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งานพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ

คุณพ่อ พ.ต.ต.สว่าง สระภักดิ์

 

ชาตะ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘

มรณะ ๑๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

สิริรวมอายุ ๙๐ ปี

ณ เมรุวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 คุณพ่อ พ.ต.ต.สว่าง สระภักดิ์ สมรสกับ คุณแม่ละม้าย (เสียชีวิตแล้ว)  

มีบุตรชาย ๒ คน คือ

   ๑. รองศาสตราจารย์ นิติพันธ์ สระภักดิ์ 

  ปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีประจำาสำานักงานอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมรสกับ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์  

(สกุลเดิมจำานงนิจ) มีบุตรธิดา ๒ คน คือ 

  เภสัชกรหญิงอัจจิมา สระภักดิ์ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศิริราช 

  และ นายสิทธิพันธุ์ สระภักดิ์ กำาลังศึกษาระดับปริญญาตรี

   ๒. อาจารย์สัญญา สระภักดิ์  ปัจจุบันข้าราชการบำานาญ 

  (ตำาแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗) สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 

  จังหวัดขอนแก่น

 ในระหว่างชีวิตการรับราชการตำารวจ แม้คุณพ่อสว่าง จะได้รับคำาสั่งให้

ไปปฏิบัติราชการในหลายจังหวัดซึ่งบางท้องที่มีความกันดารและอยู่ห่างไกล  

ท่านก็ตั้งใจเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เข้มแข็ง วิริยะอุตสาหะ 

อดทน และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อบำาบัดทุกข์บำารุงสุขให้กับประชาชนตามอุดมการณ์

ของตำารวจที่ดี  เต็มความสามารถตามที่ได้รับไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา

 กอปรกับกิริยาอัธยาศัยของผู้คุณพ่อสว่างเป็นผู้มีความอ่อนโยน และ

ร่าเริงอยู่เสมอ เป็นที่เมตตาของผู้บังคับบัญชา เป็นที่เคารพของผู้ใต้บังคับบัญชา 

เป็นที่รักใคร่นับถือของเพื่อนร่วมงาน และญาติมิตรโดยทั่วหน้า

 ท้ังเป็นผู้เอาใจใส่ดูแลและเลี้ยงดูภรรยาและบุตร ด้วยความรักห่วงใย 

มาโดยตลอดและอบรมสั่งสอนลูกๆ ให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

และซื่อสัตย์สุจริต เช่นเดียวกับที่คุณพ่อปฏิบัติเสมอมา

 หลังจากเกษียณอายุราชการ คุณพ่อสว่างได้ใช้วิชาด้านกฎหมาย 

ประกอบอาชีพทนายความตามที่ท่านสำาเร็จการศึกษาเช่นเดียวกับคุณพ่อ 

ของท่าน เนื่องจากท่านเป็นคนใจบุญและรักความเป็นธรรม ท่านจึงรับ 

ที่จะช่วยเหลือว่าความให้ลูกความที่มีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่



สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ต.สว่าง สระภักดิ์ เป็นกรณี

พิเศษ  ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม  เป็นเกียรติอันสูงสุด

แก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ 

 หาก พ.ต.ต. สว่าง สระภักดิ์ สามารถหยั่งทราบได้ด้วยญาณวิถีใดๆ คงมี

ความปลาบปลื้ม ซาบซึ้งเป็นล้นพ้น ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้รับพระราชทาน

เกียรติยศอันสูงยิ่ง ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต 

 ข้าพระพุทธเจ้า ผู้เป็นบุตร ธิดา และหลาน ๆ  ขอพระราชทานพระบรม

ราชวโรกาสกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท และขอถวายพระพร

ชัยมงคล ให้ทรงพระเกษมสำาราญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน  ปราศจากโรคา

พยาธิ  อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง  ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง

หาที่สุดมิได้  และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นสรรพสิริมงคลแก่

ข้าพระพุทธเจ้า และวงศ์ตระกูลสืบไป                     

     

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา

รองศาสตราจารย์ นิติพันธ์ สระภักดิ์

พรอมดวยบุตรหลาน ครอบครัวสระภักดิ์

ประวัติ

คุณพ่อ พ.ต.ต.สว่าง สระภักดิ์

 คุณพ่อ พ.ต.ต.สว่าง สระภักดิ์ เกิดเมื่อวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ 

