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๑

ก�ำหนดการพิธีประสาทปริญญา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ สถาบันกันตนา

๑๒.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
		
		
		
		
๑๔.๐๐ น.

นายกสภาฯ มอบครุยสถาบันส�ำหรับผู้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสถาบัน
นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ ต้อนรับประธานในพิธี และน�ำสู่ห้องรับรอง
นายกสภาฯ มอบครุยสถาบันให้กับประธานในพิธี
ประธานในพิธีลงนามในสมุดเยี่ยม
ผู้แทนบัณฑิตมอบสูจิบัตรให้ประธานในพิธี
พิธีประสาทปริญญา
ขบวนนักศึกษา น�ำ ประธานฯ นายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ เข้าสู่ห้องพิธี
		
ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นายกสภาฯ กล่าวต้อนรับประธานในพิธี
		
อธิการบดีกล่าวรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗
อธิการบดีอ่านรายนามผู้รับปริญญา
			 • ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
			 • ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง
			 • ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
อธิการบดีอ่านรายนามผู้เข้ารับเข็มพระศิวนาฏราชทองค�ำ
อธิการบดีอ่านรายนามนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผู้แทนบัณฑิตกล่าวน�ำค�ำปฏิญาณ
		
ประธานฯ กล่าวให้โอวาท
๑๕.๑๕ น.
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับประธานฯ นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ อธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์
๑๖. ๐๐ น.
ประธานฯ เดินทางกลับ
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โอวาทของประธานในพิธีประสาทปริญญา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดย
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
สถาบันกันตนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางที่มีภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรม
การผลิตและการจัดการสื่อบันเทิง โดยมุ่งเสริมสร้างให้เป็นนักวิชาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้เพียบพร้อม
ทั้งด้วยสติปัญญา ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากสื่อบันเทิงเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับชีวิตมนุษย์ในการด�ำรงอยู่อย่างมีดุลยภาพ มีความสุข ไม่อ้างว้างโดดเดี่ยว เป็นเครื่องประเทือง
อารมณ์ และเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพชีวิต ตัวตน และจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นเอง ที่ส�ำคัญ สื่อบันเทิงมีอิทธิพล
ต่อความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ด้วย ดังนั้นผู้ผลิตสื่อบันเทิงจึงต้องมีอุดมการณ์และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานของตนให้มีคุณภาพ มีคุณค่า จรรโลงสังคมให้สงบสุข ดีงาม และเจริญก้าวหน้า
ยิ่งๆขึ้นไป
ในยุคโลกาภิวัตน์ มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและกว้างไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลาก
หลายรูปแบบในโลกไซเบอร์ซึ่งนับวันจะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง สื่อมวลชนเองก็มีการแข่งขันสูงขึ้นทั้ง
ด้านสาระและบันเทิง จึงกล่าวได้ว่า สถาบันกันตนาเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเป้าหมายสอดคล้อง และสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อบันเทิง โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นนักวิชาชีพที่ได้รับการ
ศึกษาอย่างสมดุลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็น “ความหวัง” และ “คลื่นลูกใหม่” ที่มิได้
ละเลยขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ เป็นที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจยิ่งที่สถาบันกันตนาประสบความส�ำเร็จในการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาบัณฑิต รุ่นที่ ๒ และระดับมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑ นับเป็นก้าวใหม่ที่สะท้อนถึงปณิธานอัน
แน่วแน่ และศักยภาพของคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีข่ องสถาบันกันตนา โดยได้รบั
การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั กันตนา กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษทั กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์
(อินเตอร์เนชั่นแนล) จ�ำกัด ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดังกล่าว เป็นบทพิสูจน์ว่า สถาบันกันตนาเป็นองค์กรหนึ่งที่มี
บทบาทส�ำคัญในการสร้างบุคลากรทีม่ ขี ดี ความสามารถสูง เพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสือ่ บันเทิงของประเทศ
ไทยให้ทดั เทียมกับต่างประเทศ และพร้อมทีจ่ ะก้าวสูเ่ วทีการแข่งขันทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับนานาชาติในอนาคต
ในศุภวาระอันเป็นมงคลฤกษ์นี้ ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ
ผู้ปกครองทุกท่าน พร้อมกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ โปรดอ�ำนวยพรให้ทุกท่าน
ประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และประสบความส�ำเร็จในทุกๆด้านสืบไป
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สารแสดงความยินดีแก่บัณฑิตสถาบันกันตนา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗

โดย
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

นางสมสุข กัลย์จาฤก

คุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก มีความเชื่อมั่นมาตลอดชีวิตการท�ำงานในวงการบันเทิงว่า คนท�ำงานในวงการนั้น
นอกจากความเป็นศิลปิน คือ มีพรสวรรค์หรือศิลปะในการท�ำงานแล้วยังต้องมีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นต่อ
การประกอบอาชีพและจะต้องมีจริยธรรม ซึ่งศิลปะหรือพรสวรรค์อาจมีติดตัวมาแต่ก�ำเนิด แต่ถึงอย่างนั้นความเป็น
ศิลปินก็จ�ำเป็นต้องมีการขัดเกลา อีกทั้งความรู้และจริยธรรมก็เป็นสิ่งที่ปลูกฝังได้ด้วยการศึกษาหรือการเรียนกาสอน
อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดกันจากการบอกเล่าในการท�ำงานหรือฝึกเอาจากงานที่ท�ำ แต่ควรมีการเรียน
การสอนกันอย่างจริงจังเหมือนเข้าโรงเรียน
นอกจากความเชื่อ คุณประดิษฐ์ยังลงมือเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เสมือนเป็นครูของลูกๆ และผู้ร่วมงานมาให้
โดยตลอด เริ่มจากการลงมือเปิดห้องเรียนเล็กๆ สอนคนแวดล้อมใกล้ตัว ลูกน้องผู้ร่วมงานจนริเริ่มเปิดสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นแก่ผู้สนใจทั่วไปอย่างกว้างขวางและขยายขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นรากฐานของกลุ่มธุรกิจการศึกษาของ
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน แต่สิ่งที่คุณประดิษฐ์ตั้งความหวังไว้มากและเตรียมการไว้นานแล้ว
คือ การเปิดสถาบันระดับอุดมศึกษาในชื่อของกันตนา แต่ด้วยความไม่พร้อมหลาย ๆ ประการท�ำให้คุณประดิษฐ์ไม่
สามารถสร้างสถาบันกันตนาได้ส�ำเร็จลุล่วงในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่
ในฐานะผู้สืบสานปณิธานของคุณประดิษฐ์ ดิฉันมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันกันตนา
สามารถผลิตบัณฑิตรุ่นที่สอง และมหาบัณฑิตรุ่นแรกได้ สมดั่งเจตนารมณ์ของผู้ริเริ่ม และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า
สถาบันกันตนาจะเป็นสถานที่ที่สร้างสรรค์บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่วงการ
การผลิตสื่อบันเทิงของประเทศตลอดไป
ในโอกาสอันเป็นมงคลฤกษ์นี้ ดิฉันขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้
ปกครองทุกท่าน พร้อมอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดอ�ำนวยพรให้
ทุกท่านจงประสบความสุข ความเจริญ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และประสบความส�ำเร็จในทุกด้านสมตามความ
ปรารถนาด้วยเทอญ
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ค�ำกล่าวต้อนรับประธานในพิธีประสาทปริญญา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดย
นายกสภาสถาบันกันตนา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
กราบเรียน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานในพิธีประสาทปริญญา
กระผม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ในฐานะนายกสภาสถาบันกันตนา รู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ กระผมขอเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา
กล่าวรายงานผลการด�ำเนินงานของสถาบันกันตนา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ต่อไป
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ค�ำกล่าวรายงานผลการด�ำเนินงานของสถาบันกันตนา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดย
อธิการบดีสถาบันกันตนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์
กราบเรียนท่านประธานในพิธี และนายกสภาสถาบันกันตนา
ดิฉัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา ขอกล่าวรายงานผลการด�ำเนินงานของ
สถาบันกันตนา ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้
สถาบันกันตนามุง่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะคือ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีทกั ษะ
ความช�ำนาญมาตรฐานในระดับมืออาชีพ ขวนขวายใฝ่รู้เพื่อให้ทันต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ยึดมัน่ ในกรอบศีลธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้านสือ่ มวลชน โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมไทย และให้มีโลกทัศน์สากล จากผลการส�ำรวจข้อมูลภาวะการหางานท�ำของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีรนุ่ แรกของสถาบันกันตนาในปีทแี่ ล้ว พบว่า บัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้งานท�ำแล้ว
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ และศึกษาต่อต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙
สถาบันกันตนามีนโยบายการบริหารและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบบูรณาการองค์ความรู้กับ
ประสบการณ์ในการท�ำงานระดับมืออาชีพ (Work Integrated Learning ) โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากโครงการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้านวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ และโครงการฝึกงานอาชีพภาค
ฤดูรอ้ นของนักศึกษาชัน้ ปีที่ ๓ นอกจากนัน้ ยังมีนโยบายผลักดันให้เกิดหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนในการน�ำสถาบันฯเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่ส�ำคัญ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อได้เปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาคือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง
นอกเหนือจากความส�ำเร็จในการผลิตบัณฑิต ๒ หลักสูตรแล้ว ในการด�ำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ซึ่งถือ
เป็นพันธกิจที่ส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อให้เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม สถาบันกันตนายังเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้น�ำทางความคิด และสามารถประยุกต์ใช้หลักความรู้เชิงวิชาการเพื่อ
บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ อันส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ของสถาบันฯและเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในด้านการวิจัย สถาบันกันตนามีนโยบายในการส่งเสริม พัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีศักยภาพ
ในการสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ใ นรู ป แบบของผลงานวิ จั ย และผลงานสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
(Academic Excellence) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สถาบันกันตนาให้การสนับสนุนทุนส�ำหรับพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยและผลงานสร้างสรรค์ โดยได้จัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยเป็นจ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับเงินทุนสนับสนุน

๖
จาก บมจ. กันตนา กรุ๊ป เป็นจ�ำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
นอกจากนัน้ สถาบันกันตนาได้มกี ารพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรมสือ่ บันเทิง
ให้ทันสมัย เพื่อให้เป็นห้องสมุดเฉพาะทาง เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลส�ำหรับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้าน
สื่อบันเทิง
พันธกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สถาบันกันตนาด�ำเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
เพือ่ เป็นแหล่งอ้างอิงและถ่ายโอนความรูแ้ ก่วงการวิชาชีพสือ่ บันเทิงและสังคม เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งระดับภูมิภาคและสากล สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรของสถาบันฯ สู่การพัฒนาเป็นแหล่งความรู้
ตลอดชีวิต โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีการจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นภายในประเทศ และมีโครงการออกแบบ
และจัดการหลักสูตรวิชาชีพด้านสื่อให้กับหน่วยงานต่างประเทศหลายโครงการ
การสืบสานประเพณี ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นภารกิจส�ำคัญที่
สถาบันกันตนาด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สถาบันกันตนาได้สนับสนุน
อาจารย์เข้าร่วมในโครงการภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั “ไทยนิยม” และสถาบันกันตนา
ยังได้จัดนิทรรศการ “พระมหากรุณาธิคุณอุ่นเกล้าฯ ชาวกันตนา” และการเสวนาเรื่อง “พระอัจฉริยภาพทางการ
ประพันธ์สู่งานสร้างสรรค์สื่อบันเทิง” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อันเป็นวันคล้ายวัน
สถาปนาของสถาบันฯ การด�ำเนินกิจการของสถาบันกันตนาดังที่ได้รายงานไปโดยสังเขป นับว่าก้าวหน้าไปด้วยดี
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สภาสถาบันกันตนา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๕๘ มีมติให้มอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน คือ หม่อมหลวงพันธ์เทวนพ
เทวกุล และ นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์และผลิตสื่อบันเทิง โดยมี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ และได้อุทิศตนเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่วงวิชาการ
มหาวิทยาลัยและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง สมควรได้รับยกย่องให้เป็นเกียรติและแบบอย่างอันดีงามสืบไป
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานฯ กรุณามอบปริญญาแก่ผู้ได้รับปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต บัณฑิต มอบเข็มพระศิวนาฏราชทองค�ำแก่บณ
ั ฑิตเกียรตินยิ มอันดับ ๑
ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด และ มอบทุนการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังรายนามที่จะได้อ่านต่อไปตาม
ล�ำดับ และขอเรียนเชิญท่านฯ กล่าวให้โอวาทแก่ที่ประชุม เพื่อน้อมน�ำไปปฏิบัติเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ตนและ
ครอบครัวสืบไป
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ค�ำประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัดคำ�ประกาศเกี
