สถาบันกันตนา
พิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖
วันเสาร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๙๙๙ หมู่ ๒ ถนนศาลายา-บางภาษี ตําบลคลองโยง
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สารบัญ
• กําหนดการ
• โอวาทของประธานในพิธีประสาทปริ ญญา
เลขาธิการมูลนิธิชยั พัฒนา ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล
• สารแสดงความยินดีกบั บัณฑิตประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖
โดยผูก้ ่อตั้งสถาบันกันตนาและประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
บริ ษทั กันตนา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
นางสมสุ ข กัลย์จาฤก
• คํากล่าวสดุดีเกียรติคุณ นางสมสุ ข กัลย์จาฤก
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสื่ อบันเทิง
โดยนายกสภาสถาบันกันตนา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุ รพล วิรุฬห์รักษ์
• คํากล่าวสดุดีเกียรติคุณผูม้ ีคุณูปการต่อสถาบันกันตนา
- บริ ษทั กันตนา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บุญเสริ ม เปรมธาดา
โดยอธิการบดีสถาบันกันตนา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์

หน้ า
๑
๓
๕

๙

๑๓

• รายนามบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖
- แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์
- แขนงวิชาการผลิตแอนิเมชัน

๑๖

• รายนามนักศึกษาดีเด่น ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๗

๑๙

• รายนามนักศึกษาผูร้ ับทุนการศึกษา ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๗
- ระดับปริ ญญาบัณฑิต
- ระดับปริ ญญามหาบัณฑิต

๒๐

• คํากล่าวปฏิญาณของบัณฑิต

๒๒

• เพลงสถาบันกันตนา

๒๓

• เพลงตะแบกงาม

๒๔

สถาบันกันตนา
กําหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖
วันเสาร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ สถาบันกันตนา ๙๙๙ หมู่ ๒ ถนนศาลายา-บางภาษี
ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
-----------------------------------------------------------------------------เวลา ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๔๕ น. - ๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๑๕ น.

๑๐.๒๐ น. - ๑๐.๔๐ น.
๑๐.๔๕ น. - ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๑๕ น. - ๑๑.๔๕ น.

ลงทะเบียน บัณฑิต ผูป้ กครอง และแขกผูม้ ีเกียรติ
ถ่ายภาพหมู่บณั ฑิตและคณาจารย์
ประธาน ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล เดินทางถึงสถาบันกันตนา
นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ อธิการบดี ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์
ต้อนรับประธานในพิธี
นายกสภาฯ มอบครุ ยสถาบันฯ สําหรับประธานในพิธีและ
ผูร้ ับปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พิธีประสาทปริ ญญาบัตร
- ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ขบวนนํ า ประธานฯ นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณาจารย์เข้าปะรําพิธี
- นายกสภาฯ กล่าวรายงานและกล่าวคําสดุดีเกียรติคุณผูส้ มควร
ได้รับปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ
จัดการสื่ อบันเทิง
- ประธานฯ มอบปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
• นางสมสุ ข กัลย์จาฤก
- อธิการบดีกล่าวคําสดุดีเกียรติคุณผูม้ ีคุณูปการต่อสถาบัน
เพื่อเข้ารับมอบพระศิวนาฏราช
• บริ ษทั กันตนา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
• ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บุญเสริ ม เปรมธาดา
๑

๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.

- อธิการบดีอ่านรายนาม
• บัณฑิตที่รับปริ ญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖
• นักศึกษาเข้ารับรางวัลดีเด่น ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๗
• นักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๗
- ผูแ้ ทนบัณฑิตกล่าวนําคําปฏิญาณตน
- ประธานฯ กล่าวให้โอวาท
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับประธานฯ นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ
อธิการบดี ผูบ้ ริ หาร และคณาจารย์
งานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดี
ประธานฯ เดินทางกลับ

