หันัง เพราะ
ฉะนัน้เวลาเขาวางกล้องเสร็จปิุ�บ แล้วไปิทำธุรุะ ผ้มื่กเ็ลยู่ 
ถอ่ร�มื่ตามื่ ปิรากฏว�า เขาหันักลบัมื่าด็�าผ้มื่ บอกว�า เอาร�มื่ 
มื่าทำไมื่ แล้วกล้องใครจะด็่แล สุด็ท้ายู่ก็ถึงเข้าใจว�า 
กางร�มื่ใหั้กล้อง เพราะฟ้ิล์มื่มื่ันร้อน คนไมื่�สำคัญ  
กล้องสำคัญกว�าคน”

จากก้าวแรกในวันนัน้ ทำใหัส้รพงศ์ม์ื่โีอกาสได้็ขอ้งแวะ
กับงานบันเทิงเร่�อยู่ ๆ บ�อยู่ครั้งที�ต้องไปิเปิ็นเบ่้องหัน้า
จำเปิ็น อยู่�างเวลานักแสด็งปิระกอบขาด็แคลน เขาก็
มื่ักถ่กเรียู่กตัวอยู่่�เสมื่อ

แต�ด็วงคนมัื่นจะดั็งก็ตอ้งดั็ง วนัหันึ�งพิศ์าลได้็แนะนำให้ั
เขาร้่จักกับนักปิ่�นคนหันึ�ง ชิ่�อ สรุพงศ์ ์โปิร�งมื่ณี เป็ินนัก
ด็ไีซึ่นเ์ส่อ้ผ้า้ของละโว้ภาพยู่นตร์ และอัศ์วนิภาพยู่นตร์

บงัเอญิชิ�วงนัน้ ท�านมืุ่ยู้่ มื่.จ.ชิาตรเีฉลมิื่ ยู่คุล เพิ�งกลบัมื่าถงึ 
เมื่อ่งไทยู่ และกำลงัจะเริ�มื่ทำหันังทีวเีร่�อง ‘หัญิงก็มีื่หัวัใจ’ 
สุรพงศ์์ก็เลยู่พาสรพงศ์์ไปิแนะนำตัว

“วันแรกที�เจอ ผ้มื่ก็ไปิซึ่่้อไทด็์ที�บางลำพ่มื่าใส� เส่้อขาว 
แขนยู่าว พอไปิถึง ท�านมืุ่ยู้่ก็ถามื่ว�า มื่งึชิ่�ออะไร ผ้มื่กบ็อกว�า 

ชิ่�อเอกครับ ท�านก็ถามื่ต�อว�ามื่ึงอยู่ากเล�นไหัมื่ ผ้มื่ก็ 
บอกเล�นได็้ก็ด็ีครับ ท�านก็บอกว�าเด็ี�ยู่วจะมื่ีเด็็กตกน้ำ 
มื่งึว�ายู่นำ้เปิน็ไหัมื่ ผ้มื่กบ็อกว�า เปิน็ครบั ผ้มื่เด็ก็อยู่ธุุยู่า 
แล้วท�านก็พ่ด็ต�อว�า เด็ี�ยู่วก่บอกว�าโด็ด็ มื่ึงโด็ด็เลยู่นะ 
ผ้มื่กโ็ด็ด็ทนัท ีทัง้ชิดุ็นัน้เลยู่ เอาเด็ก็ข้ึนมื่า เด็็กตอนนัน้
อายูุ่สัก 3 ขวบได็้มื่ั้ง”

คงเพราะแบบนี้เอง ท�านมุ้ื่ยู่ก็เลยู่ติด็ใจเรียู่กใช้ิสรพงศ์ ์
เร่�อยู่มื่า โด็ยู่เร่�องต�อมื่า เขารบับทเปิน็ผ้่ร้า้ยู่ เล�นอยู่่� 3 ฉาก 
พอถ�ายู่เสร็จหัน้าตาของสรพงศ์์ขึ้นกล้องมื่าก ท�านมืุ่้ยู่ 
กเ็ลยู่บอกว�า ถ้าอยู่�างนัน้เร่�องต�อไปิ ให้ัเล�นพระเอกแล้วกัน 
จากนัน้กย้็ู่ายู่ไปิอยู่่�ที�วงัละโว้ เวลามื่งีานอะไรกจ็ะเรยีู่กได้็ทนัที

สรพงศ์์ปิระเดิ็มื่บทพระเอกครั้งแรก จากหันังทีวีเร่�อง
หัมื่อผ้ี จากนั้นก็ต�อด็้วยู่เร่�อง ปิ่าสังคมื่

แต�อยู่�างว�า ยูุ่คนั้นศ์ักด็ิ�ศ์รีของด็าราทีวีน้ันส่้ด็ารา
ภาพยู่นตร์ไมื่�ได้็ คนก็เลยู่ยัู่งจด็จำเขาไมื่�ได้็ หัากแต� 
จดุ็เปิลี�ยู่นสำคญั เมื่่�อพระเอกหันงัเบอร ์1 มื่ติร ชิยัู่บญัชิา 
ปิระสบอุบัติเหัตุเสียู่ชิีวิตกะทันหััน พระเอกก็เลยู่
ขาด็แคลน ทกุค�ายู่ต้องพยู่ายู่ามื่ค้นหัาพระเอกหัน้าใหัมื่�

ชิ�วงนั้นท�านมืุ่้ยู่กำลังเริ�มื่สร้างหันังใหัญ�เป็ินครั้งแรก 
เร่�องมื่ันมื่ากับความื่มื่่ด็ ครั้งแรกวางพระเอกชิ่�อ ไชิยู่า 
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สุริยู่ัน ปิระกบนางเอก นัยู่นา ชิีวานันท์ แต�ไมื่�ร่้ว�ามื่ี
ปิ่ญหัาอะไรกัน ท�านมืุ่้ยู่ก็เลยู่ปิลด็ไชิยู่าออก แล้วก็ดั็น
สรพงศ์์มื่าแสด็งแทน

ตอนนัน้สรพงศ์ถ์ก่วิจารณ์หันกัมื่ากว�า ไมื่�เข้าขัน้พระเอก 
หันังไทยู่ เพราะผิ้วด็ำ และจมื่่กใหัญ�เกินไปิ ไมื่�หัล�อ
อยู่�างที�ใคร ๆ คิด็ แต�ท�านมืุ่้ยู่ก็ปิระกาศ์กร้าวว�า จะปิ่�น
พระเอกคนนี้ใหั้ด็ังใหั้ได็้

ผ้ลปิรากฏว�า มื่ันมื่ากับความื่มื่่ด็นัน้ก็มื่่ด็จริง ๆ เพราะ
เจ�งสนิท หัลายู่คนบอกว�าเปิ็นอาถรรพ์ของหันังไทยู่ที�
มื่ีคำว�า ‘มื่่ด็’ เป็ินลางไมื่�ด็ี แต�จริง ๆ น�าจะเปิ็นเพราะ
หันังแปิลกปิระหัลาด็เกินไปิสำหัรับสังคมื่ไทยู่ที�ไมื่�ชิิน
เร่�องไซึ่ไฟ้ มื่ีมื่นุษยู่์ต�างด็าว

แต�ท�านมืุ่้ยู่ก็ไมื่�ถอด็ใจ ขอลองปิ่�นสรพงศ์์ใหัมื่�อีกรอบ 
โด็ยู่จับค่�กับนัยู่นาเหัมื่่อนเด็ิมื่

หันังเร่�อง ‘เขาช่ิ�อกานต์’ เขารับบทหัมื่อผ้่้เปิี�ยู่มื่ด็้วยู่
อุด็มื่การณ์ เปิิด็เร่�องมื่าโด็นยู่ิงตายู่ทันที เรียู่กว�าผ้ิด็
ขนบหันังไทยู่อีกเชิ�นเคยู่ แต�ปิรากฏว�า คราวนีไ้มื่�ผิ้ด็หัวัง  
ส�วนหันึ�งอาจเปิ็นเพราะกระแส 14 ตุลาคมื่ 2516  
ที�กำลงัผ้ลบิาน หันงัปิระสบความื่สำเรจ็อยู่�างสง่ ถงึขัน้
สรพงศ์์ได็้เข้าชิิงรางวัลตุ�กตาทอง น�าเสียู่ด็ายู่ที�สุด็ท้ายู่
เขาต้องพ�ายู่แพ้ไปิ

แต�อยู่�างน้อยู่ ท�านมืุ่้ยู่ก็ได็้ทำเปิ้าหัมื่ายู่ลุล�วง เพราะใน
ที�สุด็พระเอกคนนี้จะโด็�งด็ังไปิทั�วปิระเทศ์

จากความื่สำเร็จของเขาชิ่�อกานต์ ก็ทำให้ัสรพงศ์์เริ�มื่มีื่
ผ้ลงานอยู่�างต�อเน่�อง จุด็เด็�นสำคัญสุด็ ค่อ เขาพร้อมื่
แสด็งทุกบทบาท ทั้งบทเด็�น บทรอง พระเอก ผ้่้ร้ายู่ 
คนด็ี คนชิั�ว

ส�วนหันึ�งเปิน็เพราะคำสอนของท�านมืุ่ยู้่ที�บอกว�า อยู่าก
ใหั้นักแสด็งของท�านแสด็งได็้หัลากหัลายู่ เปิ็นมื่นุษยู่์ที�
ร่ส้กึเจบ็ปิวด็ มื่ดี็ ีมื่เีลวชิั�ว ไมื่�ใชิ�พระเอกฮโีร� ซึ่เ่ปิอรส์ตาร์ 
อยู่�างที�ใคร ๆ  เขาเป็ินกัน ด็้วยู่เหัตุนี้ ตลอด็ชีิวิตการ
แสด็งของสรพงศ์์ เขาจึงได็้รับบทที�ท้าทายู่ตลอด็เวลา

อยู่�างตอนแรกเขาเป็ินหัมื่อใจบุญ พอเร่�องต�อมื่าก็กลายู่
เปิ็นคนคุมื่ซึ่�อง นักโทษหันีคดี็ ไปิจนถึงคร่ที�มีื่ชิีวิตแสน 
ลำเขญ็ ซึึ่�งเขากส็ามื่ารถตบีทแตก จนคว้ารางวลัตุ�กตาทอง 
มื่าแล้วหัลายู่หัน

แต�บทบาทที�สรพงศ์์เล�นคนจด็จำได้็มื่ากสุด็ คงหันีไมื่�
พ้น พวกบทชีิวิต บทด็รามื่�า อยู่�างภาพยู่นตร์เร่�องหันึ�ง
ที�โด็�งดั็งไปิไกลถึงระดั็บโลกเลยู่ คอ่ แผ้ลเก�า ผ้ลงานการ
กำกับของเชิดิ็ ทรงศ์รี ซึึ่�งสรพงศ์์รับบทเปิ็น ขวัญ ชิายู่
หันุ�มื่ผ้่้มื่ีรักมื่ั�นกับหัญิงสาว เรียู่มื่

ว�ากันว�า ตอนที�หันังเร่�องนี้เข้าฉายู่เปิ็นยูุ่คที�หันังไทยู่
กำลังเปิลี�ยู่นยูุ่คพอด็ี แผ้ลเก�าจึงถ่กมื่องว�า เก�า เชิยู่ 
ถึงไมื่�มีื่สายู่หันังที�ไหันยู่อมื่ซึ่่้อไปิขายู่ แต�ด้็วยู่ความื่ที�
สรพงศ์์แสด็งได็้ถึงบทบาท เพราะเขาเอาชิีวิตตัวเอง
ที�เติบโตมื่ากับท้องทุ�งท้องนามื่าผ้สมื่ผ้สาน จนผ้่้ชิมื่
ต�างอินและหัลั�งน้ำตาให้ักับความื่รักของไอ้ขวัญ และ
ผ้ลักใหั้แผ้ลเก�าขึ้นแท�นหันังทำเงินอันด็ับ 1 ของปิี 
2520 รวมื่ทัง้ยู่ังคว้ารางวัลกรังด็์ปิรีซึ่์จากการปิระกวด็
ภาพยู่นตร์ในงาน Festival des 3 Continents 
ปิระเทศ์ฝ่รั�งเศ์ส ในอีก 4 ปิีต�อมื่าด็้วยู่

หัลังจากแผ้ลเก�าปิระสบความื่สำเร็จ สรพงศ์ก์็ขึน้แท�น 
กลายู่มื่าเป็ินเบอร์ 1 ของวงการ เล�นหันังแทบไมื่�มีื่วนัหัยุู่ด็ 
อยู่�างบางปีิ เชิ�น ปีิ 2526 เขามื่ผี้ลงานออกมื่าถึง 61 เร่�อง

หัลักคดิ็อยู่�างหันึ�งที� สรพงศ์ย์ู่ดึ็ไวเ้สมื่อคอ่ เวลาทำอะไร 
กต็ามื่จะตอ้งศ์กึษา และทำใหัจ้รงิ บางครัง้แมื่จ้ะเจบ็ปิวด็ 
เหัน่�อยู่หันักก็ต้องยู่อมื่ ถ่กต�อยู่ ถ่กเตะถ้าทนได็้ก็ทน

เพราะฉะนัน้ จงึไมื่�แปิลกเลยู่ว�า ภาพยู่นตรบ์างเร่�องต�อ
ใหัเ้สี�ยู่งอนัตรายู่ เฉียู่ด็ตายู่อยู่�างไร แต�สรพงศ์ก็์ยู่อมื่ทำ 
เพ่�อต้องการใหั้ผ้ลงานออกมื่าสมื่บร่ณ์แบบที�สุด็

“ชิีวิตผ้มื่ไมื่�มื่ีคำว�าง�ายู่ บางคนออกมื่าเอาหัน้าหัล�อ ๆ 
มื่าใหัป้ิระชิาชินด็ ่กก็รี�ด็กนัแลว้ แต�สรพงศ์ไ์มื่�มื่ ีหันงัผ้มื่ 
ที�ปิระสบความื่สำเร็จ ค่อหันังที�ไมื่�มีื่เส่้อผ้้าจะใส� อยู่�าง 
แผ้ลเก�า คณุต้องโชิว์ความื่สามื่ารถเน่อ้ ๆ  ออกมื่า หัรอ่อยู่�าง 
สรุโิยู่ไท ตาบอด็ ผ้มื่ก็ไมื่�มีื่ มีื่หันวด็อีก คนจะเอาอะไรไปิ 
โชิว์เขา ในเร่�องความื่หัล�อ ความื่สมื่าร์ทหัร่อความื่เท� 
คณุต้องเอาจิตวญิญาณของคุณให้ัคนด็ร่่ว้�า มื่นัจริง มื่นัใชิ�”

ข�อมั้ลปิร์ะกัอบกัาร์เขียน
- หนังส่ือศัิลปิินแห่งชาติ พุทธศักััร์าช 2551
- ร์ายกัาร์ทไวไลท์โชว์ ส่ถานีโทร์ทัศัน์ไทยทีวีส่ีช่อง 3 ปิี 2544 
- ร์ายกัาร์ Inside Hall of Fame ส่ถานีโทร์ทัศัน์ True Inside  
 วันที� 24 พฤษภาคมั 2559
- นิตยส่าร์ แกั�ว ปิีที� 3 ฉบับที� 67, มักัร์าคมั 2533
- นิตยส่าร์ Hamburger ฉบับพิเศัษ The Actors 50  
 พร์ะเอกัในร์อบ 50 ปิี

“ถ้าเราแสด็งหันงัไมื่�ด็ ีมื่นัจะปิระณามื่เราจนตายู่ เพราะ 
หันงัจะถก่เอามื่าฉายู่เร่�อยู่ ๆ  ตายู่ไปิแลว้ยู่ิ�งฉายู่กนัใหัญ�  
วันที�สรพงศ์์ตายู่ หันังสรพงศ์์จะเต็มื่ทุกชิ�องเลยู่”

ตลอด็ชิีวิต สรพงศ์์ไมื่�เคยู่หัยูุ่ด็พัฒนาตัวเอง เขาเริ�มื่ต้น
อะไรใหัมื่� ๆ  หัลายู่อยู่�าง ออกอลับัม้ื่ร้องเพลง เล�นละคร
โทรทศั์น ์หัรอ่แมื่แ้ต�พากยู่ก์ารต์น่ เขาบอกใครเสมื่อว�า 
เขามื่คีวามื่สขุที�ได็ท้ำงาน แมื่อ้ายู่จุะล�วงเลยู่วยัู่เกษยีู่ณ
ไปิแล้วหัลายู่ปิี โด็ยู่ทุกครั้งที�รับงาน เขาก็ยู่ังคงรักษา
คุณภาพผ้ลงานทุกชิิ้นไมื่�เคยู่เปิลี�ยู่นแปิลง

“ผ้มื่มื่ีความื่สุขที�ได็้ไปิทำงาน ไปิถ�ายู่หันัง ถ�ายู่ละคร  
ถา้ใหัผ้้มื่อยู่่�บา้นเฉยู่ ๆ  นั�งด็ท่วี ีผ้มื่ไมื่�สนกุหัรอก เพราะ
ผ้มื่เหั็นมื่าเยู่อะแล้ว แต�ถ้าอยู่่�กองถ�ายู่ ถึงจะมื่ีความื่สุข 
นี�คอ่ ชิวิีตของศ์ลิปิินคนหันึ�งที�ไมื่�เคยู่เรยีู่นโรงเรยีู่นไหันเลยู่ 
ไมื่�มีื่ตำราไหัน ไมื่�เคยู่อ�านตำรา อยู่่�แค�ว�า คุณรักมัื่น 
หัร่อเปิล�า ถ้าคุณรัก คุณก็อยู่่�กับมัื่นอยู่�างมีื่ความื่สุข 
และผ้มื่มื่ีความื่สุขจากการเปิ็นนักแสด็ง”

และนี�เองค่อหััวใจสำคัญที�ทำใหั้ชิ่�อ สรพงศ์์ ไมื่�เคยู่ 
จางหัายู่ไปิจากใจของผ้่้ชิมื่ แมื่้ว�าเขาจะจากไปิแล้ว 
ตลอด็กาลก็ตามื่
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โลกมายา
กับข้์าพเจ้า
 (บทคุวามจากนุิติยสารสารคุด็ี)

ด็าราผ้่ค้ร�ำหัวอด็ในโลกภาพยู่นตร์เป็ินเวลากว�า 50 ปีิ 
เกิด็เมื่่�อวันที�  8 ธัุนวาคมื่ พ.ศ์. 2492 จังหัวัด็
พระนครศ์รีอยู่ธุุยู่า เริ�มื่เข้าวงการเม่ื่�ออายุู่ 19 ปีิ โด็ยู่ได้็ไปิ 
ฝ่ากตัวทำงานกับหัมื่�อมื่เจ้าชิาตรีเฉลิมื่ ยู่คุล (ท�านมืุ่ยู้่) 
กราฟ้ชิีวิตการแสด็งของเขาพุ�งถึงจุด็ส่งสุด็ในชิ�วง 
ทศ์วรรษที� 2520 ด้็วยู่การรบังานแสด็งพร้อมื่กนั 30 เร่�อง 
ในเวลาหันึ�งเด็่อน โด็ยู่มื่ีผ้ลงานโด็ด็เด็�นจากงานกำกับ
ของหัมื่�อมื่เจ้าชิาตรเีฉลมิื่ ยู่คุล อาท ิเขาชิ่�อกานต์, ม่ื่อปืิน 
สาละวนิ, เสยีู่ด็ายู่ ฯลฯ โด็ยู่ได้็รบัการยู่กยู่�องในฐานะ 
นกัแสด็งคณุภาพคนหันึ�งของวงการภาพยู่นตร์ไทยู่

“โชิคด็ีที�ผ้มื่เกิด็มื่าโง� ก็เลยู่ต้องซึ่่�อสัตยู่์กับอาชิีพ  
ผ้มื่สงัเกตด็พ่ระเอกคนอ่�น ๆ  เขามื่ทีางเลอ่ก เขามื่คีวามื่ร้่ 
เวลาที� เขาไมื่�มื่ีงานแสด็ง เขาก็ไปิทำอาชิีพอ่�นได็้  
ส�วนผ้มื่จะต้องจริงจังกับมื่ัน ซึ่้อมื่กับมื่ันใหั้ด็ีให้ัได้็  
เพ่�อเราจะได็้อยู่่�ในอาชีิพนี้ คนจะได้็ชิอบ”

“เวลาผ้มื่ทำงานผ้มื่จะเล�นหันังถวายู่ชิวีติ ถ้าใครบอกว�า
ผ้มื่เล�นหันังเก�ง ผ้มื่จะเถียู่งว�าไมื่�จริง ไมื่�ว�าจะเล�นเร่�อง
ไหันต้องซ้ึ่อมื่เป็ินสบิ ๆ เที�ยู่ว ไมื่�เชิ่�อไปิถามื่ท�านมืุ่ยู้่ได้็  
ถ้าผ้มื่เก�งจริงผ้มื่ก็ต้องไมื่�ซึ่้อมื่เลยู่สิ ผ้มื่ไมื่�เก�ง แต�ผ้มื่มีื่ 
ความื่เพยีู่รต้องศ์กึษา ไปิหัาหันงัด็ ีๆ  มื่าด่็หัรอ่ปิรกึษาท�านมุ้ื่ยู่”

“กราฟ้ชีิวิตของแต�ละคนยู่�อมื่มีื่จุด็ส่งสุด็และจุด็ต�ำสุด็  
มื่นัเป็ินธุรรมื่ด็าของอาชิพี เมื่่�อสังคมื่เปิลี�ยู่นไปิ ความื่นยิู่มื่ 
ของคนด่็กเ็ปิลี�ยู่นตามื่ บางคาแรก็เตอรม์ื่นัไมื่�สอด็คลอ้ง
กับสังคมื่นั้น อยู่�างผ้มื่ขึ้นมื่าตอนปิี 2511 อยู่่�ในยูุ่ค
กางเกงขาบาน ยู่คุคอมื่มื่วินสิต์เยู่อะ กเ็ล�นหันงับ่�ปิราบ 
คอมื่มื่วินสิตไ์ปิ แต�ถา้ใหัเ้ล�นตอนนีก้ไ็มื่�ร่จ้ะไปิปิราบใคร 
เร่�องราวมื่ันไมื่�ใหั้ ชิ�วงที�เล�นหันังบ่�ก็เล�นทั้งวันทั้งค่น  
ชิ�วงที�เร่�องแผ้ลเก�าโด็�งด็งั กเ็ล�นบทพระเอกลก่ทุ�งตลอด็”

“วงการบนัเทงิทำใหัค้นหัลงระเรงิได็ง้�ายู่ แต�ถา้เราทุ�มื่เท 
ให้ัมื่ันและมื่องการแสด็งหันังในแต�ละเร่�องให้ัลึกลงไปิ 
เราจะเขา้ใจชิวีติของคนอ่�นได็ม้ื่ากขึน้ อยู่�างผ้มื่เล�นเร่�อง 
คนเลี้ยู่งช้ิางเสร็จ ตอนหัลังเห็ันชิ้างมื่าเดิ็นตากแด็ด็ 
ในเมื่่อง เราก็จะสงสารและเข้าใจชิีวิตของคนเลี้ยู่งชิ้าง
มื่ากขึน้ การที�เราได็ร้่้ได็เ้หัน็อะไรมื่าก ๆ  จะทำใหัเ้รามื่อง 
คนอ่�นอยู่�างเข้าใจมื่ากขึ้น”

ส่ัมัภาษณ์ : วันดี ส่ันติวุฒิเมัธ
ภาพ : บันส่ิทธ์� บุณยะรั์ตเวช

นิตยส่าร์ส่าร์คดี ฉบับที� 150 ส่ิงหาคมั 2540
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ทางสายเอก 52 ปีี
ชีวิีิตวิงการภาพยนตร์



เริ�มต้นเส้นทางสายเอก

มนัมากับควิามมืด พ.ศ. 2514
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รางวิลัต๊�กตาทอง

นกัแสดงนำาชีายยอดเยี�ยม ปีี พ.ศ. 2518
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รางวิลัต๊�กตาทอง

นกัแสดงนำาชีายยอดเยี�ยม ปีี พ.ศ. 2520
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รางวิลัต๊�กตาทอง

นกัแสดงนำาชีายยอดเยี�ยม ปีี พ.ศ. 2526

75 



รางวิลัต๊�กตาทอง

นกัแสดงนำาชีายยอดเยี�ยม ปีี พ.ศ. 2536
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รางวิลัต๊�กตาทอง

นกัแสดงนำาชีายยอดเยี�ยม ปีี พ.ศ. 2539
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รางวิลัส๊พรรณหงส์

นกัแสดงนำาชีายยอดเยี�ยม ปีี พ.ศ. 2524
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รางวิลัส๊พรรณหงส์

นกัแสดงนำาชีายยอดเยี�ยม ปีี พ.ศ. 2526
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รางวิลัส๊พรรณหงส์

นกัแสดงสมทบชีายยอดเยี�ยม ปีี พ.ศ. 2551

80 



ผลงานสร้างชีื�อ
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2512
1.	 สอยดาว	สาวเดือน 
	 (แสดงฉากเดียว)

2513
2.	 ฟ้้าคะนอง
	 (แสดงฉากเดียว)

2514
3.	 มัันมัากับความัมืัด

2515
4.	 ไอ้แกละเพื่่�อนรััก

2516
5.	 เขาชื่ื�อกานต์	์

2517
6.	 ขัง	8
7.	 เทพื่ธิิดาโรังแรัมั
8.	 รัสรัักลมัสวาท

2518
9.	 ปรัะสาท
10.	สาวเจ้้าพื่ยัคฆ์์
11.	ไฟ้รัักสุมัทรัวง
12.	สาวจ้อมัต์ื�อ
13.	ความัรัักครัั�งสุดท้าย
14.	สัต์ว์มันุษย์
 รางวิัลต๊�กตาทอง  
 นักแสดงนำาชีายยอดเยี�ยม
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2519
15.	 นางแบบมัหาภััย
16.	 วีรับุรัุษกองขยะ
17.	 เสารั์	5	
18.	 ไอ้ปืนแฝด	
19.	 ไอ้เพื่ชื่รั
20.	 เทวดาเดินดิน
21.	 ทะเลฤๅอิ�มั
22.	 นักเลงมัหากาฬ
23.	 แดงอังคารั
24.	 อีสาว	(อันต์รัาย)
25. สิงห์สลัมั
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2519
26.	 ไอ้แมังดา
27.	 ป่ากามัเทพื่
28.	 3	นักส้้ผู้้้ยิ�งใหญ่่
29.	 ปลัดปืนโหด
30.	 แมั่ปลาช่ื่อน

2520
31.	 สาวจ้อมัแก่น
32.	 ทางชื่ีวิต์
33.	 ใครัจ้ะอย้่คำ�าฟ้้า
34.	 ไอ้ควายเหล็ก
35.	 รัักคุณเข้าแล้ว
36.	 เจ้้าพื่่อ	7	คุก
37.	 ทีใครั	ทีมััน
38.	 ก้ซิิใหญ่่
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2520
39.	 คนละทาง
40.	 ถล่มัมัาเฟ้ีย
41.	 นักเลงพื่ลาญ่ชื่ัย
42.	 ลุย
43.	 เหยียบหัวสิงห์
44.	 7	ปรัะจ้ัญ่บาน
45.	 ลุยแหลก
46.	 ค้่ทรัหด
47.	 เด็ดสะรัะต์ี�
48.	 เมืัองอลเวง
49.	 แผู้ลเก่า
50.	 มัันทะลุฟ้้า
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2520
51.	 ทรัามัวัยใจ้เด็ด
52.	 วัยเสเพื่ล
53.	 เก้าล้านหยดนำ�าต์า
54.	 12	สิงห์สยามั
55.	 ชื่ีวิต์บัดซิบ
 รางวิัลต๊�กตาทอง  
 นักแสดงนำาชีายยอดเยี�ยม
56.	 ดับเครั่�องชื่น
57.	 ทางเสือผู้่าน
58.	 ผู้้้ยิ�งใหญ่ช่ื่ายแดน
59.	 รัุกฆ์าต์
60.	 โอ้มัาดา
61.	 ไอ้คุณเฉิ�มั
62.	 ต์ามัฆ่์า	20,000	ไมัล์
63.	 123	ด่วนมัหาภััย
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2520
64.	 ต์าปี	อีปัน
65.	 ห้าแฉก
66.	 ๑	ต่์อ	๗

2521
67.	 ขุนดอน
68.	 10	ยอดแสบ
69.	 ผู้ีเพื่่�อนรััก
70.	 รัักแล้วรัอหน่อย
71.	 ดวงเพื่ชื่ฌฆ์าต์
72.	 หอหญ่ิง
73.	 ไอ้ขุนทอง
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2521
74.	 รัักรัะแวง
75.	 วัยต์กกรัะ
76.	 กุญ่แจ้รััก
77.	 วัยรัุ่นจ้อมัคนอง
78.	 ต์ะวันอ้อมัข้าว
79.	 เพื่ชื่รัมัหากาฬ
80.	 เมืัองในหมัอก
81.	 ล้กทุ่งเพื่ลงสวรัรัค์
82.	 เลือดในดิน
83.	 เหนือกว่ารััก
84.	 แต์กหนุ่มัแต์กสาว
85.	 เล็กพื่รัิกข้�หน้
86.	 ขโมัยที�รััก
87.	 เจ้้าสาวเดิมัพื่ัน
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2521
88.	 เกวียนหัก
89.	 หมัอต์ีนเปล่า
90.	 นักล่าผู้าทอง
91.	 ขุนทะเล
92.	 ผู้้าข้�รัิ�วหัวเรัาะ
93.	 สต์รัีหมัายเลข	0
94.	 เดนนรัก
95.	 วัยแต์กเปลี�ยว
96.	 น้องเมัีย
97.	 ถล่มัดงนักเลง
98.	 15	หยก	ๆ	
99.	 เสือเผู้่น

96 



วััยแตกเปลี่่�ยวั
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2521
100.	กามั
101.	รัักรัะเบิด
102.	แผู้่นดินวิปโยค
103.	หญ่ิงปรัารัถนา
104.	สายันห์พื่ิศวาส
105.	สามัรั้อยยอด
106.	2	พื่ยัคฆ์์ชื่าต์ินักส้้
107.	ขุนกรัะทิง
108.	คนมัีคาว
109.	หัวใจ้สีชื่มัพื่้
110.	ไอ้	8	นิ�ว
111.	เพื่ลงรัักเพื่่�อเธิอ
112.	ใครัว่าข้าชื่ั�ว
113.	เขาใหญ่่
114.	นำ�าใจ้คน
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2522
115.	ไอ้ถึก
116.	ไผู้่สีทอง
117.	ฝนหลงฤด้
118.	วิมัานไฟ้
119.	รัอยไถ
120.	ครั้ทิมั
121.	ไฟ้รัักใต์้นำ�า
122.	รัักปรัะหารั
123.	ข้าชืื่�อไอ้เพื่ลิง
124.	ถล่มัจ้อมัอิทธิิพื่ล 
	 (ชื่ื�อเดิมั	จ้อมัอิทธิิพื่ล)
125.	สุดห้ามัใจ้รััก
126.	เสือภัเ้ขา
127. แผู้่นดินเถื�อน
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2522
128.	กามัเทพื่หลงทาง
129.	ใน...มั่านเมัฆ์
130.	ไผู้่แดง
131.	สวรัรัค์ปิด
132.	นำ�าใต์้ศอก
133.	อย้่อย่างเสือ
134.	ล้กทาส
135.	แมั่ค้าขายผัู้ก
136.	บ้านไรั่นาเรัา
137.	นักเลงบ้านนอก
138.	อย้่กับก๋ง
139.	สามัคนผู้ัวเมีัย
140.	ปรัิศนาแห่งหัวใจ้
141.	ไรั้เสน่หา
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142.	กำานันโพื่ธิิ�
143.	ดอกไมั้รั่วงที�แมั่ริัมั
144.	ไม่ัมัีคำาว่า...รััก
145.	ไอ้คลั�งทะเลโหด
146.	ถุยชื่ีวิต์
147.	แมั่เข้ยวหวาน
148.	บัณฑิิต์เหลือเดน
149.	โทน	ทุง่กรัะทิง

2523
150.	นายฮ้้อยทมัิฬ
151.	หยาดพื่ิรัุณ
152.	ดอกแก้ว
153	.	จ้ับกัง	กรัรัมักรัเต์็มัขั�น
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154.	มัันต์้องส้้
155.	ช่ื่างเขาเถอะ
156.	หงส์หยก
157.	ไฟ้นรักขุมัโลกันต์์
158.	ฝนต์กแดดออก
159.	ฉุยฉาย
160.	แถมัแหลกแจ้กสะบัด
161.	นายอำาเภัอคนใหมั่
162.	มัันมัือเสือ
163.	เสือน้อย
164.	จ้ากเธิอที�เขาพื่ิงกัน
165.	กากี
166.	สันกำาแพื่ง
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167.	พื่่อจ้๋า
168.	ผู้ิดหรั่อที�จ้ะรััก
169.	เจ้้าพื่ายุ
170.	รัุ้งเพื่ชื่รั
171.	ไอ้ย่ามัแดง
172.	รัักเธิอ...สุดหัวใจ้
173.	โชื่คดีที�รััก
174.	คลื�นเสน่หา
175.	2	พื่ยัคฆ์์
176.	ผู้้้หญ่ิง
177.	จ้ากครั้ด้วยดวงใจ้
178.	ผู้ีหัวขาด
179.	ย.ยอดยุ่ง
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180.	ค้่โจ้รั
181.	จุ้ฬาต์รัีค้ณ
182.	เมัียสั�งทางไปรัษณีย์
183.	ไกรัทอง
184.	อาอี�
185.	ฆ่์าเพื่รัาะแค้น

2524
186.	ดาวพื่รัะศุกรั์
187.	รัักข้ามัคลอง
188.	หมัามัุย่
189.	รัักครัั�งสุดท้าย
190.	สิงโต์คำารัามั
191.	ปลารั้าหอมั
192.	เสือมัังกรั
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2524
193.	หาเมัียให้ผัู้ว
194.	สนับมัือ
195.	ดิน	นำ�า	ลมั	ไฟ้
196.	โปลิศจ้ับขโมัย
197.	กำาแพื่งหัวใจ้
198.	แก้วกาหลง	
199.	สงครัามักับความัรััก
200.	แมั่ศรัีเรั่อน
201.	วันสังหารั
202.	แผู้่นดินต์้องส้้
203.	ถ้าเธิอยังมัีรััก
 รางวิัลส๊พรรณหงส์
 นักแสดงนำาชีายยอดเยี�ยม
204.	ดวงต์าสวรัรัค์
205.	ไอ้แก่น
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206.	มืัอปืนกรัะด้กเหล็ก
207.	บอกว่า...อย่ามัายุ่ง
208.	ผู้ึ�งแต์กรััง
209.	แมั่กาวาง
210.	5	คมั
211.	หัวใจ้ขายฝาก
212.	เจ้้าพื่่อภั้เข้ยว
213.	ล้กสาวจ้่าโท	
214.	คำาอธิิษฐานของดวงดาว
215.	ยางโทน
216.	จ้้้ฮุ้กกรั้
217.	สิงห์หนุ่มั
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218.	สิงห์คนองปืน
219.	กามันิต์	วาสิฏฐี
220.	ขังแดง
221.	รัักครัั�งแรัก
222.	อุ�ย..!	เขิน
223.	ไอ้ค่อมั
224.	นกน้อย
225.	สามัเสือสุพื่รัรัณ
226.	ค่านำ�านมั
227.	รัักโอ้รััก
228.	สุดทางรััก
229.	ล้กสาวแมั่ค้า
230.	เสน่ห์บางกอก
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231.	ดำาอำามัหิต์

2525
232.	พื่่อดอกรััก
233.	บุญ่ยัง	จ้ับกังกำาลัง	2
234.	สวัสดีไม้ัเรัียว
235.	ถล่มัค่ายนรักจ้างซีิฟ้้
236.	ถล่มัแผู้นจ้้าวโลก
237.	เพื่ชื่ฌฆ์าต์หน้าเป็น
238.	สายเลือดเดียวกัน
239.	พื่่อค้าแมั่ขาย
240.	พื่ยัคฆ์์รั้าย	6	แผู้่นดิน
241.	เต์้าฮ้วยเกศทิพื่ย์
242.	นักเลงโต์เมืัองอีสาน
243.	จ้้าวนรัก
244.	หลวงต์า	ภัาค	2
245.	เพื่ลิงภัห้ลวง
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2525
246.	ปรัะกาศิต์นักเลง
247.	นักเลงคอมัพื่ิวเต์อรั์
248.	พื่รัะเจ้้าเสือ	พื่นัท้ายนรัสงิห์
249.	ยอดรัักนักส้้	
250.	กรัะท่อมันกบินหลา
251.	คนล่าคน
252.	นำ�าพื่รัิกก้นถ้วย
253.	คุณนายซิาอุ
254.	วังผู้าเดือด
255.	ไอ้หนุ่มัรัถไถ
256.	ไอ้ผู้าง	รั.ฟ้.ท.
257.	มัาดามัยี�หุบ
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258.	ครั้ดอย
259.	อินทรัีบ้านดอน
260.	4	คิงส์
261.	เพื่ชื่รัต์ัดหยก
262.	นักฆ์่าขนต์างอน
263.	ยอดเยาวมัาลย์
264.	แว่วเสียงนางพื่รัาย
265.	นี�หรั่อมันุษย์
266.	เทพื่บุต์รัข้างถนน
267.	รัาศีสิงห์เจ้้าพื่รัะกาฬ
268.	ดาวพื่รัะเสารั์
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2525
269.	ปลากรัิมัไข่เต์่า
270.	แรังรััก
271.	แววมัยุรัา
272.	เฮ้งสองรั้อยปี
273.	ต์ะวันสีทอง
274.	ต์ามัรััก	ต์ามัฆ์่า

2526
275.	สงครัามัปาก
276.	มืัอปืน
  รางวิัลต๊�กตาทอง
  นักแสดงนำาชีายยอดเยี�ยม
  รางวิัลส๊พรรณหงส์ 
  นักแสดงนำาชีายยอดเยี�ยม 
277.	พื่ิษรััก
278.	มััทรัีที�รััก
279.	เพื่่�อน-แพื่ง
280.	ยอดพื่ยัคฆ์์นักเพื่ลง
281.	กรัะเบนธิง
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282.	แมั่ดอกกรัะถิน
283.	หน้เป็นสาวแล้ว
284.	บางกรัะทิง
285.	ไอ้ข้�เมัา
286.	พื่ยัคฆ์์ทมิัฬ
287.	สัญ่ชื่าติ์รัาชื่สีห์
288.	แหกนรักเวียต์นามั
289.	ลำาพื่้นดำา
290.	นางสิงห์แก้มัแดง
291.	แผู้่นดินเหล็ก
292.	คำาสั�งเสือ
293.	มันต์์รัักก้องโลก
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294.	อีสาวเมืัองสิงห์
295.	รัักกันวันละนิด	
296.	ไอ้	ป.4	(ไมั่มีัเส้น)
297.	หัวใจ้ทมัิฬ
298.	มัรักต์ดำา
299.	ดรัุณี	9	ล้าน
300.	ครัั�งหนึ�งเรัาเคยรัักกัน
301.	สิงห์ด่านเกวียน
302.	วีรัะบุรัุษสงครัามั
303.	นักเลงรั้อยคมั
304.	เจ้้าสาวเงินล้าน
305.	นิจ้
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306.	พื่ญ่ายมัพื่นมัรัุ้ง
307.	แมั่หัวลำาโพื่ง
308.	เกล็ดแก้ว
309.	ล้บคมัพื่ยัคฆ์์
310.	สาวภั้เขา
311.	สิงห์เดนต์าย
312.	เสี�ยวอีหลี
313.	เดี�ยวกรัะดก้เหล็ก
314.	นักเลงต์รัาควาย
315.	เห่าดง
316.	ดวงนักเลง
317.	อย่าดีกว่า
318.	น.ส.	เย็นฤดี
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319.	แควมัหาโหด
320.	สาวแดดเดียว
321.	มัังกรัห้าเล็บ
322.	เลขาคนใหม่ั
323.	พื่ยัคฆ์์ยี�เก
324.	จ้้าวภั้ผู้า
325.	ผู้้้แทนนอกสภัา
326.	บ้านน้อยกลางดง
327.	สั�งมัจั้จุ้รัาชื่
328.	อีสาวบ้านไรั่
329.	อั�งยี�
330.	ลืมัเสียเถิดอย่าคิดถึง
331.	ไผู้่ลำาพื่อง
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332.	นักรับปรัะจ้ัญ่บาน
333.	สเว็ต์เต์อรั์สีแดง
334.	เหล็กเพื่ชื่รั
335.	ดอกรัักบานหลังฝน
336.	ครั้ชื่ายแดน
337.	1	นรักโลกันต์รั์
338.	สัจ้จ้ะมัหาโจ้รั
339.	เข้�ยวฉลามั
340.	ยันต์ส์้้ปืน
341.	ล็อต์เต์อรัี�
342.	ไฟ้รัักผู้่านรัก
343.	เพื่ชื่รัภั้เรั่อ
344.	ป่าเดือด
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345.	อีเสือเทียน
346.	พื่รัหมัสี�หน้า
347.	มืัอปรัาบ	2	แผู้่นดิน
348.	100	เสน่หา
349.	ผู้่าโลกันต์์
350.	นำ�าผู้ึ�งป่า
351.	บ้านสีดอกรััก
352.	ยุทธิการักรัะด้กอ่อน
353.	สาวใจ้แต์ก
354.	มืัอเหนือเมัฆ์
355.	หน่วย	123

136 



137 



2527
356.	รัักของปรััศนีย์
357.	รััศมีัแข
358.	สิงห์รัถบรัรัทุก	2
359.	เหยี�ยวดง
360.	ปืนปรัะกาศิต์
361.	พื่ลิกแผู้่นดินล่า
362.	ถล่มัด่านปืน
363.	คาดเชื่ือก
364.	นักเพื่ลงผู้้้ยิ�งใหญ่่
365.	ข้าจ้ะอย้่คำ�าฟ้้า
366.	ข้ามัากับพื่รัะ
367.	โคต์รัคนจ้รัิง
368.	สวัสดีคุณนาย
369.	สวนทางปืน
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370.	รัักสุดหัวใจ้
371.	ชีื่
372.	อสิรัภัาพื่ของทองพื่น้	โคกโพื่
373.	มัังกรัลายไทย
374.	ฆ่์าข้ามัแดน
375.	เพื่ชื่รัต์ัดเพื่ชื่รั
376.	เสือลากหาง

2528
377.	จ้ับต์าย
378.	หักด่านเสือ
379.	ฟ้้ากำาหนด
380.	ผู้้้การัเรั่อเร่ั
381.	หกสี�เอี�ยว	พื่ยัคฆ์์เหนือเมัฆ์
382.	ไกรัทอง	ภัาค	2
383.	ปล้นลอยฟ้้า
384.	ขุมัทองแมั่นำ�าแคว
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385.	ไอ้ง้เห่า
386.	นักล่าสลาตั์น
387.	นักเลงสิบล้อ
388.	เพื่ชื่รัลำาพื่รัะเพื่ลิง
389.	หยุดโลก...เพื่่�อเธิอ
390.	สามัล้อซิี.๕
391.	กัลปังหา
392.	ปางรััก
393.	ไม่ัใหญ่่อย่าอย้่
394.	ต์ะวันยิ�มัแฉ่ง
395.	สาวลมักรัด
396.	ทับพื่ญ่าเสือ
397.	ไกลปืนเที�ยง
398.	เนื�อค้่
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399.	ส้้สะท้านเมัือง

2529
400.	ล่าด่วนนรัก
401.	เหนือฟ้้ายังมัีเซิียน
402.	เพื่ชื่รัสองคมั
403.	เปิดบัญ่ชีื่ฆ์่า
404.	นักเลงเรัียกพื่่อ
405.	เสือภั้พื่าน
406.	ภั้หินรั่องกล้า
407.	ล้กสาวพื่รัะอาทิต์ย์
408.	ฉลามัเหล็ก
409.	ปืนเถื�อน
410.	เก่ง	เฮ้ง	โหด	
411.	ยิงทิ�ง
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2529
412.	มืัอปรัาบมัหากาฬ
413.	ชื่นคนโต์
414.	วายรั้าย	4	คิงส์
415.	ดวลปืน
416.	สิงห์ต์้องส้้
417.	ล้กทุง่ฮ้อลิเดย์
418.	แหม่ัมักะปิ
419.	มืัอปรัาบทมิัฬ	
420.	ขุมัทองนรัก
421.	มืัอปรัาบพื่ญ่าเหยี�ยว
422.	โอวต์ี�
423.	มืัอปืนคนใหมั่
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424.	มืัอปืนผู้ีสิง
425.	กำานันแหนบทอง
426.	ต์ามัฆ่์า
427.	สงครัามัรั้อนรััก

