ประวัติ
สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
THE PHILATELIC ASSOCIATION OF THAILAND
UNDER THE PATRONAGE OF H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN
--------------------------------------------------------กอนป พ.ศ. 2505 ไมมีศูนยฯ ประชาชนใครอยากซื้อแสตมปก็ไปซื้อที่ที่ทําการไปรษณณีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ชาวตางประเทศ เวลาอยากไดแสตมป ก็เขียนจดหมายมาจาหนา Postmaster (อธิบดี)บาง General Post Office (ที่ทําการ
ไปรษณีย) บาง หรือ Director General บาง จดหมายเหลานั้น บางทีก็สูญหายไปกอนจะมาถึงผูรับบาง เพราะบางทีคน
สงก็ไมรูจะติดตอกับใคร จาหนาซองผิด ๆ ถูก ๆ และสืบเนื่องจากงานสัปดาหสากลแหงการเขียนจดหมาย ซึ่งจัดใหมี
มาตั้งแตป พ.ศ. 2502 (จัดใหอยูในชวงวันที่ 9 ของเดือนตุลาคมทุกป) เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดเห็นความสําคัญของ
การเขียนจดหมาย
เนื่องจากกรมไปรษณียโทรเลขไดเล็งเห็นวา การสะสมตราไปรษณียากรในหมูคนไทย ยังไมไดรับความ
แพรหลาย และเปนที่รูจักโดยกวางขวาง ในขณะที่งานอดิเรกชนิดนี้ ไดรับความนิยมอยางมากในตางประเทศ เพราะ
การสะสมไปรษณียากร นอกจากจะใหประโยชนในดานใหความเพลิดเพลินในยามวางแลว ยังเสริมสรางความรูในทุก
ๆ ดานของแตละประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประวัติศาสตร และวัฒนธรรม และทั้งยังสอนใหผูสะสมเกิดนิสัยอดทน
ละเอียดออน และรอบคอบอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในขณะนั้นประเทศไทย กําลังประสบปญหาเยาวชนอยูอยางมาก
ดังนั้น การสงเสริมใหเยาวชนหันความสนใจมาสูการสะสมตราไปรษณียากร ก็ยอมจะทําใหการใชเวลาวางของเยาวชน
เปนไปโดยถูกตองทํานองคลองธรรม และมีประโยชน ทั้งโดยสวนตัว และสวนรวม และโดยที่กรมไปรษณียโทรเลข
ไดประจักษคุณประโยชนดังกลาวมานี้เอง
ในต น ป พ.ศ. 2505 (เดื อนกุ ม ภาพัน ธ )กรมไปรษณียโ ทรเลข ได เ สนอโครงการงานสัป ดาหส ากลฯ ให
คณะรัฐมนตรีพิจารณา พลโทพงษ ปุณณกันต รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ในขณะนั้น เปนผูลงนามในหนังสือ
ของกระทรวงคมนาคม เสนอโครงการจัดงานดังกลาว ในปนั้นคณะกรรมการพิจารณาดําเนินงานสัปดาหสากลแหงการ
เขียนจดหมาย ไดเสนอขอเพิ่มอนุกรรมการอีก 2 สาขา (เดิมมีอยู 5 สาขา) ซึ่งหนึ่งสาขาที่เพิ่มไดแก สาขาสงเสริมการ
สะสมตราไปรษณียากร มีแผนดําเนินงาน คือ
1. สงเสริมการสะสมตราไปรษณียากรในหมูเยาวชน และประชาชนชาวไทย เพื่อใหรูจักงานอดิเรกที่เปน
ประโยชนในการสงเสริมสรางความรูในทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และความรูรอบตัวอื่น
ๆ กับใหมีอุปนิสัยละเอียดออนถี่ถวนรอบคอบ อันเปนคุณลักษณะที่ดีงามของประชากร รวมทั้งเปนการ
รวมมือแกปญหาเยาวชนใหใชเวลาวางไปในทางที่มีคุณประโยชนอีกดวย
2. สงเสริมการสะสมตราไปรษณียากรของไทยในตางประเทศ อันจะเปนการเผยแพรวัฒนธรรม และชื่อเสียง
ของประเทศไทยใหเปนที่รูจักทั่วโลก ทั้งยังจะเปนการนํารายไดมาสูประเทศไดมากอีกทางหนึ่งดวย

3. จัดตั้ง “ศูนยการสงเสริมการสะสมตราไปรษณียากร” เพื่อวัตถุประสงคขางตน และเพื่อเปนศูนยกลางของ
สมาชิก ทั้งในประเทศ และตางประเทศ กับเปนที่ประสานงาน และใหความรวมมือกับสมาคมสะสมตรา
ไปรษณียากรของเอกชน โดยทั่วไป
แผนการดําเนินงานไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีไปในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2505 ตอมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2505 คณะรัฐมนตรีไดประชุมพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการตามแผนได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว
