ขาว และกิจกรรม ส.ต.ท. (มิถุนายน 2556)
โดย ผูจัดการ ส.ต.ท.
งานแสดงตราไปรษณียากรโลก Australian 2013 (World Stamp Exhibition)
งานแสดงตราไปรษณียากรโลก Australian 2013 (World Stamp Exhibition) จัดขึ้น ระหวางวันที่ 10 –
15 พฤษภาคม ณ กรุงเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย โดยมีคุณสุรจิตร กองวัฒนา รองประธานสหพันธตราไปรษณียา
กรระหวางประเทศ (F.I.P.) และประธานสหพันธตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟก (F.I.A.P.) เปนที่
ปรึกษา (Consultant) กรรมการตัดสิน (Jury) จากประเทศไทยที่ไดรับเชิญ ประกอบดวย ดร.ประกอบ จิรกิติ
นายก ส.ต.ท. และ ดร.พิชัย บูรณะสมบัติ กรรมการ ส.ต.ท. กรรมการฝกหัด (Apprentice Jury) จากประเทศ
ไทย ไดแก คุณประกิต ฝูงวานิช กรรมการ ส.ต.ท. และผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูแทน ส.ต.ท. (Commissioner)
เขารวมงาน คือ คุณชาญชัย กรรณสูต
ผลการประกวดตราไปรษณียากร
งานแสดงตราไปรษณียากร Australian 2013 (World Stamp Exhibition)
1. คุณประสาทพร เอกสมบัติชัย
ไดรับรางวัล LARGE GOLD (LG)
จากหัวขอเรื่อง SIAM : 1899-1910 : THE GIESECKE AND DEVRIENT PRINTINGS
2. คุณนันทวัฒน เอื้อชูเกียรติ
ไดรับรางวัล LARGE GOLD (LG)
จากหัวขอเรื่อง THAILAND : KING RAMA VIII AND THE WORLD WAR II
3. คุณอายุสม กฤษณามระ
ไดรับรางวัล GOLD (G)
จากหัวขอเรื่อง Siam: King Rama IV and King Rama V 1837-1904
4. นายแพทยอุกฤษฎ อุเทนสุต
ไดรับรางวัล GOLD (G)
จากหัวขอเรื่อง King Bhumipol's 1st - 4th Definitive Issues
5. คุณชาญชัย กรรณสูต
ไดรับรางวัล GOLD (G)
จากหัวขอเรื่อง The Siamese Railroad Post Offices 1896-1941
6. คุณป เตอร ชึตต
ไดรับคะแนน 82
จากหัวขอเรื่อง Thailand: A Study of King Rama IX Fifth and Sixth Definitive Issue
and their Surcharges 1972-2007

ส.ต.ท. ขอแสดงความยินดีกับนักสะสมทุกทาน ที่ไดรับรางวัลในครั้งนี้
ปฏิทินงานแสดงตราไปรษณียากรระหวางประเทศ ระหวางป ค.ศ. 2013-2016
ป ค.ศ. ชื่องาน
ประเทศที่จัด
วัน เดือน ป
ผูแทน ส.ต.ท.เขารวมงาน
ที่ปรึกษา
* AUSTRALIA 2013 Melbourne / Australia
10.-15.05.13 คุณชาญชัย กรรณสูต
คุณสุรจิตร กองวัฒนา
ดร.ประกอบ จิรกิติ
2013
คุณชาญชัย กรรณสูต
* THAILAND 2013
Mr. Peter. McCann
02.-08.08.13
Bangkok / Thailand
คุณขจรพล บูรณะสมบัติ
คุณเจนวิทย อภิชัยนันท
* BRASILIANA 2013 Rio de Janeiro / Brazil
19.-25.11.13 คุณสรรเสริญ นิลรัตน
Mr. Peter. McCann
07.-12.08.14 คุณเจนวิทย อภิชัยนันท คุณสุรจิตร กองวัฒนา
2014 * PHILAKOREA 2014 Seoul / Korea
* MALAYSIA 2014
14.-21.09.14
B. Jimenez
Kuala Lumpur/Malaysia
13.-16.05.15
2015 § LONDON 2015
London / Great-Britain
* SINGAPORE 2015 Singapore
13.-17.08.15
D. Eaton
28.5.-4.6.16
2016 * NEW YORK 2016 New York / USA
* = Patronage / §= Recognition

สําหรับการสงสิ่งสะสมเขารวมประกวดงาน Thailand 2013 และงาน Brasiliana 2013 หมดเขตแลว
สมาชิก ส.ต.ท. ถึงแกกรรม
ขอแจงขาว และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณปเตอร ชึตต นักสะสม และสมาชิก ส.ต.ท.
หมายเลข ต.475 ซึ่งถึงแกกรรมดวยอาการตับวายเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 อายุ 54 ป ตั้งศพสวดพระ
อภิธรรม และฌาปนกิจ ณ วัดบางเตย ถนนนวมินทร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ส.ต.ท. โดยนายก ส.ต.ท.
และกรรมการบริหาร ส.ต.ท. เปนผูแทนสมาชิก ส.ต.ท. รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมใหกับคุณปเตอร
ชึตต เมื่อวันศุกรที่ 3 พฤษภาคม 2556 คุณปเตอรมีความตั้งใจที่จะใหบุตรชาย คือ นายอานันท ชึตต เปนผู
สืบทอดในการสะสมแสตมป และดําเนินแนวทางแทนตอไป ส.ต.ท.ขอไวอาลัยตอการสูญเสียนักสะสมผูมี
คุณคา และสรางคุณประโยชนเกี่ยวกับการใหความรูในดานการสะสมไวใหกับนักสะสมรุนใหม ตลอดมา
ความรูทายคอลัมน
ขอเสนอขอมูลประเทศที่เขารวมงานรวมงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๕๖ (Thailand 2013) อีกหนึ่งประเทศ คือ