2530
428.	ปล้นข้ามัโลก
429.	เพื่ชื่รั	7	เหลี�ยมั
430.	9	ทรัชื่น
431.	ลายพื่าดกลอน
432.	บ้าน
433.	เพื่ลงรัักเพื่ลงปืน
434.	มืัอปรัาบภั้ธิรั
435.	นักรับพื่บรััก
436.	หัวละแสน
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2530
437.	เดนมันุษย์
438.	สะใภั้เถื�อน
439.	ทำาไมัต์้องฆ์่า
440.	ขุมัทรััพื่ย์ทับทิมัดำา
441.	เพื่ชื่รัเสี�ยนทอง
442.	1+1	ฉึ�งแหลก
443.	พื่รัะรัามัทรังปืน
444.	ความัรัักเหมืัอนยาขมั
445.	ฆ่์าปิดปาก
446.	นักส้้ปฏิหาริัย์	
447.	รัอยเสือ
448.	มัหัศจ้รัรัย์สุดขอบฟ้้า
449.	เมัียหมัายเลข	๑
450.	พื่ลอยทะเล
451.	มันุษย์หมัาป่า
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452.	วอนเพื่ลงฝากรััก
453.	ล่าสุดโหด
454.	พื่ยัคย์รั้ายสวาท	60

2531
455.	อินทรัีภั้เขา
456.	ฟ้้าสั�งข้ามัาเกิด
457.	แก่นแก้ว
458.	สองต์รัะก้ลดิบ
459.	ชื่าต์ิอำามัหิต์
460.	ค้่แค้นปืนเดือด
461.	ลำาพื่้นแดง
462.	ทองเถื�อน
463.	พื่ายุยางแดง
464.	เพื่ชื่ฌฆ์าต์สีชื่มัพื่้
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465.	5	มันุษย์เหล็ก
466.	อย้่กับยาย
467.	ภั้ผู้าทอง
468.	สวย...เหี�ยมั
469.	มืัอปืน	2	ไอ้มัือดำา
470.	เพื่ชื่รัพื่ยัคฆ์รัาชื่
471.	มืัอปรัาบปืนดุ
472.	นักรับดำา
473.	ทอง	3
474.	อินทรัีแดง
475.	เพื่ชื่รัเหนือเพื่ชื่รั
476.	ดงพื่ญ่าเสือ
477.	ฆ่์า!	ดิบ.ดิบ
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478.	บ้าทะลุดิน
479.	โหดทะลุฟ้้า
480.	เทวดาสั�งต์าย
481.	7	สาวปรัะจั้นบาน
482.	เหยี�ยวพื่รัะกาฬ
483.	โคต์รัอำามัหิต์
484.	เสี�ยงต์าย
485.	เลือดแค้น	เล็ก	นกใน
486.	พื่ยัคฆ์์ภั้พื่าน
487.	เหยียบเสือท้าสิงห์
488.	ฟ้้าทลายโจ้รั

2533
489.	สงครัามัเพื่ลง	แผู้น	2
490.	คนพื่ันธิุ์ดุ
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2533
491.	ชื่าต์ิสิงห์ไอ้ฟ้้าผู้่า
492.	หินต์ัดเหล็ก
493.	ละเลงเลือด
494.	เพื่ชื่รัผู้่าปืน
495.	ภั้ต์อเวจ้ี
496.	คนเลี�ยงชื่้าง
497.	โหดเนื�อหิน

2534
498.	นักรับทมัิฬ

2535
499.	สองฝั�งโขง
500.	เจ้้าพื่่อทรัหด	

2536
501.	มืัอปืน	2	สาละวิน
 รางวิัลต๊�กตาทอง
 นักแสดงนำาชีายยอดเยี�ยม
502.	คน	-	ผู้้้ถามัหาต์นเอง

2537
503.	เสียดาย

158 



159 



2537
504.	ปลาบ้่ทอง
505.	บ้าน...ผู้ีหัวขาด
506.	เพื่ชื่รัพื่ันล้าน
507.	เพื่ลงรัักโขงชื่ีมั้ล
508.	สารัวัต์รัใหญ่่
509.	กำานันเสือบางนกแขวก
510.	สมัปรัารัถนา

2538
511.	บุญ่ชื่้	8	เพื่่�อเธิอ
512.	ผู้ีไม่ัมัีหลุมั
513.	โพื่ธิิ�หัก
514.	หมัอลำาปืนโหด
515	 หนุ่มันาข้าว	สาวลำานำ�ามั้ล
516.	มันต์์เพื่ลงรัักก้องโลก
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2539
517.	เสียดาย	2
 รางวิัลต๊�กตาทอง
 นักแสดงนำาชีายยอดเยี�ยม
518.	ค้่กรัรัมั	๒
519.	ปฏิบัต์ิการัสุดเหือด 
	 เฉพื่าะกิจ้	เสือดำา
520.	สามัสาวต์ะวันเพื่ลิง
521.	นักฆ์่ากรัะสุนเปลือย
522.	หนุ่มักลองยาว	สาวลำาซิิ�ง	

2544
523.	สุรัิโยไท

2546
524.	ต์ะเคียน
525.	บิวต์ี�ฟ้้ล	บ�อกเซิอรั์
526.	ลมัเยาวรัาชื่
527.	องค์บาก
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ลี่มเยาวัราช
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2547
528.	 ช้้ื่

2549
529.	เขาชื่นไก่

2550
530.	ต์ำานานสมัเด็จ้
	 พื่รัะนเรัศวรัมัหารัาชื่

2551
531.	ปืนใหญ่่จ้อมัสลัด
532.	องค์บาก	2
 รางวิัลส๊พรรณหงส์
 นักแสดงสมทบชีายยอดเยี�ยม
533.	ภัเ้ก็ต์

2553
534.	ซิามั้ไรั	อโยธิยา
535.	โคต์รัส้้	โคต์รัโส
536.	องค์บาก	3

2554
537.	คนโขน

2555
538.	ความัรักั	ศรัทัธิา	ปาฏหิาริัย์ 
 Season 2 
	 ต์อน	ธิรัรัมัชื่าต์ิบำาบัด
539.	ม้ัง	สงครัามัวีรับุรัุษ

2558
540.	พื่ันท้ายนรัสิงห์
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ภููเก็ต
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541.	หน่วยล่าสังหารั
542.	เขยสี�ทิศ
543.	ท้ายิง
544.	ที�รัักเธิออย้่ไหน
545.	บินเดี�ยว	เหยี�ยวพื่รัะกาฬ
546.	ปิดต์ำารัาฆ์่าโหด
547.	ผู้่าโลก	2	แผู้่นดิน
548.	ล้กรัักของแม่ั
549.	เลือดสีนำ�าเงิน
550.	สองสิงห์	สองแผู้่นดิน
551.	สารัวัต์รัใหญ่่	2
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อยู่่�ในความทรงจำำา
ตลอดไป
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“พ่ี่�เอก สรพี่งศ์์ ชาตรี พี่ระเอกท้�งในและนอกจำอ”

คุุณสรพงศ์์ ชาตรี หรือ “พี่่�เอก” เป็็นศ์ิลปิ็นดาราที่ี�คุนไที่ยที่้�งป็ระเที่ศ์ รวมท้ี่�ง
ตว้ผมร้�จั้กมานาน และชื�นชมบที่บาที่ในการแสดงภาพยนตร์ รวมที่้�งได�มีโอกาส
ติดตามชมในหลายเรื�อง

เมื�อมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอสีคุิ�วช่วงป็ี พ.ศ์. 2546 - 2547 ที่ำให�ที่ราบว่า 
พี� เอกได�มาสร�างองคุ์หลวงป็้� โตองคุ์ใหญ่่อย้่ริมถนนมิตรภาพช่วงขาเข�า 
จ้ังหว้ดนคุรราชสีมา ซ่ึ่�งต้�งอย้่บ�านโนนกุ่ม อำเภอสีคุิ�ว ซึ่่�งเป็็นภ้มิลำเนาของ 
คุุณดวงเดือน จิัไธสงคุ์ ภรรยาพี�เอก

ผมจัำไม่ได�ว่าได�มีโอกาสเจัอพี�เอกและคุณุดวงเดือนคุร้�งแรกช่วงไหน อย่างไร แต่
หลง้จัากน้�น ในฐานะนายอำเภอสคีุิ�ว กไ็ด�ไป็มาหาส้ก่บ้พี�เอกและคุณุดวงเดอืนอย้่
เป็็นป็ระจัำ ช่วยกน้ที่ำงานและช่วยกน้แก�ไขปั็ญ่หาหลายเรื�อง โดยเฉพาะพี�เอกและ
คุณุดวงเดอืน ได�มส่ีวนสนบ้สนนุการที่ำงานของภาคุราชการ ที่้�งด�านการศ์ก่ษา  
การสง้คุมสงเคุราะห์ และอกีหลายป็ระการ

การจัด้งานหารายได�ของกิ�งกาชาดอำเภอสคีุิ�ว กไ็ด�รบ้คุวามกรุณาจัากพี�เอกและ
คุุณดวงเดือน โดยให�ไป็ออกร�านในงานหลวงป็้�โต ที่ำให�กิ�งกาชาดอำเภอสีคุิ�ว 
ไม่ต�องลงทุี่นการแสดง ไม่ต�องจัด้หาผ้�ป็ระกอบการมาออกร�านจัำหน่ายสนิคุ�าตา่ง ๆ  
นอกเหนือจัากน้�น ในนามของม้ลนิธิหลวงป็้�โต ย้งได�ให�คุวามอนุเคุราะห ์
ออกคุ่าใช�จ่ัายในการจ้ัดร�านและเวทีี่ของกิ�งกาชาดอีกด�วย ที่ำให�กิ�งกาชาด 
อำเภอสีคุิ�วในช่วงน้�นสามารถลดต�นทีุ่นในการหารายได�เป็็นอย่างมาก 

หล้งจัากน้�น ผมก็ย�ายไป็ดำรงตำแหน่งที่ี�อื�นตามวิถีชีวิตราชการ แต่เมื�อมีโอกาส
กล้บมาทีี่�จ้ังหว้ดนคุรราชสีมา ผมก็จัะชวนคุรอบคุร้วไป็ที่ำบุญ่ก้บหลวงป็้�โตทีี่�
บ�านโนนกุม่ ซึ่่�งผมและคุรอบคุรว้กไ็ด�รบ้การต�อนร้บจัากพี�เอกและคุณุดวงเดือน
ด�วยคุวามอบอุน่เสมอมา 

การไป็เยี�ยมชมส้กการะหลวงป็้�โตในหลายวาระและหลายคุราที่ี�ผา่นมาน้�น ที่ำให�
ผมชื�นชมคุวามทุ่ี่มเที่และเอาจัริงเอาจัง้ของพี�เอกและคุณุดวงเดือนในการพฒ้นา
วิหารหลวงป็้�โตและภ้มิที่้ศ์น์โดยรอบอย่างสวยงามและต่อเนื�องมาโดยตลอด

เรียกว่าไป็ทีุ่กคุร้�ง ผมได�เห็นคุวามเป็ลี�ยนแป็ลงทีุ่กคุร้�ง และการได�พ้ดคุุยก้บ 
พี�เอกที่ำให�ที่ราบถง่คุวามเป็็นผ้�มวีสิย้ที่ศ้์น์ในการที่ี�จัะพ้ฒนาพื�นที่ี�บรเิวณนี�ให�เป็็น 
Landmark ของจ้ังหวด้นคุรราชสีมา ซึ่่�งพี�เอกก็สามารถที่ำตามแนวคิุดได�อย่างดี
ตลอดมาจันเป็็นรป้็ธรรมอย่างทีี่�เห็นในปั็จัจับุน้

พี�เอกและคุุณดวงเดือนเป็็นผ้�มีจัิตใจัอ้นเป็็นกุศ์ล เมื�อผมดำรงตำแหน่งรอง 
ผ้�ว่าราชการจ้ังหวด้แม่ฮ่่องสอนในปี็ พ.ศ์. 2551 จ้ังหวด้ได�จ้ัดงานกาชาดป็ระจัำปี็ข่�น 

นายู่วิเชียู่ร - นางณัฏ้ฐิินีภรณ์ั จำน้ทรโณัทยู้่
ผู่้�ว�าราชการจ้ำงหว้ดนครราชสีมา

20 ก้นยู่ายู่น 2565

พี�เอกและคุุณดวงเดือนได�ไป็ป็รากฏต้วทีี่�เวที่ีเหล่ากาชาดจั้งหว้ดแม่ฮ่่องสอนถ่ง  
3 คุนื ที่ำให�สามารถเรยีกผ้�ชมให�สนใจัเวที่ขีองเหล่ากาชาดจัง้หวด้ และสามารถ
ขายบ้ตรนาวากาชาดได�เป็็นจัำนวนมากในทุี่กคุนื

เมื�อมาดำรงตำแหน่งผ้�ว่าราชการจั้งหว้ดนคุรราชสีมา ผมก็ได�มีโอกาสมาป็ฏิบ้ติ
งานร่วมกบ้พี�เอกและคุุณดวงเดือนที่ี�วิหารหลวงป็้�โตบ่อยคุร้�ง ที่้�งในการต�อนร้บ
ผ้�ใหญ่่ที่ี�เดินที่างมาส้กการะหลวงป็้�โต ต�อนร้บแขกที่ี�ป็ระสงคุ์จัะมาเยี�ยมเยียน
วิหารหลวงป็้�โตอย้่เสมอ ๆ

เช่นเดยีวกน้ พี�เอกคุณุดวงเดอืนกไ็ป็ช่วยงานร�านกาชาดจ้ังหวด้นคุรราชสมีาเกอืบที่กุปี็

พี่่�เอก สรพี่งศ์์ ชาตรี จึึงเป็็นพี่ระเอกทั้้�งในและนอกจึอภาพี่ยนตร์

ในช่วงที่ี�โรคุติดเชื�อไวร้สโคุโรนา 2019 แพร่ระบาด มีการป็ิดพื�นทีี่�ต่าง ๆ ที่ำให�
ผมไม่ใคุร่ได�เดินที่างมาทีี่�วิหารหลวงป็้�โต และก็ที่ราบว่าพี�เอกก้บคุุณดวงเดือนก็
มีงานอื�น ๆ ทีี่�กรุงเที่พมหานคุร ว้นหน่�งก็ที่ราบข่าวจัากสื�อมวลชนว่า พี�เอกป็�วย
และต�องเข�าโรงพยาบาล แต่เนื�องจัากอย้่ในช่วงที่ี�ไม่สามารถเยี�ยมไข�ก้นได� ผม
กไ็ด�แตเ่พยีงโที่รศ์พ้ท์ี่หาคุณุดวงเดอืนเพื�อถามไถอ่าการและฝากกำลง้ใจัให�พี�เอก

สุดที่�าย กไ็ด�ข่าวว่าพี�เอกถง่แก่กรรม ผมและคุรอบคุรว้รบ้ที่ราบด�วยคุวามเสียใจั 
เหมือนเราส้ญ่เสียพี�ชายที่ี�เคุารพร้กไป็อย่างไม่มีว้นกลบ้

ถ่งพี�เอกจัะจัากโลกนี�ไป็แล�วก็ตาม แต่แนวคุวามคุิดทีี่�จัะพ้ฒนาวิหารหลวงป็้�โต 
ให�เป็็นสถานที่ี�สำคุ้ญ่ของจั้งหว้ดนคุรราชสีมา และของป็ระเที่ศ์ไที่ย ก็จัะย้งคุง 
ได�รบ้การสานตอ่จัากคุณุดวงเดอืน จัไิธสงคุ ์และมล้นธิหิลวงป้็�โต พรหมรง้ส ีต่อไป็

ชื�อเสียงในฐานะนก้แสดงเจั�าบที่บาที่ และคุณุงามคุวามดีในชีวติจัริงทีี่�ทุี่กคุนได�พบ 
ได�ร้�จั้กก้บพี�เอก จัะที่ำให�ชื�อของพี�เอก สรพงศ์์ ชาตรี ติดตร่งอย้่ในคุวามที่รงจัำ
ของคุนไที่ยที่้�งป็ระเที่ศ์ตลอดไป็

ด�วยบญุ่กศุ์ลที่ี�พี�เอกสร�างสมมาตลอด ขอให�ดวงวญิ่ญ่าณของ “พี�เอก” สรพงศ์ ์ชาตร ี
จังไป็ส้่สม้ป็รายภพด�วยเที่อญ่
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ผู้่�ที�น้�งอยู่่�ที�ข้�างหน�าข้องผู้มเป็นเด็กหน่�มผู้วิเข้�ม  
รป่ร�างส้นทด้ จำม่กใหญ่�กว�าเด็กหน่�มท้�วไป 
แต�ไม�ใช�แบบจำม่กข้องฝร้�งซึ่่�งเป็นที�นยิู่ม 
ข้องหน่�มสาวสม้ยู่ใหม�ท้�วไป (ถ่ึงกบ้บนิไปเกาหลี 
เพ่ี่�อให�หมอที�น้�นช�วยู่เหลาจำม่กให�ด่เป็นฝร้�ง ๆ)

“เด็กม้นเพิ�งสก่จัากเณร ทีี่�ว้ดดาวด่งษ์คุรบ้” 
คุุณสุรพงศ์์ โป็ร่งมณี ผ้�เป็็นแมวมองและคุอสต้มของบริษ้ที่ละโว�ภาพยนตร์ เล่า
“อยากเล่นหน้งอย่างง้�นเหรอ?” 
ผมถาม 
“อยากเล่นเป็็นต้วอะไร?”
“อะไรก็ได�คุร้บ” คุือคุำตอบ
คุงไม่ใช่อยากเล่นเป็็นพระเอกหรอกนะ เพราะพระเอกในสม้ยน้�น ต�องส้งใหญ่่สง่า 
อย่าง คุุณมิตร ช้ยบ้ญ่ชา หรือ กำยำล�ำส้นอย่าง คุุณสมบ้ติ เมที่ะนี
หรืออย่างน�อยก็ร้ป็ร่างสมส่วนอย่าง คุุณไชยา สุริย้น ที่ี�บที่บาที่ได�ตุ�กตาที่อง ถ่ง 3 ต้ว
ก็ที่ำให�คุุณไชยาเป็็นพระเอกได�อย่างเต็มตว้
แต่อย่างเด็กหนุม่ที่ี�คุุณจัี�ด (สุรพงศ์์ โป็ร่งมณี) นำมาฝาก 
อย่างมากก็เป็็นเพียงพระรองเที่่าน้�น!!
“แกชื�ออะไร” ผมถาม
“ชิ�นคุรบ้” เด็กหนุ่มตอบ
“อะไรนะ?” ผมถาม
“ชิ�นคุรบ้” เด็กหนุ่มตอบ “พ่อของผมชื�อช้�น ผมเลยชื�อชิ�น”
“ชื�อชิ�นก็คุงไม่ได� “
ลองคุิดด้ซึ่ิ “มิตร ช้ยบ้ญ่ชา แสดงป็ระกบคุ้่ก้บ ชิ�น”
“ใช�อีกชื�อก็ได�นี�คุร้บ” คุุณจัี�ดบอก
“ชื�ออะไรหรือคุร้บ” ผมถาม
“พิที่ยา เที่ียมเศ์วต คุรบ้” คุุณจัี�ดตอบ
“พิที่ยาก็ย้งดีกว่าชิ�น” ผมตอบ “สมบ้ติ เมที่ะนี เล่นป็ระกบก้บ พิที่ยา เที่ียมเศ์วต”
“พ่อต้�งชื�อให�เอง”
พระเจั�าวรวงศ์์เธอ พระองคุ์เจั�าอนุสรมงคุลการ บิดาของผมตด้บที่
“เอาต้วที่�ายของชื�อพ่อ เอามาผนวกก้บตว้ที่�ายของชื�อคุุณจัี�ด คุือ พงศ์์ เป็็นสรพงศ์์”
“สรพงศ์์ เที่ียมเศ์วต?” ผมถาม

“ไม่ใช่” เสด็จัร้บส้�ง “เอาชื�อของมุ�ยมาเป็็นนามสกุล เป็็น สรพงศ์์ ชาตรี”
สรพงศ์์ ชาตรี ชื�อคุ่อนข�างจัะลิเก
ไม่น่าจัะเป็็นชื�อของพระเอกได�นะคุร้บ

แต่ผมพลาดอย่างจั้งเลยคุร้บ
เพราะต่อมา สรพงศ์์ ชาตรี ได�เป็็นดาราอ้นด้บหน่�งของป็ระเที่ศ์ไที่ย และได�เป็็น 
ดาวคุ�างฟ้้าจันถ่งว้นที่ี� สรพงศ์์ ชาตรี จัากเราไป็ในว้นที่ี� 10 มีนาคุม พ.ศ์. 2565  
ทีี่�โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื�ออายุได� 73 ป็ี
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ตลอดระยะเวลา 52 ป็ีที่ี� สรพงศ์์ ชาตรีอย้่ในวงการบ้นเที่ิง สรพงศ์์ ชาตรี 
ได�แสดงภาพยนตร ์กว่า 500 เรื�อง และมเีพลงฮ่ติถง่ 5 อล้บ้�ม ที่้�งงานแสดง
ละคุรโที่รที่้ศ์น์อีกมากมาย

แต่ผลงานที่ี�ยิ�งใหญ่่ที่ี�สดุ ในคุวามคุดิของผมคุอืการสร�าง สมเดจ็ัพระพฒุาจัารย์  
(หลวงป็้�โต พฺรหฺมร้งสี) ที่ี�ใหญ่่ที่ี�สุดในโลก โดยเอกใช�คุวามเป็็นน้กแสดง 
ที่ี�ป็ระชาชนร้กร่วมกน้สร�างข่�นมา

ม้นเป็็นไป็ได�อย่างไร? ผมจัะเล่าให�ฟั้งคุรบ้
ว่าไป็แล�วม้นเริ�มต�นที่ี�ผม…
ป็กติแล�วผมจัะที่ดสอบผ้�ที่ี�มาสม้คุรเป็็นตว้แสดงในหน้งของผม

ในกรณีของ สรพงศ์์ ชาตรี ว้นที่ี�เขามาสม้คุรเป็็นน้กแสดง เขาจัะแต่งต้ว
ด�วยชุดที่ี�ดีที่ี�สุดของเขาคุือ ชุดสากล ใส่เสื�อนอกผ้กเนคุไที่ (ผมมาร้�ทีี่หล้ง
ว่าเป็็นชุดเก่งชุดเดียวของเขา)

“เอ�า เอก (ผมเรยีก สรพงศ์์ ชาตรีว่า “เอก”) แกอุ�มเด็กคุนน้�น แล�วกระโดด 
ข�ามร่องน�ำน้�น”

โดยไม่ล้งเลแม�แต่น�อย สรพงศ์์ ชาตรี ก�มลงอุ�มเด็กน�อยคุนน้�นแล�ววิ�ง  
แล�วกระโดดข�ามร่องน�ำทีี่�ผมบอก

ผลก็คุือ สรพงศ์์ ชาตรี ก้บเด็กน�อยกระโดดไม่ข�าม ที่ำให�สรพงศ์์ ชาตรี
ตกลงไป็ในร่องน�ำ
ชุดเก่งของ สรพงศ์์ ชาตรี เป็รอะเป้็�อนไป็ท้ี่�งต้ว ผมคิุดว่าสรพงศ์์ ชาตรี
ย้งจัำว้นน้�นได�
เพราะหลายปี็ตอ่มาเมื�อ สรพงศ์ ์ชาตรี กบ้เด็กน�อยคุนน้�น (ตุ�กตา จิันดานุช) 
ได�ร้บตุ�กตาที่องในว้นเดียวก้นจัากเรื�อง ถ�าเธอย้งมี ร้ก ร่วมก้บ 
คุุณเนาวร้ตน์ ยุกตะน้นที่์ สรพงศ์์ ชาตรี ย้งได�พ้ดถ่งเรื�องที่ี�เขาอุ�ม ตุ�กตา 
จัินดานุช กระโดดข�ามร่องน�ำในว้นน้�นเมื�อนานแล�ว
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สิ�งหน่�งที่ี�ผมนิยมในต้วของ สรพงศ์์ ชาตรี ก็คุือเขาไม่เลือกบที่ ถ�าบที่น้�นเป็็นบที่ที่ี� 
น่าสนใจั เช่นในเรื�อง “ห�องสีชมพ้” สรพงศ์์ ชาตรี จัะเลือกบที่ พิช้ย ซึ่่�งเป็็นบที่ต้วโกง 

การแสดงของ สรพงศ์์ ชาตรี ป็ระที่้บใจัผมมาก 

ที่ำให�ผมคิุดถง่ สรพงศ์์ ชาตรี ในบที่ของพระเอกในเรื�อง “ม้นมากบ้คุวามมืด” เรื�องของเรื�อง 
ก็คืุอพระเอกที่ี�หม่อมอุบล (แม่ของผมคุร้บ) เลือกไว� เคุ�าน้ดเราตอน สามโมงเช�า  
ซึ่่�งผมก้บที่ีมงานตื�นกน้ต้�งแต่ ตี 5 แต่พระเอกคุนด้งของเราเดินที่างมาถ่งตอนสามทีุ่ม่

ผมบอกแม่ของผมว่า “ผมขอเป็ลี�ยนพระเอก”

แม่ของผมเข�าใจั เพราะพระเอกคุนเดียวก้นน้ดถ่ายหน้งของเสด็จัที่ี�สระบุรี 
แต่พระเอกคุนด้งเกิดหมดอารมณ์เมื�อเดินที่างมาได�คุร่�งที่าง ก็ห้นรถกล้บกรุงเที่พฯ 
ป็ล่อยให�กองถ่ายของเสด็จักว่าร�อยชีวิตคุ�างเติ�งอย้่ในถ�ำที่ี�สระบุรี

“คุดิดแีล�วหรอืว่าจัะเอาเจั�าเอกเล่นเป็็นพระเอก” หม่อม (อบุล) ไม่คุ่อยจัะแน่ใจั
“คุิดดีแล�วจั�ะ” ผมตอบ แต่ในใจัไม่คุ่อยจัะม้�นใจัน้ก
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เป็็นอน้ว่าเราเลือกสรพงศ์์ ชาตร ีเป็็นพระเอกหนง้เรื�อง “มน้มากบ้คุวามมดื”

แต่ก่อนที่ี�ผมจัะเอาสรพงศ์์ ชาตรี เป็็นพระเอก ผมในฐานะเป็็นผ้�กำก้บในยุคุเบบี�บ้ม 
ที่ำให�ผมมีที่้ศ์นคุติ (Mindset) เหมือนก้บคุนร่วมสม้ยในยุคุน้�น คุือพระเอกหน้ง  
คุวรจัะเป็็นผ้�ชายที่ี�ด้สมชาย มาดแมนสมบ้รณ์แบบ นอกจัากน้�นย้งต�องพาไป็ฝึกอีก
หลายอย่าง ที่้�งส่งฝึกดำน�ำด�วยเคุรื�องสก้บ�า เรียนคุิวบ้� การใช�อาวุธต่าง ๆ เพราะจัะ
เป็็นพระเอกนี�ต�องร้�คุิวบ้� ร้�จั้กวิธียิงป็้น ฯลฯ

วน้แรก (ว้นเป็ิดกล�อง) คุุณจัี�ด (สุรพงศ์์ โป็ร่งมณี) จั้ดชุดให� สรพงศ์์ ชาตรี แต่งเสื�อผ�า
ตามคุาแรคุเตอร์มาถ่ายร้ป็
พอถ่งเวลาทีี่�ต�องมาโพสถ่ายภาพ ช่างภาพนิ�ง ออกคุวามเห็นที่้นที่ี
“ไม่เหมือนพระเอกที่ี�หม่อมเลือกเลยคุร้บ”
“ไม่หล่อเลย … ดำก็ดำ จัม้กก็โต จัะถ่ายย้งไงให�หล่อได�นี�”
ผมน้�งฟ้ังคุำด้แคุลนสารพ้ดที่ี�พร้�งพร้ จันพระเอกที่ี�น่าสงสารของผมน�ำตาไหลออกมา

ผมคิุดในใจัว่า “ไอ�พระเอกต้วดำ ๆ จัม้กโตคุนนี�แหละ ว้นหน่�งจัะคุรองตุ�กตาที่อง
มากกว่าพระเอกหน้งทีุ่กคุนในป็ระเที่ศ์ไที่ย”

“ม้นมาก้บคุวามมืด” จับไป็แล�ว
มน้อาจัจัะไม่ป็ระสบคุวามสำเร็จัในด�านรายได�เที่่าไรน้ก

แต่ม้นก็ได�สร�างพระเอกนางเอกคุ้่ใหม่ แล�วย้งสร�างดาวดวงใหม่ป็ระด้บวงการ เช่น  
คุมน์ อรรฆเดช, โดม สิงห์โมลี, ดามพ์ ด้สกร, พนม นพพร, ถนอม นวลอน้นต์ ฯลฯ

หล้งจัากน้�น…สรพงศ์์ ชาตรี ก็ได�ร้บพระราชที่านพระสุร้สวดี รางวล้ตุ�กตาที่อง ๕ ตว้ 
ซึ่่�งมากทีี่�สุดในป็ระว้ติศ์าสตร์

ชีวิตการที่ำงานร่วมก้นตลอด ๕๐ กว่าป็ี

เราเคุยป็ีนข่�นภ้กระด่ง ๔ คุร้�งภายในป็ีเดียว ตระเวนผจัญ่ภ้ยร่วมก้นที่้�วโลก 
ท่ี่องที่้�วเอเชยี ยโุรป็ อเมรกิา ที่้�งตะลยุภเ้ขาไฟ้เม�าที่เ์อ�ตนา่บนเกาะซึ่ซิึ่ลิี� ป็ระเที่ศ์อติาลี 
ทีี่�กำลง้จัะระเบดิ ฯลฯ เพื�อท่ี่องโลกหาโลเคุช้�นถ่ายหนง้…

ในชีวิตจัริง “ไอ�เอกก้บผม” เป็็นมากกว่า ดารา ก้บ ผ้�กำก้บ หรือ เจั�านาย

ไอ�เอก คุือ เพื�อน 

เป็็นสิ�งทีี่�แสนเสียดายที่ี�สุดที่ี�ไอ�เอกจัากไป็ก่อนแบบนี�
มีสิ�งคุ�างคุาที่ี�อยากที่ำด�วยก้นอีกมากมายน้ก

อยู่ากบอกว�า มง่จำะอยู่่�ในใจำก่เสมอ

ร้กมง่ ไอ�เอก

ด�วยู่ร้กและอาล้ยู่

บี� (หม�อมกมลา ยู่่คล ณั อยู่่ธยู่า)
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รำาล่กถ่ึง สรพี่งศ์์ ชาตรี 

ป็ี ๒๕๑๖ เป็็นป็ีที่ี�วงการหน้งไที่ย มีส้ญ่ญ่าณคุวามเป็ลี�ยนแป็ลงที่ี�น่า 
ตื�นเต�น จัากหน้งเรื�อง เขาชื�อกานต์ ของละโว�ภาพยนตร์ กำก้บโดย 
ม.จั.ชาตรีเฉลมิ ยคุุล หรือที่า่นมุ�ย แม�วา่สองสามป็กีอ่นหน�านี� เคุยมีคุวาม 
ตื�นเต�นจัาก หน้งเรื�อง โที่น ของสุวรรณฟิ้ล์ม กำกบ้โดยเปี็�ยก โป็สเตอร์ ช่างเขียน 
ใบป็ิดหน้งที่ี�ก�าวข่�นมากำก้บหน้ง แม�จัะเป็็นผ้�กำก้บมือใหม่ห้ดข้บ 
เป็ี�ยก โป็สเตอร์ ต้�งใจัทีี่�จัะที่ำหน้งไที่ยให�หลุดพ�นจัากคุำวิจัารณ์ของ
สื�อมวลชนและคุนด้ส่วนหน่�ง โดยเฉพาะกลุ่มที่ี�เรียกก้นว่าน้กศ์่กษาหรือ
ป็ญั่ญ่าชน ซึ่่�งร้งเกียจัหนง้ไที่ยวา่น�ำเนา่ คุอืย�ำซึ่�ำซึ่ากอย้ก่บ้ทีี่� เหมือนน�ำข้ง 
นิ�งจันกลายเป็็นน�ำเน่า โที่นจุัดป็ระกายคุวามเป็ลี�ยนแป็ลงระด้บหน่�ง คุือ 
เกิดคุวามหว้ง แต่เมื�อที่่านมุ�ยตามมาด�วย เขาชื�อกานต์ ผ้�ชมกลุ่มด้งกล่าว
ร้�ส่กม้�นใจัว่าคุวามหว้งเป็็นจัริงแล�ว หน้งไที่ยยุคุใหม่เกิดแล�ว ผมเป็็น 
คุนหน่�งที่ี�ร้�ส่กเช่นน้�น เวลาน้�นเป็็นน้กศ์่กษาป็ีสุดที่�าย แผนกอิสระ 
สื�อสารมวลชนและการป็ระชาสม้พน้ธ์ (ต่อมาคุอืคุณะนเิที่ศ์ศ์าสตร์) จัฬุาฯ 
แม�เวลาน้�นย้งไม่มีการสอนวิชาภาพยนตร์ แต่ผมก้บเพื�อนที่ี�สนใจั 
ภาพยนตรท์ี่ำชมรมภาพยนตรข์่�นในคุณะ เราได�ขา่ววา่นก้ศ์ก่ษาทีี่�วทิี่ยาลย้ 
วชิาการศ์ก่ษา ป็ระสานมิตร ได�ที่ล้เชิญ่ที่า่นมุ�ยไป็บรรยายสาธารณะทีี่�น้�น 
ซึ่่�งน่าจัะเป็็นคุร้�งแรก ที่ี�น้กศ์่กษาเชิญ่ผ้�กำก้บหน้งไที่ยไป็พ้ดให�ฟ้ัง 
ผมและเพื�อนก็เห็นว่า เราก็น่าจัะที่้ลเชิญ่ที่่านมุ�ยมาพ้ดที่ี�จัุฬาฯ บ�าง  
จั่งพาก้นบุกไป็โดยมิได�น้ดหมายที่ี�ว้งละโว� ซึ่่�งมีโรงถ่ายละโว�อย้่ด�วยที่ี� 
ซึ่อยพร�อมพงษ์ ถนนสุขุมวิที่

ป็รากฏว่าได�เฝ้าที่่านมุ�ยขณะกำล้งถ่ายที่ำหน้งใหม่ของท่ี่าน ในนาม 
พร�อมมิตรภาพยนตร์ เรื�อง เที่พธิดาโรงแรม เป็็นฉากภายนอก ใช�บ�านพก้
เลก็ ๆ  และเกา่โซึ่หลง้หน่�งของคุนที่ี�อาศ์ย้ในวง้เป็น็ฉากบ�านแมข่องไพศ์าล 
แสดงโดย สมภพ เบญ่จัาธกิลุ นก้แสดงหน�าใหม ่ซึ่่�งกำลง้พามาลี แสดงโดย 
วยิะดา อมุารนิที่ร์ น้กแสดงหน�าใหม่เชน่กน้ มาให�แม่ร้�จ้ัก ท่ี่านมุ�ยที่รงพก้
การถ่ายและให�เราเฝ้าที่้�งที่ี�มิได�น้ด เมื�อเราที่้ลว่ามาเพื�อขอที่้ลเชิญ่ที่่านไป็
พ้ดเรื�องหนง้ไที่ยทีี่�จุัฬาฯ บ�าง เพราะนก้ศ์ก่ษาเริ�มสนใจัดห้นง้ไที่ย ที่า่นมุ�ย 
ตร้สถามว่าพวกเราได�ด้หน้งเรื�องใหม่ของ ส้กกะ จัารุจัินดา แล�วหรือย้ง  
ที่่านที่รงหมายถ่ง ตลาดพรหมจัารีย์ ตร้สว่าเป็็นหน้งที่ี�ดีอีกเรื�องหน่�ง  
ที่รงยกย่องว่าเป็ี�ยก โป็สเตอร์ เป็็นห้วขบวนนำมาก่อนที่่าน และเวลานี�มี
ส้กกะตามมาอีก  เข�าใจัว่าเวลาน้�นหน้งสือพิมพ์เริ�มใช�คุำว่า คุลื�นล้กใหม่ 
เรียกผ้�กำก้บหน้งสองสามท่ี่านนี�บ�างแล�ว

สรปุ็ว่าท่ี่านมุ�ยที่รงร้บเชญิ่และยง้แนะนำให�เราร้�จ้ักกองถ่ายในวน้น้�น ที่รง
อวดว่าเรื�องนี�เป็็นการถ่ายที่ำซึ่าวนด์ออนฟิ้ล์มจัริง ๆ  ท่ี่านแนะนำช่างบน้ที่ก่ 
เสียงหนุ่ม คุอื นวิฒ้น์ สำเนยีงเสนาะ ที่รงบรรยายถง่การที่ำงานของเคุรื�อง 
บน้ที่ก่เสียงนากร�า บม้ไมค์ุ กล�อง ไฟ้ อย่างละเอียด ไป็จันกระที่้�งการวด้ 
องศ์าเคุลวนิอณุหภม้ขิองแสง อ�าว ผมเพิ�งสง้เกตว่าเดก็ยกรเีฟ้ลกซ์ึ่และยกไฟ้ 
ที่ี�กลมกลนือย้ก้่บคุนอื�น ๆ  ในกองถ่ายคุอื สรพงศ์์ ชาตร ีพระเอกหมอกานต์ 
จัากหน้ง เขาชื�อกานต์ ทีี่�สร�างคุวามสมหว้งให�แก่ผ้�ชมทีี่�อยากเห็นการ
เป็ลี�ยนแป็ลงของหน้งไที่ย ไม่ได�มีมาดเป็็นพระเอกอะไรเลย ด้เหมือนว่า
ตอนน้�นสรพงศ์์มไิด�รบ้บที่อะไรในเรื�องนี� ต่อมาท่ี่านมุ�ยจ่ังให�แสดงบที่แมงดา
ป็ระจัำโรงแรม และถก้นายที่หารมาเฟี้ยยิงตายไป็ฟ้รี ๆ 

ทีี่�เขียนเกริ�นมายาวนี� เพื�อจัะเล่าว่า ผมพบและร้�จั้กต้วสรพงศ์์ ชาตรี  
คุร้�งแรกคุือว้นน้�นของป็ี ๒๕๑๖ และย้งจัำภาพป็ระที่้บใจัในคุวามเป็็น 
คุนเล็ก ๆ คุนธรรมดาและมีเสน่ห์แบบคุนบ�านนอกของเขา

ถ่งว้นน้ด ที่่านมุ�ยเสด็จัมาบรรยายเรื�องหน้งไที่ยทีี่�จัุฬาฯ และโดยมิได� 
คุาดคิุด ป็รากฏว่าที่า่นมไิด�มาองค์ุเดยีว แตท่ี่รงพา สรพงศ์ ์ชาตร ีและวยิะดา 
อุมารินที่ร์ มาด�วย ที่่านว่าไม่มีอะไรจัะพ้ดมาก และว้นนี�หยุดการถ่ายจั่ง
เอาดารามาช่วย วน้น้�นมีนก้ศ์ก่ษามาฟั้งแน่นเต็มห�องป็ระชุมโดยทีี่�มมิใีคุร
ร้�วา่จัะมีดารามาโชว์ตว้ด�วย แสดงว่าท่ี่านมุ�ยและหนง้ไที่ยกำลง้ฮ่อตจัริง ๆ  
เมื�อเรียนจับ ต่อมาในป็ี ๒๕๑๘ ผมได�ไป็ช่วยที่ำงานเป็็นผ้�จั้ดการกองถ่าย  
ฝนแสนห่า ของละโว�ภาพยนตร์ โดย ยทุี่ธนา มกุดาสนิที่ เพื�อนสนิที่แต่คุร้�ง 
เรียนม้ธยมเป็็นผ้�กำก้บ ซึ่่�งเรื�องนี� สรพงศ์์ ชาตรี เป็็นพระเอก ร้บบที่ 
ล้กชาวนาภาคุอีสานที่ี�มาเรียนจับธรรมศ์าสตร์แล�วกล้บไป็พ้ฒนาชนบที่ 
บ�านเกดิ ผมจัง่ได�สม้พน้ธ์กบ้สรพงศ์์ในฐานะร่วมที่ำงาน เป็็นเวลาหลายเดอืน 
ได�เห็นคุวามเป็็นคุนธรรมดาของเขาช้ดเจันข่�น โดยเฉพาะได�เห็นคุวาม
สภุาพถ่อมตนและเป็น็มิตรกบ้ทุี่กคุน แต่เสียดายทีี่�สดุที่�ายหนง้สร�างไม่จับ 
และผมก็ไมไ่ด�กลบ้ไป็ในวงการสร�างหนง้อีก แตส่รพงศ์ ์ชาตรี ได�กลายเป็น็
น้กแสดงหล้กของที่่านมุ�ย พร�อม ๆ ก้บที่ี�ที่่านที่รงนำการพ้ฒนาหน้งไที่ย 
ส้่ยุคุใหม่จัริงจ้ัง ท่ี่านเป็็นผ้�กำก้บคุลื�นล้กใหม่ ในขณะทีี่�สรพงศ์์ก็เป็็น 
นก้แสดงหรอืพระเอกคุลื�นลก้ใหม ่ซึ่่�งเหนอืไป็จัากน้�นสรพงศ์ย์ง้กลายเป็น็
น้กแสดงระด้บดารายอดนิยม ที่้ดเที่ียมก้บพระเอกน้กแสดงยุคุก่อนหน�า 
เช่น สมบ้ติ เมที่ะนี และมีผลงานการแสดงมากและสม�ำเสมอในแต่ละป็ี 
เป็น็ทีี่�ร้�จัก้ของแฟ้นหนง้ไที่ยที่้�วป็ระเที่ศ์ ที่กุระดบ้ช้�น พด้ได�วา่หนง้ไที่ยยคุุ 
๒๕๑๕ - ๒๕๓๐ เป็็นยุคุสรพงศ์์ ชาตรี ด�วยเช่นก้น

ว้นเวลาผ่านไป็ไวเหมือนโกหก ป็ี ๒๕๔๗ หอภาพยนตร์ได�เงินนอก 
งบป็ระมาณ ๒ ล�านบาที่ จัาก นิคุม ม้สิกะคุามะ อธิบดีกรมศ์ิลป็ากร 
กอ่สร�างอาคุารพิพธิภณ้ฑ์ภ์าพยนตร์ไที่ยเล็ก ๆ  ทีี่�กลางทีุ่ง่ศ์าลายา นคุรป็ฐม 
เสร็จัแล�ว แต่ไม่มีงบสำหร้บการตกแต่งและจ้ัดแสดง จั่งคิุดการ 
ที่อดผ�าป็�าสามคุ้คีุข่�น ผมได�ข่าวว่าสรพงศ์ห์น้ไป็ใส่ใจัในการที่ำบุญ่ที่ำกุศ์ล 
ที่ำม้ลนิธิและสร�างวิหารสมเด็จัพระพุฒาจัารย์ หรือหลวงป็้�โต ใหญ่่โต
อย้่ที่ี�สีคุิ�ว นคุรราชสีมา จั่งน่กถ่งว่า พิพิธภ้ณฑ์์หน้งไที่ยก็เป็็นวิหารของ 
หนง้ไที่ย สรพงศ์์คุงจัะยนิดร่ีวมที่ำบญุ่ ซึ่่�งนอกจัากได�ร่วมบรจิัาคุเงนิก�อนใหญ่่ 
ที่ำให�กองผ�าป็�าสาม้คุคีุด้ดีเป็็นศ์รีแก่พิพิธภ้ณฑ์์แล�ว สรพงศ์์ย้งมาร่วม
อภิป็รายบนเวที่ีโรงละคุรแห่งชาติ สนามหลวง ทีี่�จั้ดเพื�อฉลองกองผ�าป็�า 
โดยพ้ดสน้บสนุนการอนุร้กษ์หน้งไที่ยและสิ�งของเกี�ยวก้บหน้งไที่ยของ
หอภาพยนตร์แห่งชาติ

หล้งจัากน้�น เมื�อหอภาพยนตร์ฯ ได�จ้ัดกิจักรรมบางรายการและเชิญ่ 
สรพงศ์์มาร่วมงาน สรพงศ์์จัะมาทุี่กคุร้�ง ด�วยจิัตใจัทีี่�ต�องการสน้บสนุน
งานของหอจัริง ๆ 

สรพงศ์์มาร่วมงานที่ี�หอภาพยนตร์คุร้�งเดยีว คุอืงานพมิพ์มือเที่�าบนลานดารา 
ทีี่�หน�าโรงหน้งศ์รีศ์าลายา นคุรป็ฐม เมื�อ ๒๖ พฤศ์จิักายน ๒๕๕๒  
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สรพงศ์์มาพิมพ์มือพร�อมก้บคุุณดวงเดือน จิัไธสงคุ์  
ภรรยา ที่า่มกลางแฟ้น ๆ  ภาพยนตร์ที่ี�มาร่วมชื�นชมมาก 
สมก้บคุวามเป็็นดารายอดนิยม ว้นน้�นสรพงศ์์ได� 
เข�าชมพิพิธภ้ณฑ์์ที่ี�เขามีส่วนร่วมสร�าง ชมเสร็จัแล�ว
ได�ออกป็ากป็วารณาต้วว่ามีอะไรทีี่�คุิดว่าเขาช่วยได�อีก 
ขอให�บอก

วน้น้�น ผมได�ถอืโอกาสถามถ่งสิ�งที่ี�ติดข�องใจัวา่ ที่ำไมเขา
จั่งสร�างหลวงพ่อโตให�มีขนาดใหญ่ทีี่�สุดในโลก สรพงศ์ ์
ตอบว่า เดิมเขาไม่ได�คิุดว่าจัะสร�างให�ใหญ่่โตมโหฬาร
อะไร แต่เมื�อไป็ป็ร่กษาพระทีี่�เคุารพน้บถือ ที่่าน 
บอกว่าจัะสร�างท้ี่�งที่ีให�สร�างให�ใหญ่่ ใหญ่่ทีี่�สุด ซ่ึ่�งเขา
ก็สงส้ยว่าที่ำไมต�องใหญ่่ ที่่านก็บอกว่าเมื�อใหญ่่แล�ว
คุนจัง่จัะมา มาด้คุวามใหญ่่ แล�วเราคุ่อยให�ธรรมะของ 
พระพุที่ธเจั�าแก่เขา สรพงศ์์ยอมร้บเหตุผลนี�จั่งที่ำ 
พระใหญ่่ ผมก็ยอมร้บคุำตอบน้�น และคุิดว่าบางทีี่ 
เราอาจัจัะต�องที่ำอะไรใหญ่่  ๆ หรือพิสดารใน 
หอภาพยนตร์บ�าง คุนจั่งจัะมา แล�วคุ่อยให�เขาด้
ภาพยนตร์ให�เกิดป็ัญ่ญ่า

เกอืบสบิป็ตีอ่มา คุอืวน้ทีี่� ๒๐ ก้นยายน ๒๕๖๑ สรพงศ์์
ร้บเชิญ่จัากหอภาพยนตร์ไป็ร่วมงานฉายภาพยนตร์
เรื�อง แผลเก่า ของ เชิด ที่รงศ์รี ที่ี�โรงหน้งสกาลา 
เป็็นการฉาย แผลเก่า ที่ี�ได�ร้บการอนุร้กษ์ข่�นใหม่โดย 
หอภาพยนตร์ เขาร่วมชมภาพยนตร์จันจับ ที่่ามกลาง
ผ้�ชมจัำนวนมากทีี่�มาฟ้้�นคุวามป็ระท้ี่บใจัผลงานอมตะ
ของเขาและของหน้งเรื�องนี� ว้นน้�นเป็็นคุร้�งสุดที่�าย 
ที่ี�ผมได�พบสรพงศ์์ และพบว่าเขาย้งคุงเป็็นสรพงศ์ ์
คุนธรรมดาทีี่�สุภาพ ถ่อมตนและเป็็นมิตรก้บทุี่กคุน
อย่างที่ี�เคุยร้�จั้ก  

สรพงศ์์เขียนข�อคุวามที่ิ�งไว�ในสมุดลงนามผ้�มาเยี�ยม
หอภาพยนตร์เมื�อคุร้�งก่อนว่า ขอขอบพระคุุณในการ
ต้�งม้�นอดที่นไม่ย่อที่�อทีี่�จัะร้กษาหน้งไที่ย จังภ้มิใจัว่า 
ที่่านได�ชุบชีวิตน้กแสดงภาพยนตร์ให�คุนรุ่นหล้งได� 
เห็นคุุณคุ่า...