การสื่อบันเทิงยรติคุณ
หม่อนมหลวงพั
ธ์เทวนพ
หม่อมหลวงพั
ธ์เทวนพนเทวกุ
ล เทวกุล
ญญาศิลปศาสตรมหาบั
ปริญญาศิลปริปศาสตรมหาบั
ณฑิตกิตติณ
มศัฑิกตดิกิ์ ตติมศักดิ์
สาขาการจัดการสื่อบันเทิง
หม่อมหลวงพันธ์เทวนพ เทวกุล ศึกษาสาขาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในระหว่างที่ศึกษา (พ.ศ.๒๕๑๘) ได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานชมรมละครสโมสรนิสิตจุฬาฯ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเข้า
รับการศึกษาในมหาวิทยาลัย หม่อมหลวงพันธ์เทวนพฯ ได้ศึกษาและฝึกฝนศิลปะการแสดงบัลเล่ต์และโมเดิร์นดานซ์
กับปรมาจารย์ทางด้านนี้ถึง ๓ ท่าน คือตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้ศึกษากับมาดามเจนิส อิศรเสนา ณ อยุธยา และต่อมา
ได้ศึกษากับท่านผู้หญิง วราพร ปราโมชฯ และอาจารย์กาญจนา ชลวิจารณ์ หม่อมหลวงพันธ์เทวนพฯ มีผลงานการ
แสดงบัลเล่ต์มากมาย อาทิ Swan Lake, Fire Bird, Les Patineur และ The firy’s kiss เป็นต้น
หม่อมหลวงพันธ์เทวนพฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงสื่อบันเทิงทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
อันเนื่องมาจากผลงานที่โดดเด่นทางด้านการสร้างบทและก�ำกับการแสดง ทั้งละครเวที ละครโทรทัศน์ และ
ภาพยนตร์ ความรู้ความสามารถ และความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการผลิตผลงานคุณภาพที่ผู้ชมสามารถสัมผัสได้ถึง
ความละเอียดประณีตในเนื้องาน ท�ำให้หม่อมหลวงพันธ์เทวนพฯ สามารถสะท้อนเรื่องราวและตัวละครบนแผ่นฟิล์ม
บนเวที และฉากในละครโทรทัศน์ได้อย่างสมจริง มีชีวิตชีวา ดังปรากฏว่ามีผลงานภาพยนตร์หลายเรื่องที่หม่อมหลวง
พันธ์เทวนพฯ สร้างบทและก�ำกับการแสดงได้รับรางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่า นอกเหนือจากความสามารถเฉพาะตัวของนักแสดงแล้ว ฝีมือก�ำกับของผู้ก�ำกับมืออาชีพก็เป็นส่วนส�ำคัญที่
ผลักดันให้นักแสดงประสบความส�ำเร็จเช่นกัน
ความสามารถของหม่อมหลวงพันธ์เทวนพฯ ในด้านการสร้างบทและก�ำกับการแสดงเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์แห่งชาติ รางวัลสุพรรณหงส์ทองค�ำ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และในพ.ศ. ๒๕๕๗ หม่อมหลวงพันธ์เทวนพฯ ยังเป็นที่ปรึกษาโครงการภาพยนตร์สั้น “ไทยนิยม” ที่
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษาด้วย
ผลงานต่างประเทศที่ปรากฏได้แก่ การสร้างบทและก�ำกับการแสดงให้แก่บริษัท Miss Universe inc. ในงาน
Miss Universe Gala dinner พ.ศ.๒๕๓๘ และการร่วมงานกับทีมงานฮอลลีวู้ด ในภาพยนตร์เรื่อง Air America ใน
ฐานะผู้ฝึกสอนการแสดง
นอกเหนือจากสื่อบันเทิงประเภทภาพยนตร์และละครแล้ว หม่อมหลวงพันธ์เทวนพฯ ยังมีผลงานการก�ำกับ
พิธกี ารบนเวทีดว้ ย ได้แก่ งานประกาศรางวัลตุก๊ ตาทอง พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ งานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์
พ.ศ. ๒๕๒๖ งานประกาศรางวัล (ละครเวที) หน้ากากทอง พ.ศ. ๒๕๒๓ และพ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๓ อีกด้วย