---------------------------

๒

โอวาทของประธานในพิธีประสาทปริญญาของสถาบันกันตนา
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล
วันเสาร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
----------------------------------------------------------------------------------นับเป็ นเรื่ องที่น่ายินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่สถาบันกันตนาได้ก่อตั้งขึ้นเป็ นรู ปร่ างเสร็ จสมบูรณ์
ความสําเร็ จของสถาบันกันตนาในวันนี้ ทําให้ผมย้อนรําลึกถึงคํากล่าวในพิธีมอบประกาศนี ยบัตร
แก่นกั ศึกษาหลักสูตรออกแบบและสร้างสรรค์สื่อบันเทิง เมื่อวันที่ ๗ สิ งหาคม ๒๕๕๒ ในฐานะ
ประธานในพิธีและเป็ นผูม้ อบประกาศนี ยบัตรในวันนั้น ผมได้กล่ าวแสดงความยินดี กบั บริ ษ ัท
กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนชัน่ แนล) จํากัด ที่บรรลุเป้ าหมายในการผลิตบุคลากรคุณภาพ
ทีส่ นองความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตสื่ อบันเทิง และมีความตอนหนึ่ ง
ว่า “จุดที่ยนื อยูใ่ นวันนี้ แม้ยงั ไม่ใช่เป้ าหมายปลายทางในชีวิตการงาน หากแต่เป็ นเพียงการเริ่ มต้น
ที่จะก้าวต่อไปเท่านั้น แต่จุดที่ยืนอยู่ในวันนี้ ก็นับเป็ นก้าวสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยให้กา้ วต่อไปได้
อย่างมัน่ ใจและมัน่ คง” แม้จะเป็ นโอวาทที่ให้แก่ผสู้ ําเร็ จการศึกษา แต่ทาํ ให้ผมนึ กถึงความมุ่งมัน่
ของผูบ้ ริ ห ารสถาบันกันตนาที่มีจิ ตวิญ ญาณของนัก วิชาชี พด้านสื่ อ บันเทิงอย่างสมบูรณ์ ที่จ ะ
ยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านสื่ อบันเทิงให้มีความรู้ ความสามารถในระดับอุดมศึกษา
สถาบันกันตนาในวันนี้แม้เป็ นเพียงการเริ่ มต้นระยะเวลาไม่กี่ปี แต่สามารถสร้างบัณฑิตที่
มีคุ ณภาพรุ่ นที่ ๑ ซึ่ งนับว่าเป็ นเรื่ อ งน่ ายินดี เ ป็ นอย่างยิ่ง ด้ว ยศัก ยภาพของคณะกรรมการสภา
สถาบันฯ ผูบ้ ริ ห าร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ข องสถาบันกันตนา โดยได้รับการสนับสนุ นจาก
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั กันตนา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์
(อินเตอร์เนชัน่ แนล) จํากัด ทําให้ผมมัน่ ใจว่า จะสามารถนําพาสถาบันฯ ให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไปได้
อย่างมัน่ คง และยังเป็ นนิ มิตหมายที่ดียิ่งของการศึก ษาไทย ด้ว ยปรั ชญาการศึก ษาสมัยใหม่ที่
บูรณาการความเป็ นนัก วิชาชี พอย่างพร้อ มมูล โดยเน้นการเรี ยนรู้ที่มีความสมดุล ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ ส่ งเสริ มความรู้คู่คุณธรรมที่มิได้ละเลยขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของชาติ
การดําเนินการของสถาบันกันตนา นอกจากจะส่ งผลต่อการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อม
ทั้งความรู้ และทักษะทางศิลปะ มีคุ ณธรรมและจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พแล้ว สถาบันกันตนายังมี
บทบาทในการสร้างบุคลากรที่มีขี ดความสามารถสู ง เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิ ตสื่ อ
๓

บันเทิงของประเทศไทย ให้พร้อ มที่จ ะแข่งขันกับระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติในอนาคต
ข้างหน้า
ในศุภวาระอันเป็ นมงคลฤกษ์น้ ี ผมขอแสดงความยินดีกบั มหาบัณฑิตกิตติ มศักดิ์ เหล่ า
บัณฑิต และผูป้ กครองทุกท่าน พร้อมกราบอาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัยและสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ ที่ท่าน
นับถือ โปรดอํานวยพรให้ทุกท่านประสบความสุ ข ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ก้าวหน้าในอาชีพการงาน
และประสบความสําเร็ จในทุกๆ ด้านสื บไป
********************************