กรมไปรษณียโทรเลขก็ไดประชุมคณะอนุกรรมการ เริ่มจัดวางรูปงานตั้งแตนั้นเปนตนมา
การจัดตั้ง “ศูนยการสงเสริมการสะสมตราไปรษณียากร”
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2505 ไดจัดตั้ง “ศูนยการสงเสริมการสะสมตราไปรษณียากร” โดยมีอนุกรรมการชุดหนึ่ง
ดําเนินการ นับวาศูนยฯ นี้เปนศูนยกลางแหงแรกของประเทศไทย ที่ดําเนินการสงเสริมใหประชาชนไดเริ่มหันมา
สะสมตราไปรษณียากร
ประธานศูนยการสงเสริมการสะสมตราไปรษณียากรคนแรก คือ นายศรีภูมิ ศุขเนตร ขณะนั้นดํารงตําแหนง
หัวหนากองเวิเทศสัมพันธ และประธานอนุกรรมการสาขาสงเสริมการสะสมตรไปรษณียากร ป 2513 ดํารงตําแหนง
รองอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข ฝายวิชาการ ป 2517 ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ม.ร.ว. ทอง
รุงราศี ทองใหญ หัวหนาสํานักงานไปรษณียโทรเลขเขต 7 ที่ราชบุรีในขณะนั้น คุณมหิดล จันทรางกูร (รองอธิบดี
กรมไปรษณียโทรเลข) คุณกรรณิการ ณ ระนอง คุณจินดา วาทะวัชร คุณนุชนารถ นุตาคม เปนอนุกรรมการ และคุณ
บัญชา สุทธยาคม เปนอนุกรรมการ และเลขานุการ
ตั้งแตป 2513 ประธานคนที่สอง คือ นายเชาว ทองมา หัวหนากองวิเทศสัมพันธ และประธานอนุกรรมการ
สาขาสงเสริมการสะสมตราไปรษณียากร ซึ่งอนุกรรมการสาขาสงเสริมการสะสมตราไปรษณียากร ในป พ.ศ. 2513
ประกอบดวย
1. นายเชาว
ทองมา
ประธานอนุกรรมการ
2. นายถาวร
เยาวขันธ
อนุกรรมการ
3. น.ส.ดัชนี
ตันติเวชกุล
อนุกรรมการ
4. น.ส.ลัดดา
เมินนนทรี
อนุกรรมการ
5. น.ส.พิมลพร
วนสาทิส
อนุกรรมการ
6. นางวัชรี
สายสิงหทอง
อนุกรรมการ
7. นายมกรา
รัศมีมณีกลา
อนุกรรมการ
มีสมาชิกในประเทศจํานวน 31,007 คน สมาชิกตางประเทศ 1,500 คน จาก 40 ประเทศ (สํารวจ ณ วันที่ 21
มิถุนายน 2513) โดยมี ม.ร.ว. วรรณาภรณ ศุขเนตร เปนสมาชิกหมายเลข 1 ของ ศูนยการสงเสริมการสะสมตรา
ไปรษณียากร ของกรมไปรษณียโทรเลข
ผลประโยชนที่สมาชิกจะไดรับ คือ
1. ไดทราบขาวคราวการเคลื่อไหวของตราไปรษณียากรชนิดใหม ๆ โดยที่ศูนยฯ จะจัดพิมพใบแจงขาว แจง
รายละเอียดของตราไปรษณียากรที่จะออกใหมแตละดวงใหสมาชิกทราบลวงหนา

2. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสะสมซองที่ระลึกวันแรกจําหนาย เมื่อมีตราไปรษณียากรชนิดใหมออกจําหนาย
ศูนยฯ จะจัดทําซองที่ระลึก ซึ่งออกแบบอยางสวยงาม พรอมทั้งตราประทับ ซึ่งออกแบบพิเศษ สํารหับซอง
นั้นไวประทับซองดวย ขณะนั้น ซองที่ระลึกวันแรกจําหนายไดจัดทําเปน 2 ลักษณะ คือ ชนิดที่ประทับตรา
พิเศษ และชนิดที่ไมประทับตราบนดวงแสตมป แตปรุทับไวบนสวนใดสวนหนึ่งของซอง
3. รับใหคําชี้แจงแนะนําเทาที่จะทําได
4. ใหการบรรยายแกนักเรียน หรือผูที่สนใจ ทราบถึงประโยชจของการสะสมตราไปรษณียากร
การดําเนินงาน
1. ดานการรับสมัครสมาชิก ศูนยรับสมัครผูที่สนใจในการสะสมตราไปรษณียากรเขาเปนสมาชิก โดยผูที่
สนใจขอสมัครเขาเปนสมาชิกได โดยแจงความจํานงมาทางจดหมาย แจงชื่อ ที่อยู และอายุมาใหชัดเจน หรือติดตอได
ดวยตนเอง ณ ศูนยการสงเสริมการสะสมตราไปรษณียากร กรมไปรษณียโทรเลข ที่หองโถงชั้นลางของที่ทําการ
ไปรษณียกลาง บางรัก ไดทุกวัน ในเวลาราชการ ทั้งนี้ มิตองเสียคาบํารุงแตประการใด
2. ดานการบริการ เมื่อศูนยไดรับใบสมัครแลว จะจดชื่อ และที่อยูของผูสมัครไวในทะเบียนของศูนยฯ และ
จากนั้นจะจัดสงบัตรสมาชิกไปใหผูสมัคร ตามชื่อ และที่อยูที่ใหไว เมื่อกรมไปรษณียโทรเลขจัดพิมพตราไปรษณียากร
ใหม ๆ ขึ้น ศูนยฯ จะจัดทําใบแจงขาวการออกตราไปรษณียากรโดยยอสวนวัตถุประสงค และประวัติของตราไปรษณี
ยากรโดยละเอียด ไวในใบแจงขาว ซึ่งจะอยูในหนากลางของวารสารตราไปรษณียากรทุกฉบับ เมื่อสมาชิกไดรับใบแจง
ขาวโดยยอ และใบสั่งจองถาสนใจจะสั่งซื้อ ศูนยก็มีบริการเปดการจําหนายทั้งโดยทางจดหมาย และจําหนายปลีกที่
ศูนยฯ นอกจากนั้น ศูนยยังมีบริการดานอื่น ๆ อีก ดังตอไปนี้