๘
ความเป็นเอตทัคคะในงานการสร้างบทและก�ำกับการแสดงท�ำให้หม่อมหลวงพันธ์เทวนพฯ ได้รับการยกย่อง
และยอมรับจากสถาบันการศึกษาระดับสูงที่มีบทบาทในการผลิตบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนและสื่อบันเทิง โดยได้
รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษทางด้านการแสดงและภาพยนตร์ จากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาถ่ายภาพและภาพยนตร์ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ รวมถึงเป็น
อาจารย์พิเศษในหลักสูตรการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (Entertainment Media Production) ซึ่งเป็น
หลักสูตรในโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัทกันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จ�ำกัด กับ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอาจารย์หม่อมหลวงพันธ์เทวนพ เทวกุล ได้
ทุ่มเทถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาอย่างดียิ่ง
เมื่อสถาบันกันตนาได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๓ หม่อมหลวงพันธ์เทวนพฯ ยังคงสละเวลามาสอนที่คณะ
ศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา ในแขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์ คือวิชาเวิร์คช็อปก�ำกับนักแสดงและการผลิต
ภาพยนตร์สารคดี นอกจากความรู้ที่ถ่ายทอดให้ในห้องเรียนแล้ว หม่อมหลวงพันธ์เทวนพฯ ยังให้โอกาสนักศึกษาได้
ไปร่วมฝึกงานในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง “จันดารา” “แผลเก่า” และ “แม่เบี้ย”
โดยเหตุที่หม่อมหลวงพันธ์เทวนพฯ เป็นปูชนียบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณูปการต่อวงการ
สื่อบันเทิงไทย โดยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ดังกล่าวแล้ว ทั้งยังท�ำประโยชน์ให้แก่สังคมโดย
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชนรุ่นหลังเป็นวิทยาทานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังค่านิยมที่
ดีให้แก่นักศึกษาของสถาบันกันตนาในการท�ำงานบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเพื่อสร้างมาตรฐาน
และคุณค่าของผลงาน จึงกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยคุณค่าควรแก่การสรรเสริญให้ปรากฏ สภาสถาบัน
กันตนา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสื่อบันเทิงให้แก่หม่อมหลวงพันธ์เทวนพ เทวกุล เพื่อเป็นเกียรติ
ประวัติสืบไป
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ค�ำประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัดคำ�ประกาศเกี
การสื่อบันเทิงยรติคุณ
ณ์สรุขิ นิยมศิริ
นายสมบูรนายสมบู
ณ์สุข นิยรมศิ
ศิลปศาสตรมหาบั
ศิลปศาสตรมหาบั
ณฑิตกิตติณมศัฑิกตดิกิ์ ตติมศักดิ์
สาขาการจัดการสื่อบันเทิง
นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เริ่มท�ำงานเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยเป็นช่างวาดภาพป้ายโฆษณาสินค้า วาดภาพปกนิตยสาร
และเป็นผู้บุกเบิกการใช้เทคนิคการเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์ลงบนป้ายโฆษณาและใบปิดภาพยนตร์ไทย ซึ่งมีอิทธิพล
อย่างกว้างขวางต่อวงการ
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และความเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ท�ำให้นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ ประสบ
ความส�ำเร็จในการท�ำงาน ได้รับความเชื่อถือและมีผลงานต่อเนื่อง ดังเช่นต่อมาเขาได้ท�ำงานประจ�ำคือ การเขียน
โปสเตอร์ภาพยนตร์ให้โรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นที่มาของฉายา เปี๊ยก โปสเตอร์ และมีผลงานในใบปิดภาพยนตร์ไทยยุค
๑๖ ม.ม. ที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายเรื่อง อาทิ เล็บครุฑ แสงสูรย์ ธนูทอง และเสือเหลือง เป็นต้น
ต่อมา นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ มีบทบาทโดดเด่นในฐานะผู้ก�ำกับภาพยนตร์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการท�ำงาน
ร่วมกับทีมงานหนังสือ “ดาราภาพ” ที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทย ทีมงานดังกล่าวต้องการพัฒนาการสร้าง
ภาพยนตร์ให้เป็นระบบ ๓๕ ม.ม. เสียงในฟิล์ม จึงเดินทางไปอบรมดูงานที่โรงถ่ายไดเอะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา
๔ เดือน แล้วจึงกลับมาเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องแรก เรื่อง โทน ออกฉายที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยครั้งแรก
พ.ศ. ๒๕๑๓ ปรากฏว่าประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่ง เพราะรูปแบบการสร้าง เนื้อเรื่องที่แตกต่าง และงานด้านการ
ผลิตที่มีความสมจริงกว่าระบบ 16 ม.ม. ความส�ำเร็จครั้งนี้ส่งผลให้ดาราน�ำแสดงทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมีชื่อเสียง
โด่งดัง นอกจากนั้นยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ที่นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ เป็นผู้ก�ำกับการแสดงและแนวทางของ
นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ เป็นต้นแบบให้แก่ยุคใหม่ของการผลิตภาพยนตร์ไทย
นายสมบูรณ์สขุ นิยมศิริ มีผลงานดีเด่นด้านภาพยนตร์หลายเรือ่ ง อาทิ ภาพยนตร์เรือ่ ง “ชู”้ (๒๕๑๖ -๒๕๑๗)
ได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ภาพยนตร์เรือ่ ง “เงาะป่า”(๒๕๒๓) เปีย๊ ก โปสเตอร์กำ� กับร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพนั ธ์ยคุ ล
ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ๒ รางวัล คือ รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และรางวัลผู้ก�ำกับยอดเยี่ยม
ภาพยนตร์เรื่อง “สะพานรักสารสิน” (๒๕๓๐) ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ๒ รางวัล คือ
รางวัลผู้ก�ำกับยอดเยี่ยม และก�ำกับภาพยอดเยี่ยม
นอกเหนือจากบทบาทผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ความสามารถและความคร�่ำหวอดในวงการภาพยนตร์ ท�ำให้นาย
สมบูรณ์สขุ นิยมศิริ สามารถสวมบทบาทนักแสดงได้ดว้ ย โดยหลังจากทีก่ ำ� กับภาพยนตร์เรือ่ งสุดท้าย คือ “บินแหลก”
ในพ.ศ. ๒๕๓๘ แล้ว ต่อมาในพ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรก เรื่อง Top Secret วัยรุ่นพันล้าน