๔

สารแสดงความยินดีกบั บัณฑิตประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖
โดย
ผู้ก่อตั้งสถาบันกันตนา และประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
นางสมสุ ข กัลย์จาฤก
ในพิธีประสาทปริญญาบัตรของสถาบันกันตนา
วันเสาร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
---------------------------------------------------------------------------คุ ณประดิ ษ ฐ์ กัล ย์จ าฤก มีค วามเชื่ อ มั่นมาตลอดชี วิต การทํา งานในวงการบัน เทิ งว่ า
คนทํางานในวงการนั้นนอกจากความเป็ นศิลปิ น คือ มีพรสวรรค์ห รื อศิลปะในการทํางานแล้ว
จําเป็ นต้องมีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นต่อการประกอบอาชีพและจะต้องมีจริ ยธรรมด้วย
ซึ่งศิลปะหรื อพรสวรรค์อาจมีติดตัวมาแต่กาํ เนิด แต่ถึงอย่างนั้นความเป็ นศิลปิ นก็จาํ เป็ นต้องมีการ
ขัดเกลา อีก ทั้งความรู้และจริ ยธรรมก็เป็ นสิ่ งที่ปลูกฝั งได้ดว้ ยการศึกษาหรื อการเรี ยนการสอน
อย่างเป็ นระบบ ไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดกันจากการบอกเล่าในการทํางาน หรื อฝึ กเอาจากงานที่ทาํ
แต่ควรมีการเรี ยนการสอนกันอย่างจริ งจังเหมือนเข้าโรงเรี ยน
นอกจากความเชื่อ คุณประดิษฐ์ยงั ลงมือ เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู้เสมือนเป็ นครู ของลูก ๆ
และผูร้ ่ ว มงานมาโดยตลอด เริ่ มจากการลงมื อ เปิ ดห้อ งเรี ยนเล็ก ๆ สอนคนแวดล้อ มใกล้ตัว
ลูกน้องผูร้ ่ วมงาน จนริ เริ่ มเปิ ดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผสู้ นใจทัว่ ไปอย่างกว้างขวาง
และขยายขึ้ นเรื่ อ ย ๆ จนเป็ นรากฐานของกลุ่ มธุ รกิ จ การศึก ษาของบริ ษ ัท กันตนา กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) ในปัจจุบนั แต่สิ่งที่คุณประดิษฐ์ต้ งั ความหวังไว้มากและเตรี ยมการไว้นานแล้วคือ การ
เปิ ดสถาบันระดับอุดมศึกษาในชื่อของกันตนา แต่ดว้ ยความไม่พร้อมหลาย ๆ ประการทําให้คุณ
ประดิษฐ์ไม่สามารถสร้างสถาบันกันตนาได้สาํ เร็ จลุล่วงในช่วงที่ยงั มีชีวิตอยู่
ในฐานะผูส้ ื บสานปณิธานของคุณประดิษฐ์ ดิฉนั มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิ่ง
ที่สถาบันกันตนาสามารถผลิตบัณฑิตรุ่ นแรกได้ สมดั่งเจตนารมณ์ของผูร้ ิ เ ริ่ ม และเชื่อ มัน่ เป็ น
อย่างยิ่งว่าสถาบันกันตนาจะเป็ นสถานที่ที่สร้ างสรรค์บุค ลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมี
คุณธรรม จริ ยธรรมให้แก่วงการการผลิตสื่ อบันเทิงของประเทศตลอดไป
๕

ในโอกาสอัน เป็ นมงคลนี้ ดิฉ นั ขอแสดงความยิน ดีก บั บัณ ฑิต พร้อ มอาราธนา
คุณพระศรี รัตนตรัยและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดอํานวยพรให้บณ
ั ฑิตทุกท่าน
จงประสบความสุ ข ความเจริ ญมีความก้าวหน้าในวิชาชี พ และประสบความสําเร็ จ ในทุกด้าน
สมตามความปรารถนาด้วยเทอญ
********************************

๖

คํากล่าวของนายกสภาสถาบันกันตนา
ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร.สุ รพล วิรุฬห์ รักษ์
ในพิธีประสาทปริญญาบัตรของสถาบันกันตนา
วันเสาร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
---------------------------------------------------------------------------กราบเรี ยน ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล ประธานในพิธีประสาทปริ ญญา
กระผม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุ รพล วิรุฬห์รักษ์ ในฐานะนายกสภาสถาบันกันตนา
รู้ สึ ก เป็ นเกี ย รติ อ ย่างยิ่งที่ ท่านได้ก รุ ณามาเป็ นประธานในพิธี ประสาทปริ ญ ญาบัตร ประจํา ปี
การศึกษา ๒๕๕๖
สถาบันกันตนาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพื่อสื บสานปณิ ธานอันแน่ วแน่
ของคุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผูก้ ่อตั้งบริ ษทั กันตนา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งประสงค์จะสร้างองค์ความรู้
และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการผลิตสื่ อบันเทิงของประเทศ เพราะท่านให้กุศโลบาย
ไว้ว่า “ความรู้จะเป็ นเครื่ องยกชูให้ศิลปิ นสูงส่ งขึ้น”
เมื่อเริ่ มก่อตั้งโดยบริ ษทั กันตนา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อบริ ษทั กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์
(อิ นเตอร์ เนชั่นแนล) จํากัด เป็ นผูด้ าํ เนิ นการขออนุ ญาตจัดตั้งสถาบันกันตนาตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐โดยมีคณะวิชาแรก
คือ คณะศิลปกรรมการผลิตสื่ อ ที่เปิ ด สอนระดับปริ ญญาบัณฑิต ในปี การศึกษา ๒๕๕๓ แบ่งเป็ น
๒ แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์ และแขนงวิชาการผลิตแอนิเมชัน
ปี การศึก ษา ๒๕๕๕ได้ปรับปรุ งหลักสู ตร และเปิ ดเพิ่มในแขนงวิชาการผลิตรายการ
โทรทัศน์เพื่อการสื่ อสารข้ามสื่ อ
ปี การศึก ษา ๒๕๕๖สถาบันฯ ได้รับการรั บรองวิทยฐานะมาตรฐาน หลัก สู ตรระดับ
ปริ ญญาโท จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการสื่ อ บัน เทิง) ซึ่ งเปิ ดสอนในปี การศึก ษา ๒๕๕๗ และในปี การศึก ษา ๒๕๕๖ มี
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สําเร็ จการศึกษาเป็ นบัณฑิตของสถาบันฯ จํานวน ๗ รายซึ่ งจะเข้ารับ
ปริ ญญาบัตรจากท่านประธานฯ ในลําดับต่อไป