บริการการสั่งซื้อ-สั่งจอง สมาชิกสั่งไดดวยตนเอง หรือสงเงินสั่งจองทางธนาณัติ เช็คไปรษณีย หรือเช็ค
ธนาคาร (ชนิดขีดครอม) สั่งจาย “ศูนยการสงเสริมการสะสมตราไปรษณียากร” ศูนยฯ จะจัดสงตราไปรษณียากร หรือ
สิ่งจําหนายรวม ตามที่สมาชิกสั่งใหตามที่อยูที่แจงไว โดยไมคิดคาบริการแตประการใด ๆ ทั้งสิ้น
บริการบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อตราไปรษณียากร และสิ่งจําหนายรวม (Depost Account) ทั้งนี้ สําหรับ
สมาชิกที่ประสบปญหาในการจัดสงเงินมาทุกคราวที่ไดรับใบแจงขาว โดยแจงความประสงคขอเปดบัญชีเงินฝาก ซึ่ง
กําหนดระเบียบวา สมาชิกตองนําเงินมาฝากในครั้งแรก 100.00 บาท (US $ 5) โดยแจงความจํานงวา ตอกงารตรา
ไปรษณียากร และสิ่งจําหนายรวมครั้งละเทาใดเปนประจําก็ได หรือแจงจํานวนเปนคราว ๆ ก็ได การจัดสงแตละครั้ง
ศูนยฯ จะแจงยอดเงินคงเหลือ และถาเงินคงเหลือไมเพียงพอสําหรับตราไปราณียากรชุดตอไป ศูนยฯ จะแจงใหสมาชิก
ทราบเชนเดียวกัน
บริการเกี่ยวกับตราไปรษณียากรตางประเทศ ศูนยฯ มีการติดตอกับกรมไปรษณียตางประเทศจํานวนมาก
จึงไดรับใบแจงขาว และตัวอยางตราไปรษณียากรตางประเทศที่ออกจําหนายใหม สมาชิกที่สนใจสามารถขอชมได
ศูนยฯ ทุกวันในเวลาราชการ และสมาชิกผูใดสนใจอยากไดที่อยูของศูนยสะสมตราไปรษณียากรของตางประเทศ
สามารถติดตอขอรับไดที่ศูนยฯ เชนเดียวกัน
บริการเกี่ยวกับการตอบปญหาขอของใจตาง ๆ โดยศูนยฯ ไดจัดเขาหนาที่ไวบริการตอบปญหาขอของใจ
ตาง ๆ ที่สมาชิกถามมาเกี่ยวกับตราไปรษณียากรไทย และตางประเทศ จัดเจาหนาที่ไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง ตรา
ไปรษณียากรใหกับนักเรียนตามโรงเรียนตาง ๆ ที่มีความสนใจขอมา

บริการแลกเปลี่ยนกับสมาชิกดวยกัน เมื่อสมาชิกผูใด สนใจอยากจะแลกเปลี่ยนตราไปรษณียากรไทยกับ
คนไทยดวยก็ดี หรือกับชาวตางประเทศก็ดี ศูนยฯ จะจดบัญชีราชื่อของสมาชิกไว และเมื่อชาวตางประเทศ หรือชาว
ไทย แจงความทจํานงขอแลกเปลี่ยนดวย ศูนยฯ ก็จะจัดสงรายชื่อของสมาชิกใหไป ซึ่งสมาชิกจะไดรับการติดตอจาก
ผูสนใจนั้นดวยตนเองตอไป
บริการวารสารตราไปรษณียากร ประธานอนุกรรมการสาขาสงเสริมการสะสมตราไปรษณียากรไดริเริ่ม
จัดทําวารสารตราไปรษณียากรขึ้น วัตถุประสงคเพื่อ
1. สนองความตองการ และการเรียกรองของบรรดานักสะสมตราไปรษณียากร และผูสนใจเกี่ยวกับ
ตราไปรษณียากรทั้งหลาย ไดมีหนังสือหรือวารสารเกี่ยวกับตราไปรษณียากร และการสะสมฯ
โดยเฉพาะไวอาน อันเปนการประดับ และเพิ่มพูนความรูในเรื่องตราไปรษณียากรใหมากยิ่งขึ้น
2. เปน ศู น ยก ลางการติ ด ต อ และแลกเปลี่ ย นความรู ความคิ ด เห็น ระหว า งบรรดานัก สะสมตรา
ไปรษณยากรอยางแทจริง
3. เปนคูมือสําหรับผูที่สนใจ สมาชิกจะไดรับความรูทั้งดานตราไปรษณียากรไทย และตางประเทศ
ไปพรอม ๆ กัน ดวยราคาจําหนายที่ยอมเยามาก
วารสารตราไปรษณียากรฉบับปฐมฤกษ ไดถือเอาวันที่ 4 สิงหาคม 2513 เปนวันกําเนิด ซึ่งตรงกับวัน
ครบรอบปที่ 87 แหงการสถาปนากรมไปรษณีย และกําเนิดตราไปรษณียากรไทย
บริการจัดทําบัตรที่ระลึก (Souvernir Card) ในปลายป พ.ศ. 2513 ศูนยฯ ไดขยายบริการขึ้นจากการจัดทํา
ของที่ระลึกวันแรกจําหนายเพียงอยางเดียว โดยไดจัดทําบัตรที่ระลึกสําหรับตราไปรษณียากรชุดนั้น ๆ โดยในบัตรนั้น
จะพิมพเรื่องราวเกี่ยวกับตราไปรษณียากรดวงนั้น ๆ ไวดวย ซึ่งนับวาเปนบริการที่นาสนใจมากบริการหนึ่ง
อนุกรรมการสาขาสงเสริมการสะสมตราไปรษณียากร ในป พ.ศ. 2514 (กุมภาพันธ) ประกอบดวย
1. นายมหิดล
จันทรางกูร
ประธานอนุกรรมการ
2 นายมกรา
รัศมีมณีกลา
อนุกรรมการ
3. น.ส.ดัชนี
ตันติเวชกุล
อนุกรรมการ
4. นางวัชรี
สายสิงหทอง
อนุกรรมการ
5. น.ส.ลัดดา
เมินนนทรี
อนุกรรมการ
6. น.ส.อุดม
จปานนท
อนุกรรมการ