๑๐
ในบท ลุงเทือง ที่มีความโดดเด่นจนได้รับรางวัลจากชมรมวิจารณ์บันเทิงในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
นอกจากนั้น ยังได้รับการยกย่องในฐานะผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในวงการภาพยนตร์ไทย โดยได้รับรางวัลเกียรติคุณแห่ง
ความส�ำเร็จ จากชมรมวิจารณ์ ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ และรางวัลเกียรติยศ จากสมาคมผู้ก�ำกับภาพยนตร์ไทย
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔
ปัจจุบัน นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ ใช้ชีวิตอยู่ที่ อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และยังคงวาดภาพอยู่
อย่างต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๗ งานศิลปะของช่างเขียนชั้นครูปรากฏให้ได้ชมบน “รถโรงหนัง” ซึ่งเป็นโครงการของ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยนายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ ให้เกียรติออกแบบลวดลายบนรถโรงหนัง เป็นภาพ
โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องต่างๆ กว่า ๕๐ เรื่องด้วยเทคนิคการเขียนสีน�้ำมัน
โดยเหตุทนี่ ายสมบูรณ์สขุ นิยมศิริ เป็นศิลปินผูม้ คี วามสามารถด้านการสร้างสรรค์สอื่ บันเทิงประเภทภาพยนตร์
ที่กอปรด้วยคุณลักษณะส�ำคัญคือ สุนทรียะและการจรรโลงสังคมไทย อันเป็นประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ เป็นตัวอย่างอันดีแก่บุคคลในแวดวงสื่อบันเทิงทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงกล่าวได้ว่า เป็นบุคคลที่
ถึงพร้อมด้วยคุณค่าควรแก่การสรรเสริญให้ปรากฏ สภาสถาบันกันตนาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสื่อ
บันเทิงให้แก่ นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๑

รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗

นายจุลศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์

นายธฤต สยามพันธ์

นางสาวธิดารมย์ ธนสถิตย์

นายศุกลวัฒน์ คณารศ

นางรุ่งทิวา ศักดิ์วิทย์

๑๒

รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นางสาวพิมพ์ภณิดา พันธุ์ใหม่

นายสิทธิเกียรติ สุริยะวงศ์
		

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
			
นางสาวกัลยามาศ สิงห์นาคลอง

นายณัฐกิตติ์ อังพานิชเจริญ

๑๓

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
นายจิรกร ศรีสมวงศ์

นายเจษฎา มงคลประสิทธิ์

นายชวิน ชูศรีรัตน์

นายชานนท์ ข�ำศิริ

นายณัฐชา บุญลาภ

๑๔

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นายพีรพงษ์ ทองกูล

นายภัคพงษ์ ศิริคง

นางสาววฤนดา ธนศุทธวงศ์

นายอะตอม สมเสียง

๑๕

รายนามผู้เข้ารับเข็มพระศิวนาฏราชทองค�ำ
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗

นางสาวพิมพ์ภณิดา พันธุ์ใหม่

๑๖

รายนามนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระดับปริญญาบัณฑิต
๑. ทุนสถาบันกันตนา
		

		

นายหฤทธิ์ ณ สงขลา
ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

		
นางสาวปิ่นปมน จิรัฐิติกาลพันธุ์
ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิตย์

		

นายดนุพล จงอริยะกุล
ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๗

รายนามนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
๑. ทุน “สมสุข กัลย์จาฤก” จากมูลนิธิประดิษฐ์-สมสุข กัลย์จาฤก

นายระดม อร่ามวิทย์
ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๒. ทุน “กันตนาวิทยานิพนธ์” จากมูลนิธิประดิษฐ์-สมสุข กัลย์จาฤก

นายอธิเมศร์ อรุณโรจน์อังกูร
ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๘