ชาวหอภาพี่ยู่นตร์ภ่มใิจำ
ที�ได�ชบ่ชวิีต สรพี่งศ์์ ชาตรี

ให�ชาวไทยู่และชาวโลกเห็นคณ่ัค�า
ตลอดไป

โดม ส่ข้วงศ์์
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ดฉิัน้ร่�จ้ำกค่ณัสรพี่งศ์์ ชาตรี ต้�งแต�สมยู้่เข้าเป็นนายู่แบบ

ให�ค่ณัจำ้�ง เริงศ์ริิ ลมิอก้ษร ซึ่่�งมีร�านเส้�อใกล�ก้บ

ร�าน The Factory สยู่ามสแควร์ ซึ่อยู่ 2 ข้องดิฉัน้

ค่ณัสรพี่งศ์์เป็นคนพี่ด่น�อยู่ ส่ภาพี่ ยู่ิ�มง�ายู่ อ�อนน�อมถึ�อมตน  

มาพี่บเข้าอีกคร้�งทำางานด�วยู่ก้นในเร่�องความรก้คร้�งส่ดท�ายู่ข้องท�านม่�ยู่ 

สรพี่งศ์์มชี้�อเสียู่งมากข้้�นแล�ว แต�เข้าก็ยู่ง้ส่ภาพี่ อ�อนน�อม

เรียู่บง�ายู่เหม้อนเดิม  

คร้�งส่ดท�ายู่ทำางานด�วยู่ก้นในเร่�องบล้ลง้ก์เมฆ เข้าก็ยู้่งไม�เปลี�ยู่นแปลง

สิ�งหน่�งที�จำำาได� ค้อ เข้าจำะนำาไฟส�วนตว้มาด�วยู่ทก่คร้�ง

ถึามว�าเอามาทำาไม เข้าบอกว�า เข้าเป็นคนผิู้วคลำ�า ตาล่ก 

ต�องใช�ไฟช�วยู่ ไม�ให�ด่ไม�ด ีไม�อยู่ากให�ผู้ลงานข้องคนอ้�นเสียู่เพี่ราะผู้ม

ได�ยู่ิ�มอิ�มใจำทก่คร้�งที�นก่ถ่ึงเร่�องนี�

หล้บให�สบายู่นะเพ่ี่�อน

บญ่่ก่ศ์ลมากมายู่ที�เธอทำาไว�คงพี่าเธอไปสรวงสวรรค์

ช้�นชมเธอเสมอ ที�เป็นนก้แสดงคนหน่�ง

ซ่ึ่�งเป็นตว้อยู่�างที�ดแีก�ผู่้�ที�ได�พี่บเห็น

จำาก ภ้ทราวด ีมีชธ่น
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อาล้ยู่ ค่ณัสรพี่งศ์์

ข้อเรียู่กพ่ี่�เอกตามพ่ี่�โยู่กแ็ล�วกน้ 

กราบระล่กถ่ึงด�วยู่ความรก้และอาลยู้่

บด้นี�พ่ี่�เอกจำากไป คณ่ังามความดีที�พ่ี่�ได�ทำามา 

จำะตดิตราตรึงในใจำข้องทก่คนไปตลอด พ่ี่�เอกเป็นคนดี

มีจิำตใจำที�ดี ท้�งเร่�องงานการสร�างพี่ระ และการช�วยู่เหลอ้

คนที�อยู่่�ใกล�ว้ดให�ได�มงีานทำา ก็ทำาให�เข้ามอีาชพีี่

และเป็นอาชีพี่ที�ส่จำริต ต�อชวิีตผู้่�คนและครอบครว้

ได�อกีหลายู่ชวิีต มี�จำะจำดจำำาช�วงเวลาที�ด ีคณ่ังามความดี 

และมิตรภาพี่ที�ดจีำากที�พ่ี่�เอกเคยู่มอบให�มี�มาเป็นสิ�งที�มี

ความหมายู่มาก ตอนนี�พ่ี่�เอกกอ็ยู่่�กบ้คณ่ัดวงเด้อนที�วด้

มีค่ณัดวงเด้อนภรรยู่าที�น�ารก้คอยู่ดแ่ล และสานงานต�อ 

ร้กษาวิหารหลวงป่�โต มี�ก็สบายู่ใจำที�มีคนที�ดี

คอยู่อยู่่�ข้�าง ๆ พี่่� จำนวินาทีส่ดท�ายู่

มี�ข้อแสดงความเสียู่ใจำอยู่�างส่ดซึ่่�ง 

ข้อให�พี่่�เอกไปส่�ส่คติ ไม�ต�องห�วงอะไรแล�วนะคะ

พิี่ศ์ม้ยู่ วิไลศ์้กดิ�
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คำาไว�อาล้ยู่จำากหง�าว ถึง่ เอก

“เม่ื่�อหยาดฝนหยดพี่ราวจึากราวฟ้้า หม่ื่�นแสนห่าไล่แล้วทั้กุแห่งหน
ก็เป็รียบเหม่ื่อนมื่วลมื่หาป็ระชาชน จึก้ท่ั้วมื่ท้ั้นเตม็ื่แน่นท่ั้วมื่แผ่่นดิน”

นี�คุือบที่กวีส้�น ๆ  ในบที่นำภาพยนตร์ “ฝนแสนห่า” หน้งเรื�องแรกของผม 
ที่ี�มีเอกเป็็นดารานำ ผมได�ป็ระจ้ักษ์ในคุวามสามารถเป็ลี�ยนต้วเองเป็็น
ต้วละคุรได�อย่างน่าท่ี่�งของเอกโดยมิต�องซึ่้กซึ่�อมอะไรมากมาย เพียงแต่
อธิบายให�เขาเข�าใจัก็พอเพียง น่าชื�นชมมาก

แม�หนง้ทีี่�ถา่ยไป็กว่า 75% แล�วแต่ถก้ระง้บการสร�าง ด�วยผ้�สร�างปิ็ดกิจัการ
ไป็เสียก่อน แต่ผมก็ได�ป็ระสบการณ์ในการกำก้บภาพยนตร์ และเอกก็ได�
เริ�มต�นชีวิตคุ้่ก้บนางเอกหน้งเรื�องนี�ที่ี�ผมคุ้ดเลือกมาจัากเพื�อนร่วมรุ่นที่ี�
ธรรมศ์าสตร์ พิมพ์จั้นที่ร์ ใจัวงศ์์...

คุวามจัริงผมชื�นชอบเอกมาต้�งแต่ป็ ี3 เมื�อเขาร้บบที่หมอชาวบ�านใน “เขา
ชื�อกานต”์ และเมื�อผมเรยีนจับได�มาที่ำงานเป็น็ผ้�ชว่ยที่า่นมุ�ย เอกกแ็สดง
เป็น็ดารานำในบที่หนุม่ศ์ลิป็ากร “คุวามรก้คุร้�งสดุที่�าย” ที่ี�แตกตา่งกน้มาก 
ผมส้งเกตเห็นคุวามมีวิน้ย คุวามทุี่่มเที่ทีี่�เขามีต่องานเสมอ เอกเป็็นคุน 
ยิ�มง่าย ไม่เคุรียด เป็็นมิตรและมีอารมณ์ข้นเสมอเมื�ออย่้หล้งกองถ่าย  
แต่เมื�อ ผกก.ส้�งแอคุช้�นเขาก็เป็ลี�ยนไป็เป็็นต้วละคุรได�ที่น้ทีี่อย่างน่าท่ี่�ง

ต่อมาผมได�ร่วมงานก้บเอกอีกในหน้งของคุุณเชิด “แผลเก่า” ในหน�าทีี่� 
ผ้�ช่วยผ้�กำก้บ เอกยิ�งพิส้จัน์ถ่งศ์้กยภาพในการแสดงจันถ่งขีดสุดในบที่  
ไอ�ขว้ญ่ หนุ่มชาวบ�านขี�คุวบตีล้งกาบนหล้งคุวาย โดยไม่ต�องซึ่้กซึ่�อม  
จัะด�วยป็ระสบการณ์เฉพาะตว้หรอืพระอาจัารย์ท่ี่านมุ�ยที่ี�เอกรก้และเคุารพ 
ที่่านมาก ๆ  สอนมาดีให�มีคุวามจัริงใจัก้บการแสดงเสมอน้�น ถือว่าศ์ิษย ์
มีคุวามกต้ญ่ญู้ต่อคุร้ย่อมพาเขาไป็ส่้คุวามเจัริญ่อย่างแที่�จัริง...เอกเป็็น
คุนเช่นน้�น

ผมดีใจัมากทีี่�ได�ร่วมกำก้บก้บเพิ�มพล “ชีวิตบ้ดซึ่บ” มีส่วนที่ำให�เอกใน
บที่คุร้ผ้�โดนกดด้นจัากส้งคุมรอบด�านได�ร้บรางว้ลตุ�กตาที่อง ดารานำชาย
ยอดเยี�ยมต้วที่ี� 2 ป็ีติดก้บ “ส้ตว์มนุษย์” อนาคุตที่างการแสดงของเขาก็ 
พุ่งข่�นไป็เป็น็ดาวบนฟ้า้อยา่งไมม่อีะไรมาขวางได�ตอ่มาอกีนาน...จันได�เป็น็ 
ศ์ิลป็ินแห่งชาติในที่ี�สุด

เอกเป็็นที่ี�รก้เคุารพของที่กุคุนในวงการด�วยคุวามสามารถ วนิย้ คุวามทีุ่ม่เที่
ให�ก้บการแสดงอย่างจัริงจ้ังจัริงใจั คุวามเสมอต�นเสมอป็ลาย และคุวาม 
ไม่ถือต้วเลยส้กนิด ย่อมร้�ก้นไป็ที่้�วด�วยนิยามว่าเอก เป็็นคุนดี...

เอกเป็็นคุนพด้จัาสุภาพไพเราะ ผมย้งไม่เคุยเห็นเอกอารมณ์เสีย ที่ะเลาะ
วิวาที่ หรือเกรี�ยวกราดต่อทีี่มงานหรือใคุร ๆ เลย มีอย้่คุร้�งเดียวใน  
“ไฟ้นรกขุมโลก้นต์” หนง้บ้�แฟ้นตาซีึ่ของผม ทีี่�ถา่ยฉากเอกวิ�งพาลลนาหนี
เหล่าร�ายท้ี่�งโขยงในเชิงเขาหิน โดยมีผมก้บตากล�องถ่ายในเฮ่ลิคุอป็เตอร์
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จำากเพ่ี่�อนเก�าด�วยู่รก้และเคารพี่
หง�าว

(ยู่ท่ธนา ม่กดาสนิท)
30 เมษายู่น 2565

ตามไป็อย้่นาน จันเอกหยุดวิ�งแล�วตะโกนล้�นข่�นมาว่า “หง่าวลองลงมา 
วิ�งเองบ�างสิ ไม่ต้ดเสียทีี่” ผมห้นไป็ถามตากล�อง พิพ้ฒน์ พย้คุฆะ  
“ม้นนานเหรอเล็ก” “เกือบหมดแม�กเลยหง่าว” เล็กตอบ!!! และมาร้�จัาก 
ป็ากเอกภายหล้งว่า ทีี่�ตะโกนล้�นข่�นมาไม่ใช่เพราะโกรธ แคุ่ตะโกนแข่ง 
ก้บเสียงคุอป็เตอร์เท่ี่าน้�น...

เอกเป็น็คุนยด่ม้�นในพระศ์าสนาเพราะบวชเรียนมาแต่เลก็ ต้�งแตร่้�จัก้กน้มา
นานป็ ีเวลาคุยุเลน่ ๆ  อะไร เอกกม็ก้จัะวกเข�ามาหาพทุี่ธภาษติเสมอ คุวาม
ย่ดม้�นศ์ร้ที่ธานี�มิเคุยลดน�อยลง กล้บเพิ�มพน้ข่�นไป็ตามเวลา จัากการชอบ 
ที่ำบญุ่ ผ�าป็�ากฐนิ ไป็จันถง่สร�างพทุี่ธสถาน “วด้หลวงพอ่โต” ข่�นอยา่งมุง่ม้�น 
ที่ีละเล็กละน�อยจันสำเร็จังดงามยิ�งเป็็นพุที่ธบ้ชา...

เมื�อหลายป็ีก่อนผมได�เดินที่างไป็ชม เจัอเอกออกมาต�อนร้บและพาที่้วร์
พุที่ธสถานนี� ที่้�งวิหารเป็็นแบบกุฎาคุารอ้นโอฬาร ป็ระดิษฐานร้ป็หล่อ
สมเด็จัพระพุฒาจัารย์ (โต พรหมร้งสี) วิหารหลวงพ่อพระพุที่ธชินราช 
โรงที่าน บริการด�านอาหาร และห�องน�ำสุขาฟ้รี รายรอบไป็ด�วยสระ บ่ง 
ต�นไม�ใหญ่่น�อยงดงามน้ก...

ในตอนเย็นหล้งท้ี่วร์ว้ดแล�ว เอกพาผมเดินกล้บตามที่างร่มไม�งดงาม 
พร�อมเล่าเกรด็เลก็น�อยไป็เรื�อย ๆ  ผมลอบสง้เกตเห็นดวงตาทีี่�เป็น็ป็ระกาย 
เป็ี�ยมไป็ด�วยศ์ร้ที่ธาของเอกขณะเล่า จันผมเกิดคุวามป็ีติยินดีไป็ด�วย 
อยา่งยิ�ง จัะมใีคุรสก้กี�คุนที่ี�จัะที่ำคุวามฝนัของต้วเองให�เป็น็จัรงิได�หมดจัด 
ที่้�งในสายวิชาชีพของตนและสายย่ดม้�นในพระศ์าสนาอย่างม้�นคุง จันถ่ง
ป็ลายฝันเที่่าก้บสุภาพบุรุษเป็ี�ยมคุวามสามารถผ้�นี� สรพงศ์์ ชาตรี...และ
น้�นเป็็นคุร้�งสุดที่�ายทีี่�ผมได�เจัอเอก

ในวาระนี�ผมจั่งขอแสดงคุวามเสียใจัอย่างยิ�งต่อคุรอบคุร้วเอก และหว้ง
เป็็นอย่างยิ�งว่าผลบุญ่ที่ี�เขาได�อุทิี่ศ์ต่อพระศ์าสนาที่้�งที่างว้ตถุและจัิตใจั 
ที่ี�มุ่งม้�นของเขา คุุณพระศ์รีร้ตนตร้ยจัะช่วยคุุ�มคุรอง นำพาเขาไป็ส้่สุคุติ 
ในส้มป็รายภพตามผลบุญ่ทีี่�เขาได�ที่ำมาตลอดชีวิตด�วยเที่อญ่ฯ

ภาพี่ก้บท่ั้านมืุ่้ย 2517

ชีวิตบ้ดซบ

ชีวิตบ้ดซบ ความื่รก้คร้�งสุดทั้้าย ไฟ้นรกขุมุื่โลก้นต์
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อาล้ยู่ (เอก) สรพี่งศ์์ ชาตรี

เอ�ยู่...ช้�อ (เอก) สรพี่งศ์์ ชาตรี ไม�มคีนไทยู่คนไหน

ที�ไม�ร่�จ้ำก เข้าเป็นศิ์ษย์ู่เอกข้อง (ท�านม่�ยู่)

หม�อมเจำ�าชาตรีเฉัลมิ ยู่่คล ท�านม่�ยู่ป้�นให�เข้า

เป็นพี่ระเอกมาก้บม้อจำนโด�งด้งท้�วฟ้าเมอ้งไทยู่

โดยู่ส�วนตว้แล�วเอกเป็นคนดี มีอ้ธยู่าศ์ยู้่โอบอ�อมอารี  

ร่�จ้ำกเข้าร่�จ้ำกเรา ใครที�ได�ส้มผู้ส้เข้าจำะชอบและน้บถ้ึอเข้า 

สรพี่งศ์์ ชาตรี เคยู่ร�วมงานก้บผู้ม เป็นคนตรงต�อเวลา 

ผู้มรก้เข้าเหม้อนล่กเหมอ้นหลานคนหน่�ง

ระล่กถ่ึงเข้าเสมอ แต�เข้ามาด�วนจำากไปก�อนว้ยู่อน้ควร 

ข้อให�วิญ่ญ่าณัข้องเอกหลานรก้

จำงไปส่�ส่คติภพี่ด�วยู่เถิึด

ฉัลอง ภ้กดีวิจำิตร
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พี่ระเอก ศิ์ลปินแห�งชาติ

จำากแล�ว ข้ว้ญ่ใจำประชาชน ทราบข้�าว

เราใจำหายู่... อาล้ยู่ เสยีู่ดายู่จำริง ๆ...

 “สรพี่งศ์์ ชาตรี” นามนี� หม�อมเจำ�าชาตรีเฉัลมิ ยู่ค่ล

(ท�านม่�ยู่ ข้องพี่วกเรา) ประทานมา 

ด่แลเข้าตลอดชีวิตดจ่ำบดิาบง้เกิดเกล�า สมแล�วใคร ๆ ก็ร้กเข้า

ชวิีตห้กเหเกินคาดคิด

เราเห็นภาพี่เข้าก้บภรรยู่า “ดวงเดอ้น จิำไธสงค์”

ในชด่ข้าวบริส่ทธิ� ต�อนรบ้ผู้่�คนที�มาแสวงบ่ญ่ด�วยู่ใบหน�าเป่�ยู่มสข่้ 

บ�างก็พี่าครอบคร้วมาข้อกอดถึ�ายู่รป่กบ้พี่ระเอก

บ�างก็มาข้อสนทนาธรรม เพ่ี่�อสร�างสมบญ่่บารมี

มีเข้าเป็นสะพี่านบ่ญ่ด�วยู่เครดิตความซ้ึ่�อส้ตย์ู่

นำ�าใจำแฟนคล้บและเพ่ี่�อนฝ่ง อญ้่เชิญ่สร�าง

“หลวงพี่�อโต พี่รหมรง้ส”ี เป็นพี่ระบารมอีน้ศ์ก้ดิ�สทิธิ�

จำนเกิดวิหารใหญ่�โตดจ่ำวิมานก็ไม�ปาน

ผู้่�คนข้นานนาม “วด้สรพี่งศ์์”

ป�านนี� เข้าคงเสวยู่สข่้บนทิพี่ย์ู่วิมานที�เข้าปรารถึนา

การเกิดข้้�นแล�วจำากไป กฎธรรมดาข้องโลก แต�เราผู่้�เป็นมนษ่ย์ู่

อดไม�ได�ที�จำะ เสียู่ใจำ อาล้ยู่ เสยีู่ดายู่...ส่ภาพี่บร่ษ่สรพี่งศ์์

ข้อก่ศ์ลผู้ลบ่ญ่ที�ข้�าพี่เจำ�าสร�างมา  จำงส�งผู้ลไปถึ่งเข้าด�วยู่เถึิด

ไพี่รช้ ส้งวริบ่ตร
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อาล้ยู่สรพี่งศ์์

ผู้มร่�จ้ำกเอกมานานพี่อสมควร แสดงหนง้กบ้เอกกห็ลายู่เร่�อง แต�พี่ากย์ู่หนง้

ที�เอกแสดงเยู่อะมาก เอกเป็นคนส่ภาพี่เรียู่บร�อยู่ มีสม้มาคารวะต�อผู่้�ใหญ่�

เพ่ี่�อนบางคนพี่ด่ ก่ ม่ง ก้บเข้า เข้าก็ยู้่งพี่ด่ คณ่ั ผู้ม ตลอด ผู้มชอบการทำางานข้องเอก

เข้าตรงต�อเวลา มวิีนยู้่ดมีาก ระด้บพี่ระเอก นางเอก จำะถึ�ายู่หนง้วน้ละ 2 ควิ 9 น. ถ่ึง 18 น. 

เร่�องหน่�ง จำาก 21 น. ถ่ึง 5 น. อกีเร่�องหน่�ง บางคร้�งก็เลยู่มาถ่ึง 6 น. แต�เอกก็ยู้่งมา

ถึ�ายู่อกีเร่�องตามเวลา ถึ�ามาถ่ึงยู่ง้ไม�ต�องเข้�าฉัาก เอกกจ็ำะนอนในรถึ โดยู่ตดิเคร่�องเปิดแอร์

แล�วเปิดฝากระโปรงรถึไว� เพ่ี่�อไม�ให�เคร่�องร�อน พี่อถึง่ควิก็จำะลงไปถึ�ายู่ เป็นอยู่�างนี�มาตลอด 

แล�วเอกก็เป็นน้กแสดงเจำ�าบทบาทคนนง่ เอกแสดงอะไรกส็มจำริงไปหมด

เพี่ราะเอกเป็นคนศ่์กษาคาแรคเตอร์ตว้ละครที�เข้าจำะต�องแสดง นอกจำากน้�นเข้าก็ยู่ง้

ถึามผู่้�กำาก้บเสมอ ว�าฉัากนี�จำะให�แสดงยู่ง้ไง แล�วเอกก็ทำาได�สมจำริง

อยู่�างนี�นี�เองถ่ึงคว�ารางวล้มามากมายู่ แต�เอกก็ไม�เคยู่คยู่่ว�าต้วเองเก�ง

พี่ก้หล้งผู้มไม�ค�อยู่ได�เจำอก้บเอก แต�กต็ดิตามข้�าวเข้าตลอด ร่�ว�าเข้ามีนำ�าใจำ

ช�วยู่เหล้อเพ่ี่�อนร�วมอาชพีี่ที�ลำาบากไปมากมายู่ แล�วยู้่งทำาบญ่่ทำากศ่์ลมาตลอด

ว้ดหลวงป่�โตที�เข้าสร�างไว�ที�โคราช พี่อว�างเข้ากไ็ปสมำ�าเสมอ

ไปยู่น้ผู้้ดก๋วยู่เตี�ยู่วเลี�ยู่งผู้่�มาทำาบญ่่ และเป็นกน้เองกบ้ทก่คน

ข้อก่ศ์ลผู้ลบญ่่ที�เอกสร�างไว�ดีแล�ว จำงนำาดวงวิญ่ญ่าณัข้องเอก
ไปส่�ส่คตใินส้มปรายู่ภพี่ มีความส่ข้สงบช้�วนริน้ดร์

รอง เค�าม่ลคดี
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ความเป็นสรพี่งศ์์ที�เราร่�จ้ำก 
ค้อสิ�งใด

เมื�อพ้ดถ่ง สรพงศ์์ ชาตรี คุนรุ่นเราม้กจัะจัำโฆษณารณรงค์ุ
การข�ามถนนทีี่�สรพงศ์์พ้ดว่า “ผมเกือบจัะไม่ได�เป็็นสรพงศ์ ์
เหมือนอย่างทีุ่กว้นนี� ถ�าพลาดพล้�งถ้กรถชนต้�งแต่ว้นแรก 
ที่ี�เข�ากรุงเที่พฯ”

ในฐานะน้กเรียนภาพยนตร์ ในยุคุทีี่�ภาพยนตร์ไที่ยม้กได�ร้บ 
คุำวิจัารณ์ว่าน�ำเน่า มีการแสดงทีี่�ไม่สมจัริง แต่เมื�อได�มาชม
บที่บาที่ของไอ�ขว้ญ่จัากภาพยนตร์เรื�อง แผลเก่า ของคุุณเชิด 
ที่รงศ์รี คุวามคิุดน้�นก็เป็ลี�ยน เพราะได�เห็นคุวามงดงามผ่าน
การแสดง ที่้�งบที่ที่ะเล�นน่าร้กไป็จันถ่งฉากดราม่าน�ำตาริน 
ในตอนที่�าย นอกจัากเป็็นภาพต้วแที่นของหนุ่มไที่ยชนบที่ 
สรพงศ์ย์้งเคุยร้บบที่หมอ จิัตรกร น้กร�อง ที่หาร ตำรวจั พระ 
จันสงส้ยว่าบที่ใดที่ี�สรพงศ์์ไม่เคุยแสดงบ�าง 

สรพงศ์์เป็็นน้กแสดงคุ้่บุญ่ของหม่อมเจั�าชาตรีเฉลิม ยุคุล 
หน่�งในคุลื�นล้กใหม่ของวงการภาพยนตร์ไที่ย ในยุคุทีี่�วงการ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไที่ยเริ�มป็ร้บเป็ลี�ยนจัากยุคุ 16 มม.ที่ี�
ดำเนินมายาวนานน้บจัากสิ�นสุดสงคุรามโลกคุร้�งทีี่� 2 จั่งมี 
โอกาสได�แสดงบที่บาที่ทีี่�หลากหลาย และกลายเป็็นดาราแม่เหลก็ 
หรือศ์้นย์กลางสำคุ้ญ่ของวงการภาพยนตร์ไที่ยยุคุ 35 มม. 
แม�กระน้�น สรพงศ์์ก็ไม่ป็ฏิเสธงานของผ้�กำก้บหน�าใหม่ อย่าง 
ลมเยาวราช ของมะเดี�ยว ช้เกียรติ ศ์้กดิ�วีระกุล หรือหน้งส้�น 
เรื�อง ภ้เก็ต ของ อาทิี่ตย์ อ้สสร้ตน์  

สรพงศ์์ ชาตรี จั่งเป็็นน้กแสดงภาพยนตร์อาชีพมากกว่าเป็็น
ดารา และพระเอกทีี่�คุรองใจัแฟ้นภาพยนตร์ไที่ยที่้�วป็ระเที่ศ์
อย่างยาวนานกว่าคุร่�งศ์ตวรรษ 

สรพงศ์์ ชาตรี ย้งเป็็นบุคุคุลในวงการภาพยนตร์ไที่ยทีี่�มอง
เห็นคุวามสำคุ้ญ่ของการมีหอภาพยนตร์และป็วารณาต้วทีี่�จัะ
ช่วยสน้บสนุนหอภาพยนตร์เสมอ ในบรรดาภาพยนตร์กว่า 
550 เรื�อง (หรือมากกว่าน้�น) ป็ัจัจัุบ้น หอภาพยนตร์มีเพียง 
300 กว่าเรื�องเที่่าน้�น จั่งเป็็นภารกิจัของหอภาพยนตร์ในการ 
แสวงหาภาพยนตร์ที่ี�ขาดหายไป็ เพื�อเติมเต็มป็ระว้ติศ์าสตร์
ภาพยนตร์ไที่ยและให�คุนอนาคุต ได�มาศ์่กษาคุ�นคุว�าถง่คุวาม
เป็็น สรพงศ์์ ชาตรี ต่อไป็
 

ชลิดา เอ้�อบำารง่จิำต
ผู่้�อำานวยู่การหอภาพี่ยู่นตร์

(องค์การมหาชน)
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คนดีไม�สิ�นกร่งศ์รีอยู่่ธยู่า มีให�เห็นในอดีต

คนดีมีฝ่ม้อ มีให�เห็นในวงการบ้นเทิง

สรพี่งศ์์ ชาตรี เป็นน้กแสดงผู่้�มีฝ่ม้อคนหน่�ง

ที�มีความซึ่้�อสต้ยู่์ กต้ญ่ญู่ มีศ์ีลธรรมประจำำาใจำ

บ้�นปลายู่ชีวิตได�สร�างม่ลนิธิสมเด็จำโต พี่รหมร้งสี

ไว�ใหญ่�โตที� อ.สีคิ�ว จำ.นครราชสีมา

สรพี่งศ์์ ชาตรี ทำาในสิ�งที�หลายู่คนทำาไม�ได�

พี่่�เอก สรพี่งศ์์ เคยู่ร้บบทหลวงตา

ในเร่�อง หลวงตามหาชน

นานน้บ 10 ป่ ข้องบริษ้ท ทีวีธ้นเดอร์ จำำาก้ด (มหาชน)

ออกอากาศ์ทาง ไทยู่ทีวีสีช�อง 3

ผู้ลงาน และความดีข้องท�านยู่้งคงตราตรึง

อยู่่�ในใจำตลอดมา

ข้ออำานาจำแห�งความดีที�ท�านได�ทำาไว�จำงดลบน้ดาลให�ท�าน

ไปส่�สค่ติภพี่ในสรวงสวรรค์ด�วยู่เทอญ่

สมพี่งษ์ วรรณัภิญ่โญ่
ประธานบริษ้ท ทีวีธน้เดอร์ จำำากด้ (มหาชน)

196 



เฮ่ียร้�จั้กพี�เอกคุร้�งแรก ต้�งแต่ย้งไม่ได�เริ�มที่ำงาน ร้�จั้กในฐานะ
เป็็นแฟ้นภาพยนตร์ ซึ่่�งขณะน้�นพี�เอกเป็็นดารานก้แสดงที่ี�เก่ง 
มีคุวามสามารถและป็ระสบคุวามสำเร็จั ทีี่�มีแฟ้น ๆ ชื�นชม
ที่้�วป็ระเที่ศ์

แต่แล�วในว้นหน่�งก็เหมือนฟ้้าลิขิต ให�เราท้ี่�งคุ้่ได�มีโอกาสมา
ร่วมงานก้น ในว้นที่ี�เฮ่ียที่ำธุรกิจัเพลงและก่อต้�ง บริษ้ที่ RS 
Sound ส่วนพี�เอกทีี่�แม�จัะเป็็นพระเอกอ้นด้บ 1 ของป็ระเที่ศ์ 
ที่ี�มีชื�อเสียงด�วยคุวามสามารถและคุุณภาพในงานด�านการ
แสดง แต่พี�เอกย้งไม่เคุยมีป็ระสบการณ์งานบ้นเที่ิงในสาขา
ศ์ิลป็ินเพลง ด�วยส่วนต้วที่ี�ไม่มีพื�นฐานและย้งไม่มีคุวามถน้ด 
แต่พี�เอกมีคุวามมุ่งม้�นต้�งใจัอยากให�แฟ้น ๆ ได�เห็นอีกหน่�ง
คุวามสามารถของเขา จัง่ที่ำให�เฮ่ียก้บพี�เอกได�มีโอกาสพบป็ะ
พด้คุุยและที่ำงานด�วยก้น

ผา่นไป็เพยีง 1 ป็ ีอล้บ้�มแรก ห้วใจัไมเ่สรมิใยเหลก็ของ สรพงศ์์ 
ชาตร ีกค็ุลอดออกมา และกโ็ดง่ดง้ภายในช้�วข�ามวน้ กลายเป็น็
เพลงฮิ่ตในสไตล์สว่นต้วทีี่�ที่ำให�ทุี่กคุนได�เห็นอกีคุวามสามารถ

สร่ช้ยู่ เชษฐิโชติศ์้กดิ�
ประธานเจำ�าหน�าที�บริหาร อาร์เอส กร่�ป

หน่�งของพี�เอก ทีี่�มีเอกล้กษณ์ และเป็็นอีกหน่�งผลงานที่ี� 
โดดเด่นเป็็นที่ี�ชื�นชอบของแฟ้น ๆ โดยที่้นที่ี

จัากการได�มีโอกาสร่วมงานก้บพี�เอกอย่างใกล�ชิดในช่วงเวลา
กว่า 10 ป็ี ที่ี�พี�เอกได�ที่ำงานก้บ RS พี�เอกเป็็นคุนที่ี�มีวิน้ยใน
การที่ำงาน มีคุวามพยายามส้ง มุ่งม้�น เอาจัริงเอาจั้ง และให�
เกียรติผ้�ร่วมงานไม่ว่าจัะเป็็นรุ่นพี� รุ่นน�อง หรือแม�แต่ทีี่มงาน 
ที่้�งย้งเป็็นคุนสุภาพและถ่อมต้ว จั่งกล่าวได�ว่า พี�เอกเป็็น 
แบบอย่างของคุนที่ี� ‘ร้กดี’ ‘ใฝ�ดี’ ทีี่�จัะที่ำแต่สิ�งดี ๆ ในชีวิต

บ้ดนี� พี�เอกได�จัากไป็แล�ว แต่ฝากผลงานไว�มากมาย ฝาก 
ชื�อเสยีงไว�กบ้คุนรุน่หลง้ทีี่�ยง้คุงรก้และชื�นชม ฝากหลก้ป็ฏบิต้ติน 
อ้นดีงามไว�ได�อย่างน่าจัดจัำ ซึ่่�งเฮ่ียเชื�ออย่างยิ�งว่าจัะเป็็น 
แบบอย่างของคุนบ้นเที่ิงในรุ่นต่อ ๆ  มา ในการนำไป็ใช�เป็็น
แนวที่างในการดำเนินชีวิตต่อไป็

สุดที่�ายนี� เฮ่ียขอให�ดวงวิญ่ญ่าณของพี�เอกไป็ส้่ภพภ้มิที่ี�ดีตาม
บุญ่กุศ์ลที่ี�พี�ได�สร�างสมมาอย่างยาวนาน
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สรพี่งศ์์ ชาตรี
พี่ระเอกตลอดกาลข้องหน้งไทยู่

บริษ้ที่ ไฟ้ว์สตาร์ โป็รด้กช้�น จัำก้ด ได�สร�างภาพยนตร์ไที่ยมากมาย  
ซึ่่�งมีคุุณสรพงศ์์ ชาตรี เป็็นผ้�แสดงนำในภาพยนตร์ท้ี่�ง 18 เรื�องของเรา 
ล�วนป็ระสบคุวามสำเร็จัอย่างดีเยี�ยม 

 3 นก้ส้�ผ้�ยิ�งใหญ่่ กำก้บโดย ที่้บที่ิมสยาม
 เที่วดาเดินดิน กำก้บโดย หม่อมเจั�าชาตรีเฉลิม ยุคุล 
 ไฟ้รก้สุมที่รวง กำก้บโดย รุจัน์ รณภพ
 ลุย กำกบ้โดย รุจัน์ รณภพ 
 10 ยอดแสบ กำกบ้โดย ฉ้ตรเที่พ
 รก้ระแวง กำกบ้โดย พ้นธุ์เที่พ อรรถไกว้ลวที่ี 
 บ้ณฑ์ิตเหลือเดน กำก้บโดย ชาย มีคุุณสุต 
 ไผ่แดง กำก้บโดย เพิ�มพล เชยอรุณ
 หยาดพิรุณ กำก้บโดย พน้ธุ์เที่พ อรรถไกว้ลวที่ี 
 อย้่อย่างเสือ กำกบ้โดย ชาย มีคุุณสุต 
 คุำอธิษฐานของดวงดาว กำก้บโดย ชาย มีคุุณสุต 
 หลวงตา 2 กำก้บโดย เพิ�มพล เชยอรุณ
 สงคุรามป็าก กำกบ้โดย เพิ�มพล เชยอรุณ 
 เพชรต้ดเพชร กำกบ้โดย ส้กกะ จัารุจิันดา 
 กล้ป็ังหา กำกบ้โดย กฤษณ์ บุญ่ป็ระพฤกษ์ (แจั�สสยาม) 
 บุญ่ช้ 8 เพื�อเธอ กำก้บโดย บ้ณฑ์ิต ฤที่ธิ�ถกล 
 18 ฝนคุนอ้นตราย กำก้บโดย พจัน์ อานนท์ี่ 
 สตางคุ์ กำก้บโดย บ้ณฑ์ิต ฤที่ธิ�ถกล

ผลงานของคุุณสรพงศ์์ ชาตรี ทีี่�ร่วมงานก้บ บริษ้ที่ ไฟ้ว์สตาร์ และ 
จัากผลงานของผ้�กำก้บภาพยนตร์หลาย ๆ ที่่านของเรา ซึ่่�งบางที่่าน 
ได�เสียชีวิตไป็แล�ว

ตลอดเวลาที่ี�ร่วมงานก้น คุุณสรพงศ์์ ชาตรี เป็็นคุนสุภาพอ่อนน�อม  
เป็็นที่ี�ร้กและชื�นชมก้บผ้�ร่วมงานทุี่กคุนทีุ่กแผนก รวมถ่งคุุณงามคุวามดี
อ้นเป็็นล้กษณะอ้นป็ระเสริฐ จัะเป็็นกุศ์ลส่งให�วิญ่ญ่าณคุุณสรพงศ์์ ชาตรี 
พบแต่คุวามสงบสุขในส้มป็รายภพเที่อญ่

ด�วยู่ความระล่กถ่ึง

บริษ้ท ไฟว์สตาร์ โปรด้กช้�น จำำากด้
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เม้�อว้นเวลามาถึง่.........ไม�อยู่ากให�มีว้นนี�เลยู่
แที่บจัะเรียกได�ว่า “เอก สรพงศ์์ ชาตรี” เป็็นเพื�อนร้กก้บ “คุุณคุมน์ อรรฆเดช”  
เมื�อป็ี 2515 ได�ร่วมแสดงภาพยนตร์ เรื�อง “ม้นมาก้บคุวามมืด” ของหม่อมเจั�า 
ชาตรีเฉลิม ยุคุล (ที่่านมุ�ย) 

คุวามผก้พ้นกน้มานานเมื�อมาร่วมงานในนามโคุลีเซึ่ี�ยมฟิ้ล์ม การกำกบ้ของ คุณุคุมน์ อรรฆเดช

พี่.ศ. 2522 เ รื�องแรก “อย่้ก้บก๋ง” แสดงร่วมก้บน้กแสดงไต�หว้น อี�หมิง  
(น้กแสดงที่ีวีเรื�องด้งในบ�านเรา เป็าบุ�นจัิ�น) 

พี่.ศ. 2523 “เจั�าพายุ” ป็ระกบก้บ สมบ้ติ เมที่ะนี แสดงร่วมก้น (เมื�อก่อนนำ  
สมบ้ติ – สรพงศ์์ มาป็ระกบก้นถือว่าด้งมาก ภาพยนตร์ฟ้อร์มใหญ่่ และ
ต�องเป็็นผ้�กำก้บทีี่�มีฝีมือเท่ี่าน้�น เขาถ่งยอมป็ระกบ)

พี่.ศ. 2524 เสอืภ้เขา จัากการพล�อตเรื�องของคุณุคุมน์ อรรฆเดช - คุณุเชษฐ์ ชช้วาล  
เพื�อที่ี�จัะลงตีพิมพ์ในหน้งสือบางกอก (คุุณวิชิต ที่ราบ โคุลีเซึ่ี�ยมสร�าง  
จัะโที่รมาสอบถามแล�วจัะรบีลงตีพิมพ์ในหนง้สอืบางกอก เป็็นเคุรดติผ้�เขยีน)  
“เสือภเ้ขา” ได�วางต้ว สรพงศ์์ อาจัารย์ไพจิัตร ศ์ภุวาร ี- ดาวน�อย ศ์รบีญุ่เรอืง 
 ได�มาขอให�พรพมิลช่วยพด้กบ้คุณุคุมน์ ให�นำ “จัารุณี สขุสวส้ดิ�” มาร่วม 
แสดงด�วย อาจัารย์ไพจัติรกบ้พรพมิล เราสนทิี่กน้ เพราะร้�จัก้อาจัารย์มา
นานมากต้�งแต่เป็็นลก้คุ�าธนาคุารกรงุเที่พ อาจัารย์สอนอย้ก่ารช่างอนิที่ราชย้  
ป็ระต้น�ำ ขน้อาสารบ้เรื�องไป็เจัรจัา คุณุคุมน์เป็็นคุนมเีหตผุล อาจัารย์บอกว่า 
เมื�อเดก็ดง้จัะได�มาใช�ในที่มีพวกเรา เมื�อเห็นดี คุุณคุมน์ไป็แก�เรื�อง แก�บที่
ใหม่ให� “จัารุณ”ี เป็็นผ้�หญิ่งทีี่�เก่ง ในรป้็แบบภาพยนตร์ใหม่ (เหาะ เหิน  
เดินอากาศ์ได�) จัารุณีคุวงมีดก้บหน�ากล�อง (ถ�าไม่งาม คุุณคุมน์จัะเป็็น 
สแตนด์อินมอืคุวงให� นิ�วคุณุคุมน์สวยคุ่ะ) เสอืภเ้ขาป็ระสบคุวามสำเรจ็ัมาก 
ต�องขอบคุณุคุณุเอกเรื�องคุวิ ให�คุวิต่อคุร้�ง 7 วน้ 7 คุนื ข่�นเชยีงราย ถ่ายที่ำได�  
สมใจันก่ของผ้�กำกบ้ ตื�นตี 3 ข่�นดอยเก็บบรรยากาศ์ เรื�องนี�คุณุเอกเหนื�อยมาก 
(คิุวน้กแสดงสำคุญ้่มาก งานจัะออกมาดี ต�องได�คิุว งานจัะเกิดคุวามละเมียด
สมจัริง ซึ่่�งเป็็นสิ�งที่ี�ผ้�กำก้บต�องการ) เมื�อนำออกฉาย เป็็นภาพยนตร์ทีี่� 
ที่ำเงนิมาก จัารณุ ีสขุสวส้ดิ� เกดิเต็มต้วจัากเสอืภเ้ขา 