1. นายมหิดล จันทรางกูร ผานการศึกษาชัน้ ตนจาก โรงเรียนเซนตคาเบรียล และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไดรับ
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม (ทางดานการตางประเทศ และการทูต) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ ป 2503
และในปนั้นเองก็เขารับราชการในกองวิเทศสัมพันธ กรมไปรษณียโทรตเลข ขณะเดียวกันก็ไดทุน ก.พ. ไปทําปริญญา
โททางดานไปรษณียโทรเลข และโทรศัพทที่โรงเรียนการไปรษณียโทรเลข และโทรศัพทชั้นสูงแหงชาติที่ปารีส
ฝรั่งเศส (Ecole Nationale Saperieure des PTT., Paris) และไดรับแตงตัง้ ใหเปนหัวหนากองสื่อสารไปรษณียในป 2511
เมื่ออายุได 28 ป พ.ศ. 2514 ดํารงตําแหนงหัวหนากองวิเทศสัมพันธ คุณมหิดล สนใจเปนพิเศษในเรื่องตราไปรษณียา
กร และเปนนักสะสมแสตมปคนหนึ่งเหมือนกัน
2. นายมกรา รัศมีมณีกลา นิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป พ.ศ. 2514 ดํารงตําแหนงหัวหนาแผนก
ไปรษณียในประเทศ กองสื่อสารไปรษณีย และในปนี้ไดทุนดูงานดานไปรษณียที่เกาหลี

3. น.ส.ดัชนี ตันติเวชกุล อักษรศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผานการศึกษา และดูงานจากประเทศ
แคนาดา เกาหลี และฝรั่งเศส หัวหนาแผนกตราไปรษณียากร และหัวหนาศูนยฯ กองวิเทศสัมพันธ
4. นางวัชรี สายสิงหทอง รัฐศาสตรบัณฑิตทางการทูต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผานการศึกษา และดูงานจาก
ฝรั่งเศส หัวหนาแผนกตรวจสอบไปรษณียภัณฑระหวางประเทศ กองวิเทศสัมพันธ
5. น.ส.ลัดดา เมินนนทรี บัญชีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผานการศึกษา และดูงานที่สหรัฐอเมริกา หัวหนา
แผนกงบประมาณ สํานักงานเลขานุการกรม
6. น.ส.อุดม จปานนท อักษรศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผานการศึกษา และดูงานจากประเทศสวีเดน
และฝรั่งเศส หัวหนาแผนกตรวจสอบ พัสดุไปรษณียระหวางประเทศ กองวิเทศสัมพันธ
กอนหนาที่จะมีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย นักสะสมไดรวมกลุมกันจัดตั้งเปนชมรม
นักสะสมหลายชมรม เทาที่คนพบมี
1. สมาคมนักสะสมแสตมป มีสํานักงานใหมอยูเลขที่ 1236 ตรอกแสงจันทร ยานนาวา ก.ท. 12

สมาคมนักสะสมแสตมป
THAILAND
STAMP COLLECTION SOCIETY
เลขที่ 147/9 ซอยโรงเรียนเพชรบุรี ถนนเพชรบุรี อําเภอพญาไท กรุงเทพฯ 4
สมาคมนักสะสมแสตมป ไดจัดตั้งขึ้น โดยไดรับอนุญาตจากทางราชการถูกตองตามกฎหมาย ตามใบอนุญาต
จัดตั้งสมาคม หรืองอคการ เลขอนุญาตที่ ต. 100/2514 เลขคําขอที่ 100/2514 ใหจดั ตั้งเปนสมาคมได และใหปฏิบัติตาม
คําสั่ง และขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการโดยเครงครัด อนุญาต ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2514 โดยมีนายสมพงษ ภัทร
กมล เปนผูเริ่มการกอตั้งสมาคมนักสะสมแสตมป
2. สยามแสตมปคลับ ตั้งอยุที่ 509 ถนนวรจักร ก.ท. 1
3. ชมรมสะสมแสตมปดุสิตธานี หรือ ฟลาเทลิค โซเซียตี้ออฟไทยแลนด เปนชมรมนักสะสมแสตมปชาว
ตางประเทศ มีกิจกรรมทุกเดือน ทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือนเปนรายการประมูลแสตมป วันศุกรที่สามเปนรายการ
อภิปรายอันประกอบดวย การบรรยาย ฉายภาพสไลด คําบรรยายจากเทป ประธานชมรมคือ พ.ต. ไมเคิล, รองประธาน
คือ มร. อัลเบิรต เพรอตี้, เลขานุการคือ มร. เจ. มิช เชล เฟริลลอต อัตราคาสมาชิก ผูใหญปละ 60 บาท ผูเยาวครึ่งอัตรา
4. ชมรมนักสะสมเยาวยื่น มี คุณชูวิทย คูหศ รีวินิจ, คุณเองเซีย แซตั้ง, คุณฮกยี้ แซอื้อ, คุณเจริญ ตันมหาพราน,
คุณสมเจตน เลาหธีรพงษ และ คุณประเวทย อุทัยจรรยาวงศ ในเดือนมีนาคม 2518 ชมรมนี้มีอายุครบรอบ 6 ป
5. ชมรมนักสะสมพญาไท ตอมาไดยุบรวมเขากับชมรมนักสะสมเยาวยื่น