๗

เบื้องหลังความสําเร็ จของการก่อตั้งสถาบันกันตนามีสุภาพสตรี ท่านหนึ่ งซึ่ งมีบทบาทอย่าง
ยิ่งยวดต่ อความสําเร็ จครั้ งนี้ โดยที่ ประชุ มสภาสถาบันกันตนาครั้ งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ที่
๑๘ สิ งหาคม ๒๕๕๗ มีมติเป็ นเอกฉันท์เห็ นสมควรมอบปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการสื่ อบันเทิงแด่ นางสมสุ ข กัลย์จาฤก ซึ่งกระผมขออนุญาตอ่านคําสดุดีเกียรติคุณ
เพื่อเข้ารับปริ ญญาบัตรกิตติมศักดิ์จากท่านประธานในพิธีในวาระอันเป็ นมงคลนี้
********************************

๘

คําสดุดีเกียรติคุณ
นางสมสุ ข กัลย์จาฤก
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัดการสื่อบันเทิง
สถาบันกันตนา
วันเสาร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

....

นางสมสุ ข กัล ย์จ าฤก เกิดวันที่ ๑๔ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๔๗๐ สําเร็ จการศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรี ยนเขมะสิ ริอนุ สสรณ์ หลังจากศึกษาที่โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
แผนกอักษรศาสตร์ได้เพียงปี เดียวก็ตอ้ งหยุดเรี ยนไปโดยปริ ยายเมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา
เริ่ มทํางานเมื่ออายุ ๒๐ ปี ในตําแหน่ งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายธุ รการ แผนกพระราชพาหนะ
สํานักพระราชวัง สมรสกับนายประดิษฐ์ กัลย์จาฤก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ และใน พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้ร่วม
ก่อตั้งคณะละครวิทยุ “คณะกันตนา” มีบทบาทสําคัญในฐานะผูร้ ่ วมก่อตั้งและผูร้ ่ วมสร้างความเติบโต
ให้แก่ บริ ษัท กันตนา วิดีโอโปรดักชั่น จํากัด จนเจริ ญก้าวหน้ามาเป็ นบริ ษ ัท กันตนา กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) ในปัจจุบนั
ด้วยความเป็ นผูร้ อบรู้ดา้ นภาษาศาสตร์และการประพันธ์บทละคร โดยมีผลงานเขียนบท
ละครวิทยุเรื่ องแรก คือ เรื่ อง หญิงก็มีหัวใจใน พ.ศ. ๒๕๐๑ และเขียนบทละครวิทยุเรื่ อยมาจนมี
ชื่อเสี ยงเป็ นที่ประจักษ์ นอกจากนี้ยงั มีผลงานด้านการเขียนบทภาพยนตร์ โทรทัศน์ และบทละคร
โทรทัศน์อีกหลายเรื่ อง ซึ่งเป็ นรากฐานทางด้านวิชาการสําหรับอนุชนรุ่ นหลัง
เมื่อกันตนาเริ่ มมาผลิ ตละครโทรทัศน์อย่างจริ งจังตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ ท่านได้รับหน้าที่เป็ น
บรรณาธิการบทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์ให้แก่กนั ตนาทุกเรื่ อง ตั้งแต่ละครโทรทัศน์เรื่ องแรก ๆ
อาทิ บาปบริ สุทธิ์ จนถึงภาพยนตร์แอนิเมชัน ก้านกล้วย ภาค ๑ ภาค ๒ และเอคโค่ จิ๋ว ก้องโลก
นางสมสุ ข กัลย์จาฤก ได้สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมาย ทั้งประพันธ์บทละครวิทยุไว้กว่า
๑๔๐ เรื่ อง ประพัน ธ์ บ ทภาพยนตร์ โ ทรทัศ น์ แ ละละครโทรทัศ น์ อี ก กว่ า ๔๐ เรื่ อ ง ภายใต้
นามปากกาหลากหลาย อาทิ กุสุ มา สิ นสุ ข เข็มขาว นิ รัตติศยั ขวัญข้าว ภัคดี ปฏิภาณ พงษ์จนั ทร์
สิ ทธานต์ กันตนา และภายใต้นาม “ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก” โดยบทประพันธ์ของ นางสมสุ ข กัลย์จาฤก
ทุกเรื่ องสอดแทรกแนวคิดที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม เชิดชูชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ตลอดจน
เสริ มสร้าง คุณธรรม จริ ยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริ ตเป็ นที่ต้ งั
๙