พี่.ศ. 2525 เพชรตด้หยก ร่วมแสดงกบ้ ฉเีส�าเฉยีน นก้แสดงด้งจัากฮ่่องกง (จัากที่วีเีรื�อง
กระบี�ไร�เที่ยีมที่าน) น้กแสดงหญิ่ง น้นที่ดิา แก�วบว้สาย - ม.ล.สรุย์ีว้ล สรุยิง

พี่.ศ 2526 ไอ�ผาง ร.ฟ้.ที่. แสดงคุ้่ก้บ ม.ล.สุรีย์ว้ล สุริยง

พี่.ศ. 2526 พยคุ้ฆ์ยี�เก สรพงศ์์ - เดวิด เจีัยง (นก้แสดงอินเตอร์จัากฮ่่องกง) - ฉีเส�าเฉียน

พี่.ศ. 2527 ดอกรก้บานหล้งฝน ถ่ายที่ี�อินโดนีเซึ่ีย

พี่.ศ. 2528 ข�ามาก้บพระ สรพงศ์์ ป็ระกบ สมบ้ติ เมที่ะนี อีกคุร้�ง

ภาพยนตร์ทุี่กเรื�องของ โคุลีเซึ่ี�ยมฟ้ิล์ม ทีี่�ได�ร่วมงานก้บ คุุณเอก สรพงศ์์ ชาตรี เมื�ออย้่ 
กองถา่ย คุณุเอกจัะชว่ยงานที่กุ ๆ  เรื�อง การได�รว่มงานอย้ใ่นกองถา่ยด�วยกน้ที่กุ ๆ  วน้ 
คุือ คุวามร้ก คุวามผ้กพ้น คุวามเข�าใจั คุวามห่วงใย ซึ่่�งก้นและก้น คุุณเอก สรพงศ์ ์
เป็็นคุนมีน�ำใจั น่าร้กมาก ผลงานออกมาป็ระสบคุวามสำเร็จัทีุ่ก ๆ  เรื�องได�เงิน  
เป็็นสุขสำหร้บผ้�ร่วมงาน และสายหน้งทุี่กท่ี่าน

เสียู่ดายู่ว้นเวลาต�องผู้�านไป พี่ก้ให�สบายู่นะ
ค่ณัเอก สรพี่งศ์์ ชาตรี

พี่รพิี่มล ม้�นฤท้ยู่

199 



อาจัจัะด�วยคุวามที่ี�ผมเกิดมาก็จัำคุวามได�ว่ามี “ลุงเอก” อย่้ด�วยต้�งแต่ต�น ลุงเอกจั่ง
เป็รียบเสมือนคุนคุนหน่�งในคุรอบคุร้วของผมมาโดยตลอด แม�ว่าลุงเอกจัะเด็กกว่า
ที่า่นพอ่กต็าม แตผ่มกย็ง้เรยีกลงุเอกวา่ลงุอย้ด่ ีแตกตา่งจัากที่กุ ๆ  คุนทีี่�เรียกลงุเอกวา่ 
“สรพงศ์์” หรือ “พี�เอก” มากกว่า

ในช่วงแรกของชีวิตที่ี�ไม่มีป็ระสาของผมก็จัะถือว่าการไป็นอนเล่นทีี่�บ�านของลุงเอก
เป็็นการไป็ใช�ชีวตินอกบ�านที่ี�สนกุสนานมาก เพราะมีเพียงบ�านของญ่าตผิมเท่ี่าน้�นทีี่�ผม
จัะเดินที่างไป็นอนคุ�างในช่วงสดุสป้็ดาห์ และบ�านลงุเอกกคื็ุอหน่�งในบ�านที่ี�ผมถอืว่าเป็็น
บ�านญ่าติ ป็ระสบการณ์การโดนสนุข้ไล่กด้คุร้�งแรกกเ็กดิข่�นที่ี�บ�านลงุเอกนี�เอง

คุวามสนทิี่สนมของผมและลงุเอกเข�ามาถง่ช่วงต่อมาคุอืช่วงที่ี�ท่ี่านพ่อช่วยงานในโคุรงการ
ระบายน�ำฝั�งตะวน้ออก ในปี็ พ.ศ์. 2541 ซึ่่�งตอนน้�นท่ี่านพ่อต�องเดินที่างไป็ตามคุลอง
ต่าง ๆ เพื�อช่วยแก�ไขปั็ญ่หาน�ำท่ี่วมกรุงเที่พมหานคุร ซึ่่�งวิธีการที่ี�ได�ผลดีที่ี�สุดในการ 
โน�มน�าวชาวบ�านให�ช่วยป็ฏบิต้ติามสิ�งที่ี�ที่างโคุรงการร�องขอ  คุอืการให�ลงุเอกเป็็นคุนเดนิไป็ 
ตามบ�านต่าง ๆ และยกมือไหว�ขอคุวามร่วมมือชาวบ�านร�านคุ�าให�ช่วยเก็บผ้กตบชวา 
และขยะ ช่วยเป็ลี�ยนที่างน�ำในลำคุลอง และช่วยลดการรุกล�ำเข�าไป็ในพื�นทีี่�แม่น�ำลำคุลอง 
ต่าง ๆ นบ้ว่าเป็็นบคุุคุลที่ี�ที่ำคุุณป็ระโยชน์มาก ๆ ต่อการลดปั็ญ่หาน�ำท่ี่วมในเมอืงไที่ย  
ใช�เพียงรอยยิ�มและการพนมมอืไหว�กส็ามารถช่วยเหลอืสง้คุมได�มากมายยิ�งแล�ว

ในที่กุ ๆ  ช่วงชีวติ แม�จัะเห็นลงุเอกกบ้ท่ี่านพ่ออย้ด่�วยกน้ตลอดมาต้�งแต่เกดิ ท้ี่�งในกองถ่าย 
และในเวลาส่วนตว้ สิ�งหน่�งที่ี�ลงุเอกไม่เคุยมวีน้เป็ลี�ยนแป็ลงคุอืการม ี“คุวามเชื�อ” อน้น่า
เหลือเชื�อต่อท่ี่านพ่อ ไม่ว่าท่ี่านพ่อจัะพด้อะไร และขอให�ที่ำอะไร ลงุเอกจัะไม่มคีุำถาม
เลย เพราะเชื�อว่าคุวามคุดิน้�นจัะนำพามาซ่ึ่�งสิ�งทีี่�ยอดเยี�ยมแก่ลงุเอกและคุนรอบข�างเอง

ดง้น้�นด�วยนสิย้ของที่า่นพ่อ ในการเป็น็คุนทีี่�คุล้�งไคุล�การคุ�นคุว�าเพื�อให�ได�มาซึ่่�งคุวามร้� 
อ้นมหาศ์าล ก็ที่ำให�ลุงเอกเองก็พลอยได�ร้บอานิสงส์ของการเป็็นผ้�มีคุวามร้�นี�ไป็ด�วย  
ยกต้วอย่างที่ี�เรียบง่ายและน้กแสดงทุี่กคุนสามารถกระที่ำได� เช่น การ “ด้หน้ง”  
โดยทีี่�ลุงเอกน้�นไป็ด้หน้งก้บที่่านพ่อโดยตลอดหากไม่ติดภารกิจัสำคุ้ญ่ใด ๆ และ 
หลง้จัากการดห้นง้น้�นที่า่นพ่อกบ้ลงุเอกกจ็ัะพด้คุยุเรื�องการแสดงและภาพยนตรอ์ยา่ง
สนกุสนาน ซึ่่�งสาระของการคุยุกน้น้�นกก็ระเดน็มาเข�าสมองเดก็อยา่งผมไมม่ากกน็�อย

นอกเหนือจัากการด้หน้ง ขี�จั้กรยาน ที่่องพเนจัรคุ�นคุว�าหาว้ตถุดิบในการสร�าง
ภาพยนตร์ก้บที่่านพ่อแล�ว ลุงเอกย้งเป็็นผ้�ศ์ร้ที่ธาในพุที่ธศ์าสนาอย่างแรงกล�า และ
ไม่ใช่แรงศ์ร้ที่ธาเพียงอย่างเดียว แต่ย้งมีแรงในการกระที่ำสิ�งที่ี�มหาอุบาสกคุนหน่�ง
กระที่ำได� ที่้�งการที่ำบุญ่ ช่วยเหลือผ้�อื�น ก่อสร�างศ์าสนสถานจันเป็็นศ์้นย์รวมแห่ง
ศ์ร้ที่ธาของพุที่ธศ์าสนิกชนโดยมาก สำหร้บผมแล�ว การได�รบ้ส่วนบุญ่ในการติดตาม
ลุงเอกไป็ตลอดน้�นส่งผลให�คุนทีี่�ไม่ได�เข�าว้ดเข�าวาอย่างผม ได�เรียนร้�อะไรเกี�ยวก้บ 
ศ์าสนาไป็ด�วย โดยเฉพาะอย่างยิ�งการที่ี�ลุงเอกชอบช้กชวนผมไป็แสวงบุญ่ย้งป็ระเที่ศ์
อินเดีย ที่ี�น้�นที่ำให�ผมได�เป็ิดโลกที่้ศ์น์ที่างศ์าสนาอย่างมาก จัากพระอาจัารย์ที่ี�สนิที่
คุุ�นเคุยก้บลุงเอกเป็็นอย่างดี

จัากเด็ก ผมเติบโตมาเป็็นผ้�กำก้บ โป็รดิวเซึ่อร์ และผ้�จั้ดละคุร ได�สร�างผลงานไว�บ�าง
ตามสมคุวร ซึ่รีสีเ์ต็ม ๆ  เรื�องแรกทีี่�ผมได�มีโอกาสสร�างก็ได�คุวามอนุเคุราะห์จัากลงุเอก 
อกีเชน่เดมิทีี่�มาชว่ยรบ้บที่นำ รวมไป็ถง่เป็น็คุรผ้้�สอนการแสดงให�กบ้น�อง ๆ  จัำนวนมาก 
ทีี่�เล่นอย้่ในซึ่ีรีส์ของผม (และต�องขออภ้ยที่ี�น�องฝึกงานตีสเลที่หนีบนิ�วลุงเอกด�วยคุร้บ 
เป็็นคุวามขำข้นของกองถ่ายที่ี�ผมไม่เคุยลืมเลย) ซึ่่�งซึ่ีรีส์ป็ระสบคุวามสำเร็จัได� ก็ด�วย
ลุงเอกอีกเช่นก้น ทีี่�ช่วยป็ระคุองให�ผมผ่านพ�นคุวามวินาศ์ส้นตะโรของการผลิตงาน 
ซึ่ีรีส์แรกมาได�

ผมเขียนมาถง่จัดุนี�...กำลง้เพลดิเพลนิและมน้มืออยา่งยิ�งในการเลา่เรื�องราวของลงุเอก 
ในด�านตา่ง ๆ  ทีี่�มตีอ่ผมและคุนอื�น ๆ  แตแ่นน่อนคุรบ้ สิ�งดี ๆ  ทีี่�จัะที่ำให�ผมคิุดถง่ลุงเอก 
น้�นมีมากมายและยาวหลายสิบหลายร�อยหน�ากระดาษ แต่เวลาของชีวิตน้�นกล้บส้�น 
และมีอย้่อย่างจัำก้ดเหลือเกิน แต่ผมเชื�ออย่างยิ�งว่าบุคุคุลอย่างเช่นลุงเอกน้�นล�วน
ที่ิ�งเรื�องราวที่้�งในจัอแก�ว จัอเงิน และนอกจัอ ต่อผ้�คุนอีกมากมายที่ี�ไม่สามารถ
มารวบรวมไว�ในหน้งสือเล่มนี�ได� แต่คุวามเป็็นอมตะของ “สรพงศ์์ ชาตรี” หรือ  
“ลุงเอก” ก็จัะถ้กกล่าวถ่งอีกยาวนานในทีุ่ก ๆ คุน ทีุ่ก ๆ แห่ง และทีุ่ก ๆ บที่บาที่ที่ี� 
ได�ฝากไว�ในช่วงชีวิตคุร้บ

อาล้ยู่อยู่�างยู่ิ�ง จำากหลานอด้มครบ้
ม.ร.ว. เฉัลิมชาตรี ยู่่คล

ป.ล. ล่งเอกครบ้ 
พ่ี่�แมงม่มฝากบอกว�า 

ล่งเอกจำะอยู่่�ในใจำ 
ข้องพี่วกเราตลอดไปครบ้

หม�อมราชวงศ์ศ์์รีคำาร่�ง ยู่่คล
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ที่ี�จัริงแล�วเรื�องทีี่�พี�จัะพ้ดตอ่ไป็นี� พี�นา่จัะได�พ้ดกบ้เอกต้�งแต่ตอนที่ี�เอกสามารถจัะรบ้ร้�ได� 
แต่ตอนนี�เอกจัากพวกเราไป็แล�ว พี�ก็ได�แต่หว้งว่าเอกจัะมีญ่าณทีี่�จัะร้บร้�คุวามร้�ส่ก 
ที่ี�พี�มีต่อคุวามเป็็นต้วของเอก ที่้�งในด�านของการเป็็นศ์ิลป็ินน้กแสดง และการเป็็นคุน
ของส้งคุมที่ี�มีคุุณคุ่าด�วยการเป็็นสมาชิกของส้งคุมทีี่�มีจัิตสาธารณะ

ก่อนที่ี�พี�จัะได�ร่วมงานก้บเอก พี�ติดตามผลงานของเอกด�วยคุวามชื�นชมมาตลอด และ
ชื�นชมในคุวามสามารถของเอก ผ้�ใหญ่่ที่ี�เป็็นผ้�ก�ากบ้ท่ี่านหน่�งคุยุกบ้พี�แล�วบอกว่าที่ี�เอก
แสดงได�ดีน้�น เพราะเอกเป็็นคุนศ์่กษาบที่ทีี่�จัะต�องแสดงอย่างล่กซึ่่�งจันเข�าใจัต้วละคุร
ที่ี�เอกจัะต�องแสดงเป็็นอย่างดี เอกจั่งสามารถแสดงได�อย่างที่ี�พวกเราได�เห็น

หล้งจัากติดตามผลงานเอกด�วยคุวามชื�นชมตลอดมา ในที่ี�สุดพี�ก็มีโอกาสร่วมงานก้บ
เอก แม�จัะไม่ได�มากมายอะไร เพราะพี�ก็ไม่ถ่งก้บจัะเรียกต้วเองว่าเป็็นน้กแสดงอาชีพ 
แต่ในการรว่มงานกบ้เอกที่้�งเรื�อง “ไผส่ทีี่อง” ตอ่ด�วย “ชา่งเขาเถอะ” และเรื�องสดุที่�าย
คุอื “พรางชมพ้” พี�กไ็ด�เหน็การที่ำงานของเอก...ซึ่่�งกเ็ป็น็อยา่งทีี่�ผ้�ใหญ่ท่ี่า่นน้�นเลา่ให�
ฟ้งั เอกที่ำงานด�วยคุวามต้�งใจั เพื�อให�การแสดงออกมาดี แสดงให�เห็นถง่การให�เกียรติ
ผ้�ร่วมงาน การให�เกียรติน้กแสดง และทีี่�สำคุ้ญ่ทีี่�สุดคุือการให�เกียรติก้บคุนด้ ด�วยการ
เป็็นนก้แสดงที่ี�ที่ำงานด�วยคุวามมุ่งม้�น ใช�คุวามสามารถอย่างเต็มศ์ก้ยภาพ

นอกจัากเป็น็นก้แสดงที่ี�ดแีล�ว เอกยง้เป็น็เพื�อนรว่มงานที่ี�ด ีเวลาที่ี�เราไมไ่ด�เข�าฉาก เรา
คุยุกน้อยา่งสนกุสนาน ที่ำให�พี�ได�เหน็คุวามเป็น็สมาชกิของส้งคุมไที่ยที่ี�มีจัติสาธารณะ 
มุ่งม้�นจัะที่ำสิ�งดีงามไว�ให�ก้บส้งคุม ตอนที่ี�เราถ่ายหน้งเรื�องพรางชมพ้ เอกกำล้งอย้่
ในช่วงของการสร�างว้ด เอกจัะแวะด้การสร�างว้ดก่อนที่ี�จัะมาที่ี�กองถ่ายเมื�อมีโอกาส  

เอกจัะเลา่ให�พวกเราฟ้งัวา่งานสร�างวด้ของเอกก�าวหน�าไป็ถง่ไหน การเลา่ของเอกที่ำให�
พี�เหน็ถง่คุวามมุง่ม้�น และคุวามต้�งใจัจัรงิของเอกในการจัะสร�างอนสุรณส์ถานที่ี�มคีุณุคุา่ 
สำหรบ้สง้คุม และแล�วว้ดดง้กล่าวน้�นกเ็สรจ็ัเรยีบร�อย เป็็นอนุสรณ์สถานทีี่�จัะที่ำให�พวกเรา 
ทุี่กคุนที่ี�แวะ...เมื�อผ่านว้ดน้�นอดที่ี�จัะคุิดถ่งคุวามเป็็นคุนดีที่ี�น่ายกย่องของเอกมิได�

นอกจัากการแสดงหน้งด�วยก้นแล�ว เอกก้บพี�ก็มีโอกาสเจัอก้นเป็็นคุร้�งคุราวในงาน
สาธารณะตา่ง ๆ  ที่กุคุร้�งทีี่�เจัอกน้เอกกพ็ด้คุยุสนกุและมสีาระเสมอ เกยีรติยศ์ที่ี�เอกได�
รบ้ ไมว่า่จัะเป็น็รางวล้ด�านการแสดง การได�เป็น็ศิ์ลป็นิแหง่ชาต ิและการได�ร้บป็ริญ่ญ่า 
ดุษฎีบ้ณฑิ์ตกิตติมศ์้กดิ�น้�น พี�ม้�นใจัว่าทีุ่กคุนทีี่�ได�ร้บร้�เรื�องด้งกล่าวนี� จัะต�องมีคุวาม 
เหน็พ�องต�องกน้ว่าเอกเป็็นผ้�ทีี่�สมคุวรอย่างยิ�งกบ้ที่กุเกยีรตยิศ์ที่ี�เอกได�รบ้ คุณุคุ่าคุวาม 
เป็็นคุนของเอกป็รากฏให�เหน็เป็น็เชงิป็ระจัก้ษช์ด้เจัน ที่้�งในฐานะนก้แสดงที่ี�มากคุวาม
สามารถ และในฐานะของคุวามเป็็นสมาชิกของส้งคุมทีี่�ดีงาม มีจัิตสาธารณะที่ี�คุ้่คุวร
แก่การให�เกียรติและยกย่อง

ตอนที่ี�พี�ร้�ว่าเอกป็�วย พี�ไม่คุิดว่าเอกจัะจัากพวกเราไป็เร็วเช่นนี� เพราะเอกที่ี�พี�ร้�จั้ก...
เป็็นคุนแข็งแรง ที่ำงานหน้กได�แบบไม่ย่อที่�อ แต่ในที่ี�สุดเอกก็จัากเราไป็ หลายคุน
คุงมีคุวามร้�ส่กเช่นเดียวก้บพี�ว่าเอกจัากเราไป็เร็วเกินไป็ ด�วยคุวามอาล้ยและชื�นชม
ในคุวามเก่งและคุวามดีของเอก พี�ไม่มีโอกาสพ้ดที่้�งหมดนี�ก้บเอกในตอนที่ี�เอกย้งอย้่
ก้บพวกเรา พี�ก็ได�แต่หว้งว่าเอกจัะมีญ่าณที่ี�จัะร้บร้�คุวามชื�นชมที่ี�พี�มีให�เอก ขอให�เอก 
ส้่สุคุติในส้มป็รายภพ เป็็นเที่วดาอย้่บนสวรรคุ์ เราทีุ่กคุนที่ี�ยกย่องและชื�นชมเอก 
จัะจัดจัำคุวามเป็็น “คุนที่ี�มีคุ่าสำหร้บส้งคุม” ต่อไป็อีกนานแสนนาน ด้งคุำกล่าวที่ี�ว่า
คุนเราสามารถเป็็นอมตะด�วยคุวามดีที่ี�ผ้�คุนกล่าวถ่งไม่ร้�จับจันเป็็นนิร้นดร์

ด�วยู่จำิตคารวะ
รศ์.ดร. เสรี วงษ์มณัฑา

อาล้ยู่คนดี...ที�ชวิีตมค่ีณัค�า

ถึง่...เอก
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สรพี่งศ์ ์ชาตร ีช้�อนี�เคยู่ชนิก้บการร�วมงาน

ภาพี่ยู่นตร์มา 29 เร่�อง เริ�มต�นเม้�อ พี่.ศ์. 

2524 เร่�อง “ยู่างโทน” 

ประช้นบทกบ้ สมบ้ติ เมทะนี ร�วมงานก้น

ยู่าวนานจำวบจำนเร่�องส่ดท�ายู่ พี่.ศ์.2537 

ค้อ “สารว้ตรใหญ่�” เป็นพี่ระเอกนิส้ยู่ดี 

เป็นที�ร้กใคร�ในมวลหม่�น้กแสดง มีความ

ร้บผิู้ดชอบในหน�าที� เหม้อนดาราร่�นพี่่�

หลายู่คน เช�น มิตร ช้ยู่บ้ญ่ชา ไม�ว�าจำะไป

ถึ�ายู่หน้งหร่ออดนอนแค�ไหน เข้าก็จำะมา

ถ่ึงกองถึ�ายู่ตรงเวลา ล้อช้ยู่ นฤนาท เป็น

อกีคนที�ตรงเวลา ไชยู่า ส่รยิู่น้ ก็เป็นอกีคน 

ที�แม�บางคร้�งเข้าจำะมธีร่ะกม็ากองถึ�ายู่ก�อน 

เพ่ี่�อข้อต้วไปทำาธ่ระ หร่ออยู่�างร่�นน�อง 

ยู่่รน้นท์ ภมรมนตรี ก็เป็นนก้แสดงที�ตรง

เวลามากคนหน่�ง มาถ่ึงกองถึ�ายู่ก็ต�องข้อ

ทำาความเข้�าใจำในบทที�จำะแสดงก้บผู่้�กำาก้บ

ก�อนเลยู่ ข้อพี่่ดถึ่งน้กแสดงผู้่�กำาก้บคิวบ่� 

สามรางวล้ต่�กตาทอง เป้า ปรป้กษ์ (วิน้ยู่ 

ยู่้นยู่ง) หน�อยู่ เป็นคนที�มากองถึ�ายู่ตรง

เวลา และจำะช�วยู่งานกองถึ�ายู่โดยู่ไม�ล้งเลใจำ  

สรพี่งศ์์มีวิญ่ญ่าณัต�าง ๆ เหล�านี�ในตว้ตน  

สรพี่งศ์์ค้อดาราผู่้�ยู่ิ�งยู่ง ให�เราได�จำดจำำา ข้อให� 

ดวงวิญ่ญ่าณัข้องเอก (สรพี่งศ์์) จำงหล้บ

ให�สนิท ในนมิิตกาล และจำงต้�นข้้�นมาในภพี่ 

อ้นสงบส่ข้เทอญ่ ...สาธ่ ...สาธ่ ...สาธ่  

พี่ยู่่ง พี่ยู่ก่ล
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ผมเคุยกำก้บและร่วมงานก้บ ‘เอก’ สรพงศ์์ ชาตรี  
3 เรื�อง คุือ
 คุรด้อย (2525)
 ผ้�แที่นนอกสภา (2526)
 คุร้ชายแดน (2527) ยุที่ธศ์ิลป็์ ม้ลสำรวจั กำก้บ, 

 สุรสีห์ ผาธรรม โป็รดิวเซึ่อร์ด้แลงานอย่างใกล�ชิด

สิ�งที่ี�ผมป็ระที่้บใจั สรพงศ์์ มาก คุือ #การตรงต่อเวลา

เขาจัะไป็ถ่งกองถ่ายก่อนเวลาน้ดหมายเสมอ หาก 
เดินที่างมาไกลเขาก็จัะนอนคุอยในรถ ซึ่่�งในยุคุน้�น 
หาดาราที่ี�ตรงต่อเวลายากมาก

ในเวลาต่อมาผมจัะบอกเตือนน้กแสดงทีุ่กคุนว่า 
คุุณสมบ้ติที่ี�ดีของนก้แสดง ข�อที่ี� 1 คุือ #ตรงต่อเวลา 
โดยยกต้วอย่าง สรพงศ์์ ป็ระกอบ

ผมได�เรียนร้� “การแสดง” จัากสรพงศ์์ โดยการส้งเกต
เอาเอง คุือ

เขาจัะแสดงให�คุนด้ร้�ส่กได� และด้ที่้น ไม่ว่าจัะเป็็น  
การมอง การดีใจั เสียใจั โกรธ กล้ว เขาจัะแสดงให� 
คุนด้เห็นได�ช้ด ตามขนาดภาพ ใกล� ป็านกลาง ไกล 
ซึ่่�งเขาใส่ใจัก้บขนาดของภาพทีุ่กช็อต หากกล�อง 
ใช�เลนส์ซึ่้ม เขาก็จัะถามว่าภาพขนาดไหน

และเขาจัะป็ระนีป็ระนอมก้บกล�อง โดยแสดงให�กล�อง
ตามที่น้ ไม่วา่จัะเป็็นการลุก น้�ง หรือการวิ�งโดยใช�ดอลลี� 
ตามต�องใช�คุวามเร็วที่ี�กล�องตามที่น้

เขามคีุวามสามารถสง้ถง่ขนาดจัะให�น�ำตารว่งตอนไหน
ก็ได� เมื�อกล�องต้�งบนดอลลี�ซึ่่�งดอลลี�เข�าหาเขา และ
เขาร้�คุวามต�องการของผ้�กำก้บว่าจัะให�เขาน�ำตาร่วง 
พร�อมก้บดอลลี�หยุด

เขาก็ที่ำของเขาได�จัริง ๆ

เขาจัะไม่ดื�มเหล�าจัริงในการแสดงบที่เมามาย เขาจัะใช�
จัินตนาการของเขาเอง แต่หากเป็็นภาพใกล�/โคุลสอ้พ 
เขาก็จัะดื�มเหล�าจัริง เพราะเหล�าที่ำให�ตาแดงเหมือน
คุนเมาจัริง เขาว่าง้�น

และหากถา่ยบที่โศ์กในคุวิกลางคุนื เขากจ็ัะอดข�าวเยน็ 
เพราะหากกินข�าวใบหน�าจัะเอิบอิ�ม ไม่ซึ่ีดเซึ่ียว 
เขาบอกผม

ในฉากที่ี�ต�องร้บบที่เหนื�อยหอบ เขาก็จัะออกวิ�ง  
หรือย่ดพื�นก่อนเข�าฉาก

เขาเป็น็นก้แสดงที่ี�มีวนิย้รก้ษารา่งกาย ด�วยการกนิข�าว
เย็นมื�อเดียว ช่วงเช�าถ่งเย็นเขาจัะกินแต่กล�วยน�ำว�า 
และแบรนด์ซึุ่ป็ไก่

เมื�อคุร้�งไป็ถ่ายที่ำภาพยนตร์เรื�อง “คุร้ชายแดน”  
ทีี่�บ�านนาเลนิ ต.นาเลนิ อ.ศ์รเีมืองใหม ่จั.อบุลฯ สรพงศ์์
ก้บผมได�พก้ในโรงนอน ตชด.หล้งเดียวก้น หล้งถ่ายที่ำ
ฉากกลางคุืนเราจัะกล้บที่ี�พ้กด�วยก้น คุืนหน่�งเขาเห็น 
ผมหยิบขวดเหล�าดองยามารินดื�ม เขาก็ถามผมว่า

“ดื�มอะไร?”  
ผมก็ตอบเขาไป็

“เหล�าดองโผ่นเม่น โผ่นเป็็นภาษาอีสานแป็ลว่ากระเพาะ 
เม่นก็คุือต้วเม่นแถวนี�เยอะมาก เพราะเป็็นป็�าใหญ่่ 
มีภ้เขา อาหารของเม่นคุือรากไม�

เมน่จัะขุดมุดกินรากไม�มากมายหลายร�อยชนิด ซึ่่�งล�วน
แต่เป็็นสมุนไพรสรรพคุุณส้ง เหตุเพราะเม่นกินรากไม� 
มากมายหลายร�อยต�น ผ้�เฒ่าผ้�แก่จั่งเรียกโผ่นเม่นว่า  
สามพ้นราก”

หล้งต้�งใจัฟ้ังผมพ้ด สรพงศ์์ก็ขอชิมหน่�งเป็๊ก

“อร่อย หอม ขมกลมกล่อม”
สรพงศ์์ว่า “ขออีกเป็๊กซึ่ิ”

เราก�งก้นไป็ตำจัอกก้นไป็อย่างนี�ทุี่กคืุนหล้งถ่ายหน้ง
คุิวกลางคุืนเสร็จัเป็็นเวลา 14 ว้นที่ี�สรพงศ์์ให�คุิวผมมา
เดือนละ 7 วน้

ในช่วงป็ีน้�น สรพงศ์์เป็็นพระเอกที่ี�โด่งด้งสุดขีด ขอให�
ข่�นชื�อ “สรพงศ์์” ก็ขายสายได�สบาย

ดง้น้�น ผ้�สร�างหนง้ไที่ยจัง่รมุขอคุวิสรพงศ์ ์จันบางเดอืน
สรพงศ์์มีคุิวถ่ายหน้ง 50 กว่าคุิว (1 คุิว =1 กลางว้น  
หรือ 1 กลางคุืน)

เขาบอกก้บผมว่า

“ตอนนี�ผมร้บหน้งน�อยลงมาก เพราะอยากเที่คุิว 
ให�ผ้�กำก้บหน้งคุุณภาพเดือนละ 7 ว้น 7 คุืน  
ให�สองเดือนป็ิดกล�อง ซึ่่�งผมให� 4 คุน มีคุุณสุรสีห์ 
ด�วยคุนหน่�ง”

ถ่งกระน้�นก็ย้งมีคุนตามขอ “คิุวโดด” ขอถ่ายแคุ่ 
ช้�วโมงเดียวก็เอา

มีหลายรายตามมาขอคุิวโดดถ่งกองถ่าย “ผ้�แที่นนอก
สภา” ซึ่่�งสรพงศ์์ก็พยายามเลี�ยงหลบ โดยการไม่ข่�น 
น้�งรถต้วเอง แต่มาข่�นน้�งรถป็ิคุอ้พไป็ก้บผม 

#สรพงศ์์เป็็นหน่�งในดาราในดวงใจัของผม
ขอสรพงศ์จ์ังส้่สุคุติในส้มป็รายภพ เที่อญ่

ด�วยู่คารวาล้ยู่
ส่รสีห์ ผู้าธรรม
4 ตล่าคม 2565

รำาล่ก สรพี่งศ์์ ชาตรี
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ร้กและอาล้ยู่อยู่�างยู่ิ�ง

ส.ส. กรง่ ศ์รีวิไล (เพ่ี่�อนรก้ สรพี่งศ์์)
3 ตล่าคม 2565

10 มีนาคม 2565 เป็นวน้ที�ผู้มมีความร่�สก่เสียู่ดายู่ 

และสงสาร อาล้ยู่ เป็นเร่�องข้องธรรมชาติที�ทก่คน 

ต�องได�พี่บไม�ช�ากเ็ร็ว ผู้ม กรง่ ศ์รีวิไล เป็นเพ่ี่�อน 

ก้บสรพี่งศ์์ ชาตรี ต้�งแต�ป ่พี่.ศ์. 2514 และเป็น 

เพ่ี่�อนแสดงให�ความส่ข้ก้บประชาชนตลอดมา 

50 ป่ ผู้�านไป เราสองคนกย็ู่ง้ร้กและสน่กสนาน 

ตามประสาเหม้อนตอนเป็นว้ยู่ร่�นหน่�ม ผู้มยู่อมรบ้ 

ว�าเราสองคนเป็นเดก็วด้ ล่กชาวนา จึำงไม�มอีะไร 

มากีดข้วางความเป็นเพ่ี่�อนได� สิ�งหน่�งที�เรา 

ยู่ด่เหนี�ยู่วในจิำตใจำ คอ้ความกต้ญ่ญู่ ร่�คณ่ับดิา 

มารดา ครบ่าอาจำารย์ู่ และผู้่�มีพี่ระค่ณั สรพี่งศ์์

เพ่ี่�อนร้กเราไม�อยู่ากจำากก้น แต�ก็ต�องจำาก  

ความดีข้องเอกน้�นจำะเป็นประวต้ศิ์าสตร์ข้องชีวิต 

ให�ก้บอกีหลายู่คนจำดจำำาไปตลอดกาล สาธยู่ายู่

ไม�หมด เพี่ราะว้นหน่�งเรากต็�องจำากแผู้�นดนิไป 

เหม้อนก้น ท�านอ้�น ๆ คงเขี้ยู่นคำาอาล้ยู่ก้นไว� 

มากแล�ว ข้อดวงวิญ่ญ่าณัจำงส่�ส่คตภิพี่ภ่มทิี�ดี 

ชาติหน�ามจีำริงเราคงได�เป็นเพ่ี่�อนก้นอกี
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เอกเข้�ามาฝึกก้บ (ท�านม่�ยู่) หม�อมเจำ�าชาตรีเฉัลิม ยู่ค่ล ก�อนผู้มประมาณั  

1 ป่ได� ตอนผู้มเข้�าไป เอกแสดงหนง้ใหญ่�แล�ว ผู้มเข้�าไปฝึกอยู่่�ไม�กี�เดอ้น 

ก็ได�แสดงภาพี่ยู่นตร์โทรทศ้์น์ เร่�อง หมอผีู้ ท�านม่�ยู่เล�าให�ฟังว�าเอกได�แสดง 

ไปแล�ว กไ็ด�ข้้�นไปแสดงหนง้ใหญ่� หมอผีู้ กเ็หมอ้นเป็นที�ฝึกในการแสดง  

ที�ผู้มได�แสดงก้บเอก เทพี่ธิดาโรงแรม ม ีวิยู่ะดา อม่ารินทร์ เป็นนางเอก 

หล้งจำากน้�นผู้มก็ได�แสดงภาพี่ยู่นตร์กบ้เอกอกี 2 - 3 เร่�อง เอกได�แสดง  

เร่�อง เข้าช้�อกานต์ เร่�องนี�ประสบความสำาเร็จำ ทำาให�เอกโด�งดง้มาก เอกกบ้

ผู้มก็ไม�ค�อยู่ได�พี่บกน้มากนก้ พี่อมาทราบข้�าว ผู้มไม�เช้�อว�าเอกได�จำากเรา 

ไปแล�ว เพี่ราะเอกเป็นคนแข็้งแรง เอกเป็นคนมีมานะ อดทน มีวิน้ยู่ใน 

ต้วเอง และสิ�งสำาค้ญ่ที�ส่ด เอกมีความกต้ญ่ญู่ ชีวิตข้องเอกถึ่งได� 

ประสบความสำาเร็จำอยู่�างส่งส่ดในวงการแสดง และยู่ง้ได�เป็นศิ์ลปินแห�งชาติ 

ชวิีตข้องเอกที�ผู้�านมามีแต�สร�างความดี

สมภพี่ เบญ่จำาธิก่ล
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ต้�งแต�ได�ร�วมงานกน้คร้�งแรกกบ้ เอก สรพี่งศ์์ ชาตรี

ส�วนตว้ก็ร่�ส่กว�า พี่ระเอกคนนี�มคีวามม่�งม้�น และต้�งอกต้�งใจำ

ในการทำางานการแสดงมาก ๆ และในฐิานะที�เข้�าวงการมาก�อน

กย็ู่ง้เคยู่บอกก้บเอกว�า เอกจำะต�องประสบความสำาเร็จำ 

ในวงการบ้นเทิง จำะต�องเป็นนก้แสดงมากฝ่มอ้

ที�มีช้�อเสียู่งมาก ซึ่่�งกเ็ป็นเช�นน้�นจำริง ๆ

นอกจำากพ่ี่�เองที�ได�ร�วมงานกบ้เอกแล�ว 

คนที�ร�วมงานก้บเอกมากกว�าพ่ี่� ก็คอ้ค่ณัต�อยู่

(เศ์รษฐิา ศิ์ระฉัายู่า) ซ่ึ่�งได�เล�นภาพี่ยู่นตร์กบ้เอกมากมายู่

หลายู่เร่�อง จึำงทำาให�เกดิความสนทิสนมก้นมายู่าวนาน 

จำนเม้�อช�วงหล้ง ๆ ที�เส�นทางข้องการทำางาน

อาจำไม�ได�มาบรรจำบพี่บก้นบ�อยู่อยู่�างแต�ก�อน

แต�ความร่�ส่กดี ๆ เรากย้็ู่งคงมีให�ก้นเสมอ ไม�มีใครคาดคดิว�า

เส�นทางชวิีตข้องเอกและคณ่ัต�อยู่ จำะมาจำบลงในป่เดยีู่วกน้นี�

เหม้อนเร่�องเหล้อเช้�อ แต�ป�านนี�เกลอเก�าท้�งสอง

คงได�ไปพี่บพี่ด่ค่ยู่ก้นแล�ว ข้อให�ดวงวิญ่ญ่าณัข้องเอก

ไปส่�ส้มปรายู่ภพี่ คณ่ังามความด ีผู้ลงาน

และบญ่่ก่ศ์ลต�าง ๆ ที�เอกทำามา จำะเป็นสิ�งที�ผู่้�คนจำะระลก่ถ่ึง

“เอก สรพี่งศ์์ ชาตรี” ตลอดไป

อรญ้่ญ่า (นามวงศ์์) ศิ์ระฉัายู่า
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ความื่ร้สึ้กป็ระทั้บ้ใจึทั้ี�มีื่ต่อคุณสรพี่งศ์์ ชาตรี

ในฐานะน้กแสดงส้งก้ด บริษ้ัทั้ ละโว้ภาพี่ยนตร์

ขุอง พี่ลโทั้ พี่ระเจ้ึาวรวงศ์์เธอ 

พี่ระองค์เจ้ึาอนสุรมื่งคลการ (พี่ระองค์ชายเลก็)

ก้บ หม่ื่อมื่อุบล ยุคล ณ อยธุยา

และส้งก้ดบริษ้ัทั้ พี่ร้อมื่มื่ติรภาพี่ยนตร์

ขุองหม่ื่อมื่เจ้ึาชาตรีเฉลมิื่ ยุคล 

ก่อนเข�าส้่วงการแสดงภาพยนตร์ เอ๋ป็ระกวดมิสแฟ้ซึ่่า ทีี่�จั้งหว้ดนคุรสวรรคุ์  
ได�ตำแหนง่เป็น็ธดิามสิแฟ้ซึ่า่ ซ่ึ่�งมหีมอ่มอบุล ยคุุล ณ อยธุยา เป็น็คุณะกรรมการ 
ตด้สนิอย้ด่�วย มคีุวามต�องการให�เอ๋มาเป็็นนางเอกในสง้กด้บริษท้ี่ ละโว�ภาพยนตร์ 

จั่งให�คุุณป็ระวิที่ย์ ลีลาไว ซึ่่�งเป็็นผ้�กำก้บภาพยนตร์และเป็็นผ้�ส่งเอ๋เข�า 
ป็ระกวดมิสแฟ้ซ่ึ่า เป็็นผ้�ติดต่อ หม่อมอุบล ยุคุล ณ อยุธยา ได�น้ดหมายให�
เอ๋ไป็พบที่ี�โรงภาพยนตร์เฉลิมเขตร์ ซ่ึ่�งเป็็นของเสด็จัพระองค์ุชายเล็ก และ 
หม่อมอุบล ยคุุล ณ อยุธยา

เอ๋จั่งได�เดินที่างมากรุงเที่พฯ พร�อมคุุณพ่อจีั�ก้บคุุณแม่ที่องคุำและพี�สาว  
หม่อมอบุล ยคุุล ณ อยธุยา ได�ให�คุณุสรพงศ์์ ชาตรี ซึ่่�งเป็็นน้กแสดงรุน่พี�มาร้บไป็พบ 
ที่ี�วง้ละโว� น้�นคุอืคุร้�งแรกทีี่�เอ๋ได�พบกบ้คุณุสรพงศ์์

ในขณะน้�น หม่อมเจั�าชาตรีเฉลิม ยุคุล (ท่ี่านมุ�ย) กำล้งจัะสร�างภาพยนตร์ 
เรื�อง “ม้นมาก้บคุวามมืด” ซ่ึ่�งคุุณสรพงศ์์เป็็นพระเอก และเอ๋เป็็นนางเอก 
หม่อมอุบล ยุคุล ณ อยุธยา และท่ี่านมุ�ย ซึ่่�งท่ี่านมุ�ยได�สอนแอคุติ�งการแสดง
แบบติวเข�มให�คุุณสรพงศ์์และเอ๋ทีุ่กว้นนานเป็็นเดือนถ่งเริ�มถ่ายที่ำ

คุุณสรพงศ์์เป็็นคุนพ้ดจัาเรียบร�อยถ่อมตน ที่ำงานจัริงจั้งเป็็นที่ี�ป็ระที่้บใจั
เอ๋มาก เนื�องจัากเป็็นคุนต่างจั้งหว้ดเหมือนก้น คุุณสรพงศ์์เป็็นคุนจ้ังหว้ด

อยุธยา เอ๋เป็็นคุนจั้งหว้ดนคุรสวรรคุ์ จั่งสนิที่สนมเสมือนเป็็นคุรอบคุร้ว
เดียวก้น เอ๋ให�คุวามเคุารพน้บถือคุุณสรพงศ์์เหมือนพี�ชายคุนหน่�งตลอดมา 
หล้งจัากแสดงคุ้่ก้นเรื�อง ม้นมาก้บคุวามมืด ก็ได�แสดงคุ้่ก้นอีกคุร้�งเรื�อง  
“เขาชื�อกานต์” ของหม่อมเจั�าชาตรีเฉลิม ยุคุล

จัากน้�นต่างก็แยกย�ายไป็แสดงก้บผ้�สร�างภาพยนตร์ที่่านอื�น ๆ  เอ๋ได�มาเล่น 
คุ้่ก้บคุุณไชยา สุริย้น ภาพยนตร์เรื�อง “แหวนที่องเหลือง” กำก้บการแสดง
โดยพระองค์ุชายเล็ก 

แล�วก็ได�ไป็แสดงคุ้่ก้บคุุณสรพงศ์์ในอีกหลาย ๆ  เรื�อง โดยผ้�สร�างภาพยนตร ์
ท่ี่านอื�น เช่น ภาพยนตร์เรื�อง “คุนมีคุาว” กำก้บการแสดงโดยพ้นคุำ 
เรื�อง “ขุนที่ะเล” ฯลฯ 

เมื�อได�แยกย�ายไป็แสดงภาพยนตร์ให�ผ้�สร�างท่ี่านอื�นก็เริ�มห่างเหินก้นไป็  
ตา่งกไ็ป็มคีุรอบคุรว้แตก่ต็ดิตอ่พด้คุยุกน้นาน ๆ  คุร้�ง ระยะหลง้เอไ๋ด�รบ้ขา่ววา่ 
คุุณสรพงศ์์เจั็บป็�วยเข�าออกโรงพยาบาลบ่อยคุร้�ง จันกระที่้�งได�ที่ราบข่าวว่า 
คุุณสรพงศ์์เสียชีวิต เอ๋ตกใจัและเสียใจัมากทีี่�พี�ชายทีี่�แสนดีจัากไป็อย่าง 
ไม่มีว้นกล้บ เขาจัากไป็เร็วเกินไป็... “จัากไป็ช้�วนิร้นดร์”

ไม่มีอีกแล�วศ์ิลป็ินผ้�มีจัิตใจัอ้นงดงามท้ี่�งที่างโลกและที่างธรรม ที่างโลกให�
คุวามชว่ยเหลอืเพื�อนมนษุยแ์ละนก้แสดงด�วยกน้ ที่างธรรมเป็น็คุนใฝ�ธรรมะ 
ที่ำบุญ่สุนที่านตามว้ดวาอารามที่้�งในป็ระเที่ศ์และต่างป็ระเที่ศ์ สร�างสิ�ง
ศ์้กดิ�สิที่ธิ�ให�ผ้�คุนได�กราบไหว�ก็คุือ สมเด็จัโต พรหมร้งสี ทีี่�ใหญ่่ที่ี�สุด

“พิที่ยา เที่ียมเศ์วต” หรือ “สรพงศ์์ ชาตรี” ศ์ิลป็ินแห่งชาติ นามนี�จัะอย้่ใน
หว้ใจัของคุนไที่ยที่กุคุนตราบนานแสนนาน ด�วยอานสิงสผ์ลแหง่บญุ่กศุ์ล ขอ
สิ�งศ์้กดิ�สิที่ธิ�ได�นำพาจัิตดวงวิญ่ญ่าณอ้นดีงามของพี�เอก สรพงศ์์ ชาตรี ข่�นส้่
สรวงสวรรคุ์ช้�นส้งสุดด�วยเที่อญ่