การกอตั้งสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2514 (เมษายน) คุณวิชิต เอื้อติวงศ นักแสตมปกลุมหนุม อยากใหประเทศไทยมีสมาคมแสตมปไทย
หรือ THAILAND PHILATELIC SOCIETY เรื่องนี้ หลวงพิสิฐมารควิธาน คุณวิจารณ ไชยสุต คุณภักดี ยงวณิชย คุณ
เสรี เอิ้อติวงศ และนักสะสมอีกหลายทาน สนับสนุนรับดําเนินการเต็มที่
ระหวางวันที่ 4 ถึง 8 สิงหาคม 2514 กรมไปรษณียโทรเลข ไดจดั งานแสดงตราไปรษณียากรหงชาติครั้งที่ 1
โดยใชชื่อภาษาอังกฤษวา “THAILANDPEX’71” ขึ้น ณ หองโถงที่ทําการไปรษณียก ลาง กรมไปรษณีย โทรเลข เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร เปนเวลา 5 วัน ในการนี้ คณะกรรมการจัดงานไดทูลเชิญสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธร
เทพรัตนราชสุดา (พระอิสริยศักดิใ์ นขณะนั้น) เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานพิธีเปดงาน ในขณะนั้น นายเชาว
ทองมา รองอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข ดํารงตําแหนง ประธานศูนยสงเสริมการสะสมตราไปรษณียากร ของกรม
ไปรษณียโทรเลข ไดชักชวนนักสะสมตราไปรษณียากรอาวุโสหลายทาน นําสิ่งสะสมมารวมแสดงในงาน โดย นาย
เชาว ทองมา เปนประธานอํานวยการจัดงานแสดงตราไปรษณียากรแหงชาติครั้งนี้ ตอมา กรม ไปรษณียโทรเลข ไดจัด
งานแสดงตราไปรษณียากรแหงชาติครั้งที่ 2 ขึ้น ระหวางวันที่ 4 ถึง 8 สิงหาคม 2516 ณ บริเวณ หองโถงของที่ทําการ
ไปรษณียกลาง และบริเวณดานหนาตึกกรมไปรษณียโทรเลขเขตบางรัก มีการประกวดตราไปรษณียากร และเชิญการ
ไปรษณียตางประเทศมารวมแสดงดวย พลเอกพงษ ปุณณกันต รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนประธานพิธีเปด
งาน และมอบรางวัลแกผูชนะการประกวดตราไปรษณียากร ภาษาอังกฤษของงานแสดงตราไปรษณียากรแหงชาติครั้ง
ที่ 2 นี้ ไดเปลีย่ นเปน THAIPEX’72 (และใชคําวา THAIPEX จนถึงปจจุบัน) งานแสดงตราไปรษณียากรแหงชาติทั้ง
สองครั้ง ทําใหกรมไปรษณียโทรเลขไดมคี วามรวมมือกับนักสะสมตราไปรษณียากรในประเทศมากขึ้น จนในทีส่ ุดได
ปรึกษากัน เพือ่ ดําริการกอตัง้ สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย โดยความคิดริเริ่มจากผูสนใจในเรื่อง
ตราไปรษณียากรจํานวน 7 ทาน คือ คุณเชาว ทองมา คุณประสม เภกะสุต คุณถาวร เยาวขันธ คุณภักดี ยงวณิชย คุณ
กิตติ อยูโพธิ์ คุณประสิทธิ์ สิงหพันธ และคุณประสงค ศุกลนันทน ในที่สุดไดปรึกษากันเพื่อกอตั้งสมาคม
และในชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2517 กรมไปรษณียโทรเลขไดดําริจะจัดตั้งสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากร
แหงประเทศไทยขึ้น เพื่อทีจ่ ะใหเปนสถาบันระดับชาติ สําหรับนักสะสมตราไปรษณียากรเชนเดียวกับอารยะประเทศ
ในการนี้ทางกรมไปรษณียโทรเลข จึงไดรางขอบังคับของสมาคมขึ้นมา และไดเชิญนักสะสมตราไปรษณียากรที่คลุก
คลีกับวงการสะสมารวมกัน พิจารณาขอบังคับของสมาคมหลายทานดวยกัน มีทั้งเจาหนาที่ของกรมไปรษณียโทรเลข
นักสะสมบางทาน ที่เคยเปนกรรมการงานแสดงตราไปรษณียากรแหงชาติ นักสะสมบางทานที่ติดตอกับศูนยฯ เปน
ประจํา และนักเขียนบางทานที่เขียนเรื่องลงวารสารตราไปรษณียากร ซึ่งทานักสะสมตาง ๆ เหลานี้ไดรวมกันพิจารณา
แกไขขอบังคับของสมาคม โดยการเขารวมประชุมกัน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2517 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2517
ที่ประชุมไดลงมติพรอมกันดังนี้
ขอ 1 การจัดตั้ง สมาคมนีม้ ีชื่อวา “สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย” ใชชื่อยอวา “ส.ต.ท.”
มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “The Philatelists Association of Thailand” ใชชื่อยอวา “P.A.T.” และมีชื่อ
เปนภาษาฝรั่งเศสวา “Association des Philatelistes de Thailande” และใชชื่อยอวา “A.P.T.”