เกียรติประวัติอนั ดีเด่นของ นางสมสุ ข กัลย์จาฤก เป็ นที่รู้จกั ในวงการสื่ อบันเทิง อีกทั้งยัง
รับรางวัลเกียรติยศมากมาย อาทิ รางวัลยอดเยีย่ มด้านศิลปะแห่ งประเทศญี่ปนุ่ รางวัลนี้ มอบให้แก่
“กุสุมา สิ นสุ ข” ในฐานะผูร้ ่ วมประพันธ์บทละครวิทยุเรื่ องแม่น้ ํา ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ รางวัลดาวเทียม
ทองคํา รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม“กุสุมา สิ นสุ ข” จากเรื่ อง ผูห้ ญิงคนหนึ่ ง ใน พ.ศ. ๒๕๒๖ รางวัล
นราธิป จากสมาคมนักเขียนแห่ งประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ และรางวัลโทรทัศน์ทองคําครั้งที่ ๒๗
ประจําปี ๒๕๕๕ สาขารางวัล “เกียรติยศคนทีว”ี เป็ นต้น
ในด้ า นการพัฒ นาการศึ ก ษา นางสมสุ ข กั ล ย์ จ าฤก มี ส่ วนในการสนั บ สนุ น
สถาบันการศึกษาต่างๆ อีกทั้งยังเป็ นผูก้ ่อตั้งกองทุนประดิษฐ์-สมสุ ข กัลย์จาฤกใน พ.ศ. ๒๕๔๐
และก่อตั้งมูลนิธิ ประดิษฐ์-สมสุ ข กัลย์จาฤก ใน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อมอบทุนการศึกษาและงานวิจยั
โดยเฉพาะสาขาวิชานิเทศศาสตร์โดยทุนดังกล่าวมอบให้ทางมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ ง นับว่า
เป็ นผูม้ ีคุณูปการทางด้านการพัฒนาการศึก ษาจนได้รับพระราชทานปริ ญ ญาครุ ศาสตรบัณฑิ ต
กิตติมศักดิ์ จากสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๔๐
เมื่อก่อตั้งสถาบันกันตนาแห่ งนี้ นางสมสุ ข กัลย์จาฤก นับเป็ นผูท้ ี่ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ
และทุนทรั พย์จ าํ นวนมากเพื่อ สร้ างสถาบันระดับอุ ดมศึก ษาด้านสื่ อ บันเทิงที่มีคุ ณภาพสมดัง
เจตนารมณ์และปณิธานของคุณพ่อประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ซึ่ งท่านได้ให้การสนับสนุ นทุนการศึกษา
ในระดับปริ ญ ญาตรี และปริ ญญาโท รวมทั้งให้ความเมตตาจัดอาหารกลางวันสําหรับนักศึกษา
สถาบันกันตนามาโดยตลอด
โดยเหตุที่ นางสมสุ ข กัล ย์จาฤก เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถด้านสื่ อบันเทิงทั้งมวล
และกอปรด้วยคุณงามความดี โดยนําความรู้ความสามารถดังกล่าวมาใช้ในการบริ หารกิจการที่
เป็ นประโยชน์ อุ ต สาหกรรมสื่ อ บัน เทิ ง อย่า งกว้า งขวาง ซึ่ งช่ ว ยจรรโลงสั ง คมไทยอัน เป็ น
คุณประโยชน์ยง่ิ ต่อสถาบันชาติ สถาบันศาสนา นอกจากนั้นก็เป็ นผูท้ ี่มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริ ยต์ ลอดมา จึงกล่าวได้ว่าเป็ นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยคุณค่าควรแก่การสรรเสริ ญให้
ปรากฏ สภาสถาบันกันตนา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๕๗ จึงมี
มติ เป็ นเอกฉันท์ให้ได้รับปริ ญญาศิล ปศาสตรมหาบัณฑิ ตกิ ตติ มศัก ดิ์ สาขาการจัดการด้านสื่ อ
บันเทิง เพื่อเป็ นเกียรติประวัติสืบไป
********************************
๑๐