รก้และอาล้ยู่

จำากเอ๋ - น้ยู่นา ชวีานน้ท์
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เพราะสำหร้บจัิ�กแล�ว ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ป็ีที่ี�ผ่านมา 
‘พี�เอกเป็็นทีี่�ร้กยิ�ง’ จัริง ๆ

น้กแสดงทุี่กคุนล�วนมีช่วงเวลาทีี่�ยากลำบากในชีวิตก้นท้ี่�งน้�น  
จัิ�กไมเ่คุยลมืวา่ ในชว่งเวลาทีี่�ยากลำบากของจัิ�ก ในวน้ที่ี�เจ็ับป็�วย 
ในว้นที่ี�ที่�อ ในว้นที่ี�ต�องที่นร้บแรงกดด้นต่าง ๆ นานา ในว้นที่ี� 
ก�มหน�าร�องไห� หรือในว้นทีี่�อยากหยุดทุี่กอย่าง ในช่วงเวลา
เหล่าน้�น ‘พี�เอก’ คุอยเป็็นกำล้งใจั คุอยส่งมือมาให�จัิ�ก คุอย
อย้่ข�าง ๆ ไม่ใช่แคุ่ในฐานะ ‘สรพงศ์์ ชาตรี’ พระเอกคุ้่ขว้ญ่
ของ ‘เนาวรต้น์ ยุกตะน้นท์ี่’

แต่เป็็น ‘พี�เอก - สรพงศ์์’ ผ้�เป็็นที่้�งเพื�อน เป็็นที่้�งพี�ชายทีี่�คุอย 
โอบอุ�ม คุอยด้แล และคุอยป็กป้็องน�องสาวคุนนี�มาตลอด 
ต้�งแต่ก�าวแรกทีี่�ก�าวเข�าส้่วงการแสดง

จัิ�กอยากบอกให�พี�เอกร้�วา่ คุวามสำเรจ็ัในอาชพีการแสดงของ
จัิ�ก ไม่ว่าจัะเป็น็เสียงตอบร้บอย่างอบอุน่จัากป็ระชาชน คุวาม
ร้กที่ี�ผ้�ชมมอบให� หรือรางวล้ด�านการแสดงทีี่�มคีุณุคุา่ที่างใจักบ้
จัิ�กอย่างที่ี�สุด ในทุี่ก ๆ คุวามสำเร็จัของ ‘จัิ�ก’ มีพี�เอกเป็็นแรง
สน้บสนุนและผล้กด้นน�องสาวคุนนี�เสมอมา

ว้นนี�ถ่งเวลาที่ี�จัิ�กต�องบอกลา ‘พี�เอกผ้�เป็็นทีี่�ร้กยิ�ง’ ตลอดกาล 
แม�จัะพยายามเข�าใจัว่า สุดที่�ายแล�วเราทุี่กคุนต�องกล้บคืุนส่้ 
ธรรมชาต ิชวีติที่กุชวีติต�องมทีีี่�สิ�นสดุ แตก่ารจัะที่ำใจัให�คุุ�นเคุย
กบ้การจัากลาช้�วนิรน้ดร์มน้ไม่ง่ายเลยจัริง ๆ

จัิ�กได�แต่ต้�งจัิตอธิษฐานและภาวนาให�คุวามดีที่ี�พี�เอกที่ำมา 
ตลอดชีวิต นำที่างพี� เอกไป็ส้่หนที่างที่ี�สงบและสว่าง  
เป็็นเส�นที่างที่ี�พี�เอกจัะพบก้บคุวามสุขในทุี่กสถาน

และไม่ว่าเวลาจัะผ่านไป็ยาวนานอีกแคุ่ไหน สิ�งทีี่�จัิ�กจัะร�าล่ก
ถ่ง ‘พี�เอกผ้�เป็็นทีี่�ร้กยิ�งของจิั�ก’ ในทุี่กวินาทีี่ของชีวิต คุือ  
พี�เอกจัะเป็็น ‘พระเอก’ ของจัิ�กตลอดไป็

ด�วยู่ความรก้อยู่�างที�สด่
จิำ�ก - เนาวรต้น์ ยู่ก่ตะน้นท์

‘พ่ี่�เอก’ ผู่้�เป็นที�รก้ยู่ิ�งข้องจิำ�ก

จิำ�กใช�เวลานานมาก ว�าจำะเขี้ยู่นถ่ึง ‘พ่ี่�เอก’

แบบไหนให�เท�าเทยีู่มก้บความร่�สก่ที�จิำ�กมีให�พ่ี่�เอก

จำนส่ดท�ายู่มเีพ่ี่ยู่งประโยู่คส้�น ๆ  ว�า

‘พ่ี่�เอกผู่้�เป็นท�รีก้ยู่ิ�งข้องจิำ�ก’ ด้งก�องอยู่่�ในหว้ใจำจิำ�ก

เพ่ี่ยู่งแค�ประโยู่คนี�ประโยู่คเดยีู่ว
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อาล้ยู่แด�พ่ี่�เอก สรพี่งศ์์ ชาตรี

ต้�งแต�ษาเข้�าวงการภาพี่ยู่นตร์คร้�งแรก เม้�ออายู่่ 17 ป่ ได�รบ้แสดงหนง้ค่�กบ้พ่ี่�เอก

เป็นพี่ระเอกคนแรกที�ร�วมงาน พ่ี่�เอกเป็นคนน�ารก้ เป็นก้นเองไม�ถ้ึอตว้

เป็นคนเรียู่บง�ายู่ ซ่ึ่�งตอนน้�นถึอ้ว�าเป็นพี่ระเอกที�ดง้ที�สด่

ณั ตอนน้�นษาเข้�าวงการยู่ง้ไม�ร่�เร่�องการแสดงว�าเล�นยู้่งไง มีพ่ี่�เอกที�ได�สอน

และแนะนำาว�า ข้้�นตอนเราต�องทำาความเข้�าใจำก้บบท และอ�านให�เข้�าใจำว�า

เราได�เป็นตว้แสดงคนน้�น พ่ี่�เอกสอนทก่อยู่�างแม�กระท้�งการพ่ี่ดบท ว�าต�องพี่ด่

ให�มนีำ�าเสียู่งหน้ก นำ�าเสียู่งเบา เพ่ี่�อถึ�ายู่ทอดอารมณ์ัข้องเราออกมา

ไม�ใช�ส้กแต�พี่ด่หร่อท�องเป็นนกแก�ว เวลาเข้�าบทอารมณ์ั

พ่ี่�เอกก็จำะช�วยู่ส�งบทและเรียู่กนำ�าตาออกมาก�อน เพ่ี่�อส�งอารมณ์ัให�ษาได�เล�นง�ายู่ข้้�น

พ่ี่�เอกเปรียู่บเสม้อนครอี่กคนหน่�งในด�านการแสดงที�ษาจำะจำดจำำาไปตลอดชวิีต

ษากราบข้อบพี่ระค่ณัพ่ี่�เอกมากที�ช�วยู่ส�งผู้ลงานด ีๆ  และการแสดงที�เยู่ี�ยู่มยู่อด

ให�คนได�ร่�จ้ำก ส่พี่รรษา เน้�องภิรมย์ู่ การจำากไปข้องพ่ี่�เอกในคร้�งนี�

ม้นเป็นความส่ญ่เสียู่ที�ยู่ิ�งใหญ่�ข้องวงการภาพี่ยู่นตร์ไทยู่

ม้นรวดเร็วเกินกว�าทก่คนที�รก้และเคารพี่พ่ี่�จำะต้�งต้วทน้

ข้อให�ดวงวิญ่ญ่าณัข้องพ่ี่�เอก จำงไปสถิึตอยู่่�ในแดนสวรรค์ด้�งใจำฝ้นนะคะ

ด�วยู่ความเคารพี่รก้จำากใจำ
ส่พี่รรษา เน้�องภริมย์ู่
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*คุร้�งแรกที่ี�ได�ร่วมงานก้น คุือ กำน้นโพธิ� พี�เอกเป็็นพระเอก พี�แอ�วเป็็น
นางเอก...

ตอนน้�น พี�แอ�วก็ย้งเป็็นน�องใหม่อย้่ พี�เอกก็จัะคุอยแนะนำเรื�องจ้ังหวะ
การแสดงให� ก็ร้�ส่กป็ระที่้บใจัว่า ผ้�ชายคุนนี�เก่งนะ และคุอยด้แลน�อง ๆ  
น้กแสดง จั่งที่ำให�เห็นว่า เขาเป็็นคุนทีี่�ใช�ได�เลยที่ีเดียว

*หลง้จัากน้�น กร็ว่มงานก้นเรื�อยมา บที่ที่ี�ได�รบ้ นอกจัากเป็็น พระเอก  -  นางเอก 
แล�ว บางคุร้�งพี�แอ�วก็เล่นเป็็นน�องสาวพี�เอก ซ่ึ่�งก็หลายเรื�องเหมือนก้น  
ก็ร้�ส่กสบายใจัเมื�อได�เล่นก้บเขา เพราะเขาเป็็นคุนสบาย ๆ  แต่ก็จัริงจั้งก้บ
การที่ำงาน ซึ่่�งเราก็เป็็นคุนแบบน้�น เลยไป็ด�วยก้นได�

แต่เวลาว่างจัากการที่ำงานพี�เอกก็จัะมีพ้ดเล่น เป็็นคุนทีี่�ขี�เล่น ช่างอำ 
และไม่ถือต้ว เช่นเราเป็็นนางเอกใหม่เพิ�งมาเล่น คุุณพ่อข้บรถให� พี�เอก 
กจ็ัะพด้คุยุกบ้คุณุพ่อเรา ล�อเลน่กบ้เราตอ่หน�าพอ่และคุยุเลน่กบ้คุณุพอ่เรา 
พี�เอกเป็็นคุนน่าร้ก คุุณพ่อพี�เสียพี�เอกก็ย้งมาเผานะ ว้ดเที่พศิ์รินที่ร์  
นี�แหละ

*พ่ี่�เอก ค่อแบบอย่างขุองพี่ระเอกเจ้ึาบทั้บาทั้

พี�เอกเป็็นพระเอกทีี่�เล่นได�หลายบที่บาที่มาก ๆ บ้� ชีวิต ตลก พี�เอกก็เล่น 
ได�ดี แต่บที่ทีี่�พี�ป็ระที่้บใจัคุือบที่ชีวิตนะ พี�เอกนี�คุือดาราชายทีี่�น�ำตาส้�งได� 
เหมือนก้น เวลาเล่นหน้งชีวิต ถ�าพี�ได�เล่นก้บพี�เอกแล�วก็จัะสบายใจั 
เป็็นที่ี�สุด เหมือนก้บว่าเรามาที่างเดียวก้น

ภาพยนตรท์ี่ี�แสดงด�วยกน้ในชว่งน้�นกจ็ัะมเีรื�อง *กำน้นโพธิ� *แมคุ่�าขายผก้ 
*เมียส้�งที่างไป็รษณีย์ ฉุยฉาย *ไกรที่อง *กากี *ม้นต�องส้� *ฆ่าเพราะแคุ�น 
*เกียรติศ์้กดิ�ร้กของข�า แถมแหลกแจักสะบ้ด เสือม้งกร หาเมียให�ผ้ว  
แมศ่์รเีรอืน *โป็ลิศ์จับ้ขโมย *บอกว่าอยา่มายุ่ง *แก�วกาหลง น�ำพรกิก�นถ�วย 
กระที่อ่มนกบินหลา เต�าฮ่วยเกศ์ทิี่พย์ สวส้ดีไม�เรยีว แรงร้ก นางสิงห์แก�มแดง 
มง้กรห�าเลบ็ น้กเลงตราคุวาย รศ้์มแีข ตำนานสมเดจ็ัพระนเรศ์วรมหาราช 
**เรื�องที่ี�ดอกจั้น คุือ เป็็นพระเอก - นางเอกคุ้่ก้น

ในส่วนของละคุร เราก็เล่นด�วยก้นหลายเรื�อง

ละคุรเรื�องสุดที่�ายทีี่�พี�เล่นเป็น็เมียของพี�เอก กคื็ุอ เพลิงภริยา ไม่คุดิเหมือน
ก้นว่าจัะเป็็นเรื�องสุดที่�ายทีี่�ได�เล่น ได�พ้ด ได�คุุยก้บพี�เอก 

พี�เอกคุือพี�ชายทีี่�คุุยก้นได�ทุี่กเรื�อง ไม่ว่าพี�แอ�วจัะทุี่กข์ จัะสุข พี�เอกก ็
จัะคุอยถามไถ่อย้่เสมอ ในช่วงที่ี�พี�ทุี่กข์ พี�เอกก็จัะคุอยถามและให�กำล้งใจั
เสมอไม่เคุยซึ่�ำเติมใคุร

เอก สรพี่งศ์์ ชาตรี
พี่ระเอกในความทรงจำำาข้อง

แอ�ว อำาภา ภ่ษติ

อำาภา ภ่ษติ

ตอนที่ี�พี�เอกจัะเริ�มสร�างหลวงป็้�โต พี�ก็คุือคุนหน่�งที่ี�เริ�มร่วมหาเงินก้นก้บ 
พี�เอกและน�องเดือน (คืุอพี�ร�องเพลง พี�เอกคุุยบนเวทีี่ น�องเดือนเก็บเงิน  
ตามงานวด้ต่าง ๆ  ระยะหน่�ง จันคุนเริ�มร้�ข่าวว่าพี�เอกจัะสร�างหลวงป็้�โต กโ็อนเงนิ 
เข�ามา “หลวงพ่อคุ้ณ” ที่่านวางศ์ิลาฤกษ์ม้ลนิธิหลวงป็้�โตด�วยคุ่ะ) ทีุ่กว้นนี� 
พี�อยากจัะบอกว่าพี�เอกเป็็นบุคุคุลต้วอย่างที่ี�ดีจัริง ๆ ไม่อย่างน้�นพวกเรา 
คุงไม่มีสถานทีี่�ที่ี�เราเคุารพบ้ชาอย่าง “ม้ลนิธิหลวงป็้�โต”

อำาลาอาล้ยพี่ระเอกหนง้ไทั้ยในตำานาน...

ณ ว้นนี� คุนไที่ยได�ส้ญ่เสียพระเอกในตำนานไป็ ทีุ่กคุนร้�ส่กใจัหาย พี�เอง
ในฐานะที่ี�เป็็นน้กแสดงที่ี�เติบโตมาในยุคุเดียวก้น ก็ร้�ส่กใจัหายไม่น�อย  
ก็ขอให�พี�เอกได�พ้กผ่อนอย่างสงบและไป็ส้่ภพภ้มิที่ี�ดีคุ่ะ
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ด�วยู่ความระล่กถ่ึง...พ่ี่�เอก...

ถ่ึงเวลาที�ใบไม�ร�วงโรยู่ไปอกีหน่�ง

ความพี่ล้ดพี่รากที�ไม�มีใครอยู่ากให�เกดิข้้�น

“เข้าช้�อกานต์” อกีหน่�งภาพี่ยู่นตร์ในความทรงจำำา

พ่ี่�เอก สรพี่งศ์์ ชาตรี จำะเป็นตำานาน 

เป็นความทรงจำำา ที�ยู่�ายู่จำากในชวิีต

ไปอยู่่�ในห้วใจำข้องเราตลอดไป

จำากที�เราเคยู่เป็นคนด่ เป็นแฟนคล้บและช้�นชอบ

ในบทบาท “เข้าช้�อกานต์” ข้องพ่ี่�เอก

พี่อได�พี่บตว้จำริง บอกได�เลยู่ว�า

พ่ี่�เอก ค้อ ตว้จำริงในวงการแสดง

จำำาได�ในว้นแรกที�พี่บกน้ ตอนน้�นต่�เป็นนก้ร�อง

พ่ี่�เอกเป็นน้กแสดง ว้นแรกในวงการหนง้ไทยู่

ก้บความเข้�าใจำในเร่�องแสดง เรามีน�อยู่มากกก

แต�พ่ี่�เอกน้กแสดงตว้จำริง บอกว�า

ม้นไม�ใช�ป้ญ่หา ข้อให�มคีวามต้�งใจำจำริง ๆ ต�องทำาได�!!

พ่ี่�เอกเป็นน้กแสดงที�แท�จำริง

ตลอดการร�วมงานภาพี่ยู่นตร์ ร่�งเพี่ชร /

ส้นกำาแพี่ง / พี่�อจ๋ำา / เพี่ชรตด้หยู่ก /

สายู่เล้อดเดียู่วก้น / ลบ่คมพี่ยู้่คฆ์

พ่ี่�เอกยู่ง้คงเป็น...พี่ระเอก...พ่ี่�เอก...

ในความทรงจำำาและระล่กถ่ึงข้องน�องคนนี�เสมอไป

ต่� - น้นทดิา แก�วบ้วสายู่
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คุร้�งแรกทีี่�ฉ้นมีโอกาสได�เจัอก้บ สรพงศ์์ ชาตรี พระเอกตลอดกาล 
ของคุนท้ี่�งป็ระเที่ศ์ ฉ้นในตอนน้�นกลบ้ร้�สก่เฉย ๆ  เพราะพี�เอกดธ้รรมดามาก 
ไม่เห็นเหมือนพระเอกเลย ออกจัะต้วเล็กด�วยซึ่�ำ สำหร้บเด็กว้ย 15 ป็ี
อย่างฉน้ จั่งไม่ได�ตื�นเต�นน้ก

หลง้จัากทีี่�ได�ร่วมแสดงภาพยนตรเ์รื�องแรกของฉน้ (อสิรภาพของที่องพน้ 
โคุกโพ ป็ี 2527) ก็ที่ำให�ได�ร้�จั้กพี�เอกมากข่�น พี�เอกเป็็นคุนชอบเล่า
เรื�องตลก ทีี่�บางคุร้�งเล่าเองขำเองน�ำตาไหล แต่คุนอื�นไม่ขำเพราะ 
ม้นไม่ตลก ในกองถ่ายแรก ๆ  สารภาพว่าไม่ชอบหน�าพี�เอกเที่่าไร  
มีคุวามร้�ส่กว่าแกขี�ฟ้้อง ฉ้นคุิดว่าพี�เอกเป็็นต�นเหตุให�ฉ้นโดนที่่านมุ�ย 
ดเุรื�องการแสดงบอ่ย ๆ  แตพ่อโตข่�นมโีอกาสได�รว่มงานกน้อกีหลายเรื�อง 
ก็ได�เรียนร้�ว่าน้�นคืุอคุำสอน คุำแนะนำด�านการแสดง ไม่ใช่การฟ้้อง 
ผ้�กำก้บอย่างทีี่�ฉน้เข�าใจั 

ก่อนที่ี�พี�เอกจัะจัากไป็อย่างไม่มีว้นกล้บ ฉ้นได�มีโอกาสไป็กราบลาพี�เอก 
ไป็ยนืมองอย่้ข�างเตียง ได�แตะมือเบา ๆ  ให�พี�เอกได�รบ้ร้�วา่น�องคุนนี�มาหา 
ไม่อยากมาบอกลา แต่อยากให�พี�เอกร้บร้�ว่า พี�เอกเป็็นดาวดวงใหญ่ ่
ที่ี�สอ่งแสงมาให�แอนทีี่�เป็น็เพียงสะเก็ดของดวงดาว ได�มีโอกาสส่องสว่าง
บนเส�นที่างสายบ้นเทิี่ง แม�จัะเป็็นเวลาเพียงไม่นานแต่ก็เต็มอิ�มไป็ด�วย
ป็ระสบการณ์ที่ี�น่าจัดจัำ ...

ร�วมงานก้บพ่ี่�เอกในภาพี่ยู่นตร์เร่�อง 

อสิรภาพี่ข้องทองพี่น่ โคกโพี่ ป่ 2527 

คนเลี�ยู่งช�าง ป่ 2533

สาละวิน ป่ 2536

เสียู่ดายู่ ป่ 2537

เสียู่ดายู่ 2 ป่ 2539

พี่น้ท�ายู่นรสงิห์ ป่ 2558

ด�วยู่ร้กและเคารพี่

แอน วิชด่า มงคลเข้ตร์ (ไอ�ห้วปล)ี
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รำลก่ถง่พี�เอก สรพงศ์์ ชาตรี พระเอกคุนดีของน�อง ๆ  เพราะพี�เอก 
จัะให�ข�อคิุดส้�งสอนให�คุวามร้�งานการแสดง เกิดเป็็นน้กแสดง
อย่าที่ำอะไรชุ่ย ๆ  เพราะเมื�อไหร่ที่ี�เป็ิดซึ่ีนน้�น ๆ  จัะเห็นคุวามชุ่ย 
ของเราตลอดไป็ “คุนร้กเมตตาผ้�ร่วมงาน พี�เอกเป็็นพระเอก 
ที่ี�เป็น็กน้เองงา่ย ๆ  สบาย ๆ  กบ้ที่กุผ้�รว่มงาน เน�นวา่ ที่กุตำแหนง่ 
งานจัริงตามน้�น กนิข�าวกน้ละยง้ ป็�วยหายดีละยง้ ลก้ ๆ  เป็น็ยง้ไง  
เป็น็ต�น” และ “จ่ัอย...ใคุรตาย การร�องไห�มีหลายแบบ การเสียใจั 
มหีลายวิธ ีการต่อเนื�องของอารมณ์ต�องวางลงได� แล�วต�องคุอนตินวิ 
อารมณ์ได�เช่นก้น”

เรื�องนี�มีพี�เอกเป็็นต�นแบบต้วอย่างที่ี�ดีอย่างเห็นได�ช้ด เพราะ
พี�เอกแสดงหน้งมีคุวามจัำเป็็นเลิศ์ เสียใจัย้งไง ร�องไห�ถ่งไหน 
น�ำตามากก่อนนี�น�ำตาน�อย ตอนนี� เสียง สีหน�า อารมณ์ แม่จั�าว! 
พี�เอกจัำได�...หากแสดงไป็ ยง้ช่วยนก้แสดงร่วมซึ่นีน้�น ๆ  ด�วยได�อกี... 
พี�เอกจั่งเป็็นทีี่�ร้ก เคุารพ จัากคุนอื�น ๆ อย่างสุดใจั เพราะพี�เอก 
ไม่มีก้�กไว� ให�ทีุ่กคุนเต็มทีี่� เตือนได�พี�เอกเตือน สอนได�พี�เอกสอน
ให�คุวามสุขให�คุำพ้ดที่ี�ดี คุนฟ้ังจัะมีกำล้งใจัและผ้กพ้นก้บคุวาม 
ร้�ส่กต่อพี�เอกตราบกาลนาน ด้งคุำสอน คุำพ้ดเมื�อพ้ดจัากใจั 
ที่ี�ใสสะอาด คุิดดีแล�ว ที่ำชอบแล�ว พ้ดออกไป็ ย่อมอย้่ในใจั 
ผ้�ฟั้งตดิตรง่ตราใจัในคุำที่ี�ดนี้�นตลอดไป็...ที่�ายนี�เราคุงหาใคุรที่ี�เป็็น 
เช่นพี�เอกของพวกเราอีกไม่มีแล�ว ใจัหายวาบเลยเมื�อคุิดถ่งวลีนี� 
น�ำตาแห่งคุวามอาล้ยคุลอตา หล้บเถิดพี�ชายทีี่�เคุารพร้ก พี�เอก 
ให�สิ�งดี ๆ และคุวามร้�ส่กที่ี�ดี ๆ ต่อคุนและโลกใบนี�มามากมาย 
ก่อคุวามสุข สร�างคุวามดีมาตลอด ขอต้�งจัิตร่วมอธิษฐาน 
ด�วยบุญ่บารมีของพี� ขอช่วยดลส่งพี�ส้่สวรรคุ์ช้�นฟ้้า หล้บส้่นิที่รา
บนฟ้ากฟ้้าสุราล้ยด�วยเที่อญ่ สาธุ

ชาลิตา ป้ทมพี่น้ธ่์
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ด�วยคุวามเคุารพร้กและอาล้ยยิ�งในการจัากไป็ของพี�เอก สรพงศ์์ ชาตรี 
ซึ่่�งเป็รียบเสมอเหมอืนการสญ้่เสยีพี�ชายที่ี�แสนดคีุนหน่�งไป็ พี�เอกเป็น็ทีี่�รก้
เคุารพของพี� ๆ น�อง ๆ และผ้�ร่วมงานในวงการบ้นเที่ิง เพราะพี�ชายคุนนี� 
เป็น็ผ้�ให� ให�คุวามชว่ยเหลอืดแ้ล มนี�ำใจั มีเมตตา มอีารมณ์ดี ไมเ่คุยพด้ถง่ 
ผ้�อื�นในเรื�องไม่ดี และเธอย้งเป็็นน้กแสดงที่ี�มีวิน้ย มีคุวามร้บผิดชอบที่ี�
ส้งมาก ๆ พี�เอกเป็็นน้กแสดงที่ี�มีชื�อเสียงโด่งด้ง น้บได�ว่าในยุคุสม้ยน้�น
ชื�อ “สรพงศ์์ ชาตรี” เป็็นการ้นตีได�ว่า สามารถขายสายหน้งได�แน่นอน  
แต่ถ่งกระน้�นพี�เอกก็เป็็นน้กแสดง หรือทีี่�ชาวบ�านเรียกก้นว่า “ดารา”  
ที่ี�ติดดิน ไม่มีมาดของคุวามเป็็นพระเอกที่ี�มีชื�อเสียงโด่งด้งไป็ที่้�งป็ระเที่ศ์ 
(ไม่เว่อร์พ้ดคุวามจัริงคุ่ะ)

ในส่วนตว้แล�ว พี�เอกนบ้ได�วา่เป็น็ผ้�มพีระคุณุ เพราะเธอแสดงหนง้ที่ี�เราเป็น็
ผ้�สร�างเองให�หลายเรื�อง ซึ่่�งก็ป็ระสบคุวามสำเร็จังดงามทุี่กเรื�อง อน้มีเรื�อง  
“มาดามยี�หุบ” เป็็นต�น (หลายคุนคุงจัำได�นะคุะ) ส่วนในเรื�องบุญ่กุศ์ล 
ทีุ่กคุนก็คุงที่ราบก้นดีอย้่แล�วว่าเธอเป็็นผ้�มีจัิตทีี่�เป็็นบุญ่เป็็นกุศ์ลมากมาย
เกินกว่าที่ี�จัะบรรยายออกมาเป็็นคุำพ้ดได� 

“ขอโมที่นาสาธุในทุี่กบุญ่กุศ์ลของพี�ด�วยคุ่ะ สาาาธุ”  

ว้นนี�เราไม่มีพี�ชายคุนนี�อีกแล�ว หน�าที่ี�ที่ี�พี�จัะต�องที่ำ เพื�อที่ำนุบำรุง 
พระพทุี่ธศ์าสนา เพื�อเพื�อนมนษุย์ในโลกนี�คุงหมดเวลาลงแล�ว คุงจัะเป็็นเวลาที่ี�พี� 
จัะต�องไป็ส้ภ่พภ้มทิี่ี�ด ีที่ี�สง้ยิ�งข่�น เพื�อป็ฏิบต้แิละสร�างบญุ่บารมใีห�สง้ยิ�ง ๆ  ข่�นไป็ 

น�องขอกราบพี�ชายคุนนี�ด�วยคุวามเคุารพรก้  ขอให�คุวามป็รารถนาที่ี�ดงีาม
ของพี�ในภพนี� ชาตนิี� และตลอดถง่ที่กุภพที่กุชาต ิจันกวา่จัะถง่ซึ่่�งที่ี�สดุแหง่
คุวามหลดุพ�นจัากที่กุข์ท้ี่�งป็วงคุอื “นพิพาน” จังสำเรจ็ัผลงดงามคุรบถ�วน
ทีุ่กป็ระการด�วยเที่อญ่ 

ขอน�อมสง่ผลบญุ่ที่านที่กุป็ระการที่ี�น�องได�กระที่ำมาแล�วไป็ให�ถง่ ให�สำเรจ็ั
ผลแด่พี�เอก สรพงศ์์ ชาตรี ผ้�อ้นเป็็นที่ี�ร้กที่ี�เคุารพของพวกเรา ขอให�พี�จัง
มีแต่คุวามสุข คุวามเจัริญ่ในภพภ้มิที่ี�ดีที่ี�ส้งข่�นยิ�ง ๆ ข่�นไป็ สาธุ สาธุ สาธุ 

ด�วยู่ความรก้เคารพี่ยู่ิ�ง
ปิยู่ะมาศ์ โมนยู่ะก่ล
25 สิงหาคม 2565
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“พ่ี่�เอก” ค้อน้กแสดงชายู่คนแรกที�ได�เข้�าฉัากแรก

ก้บมาลี ในภาพี่ยู่นตร์เร่�อง “เทพี่ธิดาโรงแรม”

เม้�อป ่พี่.ศ์. 2516 เราแจำ�งเกิดในวงการ 

กบ้ “บริษ้ทพี่ร�อมมิตร” มาด�วยู่ก้น

ตลอดเวลาเก้อบ 50 ป่ ที�ได�ร�วมงานก้บ “พ่ี่�เอก” 

ท้�งงานแสดง งานบ่ญ่ เห็นความม่�งม้�น ใส�ใจำ  

และรบ้ผิู้ดชอบต�อหน�าที�ข้องตว้เองอยู่�างเต็มที� 

เป็นตว้อยู่�างดี ๆ ให�คนร่�นหล้งเอาแบบอยู่�าง

ทก่ว้นนี� “พี่่�เอก” ไม�ได�จำากไปไหน 

ผู้ลงานข้อง “พ่ี่�เอก” จำะคงอยู่่�ให�ได�ช้�นชมตลอดไป

ด�วยู่ร้กและอาล้ยู่ “สรพี่งศ์์ ชาตรี”

วยิู่ะดา อ่มารินทร์ 
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“ต่�มเป็นหน่�งในนางเอกใหม�ในวงการ

ได�มีโอกาสแสดงภาพี่ยู่นตร์เร่�องหงส์หยู่ก

ข้องส้นติส่ชาภาพี่ยู่นตร์ ซึ่่�งพี่่�เอก สรพี่งศ์์ ชาตรี

เป็นพี่ระเอก และแสดงร�วมก้บ

ค่ณัหมีเซึ่ี�ยู่ะ อ่�งยู่�ง นางเอกด้งจำากฮ่�องกง

นบ้ว�าเป็นความโชคดีข้องต่�มมาก ๆ ค�ะ

ช�วงน้�นพี่่�เอก สรพี่งศ์์ เป็นพี่ระเอกอ้นด้บต�น

ข้องเม้องไทยู่ ต่�มดีใจำและปล้�มใจำมาก

เพี่ราะหมายู่ถึ่ง ต่�มจำะมีโอกาสมีช้�อเสียู่ง

จำากการแสดงภาพี่ยู่นตร์ เป็นนางเอกค่� สรพี่งศ์์ ชาตรี

ต�องกราบข้อบพี่ระค่ณัพี่่�เอก

ที�ให�โอกาสก้บนางเอกใหม�เช�น ต่�ม

ที�กำาล้งจำะแจำ�งเกิดประด้บในวงการบ้นเทิง

พี่่�เอกเป็นพี่่�ชายู่ที�อบอ่�น

ระหว�างแสดงร�วมก้น พี่่�เอกก็จำะแนะนำาและสอน

พี่่�เอกใจำดีและใจำเยู่็นค�ะ ต่�มทำางานด�วยู่ความสบายู่ใจำ

ณั โอกาสนี� ข้�าพี่เจำ�า รสริน จำ้นทรา

ข้อให�ดวงวิญ่ญ่าณัข้องพี่่�เอก

เดินทางไป ณั สรวงสวรรค์ช้�นฟ้า

บ่ญ่ก่ศ์ลที�พี่่�เอกได�สร�างไว�ในโลกมน่ษยู่์

ข้ออน่โมทนาก้บสิ�งที�พี่่�ได�ทำาไว�ให�อน่ชนไว�ได�ชม

ด�วยู่ความรก้เคารพี่ค�ะ

รสริน จ้ำนทรา
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รก้และรบ้ร่�ว�าอาเอกอยู่่�บนน้�น
อยู่�างส่ข้สถิึตในทพิี่ย์ู่วิมาน

วจีำ อรรถึไกว้ลวที

เดก็น้กเรียู่นไทยู่ในซึ่านฟราสซึ่สิโกคนหน่�ง 

ได�รบ้โทรศ้์พี่ท์ทางไกลจำากคณ่ัพี่�อ ซ่ึ่�งเป็น

ท้�งผู่้�สร�างและผู่้�กำากบ้การแสดงภาพี่ยู่นตร์ 

ช้�อด้งในสม้ยู่น้�น ค่ณัพี่น้ธ่เ์ทพี่ อรรถึไกวล้วที 

ได�โทรมาข้อร�องล่กสาวเพ่ี่�อให�มาร้บบท

นางเอกภาพี่ยู่นตร์เร่�อง ‘สเว็ตเตอร์สแีดง’  

เธอทราบดีอยู่่�แล�วว�ากองถึ�ายู่จำะข้้�นมาถึ�ายู่ที� 

แอลเอ, ซึ่านฟรานซิึ่สโก, ลาสเวก้ส แต�

ด�วยู่เหต่การณ์ัผู้้นผู้วน เธอจึำงได�มาเป็น

นางเอกค่�ก้บพี่ระเอกด้งที�เธอร่�จำ้กแค�ใน

กองถึ�ายู่ค่ณัพี่�อ สรพี่งศ์์ ชาตรี จำริงหร่อนี� 

‘อาเอก’ ก้บ ‘น�องสอง’ จึำงโคจำรมาพี่บกน้ 

ในฐิานะนางเอกคนใหม� วจีำ อรรถึไกวล้วที 

ค่�ก้บสรพี่งศ์์ ชาตรี ความอ�อนหด้ ไม�เคยู่ร่� 

ว�าการแสดงค้ออะไร อาเอกค้อครค่นแรก 

ข้องน�องสอง สอนการมองให�กล�าส่�ตาอา  

ร�องพี่ลงดาวเร่องดาวโรยู่ให�ฟังตอนพี่ก้ถึ�ายู่ 

ให�ความรก้ ความเมตตา สด่ท�ายู่ผู้ลก้ดน้ 

น�องสอง - วจีำ ให�เป็นที�ร่�จ้ำกจำาก สเว็ตเตอร์ 

สแีดง...ที�จำบลงด�วยู่การจำากพี่ราก เรียู่ก

นำ�าตาแฟนหน้งท้�วประเทศ์ ...ผู้�านไป 39 ป่ 

การจำากพี่รากน้�นเกดิข้้�นจำริง อาเอกข้อง

น�องสอง คนดีข้องวงการภาพี่ยู่นตร์ 

ยู่้งตราตรึงท่กคำาพี่่ดที�อาชอบเล�าเร่�อง 

พี่�อก้บน�องสอง เม้�อไปเยีู่�ยู่มอาที�ว้ด 

หลวงพี่�อโตออกทางลำาโพี่งวด้ ท่กคำาสอนที� 

ได�ร้บ ท่กความอาทรจำากแววตา ท่ก ๆ  

บญ่่ที�เคยู่ไปทำาบญ่่ด�วยู่กน้ ยู่ง้คงจำดจำำา
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พ่ี่�เอก...เป็นเหม้อนพ่ี่�ชายู่คนที�สอง 

รองจำากพ่ี่�เป่�ยู่ก พิี่ศ์าล เราได�ทำางาน 

ก้นจำริงจ้ำงคร้�งแรก คอ้ละครเร่�อง  

“รอยู่ลขิิ้ต” ที� “พ่ี่�เป่�ยู่ก พิี่ศ์าล” เป็นผู้่�จำด้ 

และผู่้�กำาก้บ (2545) โดยู่พ่ี่�เอกเล�นเป็น 

“เส้อเมฆ” ส�วนผู้มเป็นผู่้�ช�วยู่พ่ี่�เป่�ยู่ก 

และแสดงเป็นนายู่อำาเภอที�ฆ�าเสอ้เมฆตายู่ 

พ่ี่�เอกให�คำาแนะนำาอยู่่�เสมอเม้�อเวลา 

แสดงด�วยู่ก้น หลง้จำากน้�นผู้มก้บพ่ี่�เอก 

ก็มาร�วมงานก้นอีกคร้�งในละครเร่�อง  

“อตตีา” (เฟสแรก) ในฐิานะที�ผู้มเป็น 

ผู้่�กำาก้บ พ่ี่�เอกก็ยู่ง้เป็นพ่ี่�ที�น�ารก้เหม้อนเดิม 

พ่ี่�เอกบอกว�ามีอะไรแนะนำาพ่ี่�ได�ตลอดเวลา 

อยู่ากได�อะไร แบบไหน กข็้อให�บอก 

ผู้มจึำงร่�ส่กสบายู่ใจำทก่คร้�งที�ได�ทำางานด�วยู่ 

และเสียู่ใจำอยู่�างส่ดซึ่่�ง ที�วน้นี�พ่ี่�เอก 

ได�จำากพี่วกเราไป แต�ถึง่อยู่�างไร  

พ่ี่�เอกก็จำะยู่ง้อยู่่�ในหว้ใจำข้องผู้ม 

(และทก่คน) อยู่�างไม�มวีน้ลบเล้อน

ด�วยู่ร้กและเคารพี่พี่่�เสมอไป

สถึาพี่ร นาควิไลโรจำน์
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พ่ี่�เอก สรพี่งศ์์ ชาตรี เป็นคนที�มีอ้ธยู่าศ์ยู้่ด ีมีนำ�าใจำ

โอบอ�อมอารี เป็นที�เคารพี่ร้กน้บถ้ึอข้องพี่วกเราท่ก ๆ  คน 

พ่ี่�เอกใส�ใจำคนรอบข้�างเสมอ คอยู่ชี�แนะ เตอ้นสติ

ให�กำาล้งใจำไม�ว�าจำะยู่ามทก่ข์้หร่อยู่ามสข่้ 

ถ่ึงว้นนี�พ่ี่�เอกจำะจำากไป แต�ทก่ ๆ คำาสอน

และความดีข้องพ่ี่�จำะอยู่่�ในใจำพี่วกเราเสมอ 

ข้อให�ดวงวิญ่ญ่าณัข้องพ่ี่�เอกได�ไปส่�ส่คติใน

ส้มปรายู่ภพี่ที�พ่ี่�ปรารถึนาด�วยู่เทอญ่

ด�วยู่ความเคารพี่ร้กและอาล้ยู่ยู่ิ�ง

เฉัลิม ปานเกิด
ในนามน้กแสดงร่�นน�องที�เคยู่ร�วมงาน

ในละครชด่หลวงตามหาชน
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สรพี่งศ์์ ชาตรี พี่ระเอกตลอดกาล

ข้อบค่ณัพี่่�เอกที�เป็นเพี่่�อนที�ดี
ข้อบค่ณัพี่่�เอกที�เป็นพี่่�ที�ดี

ข้อบค่ณัในความเป็นพี่ระเอกต้วจำริง

งานที�เราแสดงร�วมกน้ 
นบ้แต�เริ�มต�นในวงการบ้นเทิง

แผู้ลเก�า 2520
เกวียู่นห้ก 2521
ก่ญ่แจำร้ก 2521

สามคนผู้ว้เมียู่ 2521
รอยู่ไถึ 2522
ล่กทาส 2522

ไอ�คล้�งทะเลโหด 2522
บ�านไร�นาเรา 2522

ค่�โจำร 2523
ร่�งเพี่ชร 2523

สิงห์คะนองปืน 2524
ตะวน้สีทอง 2525
ฆ�าข้�ามแดน 2527

7 ปก่ว�า จำากว้นแรกเริ�มต�นชีวิตน้กแสดง 
จำนถึง่งานแสดงภาพี่ยู่นตร์ร�วมก้น 

ในเร่�องส่ดท�ายู่ 
แม�เวลาจำะผู้�านนานแค�ไหน ยู่ง้มีความเคารพี่ 

และความระลก่ถึ่งพี่่�เอกเสมอมา

การ์ต่น - น้นทนา เงากระจำ�าง
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กราบลาค่ณัอา/ตา สรพี่งศ์์ ชาตรี 
พี่ระเอกตลอดกาลข้องพี่วกเรา

ข้อร�วมไว�อาล้ยู่ต�อการจำากไปข้อง

อาเอก สรพี่งศ์์ ชาตรี ที�เคารพี่ร้กข้องแอฟ 

ค่ณัตาเอกใจำดขี้องป่ใหม�ค�ะ

ตลอดสิบกว�าป่ที�ได�มีโอกาสร�วมงาน

ก้บอาเอกในภาพี่ยู่นตร์ ตำานานสมเด็จำ

พี่ระนเรศ์วรฯ เราอยู่่�ก้นเหมอ้นครอบครว้ 

ผู้�านอะไรก้นมามากมายู่ อาเอกรก้ 

ห�วงใยู่ และให�คำาสอนพี่วกเราเหมอ้นเป็น

ล่กหลานเสมอ ดีใจำที�ได�มโีอกาสไปเยู่ี�ยู่ม

อาเอกว้นน้�น ได�ส�งความรก้และกำาล้งใจำให�อา 

ยู่ง้จำำาสายู่ตาที�อามองแอฟได�เลยู่ค�ะ

แอฟข้อข้อบพี่ระค่ณัสำาหร้บความเมตตา

ที�อามีให�แอฟและป่ใหม�เสมอมานะคะ

อาเอกจำะอยู่่�ในใจำพี่วกเราตลอดไปค�ะ 

#สรพี่งศ์์ชาตรี

แอฟ - ทก้ษอร
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อาลยู้่ อาดร่ เพ่ี่�อนร้ก และเพ่ี่�อน 
ที�เคยู่เก้อบตายู่ด�วยู่ก้น

มรณ� ป็ริโยสาน้ง เม ชีวิต้ง
ที่ี�สุดแห่งชีวิต ก็คุือคุวามตาย
คุนดี จัากไป็ก็แต่เพียงส้งขาร

มรณกรรมของ “เอก” สรพงศ์์ ชาตรี  ย่อมย้งคุวามเศ์ร�าสลดและเสียดาย
มาส้่บรรดาคุนในวงการหน้งไที่ย และคุรอบคุร้ว ตลอดจันบุตรหลาน ญ่าติ 
มิตร ที่ี�มีคุวามร้กในตว้ของ “เอก” อย่างสุดซึ่่�ง

แต่ทีุ่กสิ�งทีุ่กอย่างย่อมเป็็นไป็ตามอำนาจัแห่งกรรม ไม่มีใคุรสามารถ 
อย้่คุ�ำฟ้้าได� ด้งพระพุที่ธวจันะตร้สไว�ว่า

“ส้งขารที่้�งหลายไม่เทีี่�ยงหนอ

มีการเกิดข่�นและเสื�อมสิ�นไป็เป็็นธรรมดา เกิดข่�นแล�วก็ย่อมด้บไป็”

“เอก” สรพงศ์์ ชาตรี ได�จัากเราไป็แล�วก็จัริง แต่ย้งก่อน “เอก” จัากไป็ 
ก็แต่เพียงส้งขารเที่่าน้�น ส่วนคุุณงามคุวามดี และผลงานทีี่�ได�สร�างไว� ที่้�งทีี่�
เป็็นจัอแก�วและจัอเงินน้บร�อย ๆ เรื�อง ย้งคุงติดตาตรง่ใจัและดำรงอย้่เป็็น
บ้นที่่กแห่งป็ระว้ติศ์าสตร์ของวงการบ้นเทิี่งไที่ยช้�วนิร้นดร์

ข�าพเจั�า กบ้ “เอก” พบก้นคุร้�งแรกในงาน “มงกุฎดาว” ที่ี�จ้ัดโดย คุุณสุธี 
มีศ์ีลส้ตย์ อดีตนายกสมาคุมผ้�สื�อข่าวบ้นเที่ิงแห่งป็ระเที่ศ์ไที่ย

หล้งจัากน้�น เราได�ร่วมก้นแสดงหน้งหลายเรื�อง ส่วนใหญ่่จัะเป็็นหน้งบ้� 
แอคุช้�น และในป็ี 2523 เราท้ี่�งสองได�เล่นหน้งบ้�ด�วยก้นเรื�อง “คุ้่โจัร”  
ของ คุุณชาย มีคุุณสุต สร�างและกำก้บการแสดง 

หนง้เรื�องนี� ข�าพเจั�าเลน่เป็น็โจัร ชื�อ “เสอืสำรวย” (นาที่ ภว้นย้) สว่น “เอก” 
เล่นเป็็น “เอ๋” (สรพงศ์์ ชาตรี)