ขอ 2 สัญลักษณของสมาคม เปนรูปตราไปรษณียากรดวงแรกของไทยวางซอนอยูบนแวนขยายและปากคีบ
ซึ่งไขวกัน อยูภ ายในกรอบวงกลมพื้นสีเหลือง มีชื่อสมาคมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษลอมรอบ
ขอ 3 ที่ตั้งสํานักงาน ในระยะเริ่มแรกนี้ สํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยู ณ กรมไปรษณียโทรเลข
กรุงเทพมหานคร 5

ขอ 4 วัตถุประสงค สมาคมมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อเปนศูนยกลางสําหรับเผยแพรความรู แนวความคิด และขาวสาร เกี่ยวกับการสะสม ตราไปรษณียา
กรทั้งในประเทศ และตางประเทศ
2. เพื่อเผยแพร และสงเสริมการสะสมตราไปรษณียากรใหเปนที่นยิ มยิง่ ขึ้น
3. เพื่อเปนแหลงกลางในการติดตอกับสมาคม ชมรม หรือกลุมนักสะสมตราไปรษณียากร
4. เพื่อเปนศูนยกลางการพบปะแลกเปลีย่ นแนวความคิด และความรูของสมาชิก
5. เพื่อเสริมสรางความสามัคคีระหวางสมาชิก
6. เพื่อดําเนินกิจการอืน่ ๆ เกี่ยวกับการสะสมตราไปรษณียากร ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ สมาคม
ไมมีวตั ถุประสงค เพื่อดําเนินการทางการเมืองแตอยางใด
ขอ 5 สมาชิก สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ซึ่งไดแก บุคคลที่ใหความอุปการะชวยเหลือ หรือทําประโยชนแกสมาคม หรือ
เปนผูทรงเกียรติคุณ ซึ่งคณะกรรมการยกยอง และเชิญเปนสมาชิก
2. สมาชิกสามัญ ไดแก ผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลว ที่คณะกรรมการรับเขาเปนสมาชิก
3. สมาชิกวิสามัญ ไดแก ผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ที่คณะกรรมการรับเขาเปนสมาชิก
ขอ 6 การสมัครเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตอง
1. บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในวันยื่นใบสมัคร ยกเวนสมาชิกวิสามัญ
2. ไมเปนผูท ี่เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิด ที่กําหนดโทษ
ขั้นลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
3. ไมเปนคนไรความสามารถหรือวิกลจริต
4. ไมเปนผูที่ตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
5. สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ จะตองยืน่ ใบสมัครตามแบบของสมาคม โดยมีสมาชิกสามัญรับรอง
อยางนอย 2 คน
6. การชําระคาจดทะเบียน และคาบํารุง
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดรับยกเวนไมตองชําระคาจดทะเบียนและคาบํารุง
สมาชิกสามัญตองชําระคาลงทะเบียนคนละ 100 บาท คาบํารุงประจําป คนละ 120 บาท สมาชิกสามัญ
ทานใดตองการชําระคาบํารุงตลอดชีพก็ทําไดโดยชําระเงินครั้งเดียว 1,200 บาท และในกรณีที่สมาชิก
สามัญทานใด ไดชําระคาบํารุงประจําปติดตอกันเปนเวลา 15 ป จะถือเสมือนวา ไดชําระคาบํารุงตลอด
ชีพแลว
สมาชิกวิสามัญตองชําระคาจดทะเบียนคนละ 20 บาท คาบํารุงประจําป คนละ 60 บาท
กรณีที่สมาชิกวิสามัญทานใด อายุบรรลุนิติภาวะแลว และประสงคจะเปลี่ยนสภาพจากสมาชิกวิสามัญเปน
สมัครเปนสมาชิกสามัญ ก็ทําได โดยการชําระคาบํารุงปละ 120 บาท โดยไมตองเสียคาจดทะเบียนอีกครั้ง
หนึ่ง
ขอ 7 สิทธิของสมาชิก สมาชิกสามัญมีสิทธิเทาเทียมกัน ดังนี้
1. ประดับเครื่องหมายของสมาคม
2. ออกเสียงลงคะแนนเสียงตั้งกรรมการ และไดรับเลือกเปนกรรมการของสมาคม

3. เขารวมการประชุมใหญ ออกเสียงลงคะแนน เสนอควานเห็น และแสดงความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับการ
พิจารณาของทีป่ ระชุมใหญ
4. สอบถาม และซักถามกิจการของสมาคมตอคณะกรรมการ
5. เขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคม
สมาชิกอื่น ๆ มีสิทธิเชนเดียวกับสมาชิกสามัญ ยกเวนแตสิทธิที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือเปนกรรมการ
ของสมาคม
ขอ 8 หนาที่ของสมาชิก สมาชิกมีหนาที่ เชน ตองปฏิบัติตามขอบังคับของสมาคม ตองสงเสริม และรักษาเกียรติ
และชื่อเสียงของสมาคม
ขอ 9 การขาดจากสมาชิก สมาชิกขาดาจากการเปนสมาชิกเมื่อ
1. ตาย หรือ สาบสูญ
2. ขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดของการสมัครเปนสมาชิก
3. ลาออกเปนลายลักษณอกั ษร
4. คณะกรรมการมีมติใหถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก
5. คณะกรรมการมีมติใหขาดจากการเปนสมาชิก
ขอ 10 การบริหารกิจการของสมาคม คณะกรรมการสมาคมมีจํานวนอยางนอย 15 คน อยางมาก 21 คน โดยที่
ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญที่เขาประชุม 15 คน จํานวนที่เหลือใหนายกสมาคมแตงตั้งจาก
สมาชิกสามัญ และคณะกรรมการ ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้ง ทําหนาที่เลือกตัง้ กรรมการ