คํากล่าวของอธิการบดี สถาบันกันตนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์
ในพิธีประสาทปริญญาบัตรสถาบันกันตนา
วันเสาร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
---------------------------------------------------------กราบเรีย น ท่ านประธานในพิธี ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล นายกสภาสถาบันฯ คณาจารย์
นักศึกษา ผู้ปกครอง และท่านผู้มเี กียรติทุกท่าน
ดิฉนั ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิ การบดีสถาบันกันตนา ขอขอบพระคุณ
ท่านประธาน ท่านนายกสภาฯ ผูป้ กครอง และแขกผูม้ ีเกียรติทุกท่านที่พร้อมใจกันมาร่ วมแสดง
ความยินดี ก บั บัณฑิ ตรุ่ นแรกที่สําเร็ จ การศึก ษาประจําปี การศึก ษา ๒๕๕๖ และทางสถาบันฯ
กําหนดพิธีประสาทปริ ญญาบัตรในวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยท่านเลขาธิการ มูลนิธิ
ชัยพัฒนา ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล กรุ ณาให้เกียรติเป็ นประธานในพิธีประสาทปริ ญญาบัตรในครั้งนี้
ตามที่ ท่านนายกสภาสถาบันฯได้กล่าวรายงานประวัติความเป็ นมาของสถาบันฯ แล้ว
นั้น ดิฉันใคร่ ขอกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจของสถาบันฯ ซึ่ งนอกจากการผลิตบัณฑิตทั้งระดับ
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทแล้ว สถาบันฯ ยังมุ่งเน้นด้านการพัฒนาวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
วิจยั และงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บณ
ั ฑิตที่สําเร็ จการศึกษาจากสถาบันฯ เป็ นผูท้ ี่รู้แจ้ง รู้จริ ง ทั้งทาง
ทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นบุคลากรมืออาชีพในด้านสื่ อบันเทิง
พันธกิ จ ด้านการบริ ก ารวิชาการแก่ สังคม ถื อ เป็ นอี ก หนึ่ งภารกิ จ หลัก โดยที่ผ่านมา
สถาบันฯ ได้จดั โครงการบริ การวิชาการ ตลอดจนให้บริ การวางระบบงานออกแบบ และจัดการ
หลัก สู ตรด้านสื่ อ บันเทิงให้ห น่ ว ยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่ างประเทศ โดยเฉพาะได้
เตรี ยมความพร้ อ มเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนด้วยการจัดการฝึ กอบรมให้แก่ บุค ลากรด้านสื่ อ ใน
ประเทศเวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา เป็ นต้น
ยิ่งไปกว่านั้นสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงกับชุมชนข้างเคียง ซึ่ งเป็ นชุมชนที่มี
วัฒนธรรมข้าวอันเป็ นวัฒนธรรมหลักของประเทศไทย อี กทั้งยังน้อมนําแนวพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู้ ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
บูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ที่เปิ ดการสอนในสถาบันฯ ด้วย
ความเจริ ญ ก้าวหน้าของสถาบันฯ ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาย่อ มเกิ ดจากการทุ่มเท
แรงกายแรงใจของบุคคลที่สาํ คัญหลายฝ่ ายร่ วมกับผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันกันตนา
๑๑

ในศุภวาระอันเป็ นมงคลนี้ ดิฉนั ขออนุญาตกล่าวคําสดุดีเกียรติคุณแด่องค์กรและบุคคลผูม้ ีคุณูปการ
ต่อสถาบันฯ ที่สมควรรั บพระศิวนาฏราช ๒ ท่าน ก่อ นที่จะอ่ านรายนามบัณฑิ ตที่เข้ารับปริ ญญา
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๗ ราย รายนามนักศึก ษาดีเด่น จํานวน ๑ ราย และรายนาม
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจํานวน ๔ ราย ตามลําดับ พร้ อมกับขอเรี ยนเชิ ญท่านประธานฯ
กล่าวให้โอวาทแก่บณั ฑิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันฯ เพื่อน้อมนําไปปฏิบตั ิ
ให้เกิดความเป็ นสิ ริสวัสดิ์พิพฒั นมงคลสื บไป
********************************

๑๒

คําสดุดีเกียรติคุณ
องค์กรคุณูปการต่อสถาบันกันตนา
เข้ ารับรางวัลพระศิวนาฏราช
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ในพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันกันตนา
วันเสาร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

....

บริ ษทั กันตนา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั กันตนาเอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์ เนชัน่ แนล)
จํากัด เป็ นนิ ติบุคคลผูด้ าํ เนิ นการขออนุ ญาตจัดตั้งสถาบันกันตนา เพื่อเป็ นสถาบันอุ ดมศึกษาเฉพาะ
ทางด้านการผลิตสื่ อบันเทิงอันเป็ นการสานต่อปณิ ธานของคุณพ่อประดิษฐ์ กัลย์จาฤก
การก่อตั้งเมื่อเริ่ มแรก บริ ษทั กันตนา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มีบทบาทอย่างสูงในการผลักดัน
โครงการพร้ อมอนุ มตั ิ ทุนประเดิมในการจัดตั้งจํานวน ๖๗ ล้านบาท และยังอนุ ญาตให้ใช้ที่ดิน
จํานวน ๑๐ ไร่ ของพื้นที่ กันตนา มูฟวี่ทาวน์ เพื่อก่อสร้างอาคารสถาบันสําหรับการเรี ยนการสอน
พร้อมเอื้อเฟื้ อสนับสนุ นอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่ งจําเป็ นต่อการเรี ยนการสอน ทําให้นักศึกษาสามารถใช้
เครื่ องมืออุปกรณ์ในระดับมืออาชีพ
โดยเหตุที่ บริ ษทั กันตนา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มีคุณูปการต่อสถาบันมากมายอย่างอเนก
อนันต์ รวมถึงการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึ กงานกับนักวิชาชีพของบริ ษทั กันตนา กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ในเครื อทั้งภายในและต่างประเทศ คณะกรรมการบริ หารสถาบันในการ
ประชุม ครั้ งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึ งมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ได้รับ
รางวัลพระศิวนาฏราช อันเป็ นสัญลักษณ์และสิ่ งบูชาสู งสุ ดประจําสถาบันฯ เพื่อเป็ นเกียรติประวัติ
สื บไป
ทั้งนี้ จึงขอเรี ยนเชิญประธานกรรมการบริ ษทั กันตนา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) นายสมชาต อินทรทูต
เป็ นผูแ้ ทนเข้ารับรางวัลพระศิวนาฏราช ในนามบริ ษทั กันตนา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
********************************
๑๓

คําสดุดีเกียรติคุณ
ผู้มคี ุณูปการต่อสถาบันกันตนา
เข้ ารับรางวัลพระศิวนาฏราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเสริม เปรมธาดา
ในพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันกันตนา
วันเสาร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

....