หน้งเรื�องนี�มีบที่บ้�เสี�ยงตายหลายคุร้�งที่ี�ต�องแสดงเอง ด�วยหน้งไที่ยในยุคุ
สม้ยน้�น ไม่นิยมใช�สต้�นที่์แมน (ต้วแสดงแที่น) เพราะแฟ้น ๆ หน้งไที่ย

อยากชมคุวามสามารถของดาราน้กแสดงทีี่�ชื�นชอบ ด้งน้�น หนง้ไที่ยเรื�อง  
“คุ้่โจัร” ที่ี�เราที่้�งสองต�องป็ระช้นก้นจั่งต�องแสดงเอง มีอย้่คุราวหน่�งใน 
ฉากของเรื�องนี� เมื�อเสือสำรวยและเอ๋ถ้กกำล้งตำรวจัล�อมจั้บ จันต�อง
พาก้นหนีข่�นไป็บนภ้เขา กำล้งตำรวจัไล่ติดตามมาจันถ่งใกล�หน�าผา ที่ี� 
เบื�องหน�ามลีำธารสายน�ำตกเชี�ยวกราก คุ้โ่จัรที่้�งสองหมดหนที่างที่ี�จัะหนไีด� 
จั่งต�องต้ดสินใจัโดดลงจัากหน�าผาลงส้่ลำธาร ในเวลาน้�นเป็็นช่วงหน�าฝน 
และก่อนหน�าการถ่ายที่ำหน้ง ฝนได�ตกหน้กมาหลายว้น น�ำฝนที่ี�ไหลจัาก 
น�ำตกลงมาน้�นจั่งมีจัำนวนมาก ไหลแรงและเชี�ยว ถ่งแม�ว่าคุณะกองถ่าย
ที่ำหนง้ที่ี�ต้�งกล�องอย้เ่บื�องลา่งเพื�อจัะได�ถ่ายภาพที่ี�สวยงามสมจัริง แตด่�วย 
เสื�อผ�า รองเที่�าของนก้แสดงน้�นมคีุวามยากลำบากต่อการทีี่�จัะวา่ยพยงุตว้ 
ในกระแสน�ำเชี�ยวได� จั่งเอาไม่ไหว กระแสน�ำได�พ้ดพาข�าพเจั�าและเอก  
จันไป็ถ่งห้วโคุ�งที่างแยกที่ี�เป็็นช่องที่างน�ำวน ในจั้งหวะน้�นได�มีคุนที่ี� 
ข้บเรอืหางยาว ตด้สนิใจัฝ�ากระแสน�ำเข�าไป็ชว่ยข�าพเจั�ากบ้เอกข่�นเรอืมาได�  
นี�ถ�าช�าอีกนิดเดียว ข�าพเจั�าคุงไม่ได�มาเขียนคุำไว�อาล้ย ให�เพื�อนมิตร  
และผ้�มีเกียรติได�อ่านก้นแล�วละคุร้บ

“คุ้่โจัร” เป็็นหน้งบ้� และการต่อส้�ด�วยเล่ห์เหลี�ยมและช้�นเชิงอย่างม้นส์
สะใจัอีกเรื�องหน่�ง

๐ บ้ญ่ชรชีพเพื�อนได� ป็ิดลง
 มีม่านคุือดีคุง อย้่ได�
 เถลิงชื�อสกุลวงศ์์ ยง้อย้่
 สถิตย์ที่้�วธรณินที่ร์ไซึ่ร� แหล่งหล�า แดนสยามฯ

ข�าพเจั�าหว้งว่า ด�วยเดชะกุศ์ลผลบุญ่ที่ี� “เอก” ได�กระที่ำไว�ในภพนี� คุงจัะ
เป็น็กำลง้สง่เสรมิให�ดวงวญิ่ญ่าณอน้บรสิทุี่ธิ� ของ “เอก” ได�เสวยสขุสมบต้ิ
ในส้มป็รายภพโน�นทุี่กป็ระการ

นายู่อ่ดมพี่ร คชหิร้ญ่ (นาท ภ่วน้ยู่)
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ว้นที�เอกเสียู่ชีวิตผู้มเพิี่�งกล้บไปบ�านที� 

อ.มหาชนะชยู้่ จำ.ยู่โสธร ทำาธร่ะที�บ�านเสร็จำก็

รีบกล้บมาร�วมงานสวดอภธิรรมและแสดง

ความเสียู่ใจำก้บน�องเด้อนภรรยู่าข้องเอก 

ผู้มก้บเอกเกิดป่เดียู่วก้น ป่ฉัล่ 2492 ผู้ม 

เล�นหน้งค่�ก้บสรพี่งศ์์เร่�องแรกคอ้ นายู่ฮ่�อยู่ 

ทมิฬ เม้�อประมาณัป่ 2523 เอกเล�นเป็น 

นายู่ฮ่�อยู่เคน ผู้มเล�นเป็นผู้่�ช�วยู่นายู่ฮ่�อยู่ 

และมาเล�นเร่�อง ม้อปืน ที�ท�านม่�ยู่กำาก้บ 

ร�วมก้บเอก หล้งจำากน้�นหนง้เก้อบท่กเร่�อง

ที�ท�านม่�ยู่กำาก้บ ผู้มก็มีโอกาสได�เล�นร�วม

ก้บเอกเร่�อยู่มา เอกเป็นคนที�มีนำ�าใจำก้บ

ท่กคนในกองถึ�ายู่ โดยู่เฉัพี่าะก้บแม�คร้ว 

ซ่ึ่�งจำะร้กเอกมาก ในการถึ�ายู่ทำาเอกจำะ

เป็นผู่้�ช�วยู่ท�านม่�ยู่ ช�วยู่แนะนำาการแสดง  

ผู้มเองก็ได�รบ้คำาแนะนำาจำากเอกหลายู่คร้�ง 

หน้งเร่�อง คนเลี�ยู่งช�าง ที�ผู้มได�รางว้ล 

ตว้ประกอบยู่อดเยู่ี�ยู่มเอกกม็สี�วน เอกเป็นคน 

ที�ใจำบ่ญ่ส่นทาน เห็นใจำคนตกท่กข์้ได�ยู่าก 

บางคร้�งเพ่ี่�อนในวงการแสดงเด้อดร�อน  

เอกก็ช�วยู่ให�ค�าใช�จำ�ายู่ หลายู่คนออกปากชม 

ว�าเอกเหม้อนพี่�อพี่ระ เอกเป็นคนง�ายู่ ๆ 

ร้กครอบคร้ว ไม�เคยู่ล้มบ�านเกิด ผู้มเคยู่ รณั ฤทธิช้ยู่ คานเข้ต

ไปเยู่ี�ยู่มบ�านเกิดก้บเอกที� อ.มหาราช 

จำ.พี่ระนครศ์รีอยู่่ธยู่า ไปอาบนำ�าที�คลอง

หน�าบ�านด�วยู่ก้น เอกมีความส่ข้ท่กคร้�ง

ที�ได�กล้บบ�าน ยู่ง้คิดถ่ึงเพ่ี่�อนเสมอ ข้อให� 

ดวงวิญ่ญ่าณัข้องเอกไปส่�สรวงสวรรค์ 

อยู่่�ในภพี่ภ่มทิี�ดตีลอดไป
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ผู้มเก้อบจำะไม�ได�เป็น 
สรพี่งศ์์ ชาตรี อยู่�างทก่ว้นนี�

เป็็นป็ระโยคุเด็ดในโฆษณาเพื�อรณรงคุ์ให�คุนข�ามที่างม�าลายหรือ
สะพานลอยของคุณะกรรมการป้็องก้นอุบ้ติภ้ยแห่งชาติ ทีี่�ผมและ 
คุนรุ่นราวคุราวเดียวก้นย้งชอบมาเล่นแซึ่วก้นตอนข�ามถนน 
หรือใกล�สถานการณ์หน�าสิ�วหน�าขวานให�เป็็นทีี่�สนุกสนาน ทีุ่กคุน
ชอบจัะแที่นต้วว่าเป็็นพระเอก หล่อ เที่่ แนวล้กทีุ่่ง จัริงใจั ใสซึ่ื�อ  
อย่างสรพงศ์์ หรือที่ี�ทีุ่กคุนรวมที่้�งผมด�วย ได�มีโอกาสเรียกน้กแสดง 
ผ้�มากคุวามสามารถที่่านนี�ว่า พี�เอก

“แผลเก่า” ก้บบที่ขว้ญ่ ทีี่�ผมย้งจัำได�ว่า พี�เขาเที่่ และจัริงใจั

“ผีห้วขาด” ที่ี�เผลอเอามือป็ิดตาเพราะน่ากล้ว แต่ก็ย้งอดสงสาร 
ในคุวามร้กทีี่�ผีห้วขาดตนนี�มี 

เป็็นน้กแสดงทีี่�สมบุกสมบ้น คุลุกดินกินฝุ�น หุ่นล�ำ และนำอารมณ์
ผ้�ด้ไป็ส้่เรื�องราวอย่างมีมนตร์ เป็็นน้กแสดงระด้บบรมคุร้ทีี่�มีเสน่ห์  
ที่ี�สำคุ้ญ่ คุือวางต้วเป็็นก้นเองก้บทุี่กคุน ยิ�มง่าย ไม่เคุยบ่นให�น้กแสดง 
รุ่นน�อง ๆ เสียกำล้งใจัเวลาทีี่�พวกเขาที่ำพลาด มีวิน้ย การซึ่�อม 
การฝึก เป็็นต�นแบบ น้กบ้�

ผมป็ระที่้บใจัทุี่กคุร้�งทีี่�เห็นพี�เอกแสดง พี�เอกแสดงได�ทุี่กบที่บาที่ 
แม�ในบที่หมื�นราชเสน่หา ในภาพยนตร์อย่าง “สุริโยไที่” บที่บาที่ 
น้กรบตาบอดผ้�ที่รนงองอาจั

และในบที่ผ้�ที่รงศ์ลีผ้�เป็ี�ยมด�วยป็ญั่ญ่าและเมตตา อยา่งมหาเถรคุน้ฉอ่ง 
ใน “ตำนานสมเด็จัพระนเรศ์วรมหาราช”

นอกจัากนี� ในสายตาผม พี� เอกคุือบุคุคุลทีี่� มีคุวามกต้ญ่ญู้มาก  
คุอยเอาใจัใส่ด้แลผ้�มีพระคุุณไม่เคุยบกพร่อง โดยเฉพาะอย่างยิ�งต่อ
ที่่านมุ�ย หม่อมเจั�าชาตรีเฉลิม ยุคุล

พี�เอกป็ฏิบ้ติได�สมเกียรติยิ�ง สมก้บทีี่�ได�พระนามของที่่านมุ�ย มาเป็็น 
นามสกุลในการแสดง สรพงศ์์ ชาตรี

กรรมดี ค้อความดี
สรพี่งศ์์ ชาตรี

ค้อผู้่�ประพี่ฤตธิรรม
กราบพี่ระธรรมนำาพ่ี่�เอกส่�ภพี่ภ่มแิห�งธรรมดี

กราบลาพี่่�เอกด�วยู่ความเคารพี่ 
ต�อดวงวิญ่ญ่าณัข้องนก้แสดง 

ผู้่�ยู่ิ�งใหญ่�ตลอดกาล

ต้�ก นภ้สกร มิตรธีรโรจำน์
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ผู้มก้บสรพี่งศ์์ เรามีความฝ้นที�ตรงก้นอ้นแสนไกลค้อ ฝ้นกลางว้น และเราก็ 

เข้�าส่�วงการพี่ร�อมกน้ที�วง้ละโว� เป็นจำง้หวะที�หม�อมเจำ�าชาตรีเฉัลิม ยู่ค่ล กำาล้งหาดารา

ใหม�เพ่ี่�อแสดงหน้งทีวีช�อง 7 สีเร่�อง “ห�องสชีมพี่”่ เร่�อง “หญ่งิก็มีห้วใจำ” และได�เล�น

ภาพี่ยู่นต์ 35 มม. เร่�อง “มน้มากบ้ความมด้” ภาพี่ยู่นตร์ทก่เร่�อง สรพี่งศ์์จำะได�เป็น 

พี่ระเอก ส�วนผู้มจำะได�เป็นพี่ระรองหร่อไม�ก็เป็นผู่้�ร�ายู่ทก่เร่�อง ส�วนตว้จำะห�างกน้ก็

ช�วงต�างคนต�างแยู่กกน้ทำางาน จำะเจำอกน้เฉัพี่าะเล�นหนง้บางเร่�องเท�าน้�น เราแยู่กกน้ 

เพี่ราะบทบาทการแสดงที�ผู้มเป็นผู้่�ร�ายู่ แต�เข้าเป็นพี่ระเอก บางคร้�งต�องเข้�าหำ�าห้�น

ก้นตามบทบาทเหมอ้นศ์ต้รค่่�แค�นกน้มาแต�ปางไหน 

การจำากไปข้องสรพี่งศ์์ ชาตรี ไม�ได�มกีล�าวลา

แต�เข้าเคยู่พี่ด่ก้บผู้มเสมอเม้�อเราพี่บปะกน้ก�อนที�เข้าจำะจำากไปว�า “ดามพ์ี่...ทำาบ่ญ่

เยู่อะ ๆ นะเพ่ี่�อน” ซ่ึ่�งยู่ง้ไม�เคยู่มเีพ่ี่�อนในวงการสก้คนที�จำะพี่ด่กบ้เราเช�นนี�เลยู่

สิ�งที�ผู้มจำะบอกก้บสรพี่งศ์์ ข้อให�สิ�งที�เคยู่คิดหวง้ต้�งใจำน้�นได�สมหวง้ด้งใจำหมายู่แล�ว  

ข้อให�ด�วยู่บ่ญ่บารมีข้องเพ่ี่�อนที�สร�างค่ณังามความดีมาตลอดเวลา 50 กว�าป่ 

จำนสิ�นอายู่ข้่้ยู่

ข้อให�เพ่ี่�อนไปส่�ส่คตสิ่�ภพี่ภมิ่ที�ดนีะเพ่ี่�อน

จำาก...ดามพ์ี่ ด้สกร
(ช้�อจำริง ดามพ์ี่ เผู้ด็จำด้สกร)
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กราบข้อบพี่ระค่ณัผู้่�เกี�ยู่วข้�อง เป็นเกียู่รตอิยู่�างสง่ที�ได�ร�วมบน้ทก่

ด�วยู่ความอาล้ยู่ยู่ิ�ง
ต่�กตา จิำนดาน่ช

เราต่างได�ชื�อว่า เป็็นศ์ิษย์ก�นกุฏิของที่่านมุ�ย หม่อมเจั�า ชาตรีเฉลิม ยุคุล 
ในป็ี  2509 ถ่งคุรอบคุร้วจัินดานุชจัะเป็็นที่ี�ร้�จั้กในวงการ โดย 
คุุณพ่อ ส. อาสนจัินดา ป็ลุกป็ั�น ด.ญ่. ตุ�กตา ให�เป็็นน้กแสดงเด็ก  
คุุณแม่สายพิณ จัินดานุช เป็็นแม่บ�าน แม่คุ�า แม่เล�า คุุณนาย...พ่อ  
ที่องพร�อม จัินดานุช เป็็นต้วตลก และแม่เองก็จั้ดหาน้กแสดงหน�าใหม่ 
จั้ดต้วป็ระกอบเป็็นร�อยเข�าฉาก และป็ั�นล้กหลานจัริงก้บเด็กละแวกบ�าน 
เป็็นดาราเด็กภายใต�ตระก้ลจัินดานุช แต่พอป็ี 11 - 12 ที่่านจัะเป็ิดต้ว 
พร�อมมิตรภาพยนตร์ หน้งทีี่วีทีุ่กเรื�องของที่่านก็ต�องมีพวกเราอย้ ่
ทีุ่กบที่บาที่ภายใต�ส้งก้ดพร�อมมิตรภาพยนตร์ คุุณแม่ก้บพี�สาวที่ำธุรกิจั 
กองถ่าย คุอยติดต่อพี�โดม, ดาม, คุม, ล้กษณ์, พี�อ้ม ฯลฯ พี�เขย 
คุุณผจัญ่ ดวงขจัร เป็็นช่างไฟ้กองถ่าย พ่อเล่น “ม้นมาก้บคุวามมืด” 
“เขาชื�อกานต์” “ที่องพ้น ฯ” 

แต่พี�เอกมีคุนพามากราบที่่าน คุลานมากราบใกล� ๆ อย่างนอบน�อม 
สุดกำล้ง บ่งบอกถ่งคุวามมุ่งม้�นต้�งใจัอย่างยิ�ง ว้นน้�นเราน้�งอย้่ข�างที่่าน 
ข�างคุุณหญ่ิงนุ�ย (เราเป็็นสหายธิดาที่่านทีี่�อย้่ป็ระจัำกินนอนเตียงเดียวก้บ 
คุุณหญิ่งคุุณชายตลอด 2 - 3 ป็ี ท่ี่านจั่งเลี�ยงเหมือนล้ก) แม่ก้บพี�เอก 
มหี�องนอนสว่นตว้อย้ท่ี่ี�บ�านหลง้สี� เราเรยีกวา่ “บ�านหลง้สี�” เป็น็บ�านในว้ง 
ถ้ดจัากบ�านที่่าน ใช�ที่ำเป็็นออฟ้ฟ้ิศ์ ช้�นบนมี 3 ห�อง ห�องแม่ ห�องพี�เอก 
แล�วก็ห�องที่ำงาน...ไว�ต้ดต่อ ป็ระชุม ช้�นล่างฝ�ายศิ์ลป็กรรมย่ดพื�นที่ี� 
ป็ั�นหุ่น หล่อขวด แก�วป็ระกอบฉาก ไม�หน�าสามป็ลอม เวลาตีห้วไม่แตก

ที่่านมุ�ยชอบพด้เสมอว่าคุ้ที่แรกของ สรพงศ์์ คืุอ อุ�ม ด.ญ่.ตุ�กตากระโดด
ข�ามคุ้น�ำ หนีระเบิดทีี่�กำล้งจัะต้�มม !! 

ถ�าจัำไม่ผิดมีเรือจัำลองแล�วระเบิดด�วย ชื�อเรื�อง “หญ่ิงก็มีห้วใจั” ถ่งจัะ 
7 - 8 ขวบ แต่ฉากม้นระที่่ก เราเลยจัำทีุ่กที่่วงท่ี่าของพี�เอกได�ละเอียด  
พ่อเราเป็็นคุนพ้ดตอนต�นเรื�องว่า 

“ใช่... เขาชื�อกานต์” เปิ็ดฉากมาพระเอกหน�าใหม่ของท่ี่านกโ็ดนยงิตายเลย 
ที่่านม้�นใจัว่าพี�เอกจัะด้งเป็รี�ยงป็ร�างในวงการภาพยนตร์ไที่ย ก่อนหน้ง

จัะฉาย 1 ว้น เรา 5 คุนไป็วนอย้่หน�าโรงหน้งหลายรอบ ท่ี่านม้กจัะ 
ขบ้รถแวนคุ้่ใจัพาหม่อม คุุณหญ่ิง คุุณชาย และเราออกมาเที่ี�ยวข�างนอก 
ว้นน้�นที่่านต้�งใจัข้บไป็วนด้หน�าโรงหน้ง เห็นคุ้ที่เอ�าที่์ใหญ่่หน�าพี�เอก  
ทีี่�มีจัม้กใหญ่่เบ�งยิ�งกว่าอย้่บนต่ก ไม่เคุยพด้ แต่คุวามเป็็นเด็ก คุวามเป็็น 
ล้กศิ์ษย์ม้นก็มีอารมณ์อิจัฉาเล็ก ๆ ว่าท่ี่านร้กพี�เอกมาก ตื�นเต�นก้บดาว 
ดวงใหม่ทีี่�ที่่านสร�างให�วงการ ท่ี่านมุ�ยพ้ดว่า

... “จัม้กแบบนี�แหละ ม้นจัะด้ง!!”

มุมมองของเด็ก พี�เอกหล่อสะดุดตาต้�งแต่ว้นแรก เหมือนไม่ใช่คุนไที่ย  
เป็น็ศ์ษิยท์ี่า่น การแสดงยอ่มดกีน้ที่กุคุนอย้แ่ล�ว แตพ่ี�เอกดพีเิศ์ษ คุร้�งหน่�ง
แสดงเป็็นล้กสาวที่ี�เหยียบก้บระเบิด ก่อนตายเรียกชื�อพ่อ แล�วก็ตาคุ�าง 
ในอ�อมป็ระคุองของพ่อ กล�องคุ่อย ๆ  ซึ่ม้เห็นคุวามสะเทืี่อนอารมณ์ของพ่อ 
คุนตาย ตานิ�งสนิที่แต่มนี�ำตาไหลแบบช่วยไม่ได�จัริง ๆ  พอคุท้ี่ เสียงป็รบมือ
ดง้สน้�นที่า่มกลางที่มีงานตา่งป็ระเที่ศ์ที่้�งหมด ดาราดง้จัากอเมรกิา ฮ่อ่งกง 
เชน่ แนนซึ่ี� ขวญ้่ ( จัาก “ซึ่ซ้ึ่ี� วอง” ) ตงิลี� ทีี่มงานชาว อติาล ีตื�นเต�นป็ระที่บ้ใจั 
ในฝีมือการแสดงของพี�มาก

เรื�อง “ถ�าเธอย้งมีร้ก” ที่่านใช�เวลาถ่ายที่ำเพียง 20 กว่าว้น แต่ที่่านโป็รด
เรื�องนี�ที่ี�สุด ข้บลงใต� แวะตรงไหนถ่ายตรงน้�น ซึ่ีนหน่�งเจัาะถ่ายพี�เอก 
เล่าเรื�องก่อน พอมาถ่งเรา ตามน้บวมช�ำเพราะร�องไห�ไป็ก้บพี�เอกแถมคุิว 
ต้วเองก็น�ำตาหมด...หยุดรอนานมาก ๆ ที่่านไม่โกรธ ส้�งพ้กไฟ้ บอก

 “ ไอ�ตุ�ก...มานี�ดิ� !” 

พอสิ�นเสยีงที่า่น เรากพ็รอ้อกมาที่น้ที่.ี.. เสยีใจัที่ี�ที่ำให�พอ่ผดิหวง้ บรรยาย
ไม่ถ้กว่าเคุารพร้กผ้กพ้นฝังใจัก้บการเป็็นศ์ิษย์ก�นกุฏิที่่านมุ�ยอย่างไร  
อน้ที่ี�จัรงิ ท่ี่านเลี�ยงพี�เอก เลี�ยงเราเหมือนลก้แที่� ๆ  มาตลอด คุณุสรพงศ์์ ชาตรี 
คุือบุคุลากรที่รงคุุณคุ่า... ศ์ิลป็ินแห่งชาติ แต่น�องขออนุญ่าตแสดง
คุวามเคุารพร้กจัากห้วใจัของเด็กทีี่�โตมาก้บ “พร�อมมิตรภาพยนตร์” 
เกิดและโตก้บพ่อ...หม่อมเจั�าชาตรีเฉลิม ยุคุล
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เอกเพี่้�อนร้ก

ถึ�าเราไม�ได�เป็นม่สลิม!

จำะบวชให�ไปเลยู่!

ร้กและคิดถ่ึงมากที�ส่ด!

ถึ�าบญ่่เรามีถ่ึงจำะข้อข่้�นไปเจำอเพี่้�อนรก้อกีคร้�งบนสวรรค์!

รอนะคร้บ!

ร้กเพี่้�อนที�ส่ด

ฤทธิ� ล้อชา
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พี�เอก สรพงศ์์ ชาตรี คุือบุคุคุลแรกทีี่�ในชีวิตของผม ต�องจัดจัำ  
เพราะคุอืบน้ไดให�ผมได�ไต่เต�าเข�าวงการบน้เที่งิมาจันถง่ที่กุวน้นี� 
ย�อนไป็เมื�อเกิด 40 ป็ีทีี่�แล�ว ผมได�มีโอกาสเข�าไป็อย้่ในส้งก้ด 
ของป็๋าสมน่ก เอี�ยวเจัริญ่ ซึ่่�งเป็็นผ้�จั้ดการของพี�เอก สรพงศ์์  
ชาตรี ตอนน้�นป็๋าสมน่กเป็ิดเป็็นบริษ้ที่ ที่ำเกี�ยวก้บโมเดลลิ�ง 
หาต้วป็ระกอบและน้กแสดง เพื�อส่งก้บเอเจันซึ่ี�ต่าง ๆ  
ที่ี�ต�องการนำ extra ไป็ถ่ายงานโฆษณา หรือเป็็นต้วป็ระกอบ
หน้ง ซ่ึ่�งผมก็หน่�งในสมาชิกของป็๋าสมน่ก เอี�ยวเจัริญ่  
ถ�าย�อนกลบ้ไป็สม้ยสก้ 40 ป็ทีีี่�แล�ว พระเอกทีี่�ชื�อ สมบต้ ิเมที่ะน ี
สรพงศ์์ ชาตรี อย้่ในใจัผมมาตลอด เป็็นพระเอกทีี่�ผมชื�นชอบ
และชื�นชมมากทีี่�สุดในยุคุน้�นและป็ัจัจุับ้น มีบางคุร้�งที่ี�ผมเป็็น
ป็ลื�มและดีใจัมาก ๆ  ทีี่�ได�เห็นพี�เอกมาทีี่�บรษิท้ี่ป๋็าสมนก่ ตอนน้�น 
ก็ไม่มีกล�อง ไม่มีโที่รศ์้พท์ี่มือถือ ได�แคุ่เข�าไป็ไหว�ไป็แตะเนื�อ
ต�องต้วก็ถือว่าโชคุดีที่ี�สุดแล�ว ไม่บ่อยคุร้�งคุร้บทีี่�ได�เจัอพี�เอก 
เพราะช่วงน้�นพี�เอกแที่บจัะถ่ายหน้งเกือบทุี่กว้น ในใจัผม
ก็น่กเสมอว่า ว้นหน่�งป็๋าสมน่กจัะต�องส่งผมไป็เป็็น extra  
ในหน้งทีี่�พี�เอกเล่น ขอแคุ่น้�นจัริง ๆ อยากเห็นพี�เอกในเวลา
ที่ำงาน ถ�าเป็็นบุญ่ก็คุือได�ร่วมเฟ้รมก้บพี�เอก คุงจัะโชคุดีมาก 
ผมเป็็นต้วป็ระกอบอย้่ในบริษ้ที่ของป็๋าสมน่ก เอี�ยวเจัริญ่  
อย้่ได�ส้กระยะหน่�ง ก็ได�มีโอกาสไป็เล่นหน้งเป็็นต้วป็ระกอบ
อย้่ป็ระมาณ 5 - 6 เรื�อง มี เรื�องหน่�งทีี่� ได� ยืนข�างหล้ง 
พี�เอก สรพงศ์์ ชาตรี คุือเรื�องนิจั เป็็นฉากที่ี�พี�เอกแต่งงานก้บ 
จัารุณี สุขสว้สดิ� ในฉากน้�นผมได�เป็็นเพื�อนเจั�าบ่าวก้บ 
คุุณเอกพ้นธ์ ซึ่่�งได�ยืนอย้่ข�างหล้งพี�เอกและจัารุณี ตอนน้�น 
ผมจัำได�วา่ผมใสว่กิ เพราะผมเรยีน ร.ด.อย่้ เอกพน้ธไ์มไ่ด�เรยีน 
ผมยาว เขาอยากให�หน�าเหมือนก้น ผมก็เลยต�องใส่วิก ว้นน้�น 
ผมป็ลาบป็ลื�มใจัมาก ขอให�ช่างภาพถ่ายร้ป็ผมเก็บเอาไว�  
แล�วอด้กรอบมาให�ผม จัากน้�นผมก็เลน่อกีป็ระมาณ 4 - 5 เรื�อง 
จันกระท้ี่�งคุวามฝันผมก็เป็็นจัริง ผมได�เล่นหน้งที่ี�มีบที่พ้ด
ก้บพี�เอกเรื�องแรก ข�ามาก้บพระ และได�เล่นป็ระกบก้บ 
สมบ้ติ เมที่ะนี พระเอกที่้�งสองที่่านนี� เป็็นพระเอกที่ี�ผม 
ชื�นชอบชื�นชมมาต้�งแต่เด็ก และมีโอกาสได�มาเล่นเรื�องแรก 
พบท้ี่�งสองท่ี่านเลย พี�เอก สรพงศ์ ์เรยีกผมเข�าไป็แนะนำแล�วก็ 
สอนวิชาคุวามร้�ในการแสดง ผมป็ระที่บ้ใจัมาก แล�วก็ฝากผม 
ก้บพี�คุมน์ อรรฆเดช ผ้�กำก้บในเรื�อง ข�ามาก้บพระ แล�วก็ป็ั�น

ผมเป็็นพระเอกต้�งแต่เรื�องน้�นเป็็นต�นมา พี�เอกเป็็นผ้�ที่ี�ให�ชื�อ
ผมว่า บิณฑ์์ เพราะตอนน้�นชื�อจัริงผมชื�อว่า ท็ี่อป็ บรรลือฤที่ธิ�  
ชื�อออกฝร้�ง ก็เลยต�องเป็ลี�ยนเป็็นชื�อไที่ย ๆ  พี�เอกในหน้งเรื�อง 
ข�ามาก้บพระ ชื�อว่า บิณฑ์์ บารมี จั่งแนะนำพี�คุมน์ ให�ต้�งชื�อ 
ผมเหมือนกบ้ชื�อพี�เอกในหนง้เรื�องข�ามากบ้พระ จัง่เป็น็ บณิฑ์์ 
บรรลือฤที่ธิ� ต้�งแต่ว้นน้�นเป็็นต�นมา พี�เอก สรพงศ์์ ชาตรี ไม่ใช่
เป็็นพระเอกแต่ในจัอ นอกจัอพี�เอก สรพงศ์์ ก็ย้งเป็็นผ้�ทีี่�มีแต่
คุนร้กน้บถือและศ์ร้ที่ธา เป็็นสะพานบุญ่ให�ก้บหลาย ๆ คุน 
ช่วยเหลือพี�น�องในวงการบ้นเทิี่งและป็ระชาชนทีี่�เดือดร�อน
ที่้�วไป็ ผมได�มีโอกาสเจัอพี�เอกบ�างเป็็นคุร้�งคุราว โดยเฉพาะ
งานบุญ่ต่าง ๆ พี�เอกก็จัะพร�ำสอนเรื�องการที่ำบุญ่ เรื�องการ 
ฆา่สต้วต์ด้ชวีติ เกอืบที่กุเรื�อง ที่ี�เป็น็ป็ระโยชนก์บ้การดำเนนิชวีติ  
ทุี่กวน้นี�ผมไม่เคุยลืมพี�เอก สรพงศ์์ ชาตรี แม�แต่วน้เดียวเลย  
ผมที่ราบเรื�องมาตลอด ที่ี�พี�เอกป็�วย ผมก็ได�เข�าไป็เยี�ยมไป็ 
ให�กำล้งใจั ในทีุ่ก ๆ  คุร้�งที่ี�มีโอกาส พี�เอกเป็็นคุนแข็งแรงมาก 
สุขภาพจิัตสุขภาพใจัก็ดีมาก ไม่น่าเชื�อนะคุร้บ ทีี่�พี�เอกจัะ 
จัากพวกเราเร็วเกนิไป็ เสยีดายคุนดี ๆ  อยา่งพี�เอก ทีี่�ที่ำคุุณงาม
คุวามดีให�ก้บพระพุที่ธศ์าสนามาอย่างต่อเนื�องต�องมาจับชีวิต
เพราะโรคุร�าย ผมเข�าใจัคุร้บว่าที่กุชวีติต�องมีการจัาก คุนที่ี�อย้ ่
กต็�องดำเนนิชวีติตอ่ไป็ ผมจัะเกบ็เรื�องราวด ีๆ  คุำสอนด ีๆ  ของ 
พี�เอกมาใช�ในชีวิตป็ระจัำว้นของผม และในหน�าที่ี�การงาน 
ของผมอย่างเคุร่งคุรด้ ถ�าดวงวิญ่ญ่าณของพี�เอกได�รบ้ร้�ในสิ�งที่ี�ผม 
ที่ำให�พี�เอก ให�พี�เอกได�ร้�เลยว่า ผมที่ำด�วยคุวามศ์รท้ี่ธาและรก้ 
พี�เอกอย่างจัรงิใจั ไม่ต�องห่วงนะคุรบ้พี�เอก ผมจัะพยายามช่วยเหลอื 
โคุรงการทีี่�พี�ที่ำมา และยง้ไม่เสร็จั ผมจัะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ี�คุรบ้ 
รก้พี�เอกสุดห้วใจั พระเอกในห้วใจัของผมตลอดกาล

บณิัฑ์ บรรล้อฤทธิ�

228 



ผู้มข้ออน่ญ่าตกล�าวคำาอำาลาอาล้ยู่แด� คณ่ัสรพี่งศ์์
ชาตร ีเปน็ผู้่�ที�ทำาให�ผู้ม นายู่ไทด ์บรรล้อฤทธิ� จำาก 
เด็กบ�านนอกคอกนาได�ข้้�นมาเป็นดาราช้�นแนวหน�า 
ยู่�อนกล้บไปเม้�อประมาณั 40 ป่ที�แล�ว ผู้มช้�น
ชอบภาพี่ยู่นตร์ไทยู่เป็นชีวิตจิำตใจำ ต�องด่เก้อบ 
ทก่เร่�องที�มาฉัายู่แถึวบ�าน ไม�ว�าจำะเป็นงานวด้งานวิก 
งานอะไรกแ็ล�วแต� ที�เข้าเอาหน้งกลางแปลงมาฉัายู่ 
ในยู่่คข้องผู้ม ตอนน้�นก็มีค่ณัมิตร ช้ยู่บ้ญ่ชา
ค่ณัสมบต้ ิเมทะน ีและตอนหล้ง ๆ  กม็ค่ีณัสรพี่งศ์ ์
ชาตรี ซ่ึ่�งโด�งด้งมาก ผู้มจำำาได�ว�าได�เจำอพ่ี่�เอก สรพี่งศ์์ 
คร้�งแรก ซ่ึ่�งผู้มเป็นต้วประกอบตอนน้�นไปก้บ 
ค่ณับิณัฑ์ บรรล้อฤทธิ� ภาพี่ยู่นตร์เร่�องนิจำ ซึ่่�งเรา 
เป็นเพี่่�อนเจำ�าบ�าวยู่้นอยู่่�หล้งค่ณัสรพี่งศ์์ ชาตรี 
และค่ณัจำาร่ณัี ส่ข้สว้สดิ� ได�ค�าต้วเพี่่ยู่ง 100 บาท 
แต�ก็ภ่มิใจำเหล้อเกิน ดีใจำมากได�เห็นพี่ระเอก 
ต้วเป็น ๆ ค่ณัสรพี่งศ์์ ชาตรี จำากน้�นไม�นานก็ได�
เข้�ามาอยู่่�ในส้งก้ดข้องค่ณัสรพี่งศ์์ ชาตรี ในใต� 
ช้�อบริษ้ทว�า CSP ซ่ึ่�งด่แลโดยู่คณ่ัสมนก่ เอี�ยู่วเจำริญ่ 
จำากว้นที�ผู้มได�เข้�ามาอยู่่�ในส้งกด้ข้องค่ณัสรพี่งศ์์  ชาตรี 
แล�วก็ได�เรียู่นร่�ประสบการณ์ัได�เรียู่นร่�สิ�งต�าง ๆ ที�เรา 
ต�องประพี่ฤติต้วอยู่�างไรให�อยู่่�ในวงการบ้นเทิง 
ให�เป็นที�ร้กข้องผู่้�หล้กผู่้�ใหญ่� ให�เป็นที�ร้กให�เป็น 
ที�ช้�นชอบข้องประชาชนผู้่�ที�พี่บเห็น ค่ณัสรพี่งศ์ ์
ชาตรี ได�ส้�งสอน ได�บอกกล�าวทก่คร้�งที�ได�เจำอกน้ 
นาน ๆ คร้�ง ผู้มจำะได�เจำอ พี่่�เอก สรพี่งศ์์ ชาตรี 
ส้กคร้�งหน่�ง ว้นไหนที�เจำอวน้น้�นผู้มมคีวามส่ข้มาก เอกพี่น้ธ์ บรรล้อฤทธิ� 

และแล�วสิ�งที�ผู้มไม�เคยู่คิด ไม�เคยู่น่กมาก�อน 
เลยู่ว�า ค่ณัสรพี่งศ์์ ชาตรี จำะมาจำากพี่วกเราไป
อยู่�างไม�มีว้นกล้บ ร่�ส่กใจำหายู่เหม้อนส่ญ่เสียู่
สิ�งข้องที�เราร้ก ผู้มเช้�อว�าท่กคนมีความร่�ส่ก
เหม้อนก้บผู้ม พี่่�เอกเป็นอะไรที�เอาใจำใส�ด่แลคน
ใกล�ชิด มีหลายู่ ๆ คนที�พี่่�เอกด่แลอยู่่�เยู่อะมาก 
ก็ต�องรำ�าร�อง ร�องไห�เสียู่ใจำ เพี่ราะคนที�เข้าร้ก 
คนที�เข้ามอบชีวิตให�ได�จำากไปอยู่�างกะทน้ห้น แต� 
พี่่�เอก สรพี่งศ์์ ไม�ต�องเป็นห�วงนะคร้บ ผู้มเช้�อว�า 
ค่ณังามความดีที�พ่ี่�เอกสร�างเอาไว� ตอนที�พ่ี่�เอกยู่ง้มี 
ชวิีตอยู่่� ได�ทำาทานบารม ีบญ่่บารม ี เอาไว�เยู่อะมาก 
ผู้มเช้�อว�าสิ�งที�พี่่�เอกได�ทำาเอาไว�ตอนนี� เข้ารอคอยู่
พี่่�อยู่่�บนสรวงสวรรค์ อยู่่�บนแดนส่ข้าวดี รอให�พี่่� 
ไปอยู่่�ไปพี่ก้ ไปใช�สิ�งข้องเหล�าน้�น ที�พ่ี่�เอกได�สร�างไว� 
ด�วยู่หยู่าดเหง่�อและแรงกายู่กำาล้งทร้พี่ย์ู่ที�หล้�งไหล 
เข้�ามา เพี่ราะศ์รท้ธาในตว้คณ่ัสรพี่งศ์ ์ชาตร ีผู้มก ็
ข้อภาวนาสิ�งศ้์กดิ�สิทธิ� จำงนำาดวงวิญ่ญ่าณัข้อง
พี่่�เอก สรพี่งศ์์ ชาตรี ไปส่�ส้มปรายู่ภพี่ ไปส่�บน
สวรรค์ พี่่�เอก สรพี่งศ์์ ชาตรี ควรจำะไปพี่้กและ 
เสวยู่ความส่ข้อยู่่�บนฟ้ากบ้ในสิ�งที�พ่ี่�เอกได�ทำาเอาไว� 
ผู้มอยู่ากจำะบอกพี่่�เอก สรพี่งศ์ ์ชาตร ีว�าผู้มรก้พี่่� 
ศ์ร้ทธาพี่่� และจำะร้ก และศ์ร้ทธาแบบนี�ตลอดไป
ตลอดไป ตลอดไป
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เอก สรพี่งศ์์ ชาตรี 
ต�นแบบข้องความกตญ้่ญู่ 

ต�อผู่้�มพีี่ระค่ณัและต�อแผู้�นดิน

คุวามกต้ญ่ญู้ที่ี�ผมพ้ดถ่งนี�เป็็นภาพที่ี�ผมคุุ�นชินตาเสมอก้บการแสดงออกของพี�เอก 
ที่ี�มีต่อที่่านมุ�ย ผ้�ที่ี�พี�เอกน้บถือเป็รียบเสมือนพ่อ พี�เอกไป็มาหาส้่ที่่านมุ�ยเป็็นป็ระจัำ 
พาที่า่นไป็ที่ำบญุ่ ไป็เที่ี�ยว ไป็ด้หนง้ ไป็ที่านอาหาร เวลาที่ี�ท่ี่านไมส่บายพี�เอกกจ็ัะมาหา 
ที่กุคุร้�ง ในเรื�องการแสดงน้�นข�อแม�ของพี�เอกมีอย้ห่น่�งป็ระการคุอื แม�จัะตดิถา่ยที่ำหนง้
ละคุรแต่ถ�าที่่านมุ�ยต�องการพบ พี�เอกก็จัะต�องมาในที่้นทีี่ นี�เป็็นเงื�อนไขหน่�งของการ
แสดงละคุรด�านหลง้ของพี�เอก เรียกได�ว่าพี�เอกเป็น็เหมือนคุนร้�ใจัของท่ี่านมุ�ย และผม 
สง้เกตได�เสมอว่าเมื�อไหรก็่ตามที่ี�พี�เอก สรพงศ์ ์อย้ใ่นกองถ่าย บรรยากาศ์ของกองถ่าย
ในวน้น้�นจัะคุรื�นเคุรงรื�นเรงิเสมอ แม�วา่ที่า่นมุ�ยจัะอารมณเ์สยีบ�างในบางคุร้�ง แตพ่ี�เอก
ก็สามารถที่ำให�ม้นผ่อนคุลายเป็็นเรื�องเบา ๆ  ได�ตลอด 

อกีป็ระการหน่�งคืุอ คุวามกต้ญ่ญู้ตอ่แผ่นดิน คุอืการที่ำนุบำรุงพระศ์าสนาต�องถือได�ว่า
วด้หลวงป็้�โตที่ี�สคีุิ�ว นคุรราชสมีา เป็น็การกอ่รา่งสร�างตว้จัากคุวามศ์ร้ที่ธาในพระพทุี่ธ-
ศ์าสนาทีี่�เริ�มจัากคุวามว่างเป็ล่าแต่สามารถทีี่�จัะรวบรวมจันกลายเป็็นสถานทีี่�ที่อ่งเทีี่�ยว
และเป็น็ทีี่�บม่เพาะจิัตใจัที่างศ์าสนา เพื�อสืบที่อดพระพุที่ธศ์าสนาทีี่�มมีาอย่างยาวนาน
ให�สืบต่อไป็อย่างย้�งยืน เพราะไม่ใช่เรื�องง่ายก้บการทีี่�จัะสร�างศ์าสนสถานทีี่�ใหญ่่โต 
มคีุนไป็กราบไหว�สก้การะ ต�องถือว่าวด้หลวงป็้�โตทีี่�นี�คุอืสถานทีี่�ที่ี�ก่อเกดิจัากคุวามกตญ้่ญู้ 
ต่อแผ่นดินอย่างแที่�จัริง และภาพคุุ�นชินตาของผ้�คุนที่ี�ไป็กราบไหว�ส้กการะที่ี�น้�นก็
จัะต�องเห็นพี�เอกคุอยถือไมโคุรโฟ้นป็ระกาศ์สว้สดี ด�วยคุวามยิ�มแย�ม ยินดีต�อนร้บ 
ทีุ่ก ๆ  คุน นี�คุือภาพจัำของทีุ่กคุนทีี่�ไป็ที่ี�น้�น 

ด�วยสองป็ระการแห่งคุวามกต้ญ่ญู้ คุือ ต่อบุคุคุลและต่อแผ่นดิน ผมจั่งถือว่า พี�เอก 
สรพงศ์์ ชาตรี เป็็นต�นแบบของคุนทีี่�มีคุวามกต้ญ่ญู้ สมคุวรแก่บุคุคุลรุ่นหลง้ได�ย่ดถือ
เป็็นแบบอย่าง พี�เอกจั่งถือเป็็นบุคุคุลที่ี�มีคุุณคุ่า และเหมาะสมก้บการเป็็นศ์ิลป็ิน 
แห่งชาติอย่างแที่�จัริง

พี่น้เอก (พิี่เศ์ษ) ว้นชนะ สวส้ดี
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การจำากไปข้องพ่ี่�เอก นำาความเศ์ร�าสลดมาส่�ผู้ม
และพ่ี่�น�องน้กแสดงภาพี่ยู่นตร์ “ตำานานสมเด็จำ 
พี่ระนเรศ์วรมหาราช”ท่กคนเป็นอยู่�างมาก  
พ่ี่�เอกให�ความสนิทสนมและให�ความเมตตา
กร่ณัาต�อผู้ม และพ่ี่�น�องน้กแสดงมาตลอด 
ในทก่คร้�งที�เราได�มีโอกาสพี่บเจำอกน้ ไม�ว�าจำะใน 
ช�วงระหว�างถึ�ายู่ทำาภาพี่ยู่นตร์หร่อในช�วงอ้�น ๆ  
ที�เราได�พี่บเจำอก้น นบ้ได�ว�าการจำากไปข้องพ่ี่�เอก 
เป็นการส่ญ่เสียู่คร้�งใหญ่�ข้องบค่คลสำาคญ้่ใน 
แวดวงศิ์ลปินน้กแสดง และวงการภาพี่ยู่นตร์
ข้องชาติ

ตลอดเวลาที�ผู้�านมาพ่ี่�เอกได�สร�างคณ่ัประโยู่ชน์ 
ให�ก้บส้งคมนาน้ปการเปน็ที�ประจำก้ษแ์ก�ส้งคม 
โดยู่เฉัพี่าะในเร่�องทางพ่ี่ทธศ์าสนา รวมถ่ึง 
การเป็นแบบอยู่�างที�ดใีห�กบ้นก้แสดงร่�นหลง้ ๆ   
เสมอมา

ผู้มข้อแสดงความเสยีู่ใจำแก�ครอบครว้ ญ่าตสินทิ 
บ่คคลใกล�ชิด และบ่คคลรอบข้�างข้องพ่ี่�เอก
ท่กท�านไว� ณั ที�นี�ด�วยู่ ผู้มอยู่ากให�หลายู่ ๆ 
คนได�เอาสิ�งที�ด ีๆ ข้องพ่ี่�เอกไปเป็นแบบอยู่�าง 
เพ่ี่�อเป็นการระล่กถึง่และอาล้ยู่พ่ี่�เอกข้องพี่วกเรา 
และผู้มข้ออธิษฐิานให�ดวงวิญ่ญ่าณัข้องพ่ี่�เอก
จำงไปส่�ส่คติ

พี่ลตรี วินธ้ยู่ ส่วารี 
ผู่้�ร้บบท สมเด็จำพี่ระเอกาทศ์รถึ

“ตำานานสมเด็จำพี่ระนเรศ์วรมหาราช”
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ไม�มีสรพี่งศ์์ ไม�มีมะเดี�ยู่ว

ถ�าตอนป็ี 4 อาเอกไม่ตอบร้บเล่น #ลมเยาวราช หน้งส้�นในวิชาเรียน 
ของเรา ผมคุงไม่เชื�อว่าคุวามฝัน คุวามที่ะเยอที่ะยานของเราเป็็นจัริงได�

อาเอกเป็น็ดาราคุนแรกในชีวติที่ี�ผมได�กำกบ้ ซึ่่�งต�องขอบคุณุ Prim Opiko 
Thippayachan ทีี่�ชว่ยติดต่อมาเล่นแล�วแกก็เมตตามามอบป็ระสบการณ์
ให�ก้บเด็กฟิ้ล์มรุ่น 35 จัำได�ว่าเราคุ่อนข�างเกร็งก้นมากและพยายาม 
ที่ำทีุ่กอย่างให�ดีที่ี�สุด จันแที่บไม่มีเวลาได�ถ่ายภาพด�วยก้น เหลือแต่คุวาม
ที่รงจัำในภาพยนตร์ส้�นเรื�องน้�น

มฉีากหน่�งที่ี�เราถา่ยฉากโต�ะอาหารกอ่นแล�วคุอ่ยไป็ถา่ยฉากเดนิเข�ามาน้�ง 
ที่หีล้ง ป็รากฏว่าของมน้วางรออย้แ่ล�วท้ี่�งทีี่�กอ่นหน�านี�ตว้ละคุรเพิ�งซึ่ื�อเข�ามา 
พวกเราน้�งคุิดก้นห้วแตกว่าจัะที่ำย้งไงดี ทีี่�จัะไม่ต�องรีช้ที่น้กแสดงทุี่กคุน 
อีกรอบเพียงแคุ่วางของผิดคุิว แถมย้งป็ล่อยน้กแสดงร่วมฉากก้บแก 
กลบ้บ�านไป็แล�วด�วย จัะเรยีกมากเ็กรงใจัทุี่กคุนโคุตร ๆ  อาเอกเห็นพวกเรา
สมุหว้หน�าเคุรียดกเ็ข�ามาถามว่ามีอะไรกน้ พอบอกเหตุผลไป็ แกก็หว้เราะ

“โธ่เอ�ย... เรื�องแคุ่นี� เอ็งก็ถ่ายคุนใช�เอาของมาวางก่อนแล�วอาเดินนำ
เข�าไป็ให�ก็ได�…”

แล�วฉากน้�นก็ผ่านไป็อย่างสวยงาม แล�วเราก็ป็ล่อยเด๋อก้บแกไป็อีกดอก  
ในฉากหน่�งที่ี�อามา่ตายแล�วลก้หลานพากน้ไป็ร�องไห�ระงม จ้ั ่ๆ  แกกห็น้หน�า 
มาที่างกล�องเราน่กว่าแกจัะบอกอะไร เลยส้�งคุ้ที่!!