ขอ 11 การประชุมใหญ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมใหญ กอนสิ้นเดือนมีนาคมของทุกป เวนแตถามีเหตุ
จําเปน ใหจัดใหมีภายในเดือนถัดไป
คุณสอดสองไดกลาวไวในบทความ “ในวงการนักสะสม” ในวารสารตราไปรษณียากร ฉบับที่ 11 ปที่ 4
มิถุนายน 2517 หนา 35 วา “สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทยไดเชิญนักสะสมวงการตางๆ ราว 50
ทานมารวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อยกรางกฎขอบังคับตางๆ รวม 2 ครั้ง โดยมีทานรองอธิบดี เชาว ทองมา เปน
ประธานที่ประชุม สวนนักสะสมที่มารวมมีอาทิเชน ประสม เภกะสุต, ศิริ อินทร, ชาลส สจวต, ฟโอเรนโซ กราสซี่,
ปรีชา กอวัฒนา, ภักดี ยงวณิชย, เซี้ยง เตชะวณิช, นพ กุลวนิชย, ประสิทธิ์ สิงหพันธ, วิจารณ ไชยสุต, ประสิทธิ์ บุณย
เกียรติ, ดิเรก อภิราชกมล, เซียะฮวด แซเซียว, เสรี เอื้อติวงษ, วิชิต เอือ้ ติวงษ, เจริญ ตันมหาพราน, สวัสดิ์ สุคนธฤทธิกร,
สถิร แจมชวลิต และ ประเวทย อุทัยจรรยาวงศ และอีกหลายๆ ทาน สวนสุรศักดิ์ อดิสรเกษม และ เสกธัมม ถนอมศา
สนะ ไมมาประชุมในครั้งแรกก็ไดมารวมในครั้งที่สอง คุณหญิงวรรณาภรณ ศุขเนตร ติดภาระกิจไมอาจมารวม
ประชุม”
ในที่สุดสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทยก็จดั ตั้งสําเร็จลุลวงไปดวยดี
โดยไดทําการจด
ทะเบียนถูกตองตามกฎหมายกับกรมการศาสนา ตามใบอนุญาตที่ ต. 11/2518 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2518 และกรม
ตํารวจ ตามใบอนุญาตที่ จ. 1274 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2518 รวมเวลาเตรียมการจัดตั้งในราวปเศษ
ระหวางวันที่ 22-23 กุมภาพันธ 2518 สมาพันธนักสะสมแสตมปแหงเอเชียไดจัดการประชุมครั้งที่ 1 ขึ้นที่กรุง
กัวลาลัมเปอร มาเลเซีย ทานรองอธิบดี เชาว ทองมา คุณภักดี ยงวณิชย และคุณชาลส สจวต ไดไปรวมประชุม และใน

การนี้ไดมกี ารคัดเลือกคณะกรรมการบริหารของสหพันธ โดย คุณชาลส สจวต ไดเปนเลขาธิการ คุณภักดี ยงวณิชย ได
เปนกรรมการ
ประชุมครัง้ แรกของสมาคมฯ
ตอมาในวันที่ 25 มีนาคม 2518 สมาคมฯ ไดทําการประชุมครั้งแรก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชั่วคราว
ตามขอบังคับเพื่อดําเนินงานของสมาคมฯ ไปจนกวาจะมีสมาชิกสามัญครบหนึ่งรอยคน จึงจะมีการประชุมเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานชุดถาวรตอไป ซึ่งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานชั่วคราวของสมาคมฯ ชุดแรก
ประกอบดวย
1. นายเชาว ทองมา
เปน นายกสมาคม
2. นายประสม เภกะสุต
เปน อุปนายก
3. นายภักดี ยงวณิชย
เปน อุปนายก
4. นายถาวร เยาวขันธ
เปน เลขาธิการ
5. น.ส.ลัดดา เมินนนทรี
เปน เหรัญญิก
6. นายประสงค ศุกลนันทน
เปน นายทะเบียน
7. นายกวี เคหสุขเจริญ
เปน สาราณียากร
8. นายชาลส สจวต
เปน วิเทศสัมพันธ
9. ดร.กิตติ อยูโพธิ์
เปน ประชาสัมพันธ
10. นายสุพจน ตั้งนิมิตรจิตร
เปน ปฏิคม
11. นายสถิร แจมชวลิต
เปน ผูชวยปฏิคม
12. นายปรีชา กอวัฒนา
เปน วิชาการ
13. นายมหิดล จันทรางกูร
เปน กรรมการ
14. นายสวัสดิ์ สุคนธฤทธิกร
เปน กรรมการ
15. นายประเวทย อุทยั จรรยาวงศ
เปน กรรมการ
16. นายศิริ อินทร
เปน กรรมการ
17. นายประสิทธิ์ สิงหพันธ
เปน กรรมการ
18. นายจิ้งกก แซตั้ง
เปน กรรมการ
19. นายเซี้ยง เตชะวณิช
เปน กรรมการ
วัตถุประสงคของสมาคมฯ
1. เพื่อเปนศูนยกลางสําหรับเผยแพรความรู แนวความคิด และขาวสารเกี่ยวกับการสะสมตราไปรษณียากรทั้ง
ในประเทศ และตางประเทศ
2. เพื่อเผยแพรและสงเสริมการสะสมตราไปรษณียากร ใหเปนทีน่ ิยมยิ่งขึ้น
3. เพื่อเปนแหลงกลางในการติดตอกับสมาคม ชมรม หรือกลุมนักสะสมตราไปรษณียากร
4. เพื่อเปนศูนยกลางพบปะแลกเปลี่ยนแนวความคิด และความรูของสมาชิก
5. เพื่อเสริมสรางความสามัคคีระหวางสมาชิก
6. เพิ่อดําเนินกิจการอื่นๆ เกี่ยวกับการสะสมตราไปรษณียากรตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทัง้ นี้สมาคมไม
มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการทางการเมืองแตอยางใด

ระหวางวันที่ 4 ถึง 10 สิงหาคม 2518 งานแสดงตราไปรษณียากรแหงชาติครั้งที่ 3 (THAIPEX’74) เปนการจัด
งานโดยความรวมมือระหวาง กรมไปรษณียโทรเลข และสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย นายเชาว
ทองมา รับหนาที่เปน ประธานจัดงาน และดํารงตําแหนงนายกสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทยคน
แรกรวมจัดงานแสดงตราไปรษณียากรแหงชาติครั้งที่ 3 สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทยไดทําของที่