ค�ำปฏิญาณ
ของ
ผู้รับปริญญาของสถาบันกันตนา
ผู้แทนบัณฑิต : (กล่าวคนเดียว)
“ข้าพเจ้า....................ขอโอกาสกล่าวน�ำมหาบัณฑิต และบัณฑิตกล่าวค�ำปฏิญาณ
ดังต่อไปนี้”
บัณฑิตทุกคน : (กล่าวตามผู้แทนบัณฑิต)
“ข้าพเจ้า (บัณฑิตทุกคนกล่าวชื่อ และนามสกุลของตน)
ขอกล่าวค�ำปฏิญาณต่อหน้าประธานในพิธีและชุมชนนี้ว่า
ข้าพเจ้า จะประกอบอาชีพโดยใช้ศิลปวิทยา
ซึ่งได้รับการประสิทธิ์ประสาท จากสถาบันกันตนานี้
โดยยึดมั่นในความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ให้ความเคารพสักการะ แด่ครูบาอาจารย์
จะใช้ศิลปะวิทยาการ แต่ในทางที่เป็นคุณประโยชน์
ไม่เกลือกกลั้วในโทษ อกุศลกรรมชั่วร้าย
จะแผ่ขยายเกียรติคุณแห่งหมู่คณะ และวิชาชีพให้ไพศาล
จะสมานสามัคคี พลีประโยชน์ตนเพื่อส่วนรวม
จะยึดมั่นในค�ำปฏิญาณนี้ไว้ ยิ่งกว่าชีวิต”
(เมื่อกล่าวค�ำปฏิญาณจบแล้วให้ค�ำนับพร้อมกัน และให้ยืนตรงรอรับโอวาท)

๑๙

เพลงสถาบันกันตนา
ท�ำนอง/ค�ำร้อง/เรียบเรียงดนตรี : พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ขับร้องโดย : ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก
		
สถาบันกันตนา เพื่อการศึกษาทางใหม่
แหล่งวิชาพาไปสู่ถนนดวงดาว
ด้วยความฝัน ด้วยศรัทธา
เราใฝ่ใจในการศึกษา
ประพฤติตนมั่นในปรัชญาและสิ่งดีงาม
		
ใจมั่นคง ตรงเวลา ร้อยรวมร่วมสามัคคี
สร้างสัมพันธ์อันเต็มเปี่ยมด้วยรักจริงใจ
พร้อมอุทิศ ท�ำเพื่องาน
จะอดทน ไม่มีเกียจคร้าน
จะสืบสานครรลองแห่งศิลปิน
		
* พวกเราขอน้อมบูชา พระศิวนาฏราชเกริกไกร
จะพลีพร้อมกายใจให้ศิลป์และศาสตร์รังสรรค์
ผลงานกล่าวขานเลื่องลือ นั่นคือจุดหมายใฝ่ฝัน
ปณิธานสถาบันกันตนา
		
สถาบันกันตนา เพื่อคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่
ร่วมพลังอันยิ่งใหญ่ให้โลกสวยงาม
คุณธรรม จรรยาบรรณ
ภูมิปัญญา และไฟสร้างสรรค์
ร่วมแบ่งปันจรรโลงสู่สังคมไทย
(ซ�้ำ*)
จะสร้างชื่อเสียงเลื่องลือ นั่นคือจุดหมายใฝ่ฝัน
ปณิธานสถาบันกันตนา

๒๐

เพลง ตะแบกงาม
ค�ำร้อง : ชนะพล โยธีพิทักษ์
เรียบเรียงดนตรี/ท�ำนอง : ทฤษฎี ณ พัทลุง
ขับร้องโดย : ธีรนัยน์ ณ หนองคาย
: กรกันต์ สุทธิโกเศศ
			
* แต่กาลโบราณมา
		
แผ่กิ่งก้านดอกใบ
			
** สีสวยระรื่นพันธุ์
		
ยังร่มเย็นกายา
			
ตะแบกที่ปลูกไว้
		
ไร้หมู่มวลภมร
			
แต่เจ้ายังทรงค่า
		
ผลิดอกให้คนชม
			
คุณค่าของมนุษย์
		
จะมีเกียรติก้องนาม
			
ตะแบกที่ปลูกไว้
		
รักศักดิ์รักเกียรติตน
		
(ซ�้ำ *,**)

นั้นยังมีพฤกษาใหญ่
แลวิไลอร่ามตา
งามเลิศสรรทรงคุณค่า
ชื่นชีวามาแสนนาน
แม้นเจ้าไม่มีกลิ่นหอม
บินมาตอมและดอมดม
งามสง่าน่าภิรมย์
แสนสุขสมพรรณไม้งาม
ก็ประดุจตะแบกงาม
ด้วยได้เพราะทะนงตน
ประดิษฐ์ให้เตือนใจคน
ดุจดั่งต้นตะแบกงาม