เรา : “อาเอกมีอะไรหรือเป็ล่าคุร้บ”

อาเอก : “ไม่มีอะไรผมห้นมาร้บกล�อง”

ตอนน้�นตะหงิด ๆ  ว่าร้บกล�องที่ำไม ย้งไง เลยให�ถ่ายอีกรอบป็ล่อยแก 
เล่นไป็ตามที่ี�แกอยากได�

ป็รากฏว่าจัริง ๆ เราบล็อคุกิ�งทุี่กคุนให�หน้หล้งให�กล�องหมดเลย การที่ี�แก 
หน้มาเหมอืน Keep คุวามร้�สก่จัากการร�องไห� สก้พก้แล�วน�ำตากห็ยาดลง 
มาอาบแก�มสะที่�อนก้บมุมไฟ้ทีี่�สาดลงมา เห็นรีเฟ้ล็กซ์ึ่หยดน�ำพราวข่�น 
จั้บเข�าไป็ในเลนส์ แคุ่นี�เองเราถ่งเข�าใจัแล�วว่าป็ระสบการณ์ของน้กแสดง
มากฝีมือจัะมอบอะไรก้บเราได�บ�าง

แม�เป็็นการร่วมงานแบบส้�น ๆ และส้ญ่ญ่าก้บต้วเองว่าว้นหน่�งจัะได� 
ร่วมงานกน้อีกคุร้�งแต่มน้คุงไม่ได�เกิดข่�นอีกแล�ว สิ�งที่ี�อาเอกที่ิ�งไว�ให�ผมคุือ 
คุวามที่รงจัำดี ๆ และโอกาสที่ี�ที่ำให�ผ้�กำก้บหน้งต้วเล็ก ๆ คุนหน่�งได�มี 
โอกาสก�าวต่อมาด�วยคุวามม้�นใจัในอาชีพการงาน

ร้กและเคุารพอาเอกเสมอคุร้บ ขอให�พบก้บคุวามสงบในภพภ้มิที่ี�ดีงาม 
ขอบคุุณอีกคุร้�งส�าหร้บการเป็็นพระเอกของคุนไที่ยตลอดกาล

มะเดี�ยู่ว - ชเ่กียู่รติ ศ์ก้ดิ�วีระก่ล
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แด�...คนดีศ์รีอยู่่ธยู่า “สรพี่งศ์์ ชาตรี”
มรดกข้องแผู้�นดิน “ศิ์ลปินแห�งชาติ”

ด้�งดาวเดอ้น...ที�ล้บเล้�อน...แสงจำากฟ้า
สรพี่งศ์์...ชาตรี ที�เวหน

ค่ณั่ปการ...ลำ�าค�า...ศ์ร้ทธาคน
เป็นก่ศ์ล...ผู้ลบ่ญ่...ที�หนน่นำา

ศิ์ลปิน...แห�งชาติ...ที�ปราดเปร่�อง
นำาร่�งเรอ่งคณัานบ้ท่กเช�าคำ�า

สร�างสมเด็จำ...พี่ระพ่ี่ฒาจำารย์ู่โต...เผู้ยู่แพี่ร� ธรรม
โลกจำดจำำาเป็น ตำานานพี่ระเอกไทยู่

ท้�งรางว้ลเมข้ลา 5 ต่�กตาทอง
เป็นน้กร�องน้กแสดงที�ยู่ิ�งใหญ่�

เป็นพี่ระเอก “น้กบ่ญ่” ท้�งกายู่ใจำ
“ฟ้า” ร้บไปไม�บอกกล�าวเศ์ร�าอาล้ยู่
เคยู่ร�วมงานภาพี่ยู่นตร์กบ้พี่่� “เอก”

เป็น “ป้จำเจำก” เป็นป้จำจำ้ยู่จำะหาไหน เร่�อง..ไฟนรกข้ม่โลกน้ต์แสนดีใจำ
เร่�องถึ้ดไปเร่�อง...แหกนรกเวียู่ตนาม อีกท้�งเร่�อง...1 นรกโลก้นตร์

และร�วมงานร�องเพี่ลงแสนส่ข้ส้นต์

ในอดตี...เคยู่เป็น...“เด็กว้ด” อยู่่�ใกล�ก้น
ส่�สวรรค์...สรพี่งศ์์ จำง “นทิรา”

ด�วยู่ความอาล้ยู่รก้

จำาก..ซึ่�าส์ หมาว�อ (อน่ศ์ก้ดิ� จำ้งกาจำิตต์)
10 มีนาคม 2565
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พี่�อเอก

ค่ณัพี่�อ น้กแสดงที�ท่�มเทในการทำางาน มีวิน้ยู่
 ทำางานหน้กมาตลอดชีวิต 
 เพ่ี่�อสร�างผู้ลงานท่กชิ�นอยู่�างต้�งใจำ
 ให�แฟน ๆ นบ้ล�านมีรอยู่ยู่ิ�มและมีความส่ข้

ค่ณัพี่�อ ผู่้�ชายู่ธรรมดาที�ใช�ชีวิตเรียู่บง�ายู่
 คอยู่ด่แล ห�วงใยู่ผู้่�อ้�นก�อนตนเองเสมอ
 และช�วยู่เหล้อผู้่�ที�ตกท่กข์้ได�ยู่าก ด�วยู่ความ
 เมตตาอยู่�างเตม็ใจำ โดยู่ไม�หวง้สิ�งใด ๆ  ตอบแทน

ค่ณัพี่�อ สามีอ้นเป็นที�ร้กยู่ิ�ง ผู้่�ให�กำาเนิดและ
 มอบความร้กให�ล่กตลอดมา
 ค่ณัพี่�อห้วเราะและร�องไห�ไปกบ้พี่วกเรา
 ค่ณัพี่�อพี่รำ�าสอนเราถ่ึงความสำาค้ญ่ข้องการเคารพี่ 
 และให�เกียู่รติท่กคนที�อยู่่�รอบตว้
 ค่ณัพี่�อเป็นแบบอยู่�าง คอยู่ให�คำาแนะนำา
 และปล่กฝง้จำิตสำาน่กที�ดีแก�ล่ก
 ค่ณัพี่�อเฝ้ามองการเตบิโตและอยู่่�เคียู่งข้�างล่ก
 ในทก่ยู่�างก�าวข้องชีวิต

หว้ใจำอ้นยู่ิ�งใหญ่�ข้องค่ณัพี่�อ ทำาให�พี่วกเรามีว้นนี�
ล่กภ่มิใจำที�เกิดเป็นลก่พี่�อเอก ข้อให�การเดินทาง

ข้องค่ณัพี่�อราบร่�นถ่ึงจำ่ดหมายู่ปลายู่ทาง
ตามที�ค่ณัพี่�อต้�งปณัิธานไว� กาลเวลาและจำ้กรวาล

อาจำนำาพี่าค่ณัพี่�อมาพี่บกบ้พี่วกเรา
ในห�วงเวลาใดเวลาหน่�ง

ค่ณัพี่�อจำะอยู่่�ในห้วใจำข้องครอบคร้วเราช้�วนิรน้ดร์

รก้ค่ณัพี่�อเสมอ
แม�แอ�ด เอิง เอม อ้�ม
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พี่�อข้องฉัน้....

รก้พี่�อค�ะ
ข้ว้ญ่

ต้�งแต่จัำคุวามได�ฉ้นก็เติบโตมาในฐานะ “น�องขว้ญ่” ล้กสาวของพ่อ
สรพงศ์์ก้บคุุณแม่ที่้ศ์น์วรรณ พ่อต้�งใจัให�ฉ้นชื�อขว้ญ่ ตามชื�อต้วละคุร 
“ขว้ญ่” ที่ี�สร�างชื�อเสียงโด่งดง้ให�พ่อ จัากหน้งคุลาสสิกตลอดกาล เรื�อง
แผลเก่า ของคุุณลุงเชิด ที่รงศ์รี

พ่อเป็็นคุนตลก ชอบแซึ่วชอบล�อเล่น พ่อเป็็นคุนอารมณ์ดีถ่งดีมาก ๆ 
บางที่ีก็ชอบแซึ่วฉ้นแกล�งให�ฉ้นโกรธแล�วพ่อก็ขำซึ่ะง้�น

แต่เวลาที่ำงานก้บพ่อ พ่อเป็็นคุนต้�งใจัที่ำงานมากกกกก เป็็นคุนจัริงจั้ง
ก้บงาน แต่ในคุวามจัริงจั้งน้�น พ่อก็ย้งอารมณ์ดีก้บเพื�อนร่วมงานและ 
ที่ีมงานตลอดเวลา ที่ำให�คุนที่ี�ที่ำงานก้บพ่อหายเกร็งไป็ได�เยอะ

ตอนที่ี�ฉ้นเป็็นผ้�จ้ัดละคุรเรื�อง “แม่อายสะอื�น” ฉ้นขอให�พ่อร้บบที่ 
พอ่คุรคุ้ำป็นั คุรส้อนศ์ลิป็ะการแสดงที่างภาคุเหนือ ขอให�พ่อเรยีนรำกลอง 
สะบ้ดช้ย เรียนพ้ดภาษาเหนือ เล่นเป็็นคุนตาบอดและป็�วยไอคุ่อกแคุ่ก 
พอ่บอกวา่พอ่อาย ุ60 แล�วจัะให�พอ่ที่ำอะไรที่กุอยา่งนี�พร�อมกน้ในละคุร
เรื�องเดียวเลยเหรอ ฉ้นเลยตอบพ่อไป็ว่า ก็เพราะเป็็นพ่อไง ถ�าไม่ใช่พ่อ 
แล�วจัะเป็็นใคุร พ่อจ่ังยอมจัำนนด�วยเหตุผล แล�วบที่คุำป็ันของพ่อ 
ก็ออกมาอย่างสมบ้รณ์แบบ... 

ตลอดเวลาที่ี�ถ่ายที่ำพ่อชอบถามฉน้เยอะแยะมากมาย ถามว่าที่ำไมป็ระโยคุนี� 
พ่อถ่งต�องพ้ดแบบนี� ถามว่าฉากนี�ม้นย้งไง แบบนี�ใช่ไหม ภาษาเหนือ 
พอ่พ้ดคุำนี�ถก้ไหม เรยีกวา่ที่ำงานกบ้พอ่คุอืมาตรฐานตกไมไ่ด�เลย เพราะ
ต�องตอบคุำถามพ่อให�ได�ตลอดเวลา เลยร้�เลยว่าอ๋อ! นิส้ยจัริงจั้งก้บงาน  
นิส้ยขี�สงส้ยในสิ�งต่าง ๆ  มากมาย และนิส้ยอีกหลายอย่างของฉ้นนี� 
ได�มาจัากพ่อนี�เอง ยิ�งร่วมงานก้บพ่อก็เหมือนยิ�งเห็นภาพสะที่�อน 
ของต้วเอง แป็ลกดีจัริง ๆ

พอ่มคีุวามร้�เรื�องธรรมะมาก ในละคุรเรื�อง “นางที่พิย”์ ที่ี�พอ่มาเลน่ให�ฉ้น  
พอ่ช่วยแก�ไขในส่วนของคุวามร้�เรื�องธรรมะและบที่สวดต่าง ๆ  บางทีี่พอ่
พ้ดบที่สวดผดิ คุนยง้น่กวา่ถก้ พอ่บอกเอ�าพอ่พด้แบบน้�นไป็เหรอ ม้นผดิ
นะเอาใหม่ ทีุ่กคุนก็ขำก้นไป็

ทุี่กคุร้�งที่ี�ที่ำงานด�วยก้น พ่อจัะเป็็นน้กแสดงที่ี�ที่ำทีุ่กอย่างไว เป็ลี�ยน
ชุดไวสุด มารอทีุ่กคุนหน�าเซึ่็ที่ บที่เป็๊ะ จัะกินอะไรพิเศ์ษพ่อเตรียม
มาเองไม่ต�องให�คุนอื�นเดือดร�อนหาให� ส่วนฉ้นถ�ามีพ่อเล่นเรื�องไหน  
ต�องเป็็นหน่วยให�กำล้งใจัพิเศ์ษ ที่้�งเป็็นเพื�อนที่่องภาษาเหนือด�วยก้น 
ป็ะเหลาะพ่อให�เลิกเฮ่ดสแตนด์โชว์ได� แล�วเราจัะเริ�มถ่ายกน้แล�ว เพราะไม่ม ี
ทีี่มงานคุนไหนกล�าบอกด�วยคุวามเกรงใจัพ่อ ออดอ�อนให�พ่อที่ำน้่นนี� 
ยาก ๆ  ในละคุร ไม่ร้�พ่อเล่นกองอื�นเป็็นไง แต่อย้่กองฉน้เป็็นแบบนี�

ตลอดมาก็คุือร้�ว่าพ่อภ้มิใจัในต้วฉ้น พ่อไม่บอกเอง แต่ไป็บอกคุนอื�น 
บางที่ีก็บอกคุนอื�นต่อหน�าฉ้น แต่ไม่เคุยบอกฉ้นเองตรง ๆ เวลาฉ้นม ี
งานพรีเซึ่นเตอร์จัากลก้คุ�าไป็ตดิตอ่พอ่ พอ่ต�องถามเสมอว่าสนิคุ�าอะไรลก้ 
เชื�อถอืได�ไหม จัะรบ้อะไรพอ่ต�องคุดิเยอะนะ เพราะพอ่เป็น็ศ์ลิป็นิแหง่ชาติ 
เป็็นคุนของป็ระชาชน ถ�าของไม่ดีพ่อจัะไป็บอกว่าดีไม่ได� พ่อจัะโกหก
คุนมากมายทีี่�เขาเชื�อพ่อไม่ได� และม้นก็เป็็นมาตรฐานในการที่ำงาน
ของพวกเรา

ว้นเกิดพ่อปี็สุดที่�ายก่อนพ่อจัะเสีย ฉ้นซึ่ื�อเคุ�กว้นเกิดไป็ให�พ่อก้บป้็า 
เป็�าเคุ�กด�วยก้น เพราะพ่อก้บป็้าเกิดวน้ใกล� ๆ ก้น ไม่น่กเลยว่าจัะเป็็น 
วน้เกิดป็ีสุดที่�ายของพ่อแล�ว เสียดายที่ี�ไม่ได�ถ่ายร้ป็โมเมนต์น้�นไว� แต่ก็
ดีใจัทีี่�ได�กุมมือพ่อไว�จันถ่งวินาที่ีสุดที่�ายของชีวิตพ่อ...

ขอบคุุณทีี่�ได�เกิดมาเป็็นล้กสาวของพ่อ เกิดมาในคุรอบคุร้วเที่ียมเศ์วต
ทีี่�มีที่้�งย่าและป็้าทีี่�แสนดีรุมล�อม และได�ใช�ชีวิตในฐานะล้กสาวให�พ่อ
ได�ภ้มิใจั 

ไม่ต�องห่วงป็้านะคุะพ่อ ขว้ญ่ร้�แหละว่าพ่อร้�อย้่แล�ว...
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ชิ�น น�องรก้
ป็ระวติ้ของสรพงศ์ ์ชื�อจัรงิเดิมชื�อชิ�น ชื�อเลน่ชื�อเป็ี�ยก เกดิวน้ทีี่� 8  ธน้วาคุม 
พ.ศ์ 2492 เกิดบ�านใหม่ แต่ไป็โตบ�านที่่าตอ มีพี�น�อง 4 คุน พี�แสงเชิง  
ป็้าช้�น วิชาณ และ ชิ�น

ชิ�น หรือเป็ี�ยก ตอนเด็กเลี�ยงง่าย กินเก่ง กินข�าวก้บกล�วยน�ำว�าบด ขนม
ตะโก� พี� ๆ  เลี�ยงก้นเอง แม่ต�องไป็ที่ำงาน เขาเป็็นเด็กที่ี�ไม่เกเรใคุร มีคุน 
ร้กใคุร่ ไป็โรงเรียนก็ไม่เกเรเพื�อน ๆ  มีของก็แจักเพื�อน ๆ  เพื�อนก็ร้กทีุ่กคุน

เราอย่้บ�านท่ี่าตอแต่มาเรยีนที่ี�วด้ธรรมรส เดนิกน้มาป็ระมาณ 2 กโิลเมตร 
สม้ยก่อนโรงเรียนจัะเรียนทีี่�ศ์าลาการเป็รียญ่ จัะหยุดว้นพระเขาใช�ศ์าลา
ที่ำบญุ่ก้น เยน็กลบ้บ�านน�องไป็เลี�ยงวว้ เพราะที่ี�บ�านมท้ีี่�งวว้คุวาย วน้หยดุ
ก็ไป็เลี�ยงว้วคุวายกลางทีุ่่ง บางที่ีไป็ร้บจั�างเขาเก็บถ้�วเขียวได�กระบุงละ  
50 สตางค์ุ เกบ็ได�วน้ละ 6 สลง่ เสร็จัแล�วกก็ล้บบ�านกน้ มเีพื�อน ๆ  หลายคุน 
มหีนองน�ำก็ไป็ช�อนป็ลากด้มาใสข่วดเลี�ยง พี�เชงิเห็นกใ็ห�ป็ล่อย บางวน้กไ็ป็ 
เก็บฝักบ้วเขากินก้นสนุกสนาน

พอจับป็. 4 กจ็ัะให�เรียนต่อทีี่�วด้เที่พสวุรรณ ต�องเดนิไป็ป็ระมาณ 2 กโิลเมตร  
เราไม่มีจัก้รยานถบี ไป็เช�าเยน็กล้บไม่ท้ี่นโรงเรยีน แล�วไม่มีเพื�อนด�วย ไป็คุนเดยีว

พี�เชิงบวชอย้่ที่ี�ว้ดเที่พสุวรรณน้�นด�วยก็คุิดให�ไป็อย้่ที่ี�ว้ดก้บเขา ไป็อย้่ได� 
คุืนเดียวอย้่ไม่ได� เพราะน�องเขาติดแม่มาก ห่างก้นไม่ได�เลย นอนด�วยก้น 
ไป็ไหนต�องไป็ด�วยก้นตลอด น�องร�องไห�จัะกล้บบ�าน พี�เชิงไม่ให�กล้บ ตีก้น 
พอแม่ร้� แม่ก็ไป็ร้บกล้บ เลยก็ไม่ได�ไป็เรียน แม่บอกว่าไม่เรียนก็ไม่เป็็นไร 
มาเลี�ยงว้วคุวายอย้่พ้กหน่�ง

พอดีจัวนเข�าพรรษา พี�เชิงมาบ�านมาเห็นน�องโดดน�ำเล่นก้นที่ี�สะพาน 
หล้งบ�านอย่างสนุกสนานก้นทุี่ก ๆ  ว้น พี�เชิงก็เลยบอกแม่ว่าจัะเอาน�องไป็
บวชเณรที่ี�วด้เขาอย้่ ตกลงไป็บวชมีเพื�อนบวชด�วยก้น 5 คุน อย้่ได� 2 ว้น 
มาบ�านคุดิถง่แมจ่ัะไมก่ลบ้ แม่ต�องไป็ส่งทีี่�วด้ แม่สญ้่ญ่าวา่จัะไป็หาที่กุว้น พอ
เยน็แมก่พ็ายเรือไป็ทุี่กวน้ พอ 3 ทุี่ม่กก็ลบ้ ที่ำอย้เ่ป็น็เดือนแล�วกค็ุอ่ย ๆ  หา่ง 
แตก็่ไป็จันถง่ออกพรรษา พอออกพรรษาแล�วก็มปี็ญั่หาอกี เขียนจัดหมาย
มาหาแม่ บอกให�แม่เอาเสื�อผ�าไป็ให�ทีี่ เขาจัะส่ก เขาอย้่ไม่ได� เขาไม่มีบุญ่
วาสนาจัะอย้ต่่อได�อกี แมก่ไ็ป็ขอพระอาจัารย์สำรวยรบ้มาอย้ที่ี่�บ�าน 10 วน้ 
ให�สบายใจั ก็ดีข่�น แล�วก็เอาไป็ส่งทีี่�ว้ดตอนออกพรรษา เขาเรียนไป็ด�วย
เขาไป็สอบเขาก็สอบได�น้กธรรมตรี อย้่มาหลวงพ่อเหงี�ยมเห็นแววว่าพอ
จัะไป็ได� กเ็ลยสง่ไป็เรยีนที่ี�วด้ดาวดง่ษฝ์ั�งธน พี�เชงิกต็�องพาแม่ไป็หาบอ่ย ๆ  
ป็ระมาณ 1 ป็ีก็เริ�มห่าง ๆ  ไป็ ก็พอจัะป็ล่อยได�บ�างแล�ว

พอโตข่�นเขาก็ดแ้ลตว้เอง มเีพื�อนฝง้เยอะแยะมาก เขาก็จัะกลบ้บ�านเองได�
แล�ว พอถ่งป็ีจัะบวช พ่อก็ไป็หาอุป็ัชฌาย์จัะบวชก็ไม่ได�ป็ีคุรบ แต่ขาดว้น 
10 ว้นก็เลยไม่ได�บวช แต่เขาก็บวชเณรมา 10 กว่าป็ี เขาก็ส่ก เขาก็อย้่ทีี่�
ว้ดดาวด่งษ์ จันสอบได�นก้ธรรมเอก จันเข�าวงการต่อมา

ช้�น เทยีู่มเศ์วต
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พิิธีีพิระราชทานนำ�าหลวงอาบศพิ
วนัท่� 11 ม่ีนาคมี พิ.ศ. 2565
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พิิธีีสวดพิระอภิิธีรรมี
วนัท่� 11 - 17 ม่ีนาคมี พิ.ศ. 2565
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พิิธีีเคล่�อนร่าง
จากวัดเทพิศริินทราวาสราชวรวิหาร

ส่ม่่ีลนธิิีสมีเด็จพิระพุิฒาจารย์์ (โต พิรหมีรงัส)่ เมีตตาบารมี่
วนัท่� 7 เมีษาย์น พิ.ศ. 2565

246 



247 



พิิธีีบำาเพ็ิญกศุลครบ 50 วนั
วนัท่� 28 เมีษาย์น พิ.ศ. 2565
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พิิธีีบำาเพ็ิญกศุลครบ 100 วนั
วนัท่� 17 มิีถุุนาย์น พิ.ศ. 2565
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ทางสาย์เอก… ทางบนัเทงิ ส่ท่างธีรรมี สรพิงศ์ ชาตรี
ม่ีลนธิิีสมีเด็จพิระพุิฒาจารย์์ (โต พิรหมีรงัส่) เมีตตาบารมี่

มููลนิธิิสิมูเด็็จพระพฒุาจารย์ ์(โต พรหมูรงัส)ี เมูตตาบารมีู 
หรือทีี่�รู�จักในิชืื่�อ มูหาวิิหารสมูเด็็จพระพุฒาจารย์ ์
(โต พรหมูรังส)ี หรอื วิิหารหลวิงพอ่โต หรอื วิดั็หลวิงพอ่โต 
เป็็นิที่ี�ป็ระด็ิษฐานิรูป็หล่อที่องเหลืองขององค์์สมูเด็็จ
พระพุฒาจารย์์ (โต พรหมูรังสี) ขนิาด็ใหญ่่ที่ี�สุด็ 
แห่งหน่ิ�งในิป็ระเที่ศไที่ย์ ตั�งอย์ู่ในิเขตบ�านิโนินิกุ่มู 
บริเวิณริมูถนินิมิูตรภาพ ตำบลมิูตรภาพ อำเภอสีค์ิ�วิ 

จังหวิัด็นิค์รราชื่สีมูา ห่างจากตัวิเมูืองนิค์รราชื่สีมูา
ป็ระมูาณ 42 กิโลเมูตร 

ที่ี�มูาของสถานิที่ี�แห่งธิรรมูป็ระจำอำเภอสีค์ิ� วินิี�  
เกิด็ข่�นิจากการที่ี� “สรพงศ์ ชื่าตรี” และค์ุณด็วิงเด็ือนิ 
จิไธิสงค์์ ภรรย์า ผูู้�เป็็นิพุที่ธิมูามูกะ อันิย์่ด็มูั�นิในิ 
หลักธิรรมูค์ำสอนิที่างพระพุที่ธิศาสนิาอย์่างมูั�นิค์ง 

อนุุสรณ์์สถานุ
แห่่งความศรัทธา
ในุพระพุทธศาสนุา
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ด็ำรงตนิอย์ู่ ในิที่านิ ศีล ภาวินิา ซึ่่�งได็�ป็ฏิิบัติธิรรมูกับ 
พระอาจารย์เ์ป็ลี�ย์นิ ป็ญั่ญ่าป็ที่โีป็ วิดั็อรญั่วิเิวิก จงัหวิดั็เชื่ยี์งใหมู่ 
โด็ย์พระอาจารย์์ได็�แนิะนิำค์ณุสรพงศ์ ชื่าตร ี ให�อธิษิฐานิจติ 
ขอพรบารมีูสมูเด็จ็พระพุฒาจารย์์ (โต พรหมูรังสี) วิัด็ระฆัังฯ  
เพื�อให�การงานิทีุ่กอย์่างทีี่�กังวิลอย์ู่จะสำเร็จด็ังป็ระสงค์์ 
ทีุ่กป็ระการ  

สรพงศ์ ชื่าตรี จ่งได็�อธิิษฐานิจิต ขอบารมีูพร�อมูที่ั�งจะจัด็สร�าง
รูป็เหมืูอนิหลวิงป็ู� จ่งไป็ป็ร่กษาหลวิงพ่อพระค์รูป็ลัด็นิุตร์  
รตันิวิชิื่โย์ ซึ่่�งป็ฏิบิตัธิิรรมูอย์ูท่ี่ี�วิดั็ป็ลกัไมู�ลาย์ อำเภอกำแพงแสนิ 
จังหวัิด็นิค์รป็ฐมู ซึ่่�งที่่านิแนิะนิำให�จัด็สร�างรูป็เหมืูอนิองค์์
ใหญ่่ที่ี�สุด็ในิโลก จ่งนิ่กถ่งพิธิีการหล่อรูป็เหมูือนิขององค์์
หลวิงป็ู�โต 

โด็ย์ศ่กษาป็ระวิัติค์ุณค์วิามูด็ีทีี่�ป็รากฏิเป็็นิป็ระวิัติศาสตร ์
3 สว่ินิ 3 สถานิ ค์อื ด็ปี็ฐมู ดี็มูธัิย์มู และ ด็อีดุ็มู ได็�แก ่ดี็สว่ินิย์อด็ 
อันิหมูาย์ถ่ง การบริหารจัด็การส่วินิบุค์ค์ล และส่วินิรวิมูอย์่าง 
ย์อด็เย์ี�ย์มู จง่จดั็พิธิเีที่ที่องหลอ่สว่ินิศรีษะทีี่�วิดั็ระฆังัโฆัสิตารามู 
เมูื�อวิันิที่ี� 22 มูิถุนิาย์นิ พ.ศ. 2541
 
ต่อมูาด็ีส่วินิมูัธิย์มู หมูาย์ถ่งการศ่กษาสรรพวิิที่ย์าอันิเป็็นิไป็ 
ในิส่วินิป็ริย์ัติป็ฏิิบัติทีี่�แจ�งชื่ัด็ จ่งได็�ป็ระกอบพิธิีเที่ที่องหล่อ
ส่วินิองค์์หลวิงป็ู�ทีี่�วิัด็บางขุนิพรหมู และด็ีส่วินิป็ฐมู หมูาย์ถ่ง 
ด็ีเริ�มูแรก ค์ือมูีป็ุพเพกตป็ุญ่ญ่ตาที่ี�บริบูรณ์พร�อมูที่ั�งผูู้�ให�
กำเนิิด็และวิงศาค์ณาญ่าติ ซ่ึ่�งที่ำให�สำเร็จป็ระโย์ชื่นิ์อย์่าง
อเนิกอนิันิต์ จากนัิ�นิได็�ป็ระกอบพิธิีเที่ที่องหล่อส่วินิเที่�าตั�งแต่
เอวิลงมูา ทีี่�วิัด็เกษไชื่โย์วิรวิิหาร จังหวิัด็อ่างที่อง รวิมู 3 ส่วินิ 
127 ชื่ิ�นิ แล�วินิำแต่ละส่วินิมูาป็ระกอบเป็็นิองค์์หลวิงป็ู�โต  
จนิเสรจ็เรีย์บร�อย์เมูื�อวินัิที่ี� 1 เมูษาย์นิ พ.ศ. 2543 โด็ย์รปู็หลอ่ 
องค์์สมูเด็็จพระพุฒาจารย์์ (โต พรหมูรังสี) มีูขนิาด็หนิ�าตัก
กวิ�าง 8 เมูตร 1 นิิ�วิ สูง 13 เมูตร หนัิก 61 ตันิ ใชื่�งบป็ระมูาณ
ก่อสร�างป็ระมูาณ 9 ล�านิบาที่

ต่อมูาได็�จัด็สร�างมูหาวิิหารเป็็นิแบบกุฎาค์าร (เรือนิย์อด็
เจดี็ย์์เพื�อป็ระด็ิษฐานิพระพุที่ธิรูป็) ข่�นิถวิาย์ พร�อมูทัี่�งซึ่ื�อ 
ที่ี�ด็ินิป็ระมูาณ 175 ไร่ และจัด็ภูมิูทัี่ศนิ์ส่วินิต่าง ๆ  ตามูค์วิามู
เหมูาะสมู เชื่่นิ สระนิ�ำ สวินิหินิ สวินิต�นิไมู� เป็็นิต�นิ อีกทัี่�ง 
ได็�จัด็บริการด็�านิอาหาร และห�องนิ�ำห�องสุขาฟรี

ผูู้�ที่ี�มูาที่ี�นิี�นิอกจากจะได็�สักการะ ขอพรจากหลวิงพ่อโตแล�วิ 
ย์ังได็�สัมูผู้ัสกับสิ�งก่อสร�างที่ี�งด็งามูและสวินิหย์่อมูที่ี�ตกแต่งไวิ� 
อย์า่งเป็น็ิระเบยี์บเรยี์บร�อย์ เขยี์วิขจสีบาย์ตา นิอกจากนิั�นิที่ี�นิี�
ย์งัมูโีรงอาหารหรอืโรงที่านิให�รบัป็ระที่านิโด็ย์เฉพาะราด็หนิ�า 
และสามูารถบริจาค์เงินิเพื�อชื่ำระหนิี�สงฆั์ได็�ตามูกำลังศรัที่ธิา
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ด้วย์รัก ผู่กพัิน พิระเอก พ่ิ�เอก ของหน่

“เด่อน …แก่ ๆ ไปพ่ิ�เอกไม่ีถุ่าย์หนังไม่ีถุ่าย์ละคร พ่ิ�เอกจะมีาปลก่กระต๊อบอย์่ก่บัหลวงป่�โต”
เป็นคำาพูิดท่�พ่ิ�เอกพูิดกบัหนบ่่อย์ ๆ เวลาเราเดนิตรวจงานด้วย์กันท่�ม่ีลนธิิีฯ

“เด่อน พิ่�เอก ทำาโน่นทำาน่� ตรงโน้น ตรงน่�นะ” “เด่อน…พ่ิ�เอกหิวข้าว เด่อนอย์่ไ่หน ใครเห็นเดอ่น”
เป็นคำาพูิด เป็นประโย์คท่�คนใกล้ชดิจะได้ย์นิเป็นประจำา จากน่�ต่อไป ไม่ีมีเ่สย่์งใครคอย์เรีย์ก คอย์คยุ์แบบน่�แล้วนะคะ

หน่ขอบคณุพ่ิ�เอกนะคะ ท่�เป็นสาม่ี เป็นผู่น้ำาท่�ด ่นำาหน่สร้างบญุ สร้างบารมี ่สร้างกศุลอนัย์ิ�งใหญ่ สร้างทานบารมี่
ขอบคุณท่�เล่อกหน่เป็นค่่ครอง ค่ช่ว่ติ ค่บ่ญุ ค่่บารม่ี 

ขอบคุณท่�มีอบความีรกั ความีอบอุน่ ดแ่ลหน ่ดแ่ลหลาน ๆ นะโมี กิ�ง อย่์างดท่่�สดุ 
ขอบคุณท่�ให้เก่ย์รต ิย์กย่์องให้ดแ่ลทกุอย่์างในชว่ติพ่ิ�เอก

ให้สิทธีิใ์นการตดัสินใจ ให้ทกุอย่์างกบัเด่อนดวงน่�ของพิ่�เอก
ขอบคุณสำาหรบัชว่ติในโลกมีนุษย์์ ท่�กอดหน่ไว้ในอ้อมีกอด
จับม่ีอหน่ เดินไปด้วย์กนัทกุย่์างก้าว ทกุท่� ทกุเวลา ทกุนาท่

แม้ีวาระสุดท้าย์ของพิ่�เอก หน่ยั์งจบัมีอ่ประคองพ่ิ�เอกไว้ สัมีผัูสสดุท้าย์ ลมีหาย์ใจสดุท้าย์ 
ท่�พิ่�เอกต้องเดินทางข้ามีภิพิ หลับไปอย่์างไม่ีมีว่นัต่�น

ขอบคุณสำาหรบัการแสดงออก การกระทำาท่�ส่�อถุงึความีรกั ความีห่วงใย์ ท่�มีอบให้แทนคำาพิด่
เด่อนดวงน่�จะม่ีพิ่�เอกอย์่ใ่นใจตลอดกาล ทกุภิพิ ทกุชาต ิชั�วนจินิรนัดร์ 

ณ เวลาน่� หน่พิาพิ่�เอกกลับบ้านแล้วนะคะ กลับมีาวหิารฯ มีาอย่่์กับหลวงป่�โต
มีาอย่่์ผู่นแผู่นดินท่�พ่ิ�เอกรกั ผูก่พินั อุทศิทั�งชวิ่ต ทั�งจิตวิญญาณ เพ่ิ�องานอนัย์ิ�งใหญ่ถุวาย์หลวงป่�โต

ถุวาย์พิระพิทุธีศาสนา เป็นสมีบตัขิองแผู่นดนิ
จากผู่นนาท่�รกร้าง กลาย์มีาเป็นอทุย์านลานบญุ มีหาวิหารฯ อนัวิจิตรงดงามี วิมีานบนโลกมีนุษย์์

อย์่บ้่านแล้วนะ หลับให้สบาย์นะคะ

หน่เข้มีแข็งข้�นนะคะ ไมี่ต้องเป็นห่วง
หน่จะด่แล ส่บสานงานท่�มีรดกธีรรมี ท่�เราสร้างมีา ตามีท่�พ่ิ�เอกจดัสรรไว้ให้ด่ท่�สุด เท่าท่�ช่วิตน่�หนท่ำาได้

รักและเคารพิพ่ิ�เอกเสมีอ
รอวันท่�พิบกันค่ะ

เด่อน



1.	 ท่่านผู้้�หญิงิพันัธุ์์�สวลีี	กิติิยิากิร
2.	 พัลีติรี	พัชัร	รตัิติก์ิลี	
	 ม.ร.ว.ศรีคำำาร์�ง	ยค์ำลี	รัติติก์ิลี
3.	 ดร.ม.ลี.สราลี	ีกิิติยิากิร	แลีะคำรอบคำรวั
4.	 ค์ำณชวน	หลีีกิภัยั		
	 ฐาปนนัดรศิลีปิน
5.	 ค์ำณส์รเกิยีรติิ�	-	ท่่านผู้้�หญิงิสธ์ุ์าวลัีย�	เสถีียรไท่ย
6.	 ค์ำณนฤมลี	นิลีวรรณ	นธิิุ์ภัคัำ	เป่�ยมพังศ�สานติ�
7.	 ค์ำณวิเชยีร	-	ค์ำณณฏัฐินีภัรณ�	จันัท่รโณท่ยั	
	 (ผู้้�ว่าราชกิารจัังหวดันคำรราชสีมา	
	 นายกิเหล่ีากิาชาดจัังหวดันคำรราชสีมา)
8.	 ส.ส.ดร.ยงยท์่ธุ์	-	นางอรัญิญิา	สว์รรณบต์ิร	
	 (สมาชกิิสภัาผู้้�แท่นราษฎร	สมท์่รปรากิาร)
9.	 ส.ส.วัน	อย้บ่ำาร์ง	คำรอบคำรวัใจัถีงึพ่ั�งพัาได�
10.	 ค์ำณบรรเจิัด	วงคำ�ท่องด	ีแลีะคำรอบคำรวั
	 รองนายกิเท่ศมนติรี	ส์พัรรณบรี์
11.	 ค์ำณหญิงิส์ดารตัิน�	เกิยร์าพันัธุ์์�
	 ประธุ์านพัรรคำไท่ยสร�างไท่ย
12.	 กิองท่น์ส่งเสริมศิลีปะร่วมสมัย	
	 สำานกัิงานศลิีปวฒันธุ์รรมร่วมสมยั
13.	 สมาคำมผู้้�กิำากัิบภัาพัยนติร�ไท่ย
14.	 สมาพันัธุ์�สมาคำมภัาพัยนติร�แห่งชาติิ

11	มีนาคำม	พั.ศ.	2565	  ภัริยา	บต์ิร	ธิุ์ดา	แลีะญิาติิ

12	มีนาคำม	พั.ศ.	2565	  กิองท่น์ส่งเสริมงานวฒันธุ์รรม	กิรมส่งเสริมวฒันธุ์รรม
 	 กิระท่รวงวฒันธุ์รรม,	คำณ์หญิงิปัท่มา	ลีีสวสัดิ�ติระกิล้ี
  คำณะสงฆ์�แลีะศษิย�วัดดาวดึงษาราม

13	มีนาคำม	พั.ศ.	2565	  ค์ำณไพัรชั	สังวริบต์ิร,	ค์ำณสยาม	สังวริบต์ิร,	คำณ์สยม	สงัวริบ์ติร
  บริษัท่ดาราวิดโีอ/บริษัท่ดดี�า	วิดีโอ	โปรดกัิชั�น	จัำากิดั
  คำณะที่มงานภัาพัยนติร�ติำานานสมเด็จัพัระนเรศวรมหาราชแลีะสริ์โยไท่	สวนแสงธุ์รรม	คำณะสงฆ์�	คำณะศษิย�

14	มีนาคำม	พั.ศ.	2565	  ราชวิท่ยาลัียจ์ัฬาภัรณ�	ศ.นพั.นธิิุ์	มหานนท่�,	รัฐมนติรีปลัีดกิระท่รวงวฒันธุ์รรม
  หลีวงป้�บญ์ิจัันท่ร�	กิติ	ป์ญิโญิ	วดัป�ากิด์ฉิมิ	พัร�อมคำณะศิษย�
  ม้ลีนิธิุ์สวัสดกิิารนกัิแสดง	/	สถีานโีท่รท่ศัน�ไท่ยท่วีีสีช่อง	3	พัร�อมผู้้�จััด
  ช่อง	ONE	31	/	บริษทั่	ท่วีี	ธุ์นัเดอร�	จัำากัิด	(มหาชน)

15	มีนาคำม	พั.ศ.	2565	  บริษัท่	โคำลีีเซี่ี�ยมฟิิลี�ม	/	บริษทั่	สหมงคำลีฟิิลี�ม	ดร.สนธุ์ยา	กิล่ีอมเปลีี�ยน
16	มีนาคำม	พั.ศ.	2565	  ค์ำณกิรง์	ศรีวิไลี	/	คำณ์ฤท่ธิุ์�	ลีอืชา	แลีะ	ผู้องเพ่ั�อน,	สมาคำมศิลีปินติลีกิ	แลีะสมาคำมติลีกิแห่งประเท่ศไท่ย
17	มีนาคำม	พั.ศ.	2565	  พัระคำรส้ม์ห�ส์ชนิ	ปริปณ์โณ	คำณะศษิย�ท่่านพ่ัอเฟ่ิ�อง	โชติโิกิ	วดัธุ์รรมสถิีติ	จังัหวดัระยอง
  ญิาติพ่ิั�น�อง	ติระกิล้ีเท่ยีมเศวติ