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บุญเสริ ม เปรมธาดา ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ระดับ
A-4 และหัวหน้าภาควิชาสถาปั ตยกรรมภายใน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยสําเร็ จการศึกษาปริ ญญาศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน) เกียรตินิยมอันดับ ๑ จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และปริ ญญา สถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรมและชุมชน)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามลําดับ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บุญเสริ ม เปรมธาดา เป็ นผูอ้ อกแบบอาคารสถาบันกันตนา ที่มีเอกลักษณ์
ความเป็ นไทยอย่างโดดเด่น และคงไว้ซ่ึ งการรักษาสิ่ งแวดล้อมจนเป็ นที่ประจักษ์ โดยการออกแบบ
อาคารสถาบันกันตนาได้รับรางวัลตามลําดับดังนี้
ปี ๒๕๕๔ : The winner of the 2011 ar+d Awards for Emerging Architecture,
United Kingdom
ปี ๒๕๕๕ : Award for 21 for 21, World Architecture News 2012, United Kingdom
: Highly commended World Architecture Festival 2012, United Kingdom
ปี ๒๕๕๖ : Shortlist Brick Award 2012, United Kingdom
: Shortlist Aga Khan Award for Architecture 2013, Portugal
ปี ๒๕๕๗ : Grand Prize and Category winner special solution International Brick
Architecture 2014, Wienerberger, Austria
: The winner silver of the Fritz-HogerPreis 2014, Germany

๑๔

ความเลื่ อ งลื อ เกี่ ยวกับอาคารสถาบันกันตนาได้รับการกล่ าวขานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศทําให้มีผเู้ ข้าเยีย่ มชมที่เป็ นสถาปนิก นักออกแบบ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งเป็ นการสร้างชื่อเสี ยงด้านกายภาพให้แก่สถาบันอีกประการหนึ่ ง เมื่อมี
การวางแผนปรับปรุ งอาคาร หรื อพัฒนาพื้นที่ของสถาบันฯ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บุญเสริ ม เปรมธาดา
จะมีบทบาทสําคัญในการให้คาํ ชี้แนะมาโดยตลอด ทําให้อาคารสถาบันฯได้รับการดูแลรั กษาอย่าง
ต่อเนื่อง
โดยเหตุที่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บุญเสริ ม เปรมธาดา เป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถด้านการ
ออกแบบ และมีคุณูปการต่อการพัฒนาด้านกายภาพของสถาบันกันตนา ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ หารในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์
ให้ได้รับรางวัลพระศิวนาฏราช อันเป็ นสัญลักษณ์และสิ่ งบูชาสู งสุ ดประจําสถาบันฯ เพื่อ เป็ น
เกียรติประวัติสืบไป
********************************

๑๕

รายนามผู้ได้ รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์

นางสาวญาณวรรธน์ เจริ ญอธิพฒั น์

นายธนดล อังกุรัตน์

นายนนท์ พฤกษาพงษ์

๑๖

รายนามผู้ได้ รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์ (ต่อ)

นายนรชัย บุณยะโหตระ

นางสาวเมทินี เนาสราญวงศ์

********************************

๑๗

รายนามผู้ได้ รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------แขนงวิชาการผลิตแอนิเมชัน

นายบุรินทร์ วัฒนาเมธี

นายอัษฎาพนต์ พัฒพิบลู ย์

********************************

๑๘

รายนามนักศึกษาดีเด่ น สถาบันกันตนา
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๗
----------------------------------------------------------

นายดนุพล จงอริ ยะกุล
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต แขนงวิชาการผลิตแอนิเมชัน
ชั้นปี ที่ ๒ ได้รับเกียรติบตั รชมเชยในการคัดเลือกนักศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
********************************

๑๙

รายนามนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๗
---------------------------------------------------------ระดับปริญญาบัณฑิต
๑. ทุนสถาบันกันตนา
แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์

นายหฤทธิ์ ณ สงขลา
ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

แขนงวิชาการผลิตแอนิเมชัน
นางสาวปิ่ นปมน จิรัฐิติกาลพันธุ์
ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ทุนบริษัท กันตนา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

นายดนุพล จงอริ ยะกุล
ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒๐

รายนามนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๗
---------------------------------------------------------ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ทุนมูลนิธิประดิษฐ์ -สมสุ ข กัลย์จาฤก ชื่อทุน กันตนาวิทยานิพนธ์

นายจุลศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์
ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท

********************************

๒๑

คําปฏิญาณ บัณฑิตสถาบันกันตนา
--------------------------------------------------------------ผูแ้ ทนบัณฑิต : (กล่าวคนเดียว)
“ข้าพเจ้า.......................ขอโอกาสกล่าวนําบัณฑิต กล่าวคําปฏิญาณ ดังต่อไปนี้”
บัณฑิตทุกคน : (กล่าวตามผูแ้ ทนบัณฑิต)
“ข้าพเจ้า (บัณฑิตทุกคนกล่าวชื่อ และนามสกุลของตน)
ขอปฏิญาณต่อหน้าประธานในพิธีและชุมชนนี้ว่า
ข้าพเจ้า จะประกอบอาชีพโดยใช้ศิลปวิทยา
ซึ่งได้รับการประสิ ทธิ์ ประสาทจากสถาบันกันตนานี้
โดยยึดมัน่ ในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ให้ความเคารพสักการะ แด่ครู บาอาจารย์
จะใช้ศิลปะวิทยาการ แต่ในทางที่เป็ นคุณประโยชน์
ไม่เกลือกกลั้วในโทษ อกุศลกรรมชัว่ ร้าย
จะแผ่ขยายเกียรติคุณแห่ งหมู่คณะ และวิชาชีพให้ไพศาล
จะสมานสามัคคี พลีประโยชน์ตนเพื่อส่ วนรวม
จะยึดมัน่ ในคําปฏิญาณนี้ไว้ ยิง่ กว่าชีวิต”
เมื่อกล่าวคําปฏิญาณจบแล้วให้คาํ นับพร้อมกัน และให้ยืนตรงรอรับโอวาท
********************************

๒๒

เพลงสถาบันกันตนา
--------------------------------------------------------------ทํานอง/คําร้อง/เรี ยบเรี ยงดนตรี : พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ขับร้องโดย : ปิ ยะรัฐ กัลย์จาฤก
สถาบันกันตนา เพื่อการศึกษาทางใหม่
แหล่งวิชาพาไปสู่ถนนดวงดาว
ด้วยความฝัน ด้วยศรัทธา
เราใฝ่ ใจในการศึกษา
ประพฤติตนมัน่ ในปรัชญาและสิ่ งดีงาม
ใจมัน่ คง ตรงเวลา ร้อยรวมร่ วมสามัคคี
สร้างสัมพันธ์อนั เต็มเปี่ ยมด้วยรักจริ งใจ
พร้อมอุทิศ ทําเพื่องาน
จะอดทน ไม่มีเกียจคร้าน
จะสื บสานครรลองแห่ งศิลปิ น
* พวกเราขอน้อมบูชา พระศิวนาฏราชเกริ กไกร
จะพลีพร้อมกายใจให้ศิลป์ และศาสตร์รังสรรค์
ผลงานกล่าวขานเลื่องลือ นัน่ คือจุดหมายใฝ่ ฝัน
ปณิธานสถาบันกันตนา
สถาบันกันตนา เพื่อคนหนุ่มสาวรุ่ นใหม่
ร่ วมพลังอันยิง่ ใหญ่ให้โลกสวยงาม
คุณธรรม จรรยาบรรณ
ภูมิปัญญา และไฟสร้างสรรค์
ร่ วมแบ่งปันจรรโลงสู่สังคมไทย
(ซํ้า*)
จะสร้างชื่อเสี ยงเลื่องลือ นัน่ คือจุดหมายใฝ่ ฝัน
ปณิธานสถาบันกันตนา
********************************

๒๓

เพลง ตะแบกงาม
--------------------------------------------------------------คําร้อง : ชนะพล โยธีพิทกั ษ์
เรี ยบเรี ยงดนตรี /ทํานอง : ทฤษฎี ณ พัทลุง
ขับร้องโดย : ธีรนัยน์ ณ หนองคาย
*แต่กาลโบราณมา
แผ่ก่ิงก้านดอกใบ
**สี สวยระรื่ นพันธุ์
ยังร่ มเย็นกายา
ตะแบกที่ปลูกไว้
ไร้หมู่มวลภมร
แต่เจ้ายังทรงค่า
ผลิดอกให้คนชม
คุณค่าของมนุษย์
จะมีเกียรติกอ้ งนาม
ตะแบกที่ปลูกไว้
รักศักดิ์รักเกียรติตน
(ซํ้า*,**)

นั้นยังมีพฤกษาใหญ่
แลวิไลอร่ ามตา
งามเลิศสรรทรงคุณค่า
ชื่นชีวามาแสนนาน
แม้นเจ้าไม่มีกลิ่นหอม
บินมาตอมและดอมดม
งามสง่าน่าภิรมย์
แสนสุ ขสมพรรณไม้งาม
ก็ประดุจตะแบกงาม
ด้วยได้เพราะทะนงตน
ประดิษฐ์ให้เตือนใจคน
ดุจดัง่ ต้นตะแบกงาม

********************************

๒๔