ประเทศออสเตรเลีย (Austria)
ชื่อทางการ คือ สาธารณรัฐออสเตรีย Republic of Austria
เปนประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเลในยุโรป
กลาง มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศ
เยอรมนี และสาธารณรัฐเช็ก ทางตะวันออก
จรดสโลวาเกีย และฮังการี ทางใตจรดสโลวี
เนีย และอิตาลี และทางตะวันตกจรดสวิต
เซอรแลนดและลิกเตนสไตน มีการปกครอง
แบบประชาธิปไตยแบบมีผูแทนภายใต หลัก
การของรัฐสภาออสเตรียเปนประเทศสห
พันธรัฐที่ประกอบดวย 9 รัฐ (states Bundesländer) รัฐเหลานี้แบงเขตการ
ปกครองยอยออกเปน เขต (districts Bezirke) และ นคร (cities Statutarstädte) ซึ่งในเขตแตละแหงยัง
แบงออกเปนเทศบาล (municipalitiesGemeinden) ประเทศออสเตรียใน

ปจจุบันตามแผนที่ประเทศออสเตรียมีความ
กวางจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก
มากกวา 575 กิโลเมตร มีความยาวจากทิศ
เหนือจรดทิศใตมากกวา 294 กิโลเมตร
ประมาณ 60% ของสภาพภูมิประเทศของ
ประเทศออสเตรียมีลักษณะเปนภูเขาและเนิน
เขา ซึ่งไดรับการขานนามใหเปน "ดินแดน
แหงขุนเขา" ประเทศออสเตรียมีการพาดผาน
ของเสนทาง "แมน้ําดานูบ (Donau)" โดย
ผานรัฐโลวเออรออสเตรีย หรือ นีเดอเริส
เทอรไรค (Lower Austria; Niederösterreich)
และ รัฐอัปเปอรออสเตรีย หรือ โอเบอเริส
เทอรไรค (Upper Austria; Oberösterreich)
เพื่อไหลตอไปยังสาธารณรัฐเช็ก (Czech
Republic)

เมืองหลวง คือ กรุงเวียนนา ภาษาทางการที่ใช คือ ภาษาเยอรมัน ภาษาทางการในระดับภูมิภาคใชภาษาสโลวีเนีย ภาษาโครเอเชีย และภาษาฮังการี มี
การปกครอง แบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา เขารวมสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 สกุลเงินที่ใช คือ เงินยูโร เศรษฐกิจ เปนแบบเสรี
นิยมผสมสังคมนิยม โดยรัฐมีบทบาทในอุตสาหกรรม และวิสาหกิจหลัก เชน อุตสาหกรรมขั้นปฐม การผลิตกระแสไฟฟา ธนาคาร และกิจการ
สาธารณูปโภค สาเหตุที่รัฐไดเขามาจัดการบริหารแบบรวมศูนย ก็เพื่อปองกันการครอบครองจากโซเวียตภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกระทั่ง
ในชวงตนทศวรรษที่ 90 ออสเตรียจึงเริ่มแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และไดพัฒนาเศรษฐกิจแบบตลาดไดสําเร็จ ซึ่งทําใหประชาชนมีมาตรฐานความเปนอยูสูง
รัฐบาลชุดที่ผานมา ซึ่งเปนพรรคขวา ไดมีแผนที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจการของรัฐเพิ่มเติม อันจะทําใหรัฐบาลออสเตรียมีสวนรวมทางเศรษฐกิจลดลง
และในชวงเวลาที่ผานมา ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางแบบ Social Partnership ในชวงทศวรรษที่ 60 และ 70 ไดลดนอยลงตามเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนไป รัฐบาลชุดปจจุบันซึ่งนําโดยพรรคฝายซายสังคมนิยมจึงมีนโยบายชะลอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจลง และเปนที่คาดวา จะ
มีนโนบายที่ทําใหความสัมพันธของนายจางและลูกจางในภาคอุตสาหกรรมเปนไปแบบ Social Partnership ตอไป ประเทศออสเตรียมีประชากร
โดยประมาณ 8,260,000 คน อายุขัยเฉลี่ยของประชากรหญิงสูงกวาประชากรชาย ประชากรหญิงออสเตรียมีอายุเฉลี่ย 82.1 ป สวนประชากรชาย
ออสเตรีย 76.4 ป ในประเทศออสเตรียสวนใหญประชากรจะเปนผูสูงอายุ และเนื่องจากคาครองชีพในประเทศออสเตรียอยูในอัตราสูงมาก จึงมีผลใน

การสงผลใหอัตราการเกิดใหมของประชากรลดลงเปนอยางมาก ซึ่งอัตราการเกิดใหมของประชากรอยูที่ 0.45% ซึ่งถือวาเปนอัตราที่ต่ํามาก ดานศาสนา
ประชากรจํานวนประมาณ 180,000 คน นับถือศาสนานิกายคริสตนิกายออโธด็อกส, ประชากรจํานวนประมาณ 8,140 คนนับถือนิกายยิว, ประชากร
จํานวนระหวาง 15,000-338,998 คนนับถือศาสนาอิสลาม (ประเทศเริ่มมีศาสนาอิสลามมาตั้งแตปคริสต ศักราช 1912) , ประชากรจํานวนมากกวา
10,000 คนนับถือศาสนาพุทธ และประชากรจํานวน 20,000 คนเลือกที่จะไมนับถือศาสนาใด ยึดหลักความเปนกลาง