เจ้าภิาพิสวดพิระอภิิธีรรมี

กราบขอบพิระคณุ

ราย์นามีผู้่นำาพิวงหรีดร่วมีงาน
15.	 ค์ำณโกิวิท่	ผู้กิามาศ	
	 ผู้อ.สนง.ศลิีปวฒันธุ์รรมร่วมสมยั
16.	 พัลี.ติ.รศ.นพั.เกิรียงชยั	ประสงคำ�สก์ิาญิจัน�
	 ผู้อ.โรงพัยาบาลีค่ำายสร์นารีแลีะแพัท่ย�ใหญ่ิ	
	 กิองท่พััภัาคำท่ี�2
17.	 ค์ำณไพัรชั	สงัวริบต์ิร
18.	 ค์ำณสยาม	-	คำณ์สน์ท่รา	สงัวริบต์ิร
19.	 รศ.ดร.เสรี	วงษ�มณฑา
20.	 ดร.สนธุ์ยา	กิล่ีอมเปลีี�ยน
21.	 ค์ำณนาท่	ภ้ัวนยั
22.	 ค์ำณไติรภัพั	ลีมิปพัทั่ธุ์�
23.	 ค์ำณยว์ด	ีไท่ยหรัิญิ
24.	 ค์ำณณฐับร้	ไติรณฐีั	-	คำณ์ยศสนิ	ีณ	นคำร
25.	 ค์ำณพัายพัั	-	คำณ์พัอฤท่ยั	ชนิวตัิร
26.	 ค์ำณยนืยง	-	คำณ์ลีนิจัง	โอภัาก์ิลี
27.	 ค์ำณศริินท่รา	นยิากิร
28.	 ค์ำณขวญัิชยั	ไพัรพันา	อด์รธุ์านี
29.	 สถีานโีท่รท่ศัน�ไท่ยท่วีีสี	ช่อง3
30. GMM GRAMMY
31.	 ค์ำณเมติติา	ร์ง่รตัิน�
32.	 ค์ำณนโีน่	-	เมท่น	ีบร้ณศริิ
33.	 ค์ำณอริญิรดา	-	คำณ์อรรถีพัร	ธีุ์มากิร	

34.	 ค์ำณวินยั	ไกิรบ์ติร
35.	 ค์ำณคำริสติน่ิา	อากิิล่ีาร�
36.	 ค์ำณเกิยีรติ	ิ-	คำณ์กินกิวรรณ	กิจิัเจัริญิ
	 มอบถีงัเกิบ็นำ�าอิ�มบ์ญิ	ขนาด1,000	ลิีติร	
	 เป็นกิศ์ลีให�	ค์ำณสรพังศ�	ชาติรี
37.	 ค์ำณใหม่	เจัริญิป์ระ
38.	 ค์ำณเจัติริน	-	คำณ์เกิจ็ัมณี	วรรธุ์นะสิน
39.	 ค์ำณศรราม	เท่พัพิัท่กัิษ�
40.	 ค์ำณพิัยดา	อคัำรเศรณี
41.	 ค์ำณเขติติ�	ฐานท่พัั	แลีะคำรอบคำรวั
42.	 ค์ำณอรรคำพันัธุ์�	นะมาติร�
43.	 ค์ำณป์�กิล์ีกิ	ฝนท่พิัย�
44.	 ดร.ไชยา	มติิรชยั
45.	 ค์ำณเบลีล่ีา	-	ราณ	ีแคำมเปน
46.	 ค์ำณไมคำ�	ภััท่รเดช
47.	 ค์ำณซี่นันี�	ส์วรรณเมธุ์านนท่�
48.	 ค์ำณกิบ	พิัมลีรตัิน�	แลีะคำรอบคำรวั
49.	 ซี่เีกิมส�	-	หยิ�มกีิ�	ลีะคำรหลีวงติามหาชน
50.	 ค์ำณบวัขาว	บญัิชาเมฆ์	ค่ำายมวยบญัิชาเมฆ์
51.	 ท่วีีพูัลี
52.	 วงคำาราบาว	
53.	 นาดาว	บางกิอกิ

 หม่อมเจั�าชาติรีเฉิลิีม	ยค์ำลี
 พ่ั�แหม่ม	-	ปิยส์ดา	จันัท่รสข์
 ท่มีแพัท่ย�แลีะพัยาบาลีท่ก์ิท่่าน

 หม่อมกิมลีา	ยค์ำลี	ณ	อยธ์ุ์ยา
 พ่ั�อ�อย	-	จิัระวดี	อศิรางก้ิร	ณ	อยธ์ุ์ยา
 ผู้้�ท่ี�มส่ีวนเกิี�ยวข�องในกิารช่วยเหลีอืงานคำณ์สรพังศ�	ชาติรี	ท่ก์ิท่่าน



ราย์นามีผู้่ร่วมีทำาบญุ
วันัศุุกร์์ ที่่� 11 ม่ีนาคมี 2565

1.	 พั.ติ.อ.	(พิัเศษ)	ชาติรี	เศวติรตัิน�
2.	 ดร.มนัส	โนนช์	ประธุ์านมล้ีนิธิุ์มริาเคำลิี	ออฟิไลีฟ์ิ
3.	 ดร.อด์ม	-	นางสำาเนียง	พัรมพันัธุ์�ใจั
4.	 โรงเรียนบดนิท่รเดชา	(สงิห�	สิงหเสน)ี
5.	 ผู้อ.กิติิติศิกัิดิ�	สมพัลี
6.	 ค์ำณประสพั	-	ค์ำณเกิศน	ีจิัรวฒัน�วงศ�	แลีะคำรอบคำรวั
7.	 คำรอบคำรวั	ม์กิดา	(สรรพัา)	พิัท่กัิษ�มหามงคำลี
8.	 นายธุ์นยศ	กิล์ีวงศ�	พัร�อมคำรอบคำรวั
9.	 ค์ำณณวีณฐั	สข์พันัธุ์�สิริ
10.	 กิล่์ีมหลีวงพ่ัอ	วดัภัช้ฟ้ีิา	
	 แลีะท่มีงาน	ฤท่ธิุ์�	ลีอืชา	คำ์�มแพัรวพัรรณ
11.	 พัระเท่พัวรสทิ่ธุ์าจัารย�	เจั�าอาวาสวดัเสมียนนารี
12.	 พัระคำรส์้วิมลีกิาญิจันวัฒน�	อ.อท์่ยั
	 วดัพุัท่โธุ์ภัาวนา	พุัเย	อ.ท่องผู้าภัม้	ิจั.กิาญิจันบ์รี
13.	 พัระมงคำลีธุ์รรมภัาณ	ผู้ช.เจั�าอาวาสวดัเสมยีนนารี
14.	 พัระราชส์รวาท่	ีวดัมหาธุ์าติ1์2
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15.	 เงินช่วยเหลีือคำ่าร่วมบำาเพั็ญิกิ์ศลี	 
	 นายกิรีพังศ�	เท่ียมเศวติ
	 กิองท่น์ส่งเสริมงานวฒันธุ์รรม	
	 กิรมส่งเสริมวฒันธุ์รรม	กิระท่รวงวฒันธุ์รรม
16.	 พัลีอากิาศติรี	ปรีชา	วรวชัรญิาณ
17.	 ศาสติราจัารย�	ดร.ส์เนติร	ชต์ินิธุ์รานนท่�
	 แลีะ	ผู้ศ.ดร.ธุ์นสิน	ชต์ินิธุ์รานนท่�
18.	 ค์ำณไปรมา	รชัติะ
19.	 อ.บญ์ิส่ง	-	กิรองท่อง	ธุ์นะจัันท่ร�
20.	 ค์ำณส์นันท่า	นาคำสมภัพั	แลีะคำรอบคำรัว
21.	 ค์ำณชยัรตัิน�	-	คำณ์เพ็ัญินภัา	ผู้ลีาสนิย�
22.	 ค์ำณส์นท่ร	ลีีลีาศริิวณชิย�
23.	 ค์ำณธุ์นาคำม	-	คำณ์สมถีวิลี	พุัท่ธุ์งชยั
24.	 ค์ำณธุ์วชั	-	คำณ์สวิ์ไลี	ท่รงขจัร
25.	 ค์ำณสนิท่	พิันยา
26.	 ค์ำณฉิลีอง	ศรีจันัท่ร�
27.	 ค์ำณอด์ม	ท่รงขจัร
28.	 ค์ำณประเท่อืง	คำงสงัข�
29.	 ค์ำณธุ์านทั่	พ่ั�แหม่ม
30.	 ค์ำณติ์�	-	แพัรวา
31.	 คำณะสงฆ์�คำณะศษิย�	วดัดาวดึงษาราม

32.	 ท่่านเจั�าค์ำณพัระเท่พัส์วรรณเมธีุ์
33.	 ท่่านเจั�าค์ำณพัระศิริชยัโสภัณ
34.	 ท่่านเจั�าค์ำณพัระศรีศาสนบัณฑติิ
35.	 พัระคำร้สม์ห�ศ์ภัวัฒน�	ปภัาโส	(โจั)
36.	 พัระคำร้อาท่รบญ์ิกิจิั	วดัน�อยนางหงส�
37.	 พัระคำร้ส์พัจันธุ์าดา	วดับางยี�ขนั
38.	 พัระมหาสมศกัิดิ�	ธุ์มมฺเมธีุ์
39.	 พัระมหาวิเชียร	ปญฺฺญิาวชโิร
40.	 พัระมหาอภิัลีกัิษณ�	อนาลีโย
41.	 พัระปัญิญิา	วชริาภัรณ�	ผู้้�ช่วยเจั�าอาวาสวดัสระเกิศ
42.	 หลีวงพ่ัอจัากิอยธ์ุ์ยา
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43.	 พัลี.อ.ประยท์่ธุ์�	-	รศ.นราพัร	จันัท่ร�โอชา
44.	 ค์ำณไพัรชั	-	คำณ์สยาม	-	คำณ์สยม	สงัวริบต์ิร	
	 แลีะคำรอบคำรวั
45.	 ค์ำณยว์ด	ีไท่ยหรัิญิ
46.	 ค์ำณเดือนเติม็	สาลิีติล์ี
47.	 ค์ำณจัักิรกิฤษณ�	อำามะรัติน�
48.	 รองยศพังษ�	-	อ.สวิภัรณ�	ร์ง่เรือง
49.	 ค์ำณมานพั	-	คำรโ้สภัา	วงศ�คำำา	
	 โรงเรียนราชสมีาวิท่ยาลียั
50.	 ค์ำณส์ริยา	อนัประเสริฐ	รังสติิ
51.	 ค์ำณมงคำลี	เสมอภัาพั
52.	 สหชัยกิารช่าง	ซี่�อท่พิัาภัรณ�	แซ่ี่เจีัยม	แลีะคำรอบคำรวั
53.	 พัระคำร้ปลีดัสทิ่ธิุ์วฒัน�	(หลีวงพ่ั�นำ�าฝน)
54.	 พัระคำร้สาท่รปริยตัิคิำณ์	ดร.	เจั�าคำณะเขติบางเขน	-	 
	 จัติจั์ักิร	วัดเสมยีนนารี	พัระอารามหลีวง	
55.	 พัระคำร้วิริยธุ์รรมคำณ์	จัอจังัหาร	(ธุ์)	คำรบ้าโฮม
56.	 พัระส์นท่ระธุ์รรมภัาณ	วัดพัระพุัท่ธุ์แสงธุ์รรม
57.	 พัระพัรหมเสนาบดี	
58.	 พัระพัรหมเสนาบดี	(เข�ามล้ีนิธิุ์)
59.	 พัระธุ์รรมส์ธีุ์
60.	 หลีวงอา	บรรหาร	สริิธุ์มโฺม
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61.	 เงินสวสัดกิิารจัากิมล้ีนิธิุ์ศลิีปินแห่งชาติิ
62.	 ม้ลีนิธิุ์สมัชชาศลิีปิน
	 (ประยงคำ�	ชื�นเยน็	ศลิีปินแห่งชาติ)ิ	ประธุ์านมล้ีนธิิุ์
	 มอบเงินสวสัดกิิารช่วยเหลืีอศลิีปินแห่งชาติิ

63.	 ม้ลีนิธิุ์สวสัดกิิารนกัิแสดง
	 มอบเงินค่ำาสวดพัระอภัธิุ์รรมศลิีปินแห่งชาติิ
64.	 ดร.เสกิสกิลี	อตัิถีาวงศ�	(แรมโบ�อสีาน)
	 ผู้้�ช่วยรฐัมนติรีประจัำานายกิรฐัมาติรี
65.	 พัลี.ติ.ท่.บญ์ิจัันท่ร�	-	ค์ำณมย์รี	นวลีสาย
66.	 พัลี.ติ.ติ.ธีุ์ระ	ชำานาญิหมอ	พัร�อมคำรอบคำรวั
67.	 ส.ส.ดร.ยงยท์่ธุ์	ส์วรรณบต์ิร
	 สจั.เมธุ์ากิล์ี	ส์วรรณบต์ิร
	 ค์ำณอรญัิญิา	สว์รรณบ์ติร
68.	 ไท่ยท่วีีสี	ช่อง	3
69.	 ค์ำณณฎัฐนันท่�	ฉิวีวงษ�	(ท่วีีซี่นี)
70.	 ค์ำณถีกิลีเกีิยรติ	ิวีรวรรณ
	 บริษทั่	เดอะวนั	เอ็นเติอร�ไพัรส�	จัำากิดั	(มหาชน)	
	 (ช่องวนั	31)
71.	 ค์ำณวิบล้ีย�	ลีรีตัินขจัร
72.	 ค์ำณมงคำลีกิิติติิ�	ส์ขสินธุ์ารานนท่�
73.	 ราชวิท่ยาลัียจัฬ์าภัรณ�	
74.	 โรงพัยาบาลีค่ำายส์รนารี
75.	 โรงเรียนบ�านโนนกิ์ม่มิติรภัาพัท่ี�	210
76.	 โรงเรียนหนองแวงพิัท่ยาคำม
	 สำานกัิงานเขติพ่ั�นท่ี�กิารศกึิษาประถีมศึกิษา
	 นม.เขติ	4
77.	 ดร.พิัษณพ์ังษ�	ญิาณศิริ
	 โรงเรียนราชสมีาวิท่ยาลียั
78.	 ดร.นนท่น�นันท่น�	บวัน�มานน�
79.	 ผู้อ.วินยั	วิริยะประท่ปี
80.	 ค์ำณเขมอัปสร	สิริส์ขะ
81.	 ค์ำณพัจันา	จัาร์จิันดา
82.	 ค์ำณป้าอไ์รวรรณ	ไพับล้ีย�วงศ�
83.	 ค์ำณคำรส์้เท่พั	-	คำร้มณ	ีมง์ขุนท่ด
	 โรงเรียนมธัุ์ยมด่านขุนท่ด	
84.	 ค์ำณแจ่ัมจัันท่ร�	กิลี�าหาญิ	(โรงเรียนอบ์ลีรตัิน�)
85.	 กิำานนัท่วฒัน�ชยั
	 นายกินาฎชยาน�	แสนประสิท่ธิุ์�	บ�านไร่	ก์ิดพิัมาน
86.	 บริษัท่	โกิลีด�	ซี่.ีพ่ั.จีั.	เอ็นเติอร�เท่นเม�นท่�	จัำากิดั
87.	 ค์ำณจัันท่มิา	ส์ท่ธิุ์ก์ิลีเวท่ย�
	 ร�านไก่ิย่างท่่าช�าง	สคิีำ�ว
88.	 ร�านนานาภััณฑ�	“สีคิำ�ว”
89.	 ล้ีกิชิ�นปลีานายเงี�ยบ
90.	 อ.เมติติา	ลัีกิษณะเพัชร
91.	 ค์ำณชชั	โกิกิิลีะนนัท่�	แลีะคำรอบคำรวั
92.	 ค์ำณโชคำชยั	-	คำณ์จิัรนนัท่�	ปิยะมงกิฎ์ท่อง

54.	 GDH	(GROSS	DOMESTIC	HAPPINESS)
55.	 Bumrungrad	International	Hospital
56.	 One	Championship	Thailand
57.	 บริษัท่	Walt	Disney
	 ค์ำณท่ศพัร	ร่์งวิท่ยา(ติ์�ย)
58.	 บริษัท่	ศรีติรงัแอโกิรอนิดัสท่รี	จัำากิดั	(มหาชน)
59.	 ดร.ปิยะวัฒน�	จ์ัลีลี�จักัิรวงศา	
	 ประธุ์านเจั�าหน�าท่ี�บริหาร	CEO	
	 บริษทั่	ซ้ี่เลีียน	(ประเท่ศไท่ย)	จัำากิดั
60.	 ค์ำณธีุ์ชชั	-	ดร.เพ็ัญิประภัา	จึังกิานติ�กิล์ี
	 Jarton	ระบบอาคำารคำรบวงจัร	(วิ�ง	AFS40)			
61.	 ค์ำณวรรณชยั	สร์อมรรัติน�	
	 Madame	Heng	Good	Health	
	 บจักิ.	มาเมซี่อง	เนเจัอร�

62.	 ค์ำณสรรเสริญิ	โภัคำสมบตัิ	ิบริษทั่	ช่อมะกิอกิ	จัำากิดั
63.	 เกิคำโคำ	สติดิ้โอ	คำอมเพัลีก็ิซี่�
64.	 เฮียใช�	ร�านอาหารศรท่องโภัชนา
65.	 ค์ำณชาลีสิา	ใจัด	ีหจักิ.เฉิากิ�วยดอนเมือง
66.	 Nine	Gems	Jewelry
67.	 ธุ์นาคำารไท่ยพัาณชิย�	สาขาเท่เวศร�
68.	 Vega	Natural	Co.,	Ltd
69.	 NAPASORN
70.	 บริษัท่	เรด	สแนปเปอร�	จัำากิดั
71.	 วิรชัฟิาร�ม
72.	 ผู้อ.ดษิฐพังษ�	เจัริญิลีาภั	โรงเรียนวดัหนองสีดา
73.	 นพั.บัญิชา	แดงเนยีม	คำณ์ถีนอมจิัติ	ฮงท่อง
74.	 อาจัารย�โช	-	ธุ์ว์านนัท่�	เท่วพังษ�ไพัศาลี
75.	 ค์ำณธุ์เนศ	เท่ยีนท่ำานล้ี	แลีะคำรอบคำรวั

76.	 ค์ำณพัรพิัมลี	ศรีท่อง	-	เอสเซี่อร�	แลีะคำรอบคำรวั
77.	 ค์ำณปรีชา	ชต์ินิธุ์โร
78.	 อาริติา	-	กินัยามาส
79.	 คำรอบคำรวัพิัชติิ	บริกิาร
80.	 จั�อด	จิั�บ	แจั�คำ	ธุ์รรมศริิ
81.	 ค์ำณกิติิยิา	สว่างแจั�ง		ขนมไข่	สำาเพ็ัง
82.	 แม่นำ�าหนึ�ง	แลีะท่มีงาน
83.	 วดัเขาล้ีกิแกิ�วรัตินมณรีาม	หลีวงป้�ดำา	เขมโร	บน์นาคำ
84.	 ศ้นย�ปฏบิตัิธิุ์รรม	“ธุ์รรมโมลี”ี
85.	 พัระคำร้วินยัธุ์รธีุ์รย์ท่ธุ์	ยติกฺิาโร	
86.	 หลีวงพ่ัอส์รินท่ร�	วดันคำรหลีวง	อย์ธุ์ยา



93.	 ค์ำณชชัวาลีชยัโรจัน�	ส์พัรรณนพั	
94.	 ค์ำณเกิศกิญัิญิา	จัำานงพัลี
95.	 ค์ำณประเท่อืง	จั์�ยจังรกัิษ�
96.	 ผู้้�ช่วย	เสน่ห�	ซืี่�อติรง
97.	 ค์ำณสมบร้ณ�	วิจันัท่กึิ
98.	 ค์ำณน์วฒัน�	-	ค์ำณส์จิัติร	พัรมพันัท่กึิ
99.	 ค์ำณนงน์ช	ภัาพัพัระนอน	
100.	ค์ำณมะรวง	วิจันัทึ่กิ
101.	นายวิเชียร	บต์ิรสที่า	(บ�านโนนก่์ิม)
102.	ไพัรชั	-	นงลีกัิษณ�	-	ขวัญิ	ร์ง่เรืองศรี
103.	ยายไสว	เพัลิีนจันัทึ่กิ
104.	ป้าเกิศมาลีา	พัรหมรตัิน�ไพัศาลี	(บ�านโนนก่์ิม)
105.	ป้าไกิรษ	ีหมั�นอต์ิสาห�	(สคีำิ�ว)
106.	ป้าประณตีิ	วรวงศานนท่�	(บ�านโนนก่์ิม)
107.	อาหมอ	-	รังส	ี-	ชติิติา
108.	น�านิษ
109.	หลีานยศวสิษฐ�	ร่วมพันัธุ์�	(อั�น)
110.	คำรอ้างคำ�	-	ไอซี่�	-	เอริ�ท่
111.	คำรแ้หว๋ว
112.	น�องไพัท่ร้ย�	เรืองจัรญ้ิ	(บอลี)
113.	ไม่ประสงคำ�ออกินาม
114.	ขออทิ์่ศบญ์ิกิศ์ลีให�	สรพังศ�	คำนดี
115.	วดับ�านไร่
116.	พัระเท่พัปริยตัิสิธี์ุ์
	 เจั�าอาวาสวดัพัระนอนจัักิรสีห�วรวิหาร
	 พัระสมปัญิญิา	ปัญิญิาวโร	วดับางพูัดนอกิ
117.	พัระสทิ่ธิุ์ธุ์รรมวิเท่ศ	วดัสระเกิศ
118.	หลีวงป้�บญ์ิจันัท่ร�	พัร�อมลีก้ิศษิย�
119.	พัระมหาส์ริยา	อภัวิฑตฺิโน	
	 วดัรงังาม	อ.เนนิสง่า	จั.ชยัภัม้ิ
120.	พัระนรินท่ร�ชัย	เติชวณโฺณ	
	 วดัส์ขวราราม	(ดอนรวกิ)	
	 สมาชิกิชมรมผู้้�สง้อาย	์ติำาบลีห�วยจัระเข�
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121.	ส.ส.ดร.รามนัฏธุ์�	ศรีจัันท่รสน์ท่ร	จั.นนท่บ์รี
122.	คำ์ณเกิียรติิ	สิท่ธุ์ีอมร	-	
	 คำ์ณจัริญิญิา	หาญิณรงคำ�	สิท่ธุ์ีอมร
123.	คำ์ณพัรพัิมลี	มั�นฤท่ัย	-	คำ์ณชัยยงคำ�	มั�นฤท่ัย
	 บจักิ.โคำลีีเซี่ี�ยม	อินเติอร�กิร์�ป
124.	คำ์ณสมศักิดิ�	-	คำ์ณเติือนใจั	เติชะรัตินประเสริฐ
125.	ช่อง	7	HD
126.	ดร.ส์ธุ์าสินี	นิติิสาคำรินท่ร�	
	 บจักิ.ฟิิลี�มมาสเติอร�
127.	บจักิ.ดีมากิโปรดักิชั�น
	 คำ์ณนำ�าฝน	กิ์ลีณัฐ	-	คำ์ณจั์�	จั์รีลีักิษณ�
128.	คำ์ณมย์ริญิ	ผู้่องผู้์ดพัันธุ์�
	 คำ์ณคำัชฑาเท่พั	เอี�ยมศิริ	(ธุ์งธุ์ง)
	 คำ์ณปริยวันท่�	สถีิรกิ์ลี
129.	พั่สะเดิด
130.	ดร.ปิยะวัฒน�	จั์ลีลี�จัักิรวงศา
	 บริษัท่	ซี่เ้ลีียน	(ประเท่ศไท่ย)	จัำากิัด
131.	คำ์ณสงคำราม	-	คำ์ณโอฬาร	กิิจัเลีิศไพัโรจัน�
	 บจักิ.อิมพั่เรียลี	พัลีาซ่ี่า
132.	รองศาสติราจัารย�	ดร.จั์รีภัรณ�	เมฆ์ินไกิรลีาศ
	 นส.ภััท่รภัร	-	ภั้ริฉิัติร	เมฆ์ินไกิรลีาศ
133.	กิิ�งกิาชาด	อ.สีคำิ�ว
134.	โรงพัยาบาลีสีคำิ�ว
135.	สำานักิเขติพั่�นท่ี�กิารศึกิษาประถีมศึกิษา
	 นคำรราชสีมา	เขติ	4
136.	โรงเรียนบ์ญิวัฒนา	นคำรราชสีมา
137.	โรงเรียนสร์นารีวิท่ยา	นคำรราชสีมา

138.	ผู้้�บริหารคำณะคำร้โรงเรียนไท่ยวัฒนาประชารัฐ
	 อ.สีคำิ�ว	(ผู้อ.สมพังษ�	คำนด่านกิลีาง)
139.	ผู้อ.นัฐพังศ�	-	คำร้บ์ญิสม	เถีาะส้งเนิน
	 ชลีธุ์ารลีำาติะคำองรีสอร�ท่	สีคำิ�ว
140.	ผู้ศ.(พัิเศษ)	ประเวศ	-	สข์สันติ�	ไชยวงษ�
141.	บจักิ.รามอินท่รากิาเมนท่�
	 คำ์ณณัฐฎ�นันท่�ญิา	อัศวณิชย�ชากิร
	 (พั่�อ๋า	วัดด่านใน)
142.	บริษัท่	รัชดาหินอ่อน	จัำากิัด
143.	บจักิ.มายด�	วาเคำชั�น
144.	ดร.สนธุ์ยา	กิล่ีอมเปลีี�ยน
145.	ดร.จัำาลีอง
146.	อ.วสันติ�	-	คำ์ณจัันท่ร�เพ็ัญิ	ขันติิน์กิ้ลีธุ์านนท่�
147.	คำ์ณวลีีรัติน�	ขันติิน์กิ้ลีธุ์านนท่�
148.	นายจังดี	ขันติิน์กิ้ลีธุ์านนท่�
149.	อ.ส์พัจัน�	ติ่วนจัันท่ึกิ
150.	คำร้มนิดา	เท่พัศิริ
	 คำร้อัจัฉิรา	วัชรวิวรรณ
	 คำ์ณเพัชรรัติน�	มั�งมี
	 คำ์ณฐิติิมา	กิิ�งโคำกิกิรวด
	 คำร้สว่าง	มีสง้เนิน
	 คำร้ส์กิัลียา	ส์พัรรณเภัสัช
	 คำ์ณป์ญิญิาภััส	กัิญิญิ�ภัาณก์ิิจั
151.	ว่าท่ี�	ร.ติ.กิมลี	-	มานิดา	ลีิ�มสัสนานนท่�
152.	คำ์ณชาติิชาย	-	คำ์ณช์มศรี	คำณาติิยานนท่�
153.	คำ์ณรัศมี	พัรติรีสัติย�	
154.	คำ์ณอำาไพัรวัน	อาจักิลี�า
155.	คำ์ณเดือนเพั็ญิ	สาคำร
156.	คำ์ณส์ภัาพัร	วงษ�คำรฑ์
157.	คำ์ณศรีภัิญิโญิ	ดอนท่�วม	(วินโกิมินท่ร�)	สีคำิ�ว
158.	นางฟิองแกิ�ว	ติ่วนจัันท่ึกิ	(แหม่ม)	โนนกิ์่ม
159.	คำ์ณส์คำนธุ์า	-	คำ์ณมาฆ์ะศรี	คำหัฏฐา
160.	คำ์ณพัรรณวดี	ศกิ์นตินาคำ	(คำรแ้พันแลีะคำ์ณแม่)
161.	คำ์ณแม่กิิ�งกิาน	แกิ่นส้งเนิน
162.	คำ์ณจัิติติิมา	ส์ระวีระธุ์รรม
163.	คำ์ณมะลีิ	ท่้ลีส้งเนิน
164.	คำรอบคำรัวเถีาลีัดดา	(วัดแคำ)
165.	คำ์ณนำ�าท่ิพัย�	แลีะลี้กิหลีาน
166.	คำรอบคำรัวแอม	-	ติ�า	เดส้งเนิน	(บ�านโนนกิ์่ม)
167.	คำ์ณพิัสมัย	เฉิลีิมชัยชาญิ
168.	น�าติิ�ม	ส์วรรณ	(บ�านโนนกิ์่ม)
169.	คำรอบคำรัวบ์ษบงกิ�
170.	ติ์�ย	-	เพั็ญิ	(อย้่เจัริญิ	ซี่.11)
171.	ไม่ประสงคำ�ออกินาม	
172.	ไม่ประสงคำ�ออกินาม
173.	ไม่ประสงคำ�ออกินาม
174.	คำณะศษิยานศ์ษิย�	หลีวงพ่ัอเจั�าคำณ์ภัาวนาประชานาถี
	 เจั�าอาวาสวัดบ�านไร่
175.	พัระอาจัารย�นภัา	ฉิินฺนาลีโย	
	 วัดเลีียน	นคำรราชสีมา
176.	พัระอาจัารย�ส์นท่ร	ส์นฺท่โร	
	 วัดเลีียน	นคำรราชสีมา
177.	พัระอาจัารย�ติ�นรักิ	จัันท่รโภั
178.	พัระธุ์รรมเจัดีย�	สำานักิเรียนวัดท่องนพัคำ์ณ
179.	พัระธุ์รรมปริยัติิโมลีี
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180.	กิองส่งเสริมแลีะถ่ีายท่อดศลิีปวฒันธุ์รรม
	 กิรมส่งเสริมวฒันธุ์รรม
181.	ค์ำณวิเชยีร	-	คำณ์ณฎัฐินีภัรณ�	จันัท่รโณท่ยั
	 ผู้้�ว่าราชกิารจัังหวัดนคำรราชสีมา
	 แลีะนายกิเหล่ีากิาชาด	จั.นคำรราชสีมา

182.	คำรอบคำรวั	ส.ส.กิรง์	ศรีวิไลี	
183.	ส.จั.ชณ์ห�	ศิริชยัคำรีีโกิศลี
184.	สมาคำมศิลีปินติลีกิแห่งประเท่ศไท่ย
185.	ค์ำณธุ์นา	สินประสาธุ์น�	
	 กิารกิฬีาแห่งประเท่ศไท่ย
186.	พั.ติ.อ.หญิงิ	สว์ฒันา	สเ์มธุ์วัน	
	 ผู้กิกิ.พัท่.สกิพั.
187.	ร.ติ.อ.จัรญ้ิ	ศิริเมฆ์า	-	ค์ำณจิัราพัร	จันัท่ร�คำง
188.	โรงเรียนราชสีมาวิท่ยาลียั
189.	โรงเรียนอบ์ลีรัตินราชกิญัิญิาราชวิท่ยาลียั
	 นคำรราชสีมา
190.	โรงเรียนสีคิำ�ว	“สวสัดิ�ผู้ด์งวิท่ยา”
191.	กิองท่น์เพ่ั�อนช่วยเพ่ั�อน	ม.ร่์นแรกิ	โรงเรียนสคีำิ�ว
	 “สวสัดิ�ผู้ด์งวิท่ยา”
	 -	กิองท่น์เพ่ั�อนช่วยเพ่ั�อน
	 -	ค์ำณศ์ภัรักิษ�	รตัินศรีสมบัติิ
	 -	ค์ำณนิรันดร�	ท่นิราช
	 -	ค์ำณศริะ	จิัรเศวติวัฒน�
	 -	ค์ำณณฎัฐ�กิาญิจัน�	จังสง้เนิน
192.	นายประยงคำ�	ประท่ม์วัน
	 ผู้อ.โรงเรียนราชสมีาวิท่ยาลียั
193.	รองฯ	ท่ศันยี�	สว์รรณภัา	
	 อดตีิรองผู้้�อำานวยกิารโรงเรียนราชสมีาวิท่ยาลียั
194.	ค์ำณฤท่ธุ์�	ลีอืชา	แลีะเพ่ั�อน	ๆ
195.	ค์ำณโดโด�	ย์ท่ธุ์พิัชยั	ชาญิเลีขา
196.	ค์ำณอธิุ์ชาติ	ิชม์นานนท่�	-	คำณ์มเีรีย	เบนเนเดดตีิ�
197.	เงินท่ำาบญ์ิจัากิเพ่ั�อนแลีะแขกิของอั�ม	 
	 (พัทั่ธุ์กิฤติ	เท่ยีมเศวติ)	
	 แลีะท่ี�ท่ำางาน	บริษทั่	ศรีติรงั
198.	ค์ำณรจันา	เพิั�มพูัลี
	 ประธุ์านกิรรมกิาร	บริษัท่	ไท่ยเอเชยี	14001	จัำากิดั
	 แลีะบริษัท่ในเคำรือ
199.	บริษัท่	ราชสมีา	ไติรมติิร	จัำากิดั	
	 ค์ำณท่องนาคำ	พัรพิัจัยัภัาคำแลีะคำรอบคำรวั
200.	ค์ำณหมอโสพัสั	(พุัเติย)	เพัชรบ้รณ�
201.	กิำานนัเสรี	-	คำณ์สภิ์ัญิญิา	เป่�ยมงเ้หลีอืม
202.	ค์ำณลีะเอยีด	พังษ�ภักัิดี
	 โรงเรียนราชสมีาวิท่ยาลียั
203.	อ.วีระ	เลิีศจันัท่กึิ
204.	คำรปิ้ยะน์ช	พัรหมรตัิน�ไพัศาลี
205.	อน.โชคำปชา	เชาวน�สังเกิติ	แลีะคำรอบคำรวั
206.	คำรอบคำรวัจันัท่รรวงท่อง
207.	ค์ำณแม่วลัีภัา	ญิาณสมบร้ณ�	แลีะคำรอบคำรวั
208.	ค์ำณรญัิชา	บริบาลีบรี์ภัณัฑ�
209.	ค์ำณบญ์ิยน์ช	จังวาณชิ
210.	ค์ำณธุ์นศักิดิ�	กิระต่ิายท่อง
211.	ค์ำณวาท่ณิ	ีวงศ�วรพิัท่กัิษ�	แลีะคำรอบคำรวั
212.	ยายเคำลืี�อน	วงศ�มา
213.	ป้าธุ์รรม	แลีะนำ�าฝน	ดจ์ัจันัทึ่กิ
214.	ค์ำณธุ์นวฒัน�
215.	พ่ั�ลีะออ	เดชะวงศ�อนนัติ�
216.	วดัธุ์รรมสถิีติ
	 -	คำณะศิษย�	ท่่านพ่ัอเฟ่ิ�องโชติโิกิ	
	 	 โดยพัระคำรส้มห์�ส์ชิน	ปริป์ณโณ
	 -	คำณะศิษย�	หลีวงป้�เจีั�ยะ	จัน์โท่	วดัถีำ�าจัน์โท่		
	 	 จั.ติากิ	นำาโดย	พัระอาจัารย�สมัฤท่ธิุ์�	ฐิติสิทิ่ธิุ์�
	 -	คำณะศิษย�	หลีวงป้�สนอง	กิติิป์ญิโญิ
	 	 วดัสังฆ์ท่าน	จั.นนท่บรี์	
	 	 นำาโดย	พัระคำรป้ลีดัไพัรินท่ร�	สริิวฒัฑโน
217.	วดัเพัชรจัันท่รส
218.	พัระเท่พัสมีาภัรณ�	เจั�าคำณะจัังหวดันคำรราชสีมา
	 พัร�อมคำณะสงฆ์�แลีะเลีขาน์กิารเจั�าคำณะภัาคำ	11



219.	พระคุรป้ลัดีไน์ยวิศ	ญาณพโล	
	 วดัีเจดีีย์ให์ญ่ชัลประทืาน์	จ.ร�อยเอด็ี
220.	พระคุรบู้ดิีน์ทืร์เดีชัาภวิฒัน์์	
	 เจ�าอาวาสุวัดีห์ลวงบูดิีน์ทืร์เดีชัา
221.	พระบูวรรังสุ	ี(สุมชัาย	พทุืธ์ญาโณ)	
	 วดัีระฆัิงโฆิสุติารามวรมห์าวิห์าร	คุณะ	8
222.	ไม่ประสุงค์ุออกน์าม
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223.	ห์ม่อมเจ�าน์ภดีลเฉัลิมศรี	ยคุุล	
224.	ม.ร.ว.เฉัลิมชัาตรี	ยคุุล
225.	พลเอก	พลเดีชั	-	คุุณแม่	มัณฑฺน์า	จลุเสุน์
226.	พล.ต.ต.	สุง่า	-	ภสัุสุร	ธี์รศรัญยาน์น์ท์ื
227.	อดีีต	สุ.สุ.รณฤทืธิ์ชัยั	คุาน์เขต
228.	น์.ต.	สุาคุริน์ทืร์	-	อรกจิ	วฒัน์สุขุ
229.	เรือเอก	ทืนั์ตแพทืย์	กณภทัืร	พงศ์เฉัลมิพร
	 และคุรอบูคุรัว
230.	คุุณไกรฤกษ์์	น์าน์า
231.	ญาติพี�น์�อง	เทืยีมเศวต	อ.มห์าราชั
232.	คุรอบูคุรวัเทืยีมเศวต
233.	คุุณศิริพร	ภ้ป่ระยร้	-	คุุณจิราย	ุสุงัวริบุูตร

253.	คุุณสัุน์ต	ิภ่้ตระก้ล	และคุรอบูคุรัว
254.	คุุณสุมาน์	บู่อชัล
255.	ชัมรมผู้้�สุ้งอาย	ุอ.สุคิีุ�ว	จ.น์คุรราชัสีุมา
256.	จ่าแน์บู	สุน์.บูางน์า
257.	พระมห์าน์พิน์ธ์์	ญาณวีโร	ปธ์.7	เลขานุ์การ
	 เจ�าอาวาสุวัดีไทืยพทุืธ์คุยา	
	 ผู้้�ช่ัวยเจ�าอาวาสุวดัีมห์าธ์าตยุุวราชัรงัสุฤษ์ฎ์ิ�
258.	พระมห์าสุงิขร	ปริยตัเิมธี์	ดีร.เจ�าอาวาสุวัดีวงัโป�ง
259.	พระมห์าอุทืยั	ภ้ริเมธี์
260.	พระคุรอ้ดุีลพัฒน์าภรณ์	(ประเทือืง	จารมุโย)
	 ทืี�ปรึกษ์าเจ�าคุณะจังห์วดัีน์คุรปฐ์ม
261.	พระพิพฒัน์์วราภรณ์
	 วดัีสุุน์ทืรธ์รรมทืาน์	(แคุ	น์างเลิ�ง)
262.	พระธ์รรมรัตน์าภรณ์	
	 เจ�าอาวาสุวัดีเขียน์เขต	(พระอารามห์ลวง)
263.	พระพุทืธ์พยากรณ์	
	 วดัีราชัสุทิืธ์าราม	บูางกอกให์ญ่
264.	พระสุมุห์์ประสิุทืธิ์�	ชัาคุโร	(ห์ม่อมเห์ยนิ์)
265.	พระพิศาลวิห์ารกจิ	วดัีห์น์�าพระเมรุราชักิาราม
266.	พระรัตน์สุุธี์	วดัีไร่ขิง	2
267.	แม่ชีัถิวิล	ร่มโพธิ์�ทือง
268.	ไม่ประสุงค์ุออกน์าม

234.	คุุณให์ม่	เจริญปรุะ
235.	เสุน์าลิง	และคุรอบูคุรวั
236.	คุรอบูคุรวั	อ.สุริุน์ทืร์	เลิศภมิ้ปัญญา
237.	อ.สัุน์ตสุิุข	-	อ.เบูญจวรรณ	แสุน์สุขุ
238.	คุุณเทืวิน์ทืร์	กองพนั์ธ์์	
	 สุำาน์กัทืางห์ลวงชัน์บูทืทืี�	5	น์คุรราชัสีุมา
239.	บูริษั์ทื	ลฟิิวิ�งอนิ์	เดีคุคุอร์	จำากัดี
240.	โรงสุไีทืยข�าวทืพิย์	บู�าน์โน์น์กุม่
241.	คุุณเอกศกัดีิ�	น์ำาศริิวิวฒัน์์	บูจก.น์ำาง่ายฮง
242.	ผู้้�บูริห์ารสุถิาน์ศึกษ์าและคุณะคุร้	
	 โรงเรียน์บู�าน์มะคุ่างาม	จ.น์คุรราชัสีุมา
243.	วปก.5
244.	คุุณพรตพร	อารยะพนั์ธ์์
245.	คุุณสุุชัาต	ิตนั์สุธัุ์ญลกัษ์์
246.	คุุณพรศกัดีิ�	พรสุขุสุว่าง
247.	คุุณพอพงษ์์	-	คุุณน์ชุัน์ารถิ	ธ์รรมกจิ
248.	พน์าย	(ละคุรเวทืพีนั์ทื�าย)	
	 คุุณพงษ์์เพชัร	เพ็ชัรสุเีงิน์
249.	คุุณสุราวธุ์	พรห์มสุทุืธิ์�	อ.ห์าดีให์ญ่	จ.สุงขลา
250.	คุุณภัสุราภรณ์	ชัยัมงคุล
251.	คุุณจิต	วิลล่า	88/195
252.	พี�น์�อย	-	พี�อุ�	(คุณุสุตัยา	-	คุณุอชุัณุ	ีรตัน์พฤกษ์์)

ควิามีดีีงามีที่ี�เกิิดีข้ึ้�นในหันังสือพระราชีที่านเพลิิงฯ เล่ิมีนี�ที่ั�งหัมีดี เพราะทีุ่กิท่ี่านทุี่กิฝ่่ายร่วิมีมืีอร่วิมีใจเพ่�อที่ำาเป็็นอนุสรณ์์รำาลิึกิถึึง 
พระเอกินักิบญุ พ่�เอกิ - สรพงศ์์ ชีาตรี 

ขอบูคุุณทืุกแรงกายแรงใจทืี�ช่ัวยงาน์ตั�งแต่เริ�มต�น์สุวดีพระอภิธ์รรมวัน์แรกจน์วัน์สุุดีทื�าย	 ท่ืามกลางสุถิาน์การณ์โคุวิดี	 19	 ทืี�ระบูาดีห์นั์ก	 
สุถิาบัูน์จฬุาภรณ์	:	ทืมีงาน์ตรวจ	ATK	
โคุรงการร�อยล�าน์ดีวงใจ	ต�าน์ภยัวิกฤตอากาศ	:	เคุรื�องฆ่ิาเชัื�อภายใน์	
คุุณบูณิฑ์ฺ	-	คุุณเอกพนั์ธ์์	บูรรลอืฤทืธิ์�,	คุณุเคุ	เยาวราชั	:	ประต้พ่น์น์ำ�ายาฆ่ิาเชืั�อ	
บูริษั์ทื	Amazing	:	เจลแอลกอฮอล์และสุเปรย์แอลกอฮอล์
คุุณน์ฤมล	ล�อมทือง	:	ทืมีงาน์เฉัลิมกรงุ	
พ.ต.อ.อเุทืน์	นุ์�ยพิน์	รองผู้บูก.อก.รร.น์รต.	:	ทืมีงาน์	NP	TEAM	POLICE
คุุณพิมพรรณอร	ทืน์เสุน์
เพ้�อน์พ�องน์�องพี�ใน์วงการ	:	สุน์บัูสุนุ์น์อาห์าร	เคุรื�องดืี�ม
แรงกายแรงใจของพี�อ�อย	-	จิระวดีี	อศิรางกร้	ณ	อยธุ์ยา
น์�องแขก	-	เบูญจพร	ปัญญายิ�ง
ขอบูคุุณยิ�งสุำาห์รับูภาพโปสุเตอร์ห์น์งัไทืยจากคุณุมทัืธิ์มา	สุายจนั์ดีา	:	แตงโปสุเตอร์

ห์นั์งสุอืเล่มนี์�ห์ากมขี�อบูกพร่องผู้ดิีพลาดีสิุ�งใดี	กองบูรรณาธิ์การขอน์�อมรบัู	และขออภัยมา	ณ	ทืี�น์ี�

ปิยสุุดีา	จนั์ทืรสุุข	บูรรณาธิ์การ

เจ�าภาพพิธีิบำาเพ็ญก้ัศล่ 50 วนั

เจ�าภาพพิธีิบำาเพ็ญก้ัศล่ 100 วัน

 พระพรห์มเสุน์าบูดี	ีกรรมการมห์าเถิร	เจ�าอาวาสุวัดีปทืมุคุงคุา

 พระพรห์มโมล	ีวดัีปากน์ำ�า
 พระเทืพศาสุน์าภบิูาล	เจ�าอาวาสุ	วัดีไร่ขิง

 น์ายวิเชัยีร	จนั์ทืรโณทืยั	ผู้้�ว่าราชัการจงัห์วัดีน์คุรราชัสีุมา 
 คุณะศิษ์ย์สุมเด็ีจฯ	โต

 น์ายวิเชีัยร	จนั์ทืรโณทืยั	ผู้้�ว่าราชัการจงัห์วดัีน์คุรราชัสีุมา
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