ที่จังหวัดมหาสารคาม เป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำานวนบุตรธิดา ๘ คน ของนายมา 

และ นางสี สระภักดิ์  ได้แก่

   ๑. ส.ต.ท. ถวิล  สระภักดิ์  (ถึงแกกรรม)

   ๒. พ.ต.ต. สว่าง  สระภักดิ์  (ผูวายชนม์)

   ๓. นายสังวาลย์  สระภักดิ์  (ถึงแกกรรม)

   ๔. ร.ต.ท.(หญิง) สวัสดิ์  สระภักดิ์  (ถึงแกกรรม)

  ๕. นางสะอิ้ง  สระภักดิ์  (ถึงแกกรรม)

   ๖. อาจารย์โสภณ  สระภักดิ์ ขาราชการบํานาญ

   ตําแหนงอาจารย์ใหญ

   ๗. อาจารย์สมเพชร  สระภักดิ์  ขาราชการบํานาญ

   ๘. อาจารย์โสภา(สงบสุข)  สระภักดิ์  ขาราชการบํานาญ

 คุณพ่อสว่าง สำาเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น ที่จังหวัดมหาสารคาม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวัด

สระเกศ กรุงเทพมหานคร สำาเร็จหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิต (ต.ม.ธ.ก.รุ่น๕) 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ และสำาเร็จหลักสูตร

นายร้อยตำารวจพิเศษ จากโรงเรียนนายร้อยตำารวจสามพราน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙

 คุณพอ่สวา่งรับราชการยศร้อยตำารวจตรี ตัง้แต ่พ.ศ.  ๒๔๙๙ ที่ จังหวัดธนบรีุ

และยา้ยไปปฏบิตังิานทีจ่งัหวดันครราชสมีา       ชยัภมู ิ      ยโสธร       จนเกษยีณอายุราชการ

ยศพันตำารวจตรี ตำาแหน่งรองผู้กำากับการวิทยาการ กองกำากับการตำารวจังหวัด

อุบลราชธานี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 



 ท่านมีนิสัยรักการอ่าน และศึกษาหาความรู้อ ยู่ เสมอ ท่านศึกษา 

พระไตรปิฎกศึกษาวิชาโหราศาสตร์(โดยเฉพาะตำาราพรหมชาติ)ปฏิทิน 

สองร้อยปีและศึกษาฤกษ์ยามการเดินทางท่ีปลอดภัยและวันเวลาทำาการ 

มงคลต่างๆ และชอบศึกษาตำารายาสมุนไพร (และท่านรู้สึกดีใจมากที่หลานสาว

ของท่านได้เป็นเภสัชกร)

 คุณพ่อสว่าง เป็นผู้มีความเล่ือมใสศรัทธา ในพระพุทธศาสนา เมื่อปี 

๒๕๑๕ ท่ านได้อุปสมบทที่ วั ดป ริวาสราชสงคราม แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หลังจากสึกออกมาท่านจะศึกษาและปฏิบัติ 

ตามคำาสอนทางพุทธศาสนา และสวดมนต์เป็นประจำาจนสามารถสวดมนต์ 

ในบทต่าง ๆ อย่างคล่องแคล่ว

 เน่ืองจากท่านชอบการท่องเที่ยวและเดินทาง ท่านได้มาอาศัยอยู่กับ

บุตรชายและบุตรสะใภ้ เมื่อปี ๒๕๕๓ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และได้รับการ

ดูแลเป็นอย่างดี แม้ท่านจะอายุมากแต่ท่านยังมีสุขภาพโดยรวมแข็งแรง ท่าน

จึงชอบเดินทางด้วยตนเอง บุตรและบุตรสะใภ้ได้นำาท่านไปตรวจสุขภาพที่ 

โรงพยาบาลเป็นประจำา ท่านไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่อย่างใด  

 ในวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตรงกับ 

วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น ๑๕ คำ่า เดือน  ๘) หลังจากที่ท่านได้รับประทานอาหาร 

กลางวันเสร็จแล้ว ท่านได้สวดมนต์ตามปกติจนนอนหลับและส้ินลมไปด้วย 

อาการอันสงบ เมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ที่บ้านพักเลขที่ ๖/๒ หมู่ที่ ๒ (หมู่บ้าน 

บางปลาหมอ) ต. ดอนกำายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  รวมสิริอายุ ๙๐ ปี