ระลึกตางๆ ออกมาจําหนาย เชนที่คั่นหนังสือ, พวงกุญแจ ไปรษณียบัตรที่ระลึกจํานวน 5 พันแผนทุกแผนมีเลขหมาย
กํากับซึ่งจําหนายหมดในเวลาเพียง 3 วัน
สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทยมีชอื่ ยอวา “ส.ต.ท.” และมีชื่อภาษาอังกฤษวา “THE
PHILATELISTS ASSOCIATION OF THAILAND” ยอวา “P.A.T.” ชื่อภาษาฝรั่งเศสวา “ASSOCIATION DES
PHILATALISTES DE THAILANDE” ยอวา “A.P.T. ”สมาคมฯ ไดจดทะเบียนจัดตัง้ สมาคม กับกรมการศาสนา ตาม
ใบอนุญาตที่ ต.11/2518 ลงวันที่ 15 มกราคม 2518 จดทะเบียนกับกรมตํารวจตามใบอนุญาตที่ จ.1274 ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ 2518 คณะผูริเริม่ ซึ่งประกอบดวยนายเชาว ทองมา (รองอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข) นายประสม เภกะสุต
นายถาวร เยาวขันธ นายภักดี ยงวณิชย นายกิตติ อยูโพธิ์ นายประสิทธิ์ สิงหพันธ และนายประสงค ศุกลนันทนได
รวมกันพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ชั่วคราวขึ้นตามกฎขอ บังคับ และใหถือวา “วันที่ 9 สิงหาคม
2518” เปนวันกอตั้งสมาคมฯ
กิจกรรมครั้งแรกของสมาคมฯ
สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทยจะจัดใหมีการพบปะสังสรรคในหมูสมาชิกและนักสะสม
ทั่ ว ไปเป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น โดยเริ่ ม จั ด กิ จ กรรมครั้ ง แรกในวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2518 ณ ห อ งประชุ ม ชั้ น 6
กรมไปรษณียโทรเลข ซึ่งมีกิจกรรมตางๆ ในดานการสะสมที่นาสนใจมากมายประกอบดวย การอภิปรายเรื่องนโยบาย
การออกแสตมป ข องประเทศต า งๆ โดย เชาว ทองมา นายกสมาคม ภาพยนตร ก ารสร า งตราไปรษณี ย ากร, การ
แลกเปลี่ยนแสตมป, การประมูลแสตมปตางๆ ปดทายดวยการจับสลากมอบรางวัลแกผูมารวมงานพบปะที่โชคดี
นอกจากนี้ยังไดจัดทําซองที่ระลึกในการพบปะครั้งแรกขึ้นอีกดวย จํานวนหนึ่งพันซองเทานั้นและมีตราพิเศษให
ประทับ พรอมทั้งตูสําหรับรับฝากสงทางไปรษณียดวย ปรากฏวาซองจําหนายไดดีเกินคาด และไดหมดลงในวันนั้น
ดวย การพบปะครั้งตอไปจะมีขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2518
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานชุดถาวร
ครั้นมีสมาชิกไดครบหนึ่งรอยคนแลว สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทยก็ไดเรียกประชุม
ใหญ เพื่อแถลงรายงานการบริหารงานของคณะกรรมการชั่วคราวและเลือกตั้งกรรมการถาวรชุดใหมเมื่อวันเสารที่ 9
สิงหาคม 2518 ซึ่งมีสมาชิกเขารวมประชุมประมาณกวา 60 คน แตผูมีสิทธิออกเสียงมีเพียง 54 คน กรรมการเลือกตั้งซึ่ง
ไดรับเลือกจากที่ประชุมมี คุณศิริ อินทร, คุณถาวร เยาวขันธ และ คุณประเวทย อุทัยจรรยาวงศ การตรวจนับคะแนน
เปนไปดวยความถูกตองโดยคุณมนตรี เหมะรักษ และ คุณอัมพร พาณิชกุล
ผลการเลือกตั้งจากจํานวนผูถ ูกเสนอชื่อเขารับเลือก 25 คน เหลือเพียง 15 คน ปรากฏผลคะแนนลําดับมากนอย
ดังนี้ คุณเชาว ทองมา 52 คะแนน, คุณลัดดา เมินนนทรี 51 คะแนน, คุณภักดี ยงวณิชย 49 คะแนน, คุณชาลส สจวต 48
คะแนน, คุณมกรา รัศมีมณีกลา 45 คะแนน, คุณถาวร เยาวขันธ 44 คะแนน, คุณสุพจน ตั้งนิมิตรจิต 42 คะแนน, คุณ
ประสม เภกะสุต 41 คะแนน, คุณกวี เคหสุขเจริญ 40 คะแนน, คุณศิริ อินทร 38 คะแนน, คุณประเวทย อุทยั จรรยาวงศ
38 คะแนน, คุณปรีชา กอวัฒนา 35 คะแนน, คุณสมเจตน เลาหธีรพงษ 32 คะแนน, คุณสวัสดิ์ สุคนธฤทธิกร 30
คะแนน และ คุณประสิทธิ์ สิงหพันธ ได 26 คะแนน

สมาชิกที่มาประชุม สมาคมฯไมไดเก็บคาพบปะแตประการใด มีน้ําชา และขนมบริการ นอกจากนี้ยังไดจัดทํา
ซองที่ระลึกในการพบปะครั้งแรกขึ้นอีกดวย จํานวนหนึง่ พันซองเทานัน้ และมีตราพิเศษใหประทับ พรอมทั้งตูสําหรับ
รับฝากสงทางไปรษณียดว ย สมาชิกที่มารวมงานไดรับแจกเข็มและซองที่ระลึก สวนสมาชิกที่ไมไดมาจัดสงไปให
ทางไปรษณียล งทะเบียนในวันดังกลาว
คณะกรรมการบริหารชุดถาวรของสมาคม ส.ต.ท. ที่ไดรับการแตงตัง้ มานัน้ สวนมากจะเหมือนชุดเดิม
นอกจาก คุณมกรา รัศมีมณีกลา เปนเลขาธิการ คุณถาวร เยาวขันธ เปนประชาสัมพันธ และ คุณประเวทย อุทัยจรรยา
วงศ เปนปฏิคม คุณสุพัชรา ชัยประภา เปนผูชวยเลขาธิการ สวนกรรมการที่ไดแตงตั้งใหมมี คุณประสงค ศุกลนันทน
คุณกิตติ อยูโพธิ์ และ คุณวัชรี สายสิงหทอง
ตั้งแตป 2518 เปนตนมา ส.ต.ท. ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ ทุก ๆ หนึ่งป และในป พ.ศ. 2528 จึงไดมีการแกไขกฏขอบังคับของสมาคมฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารเปนทุก ๆ สองป
ตอมา ในป พ.ศ. 2552 ส.ต.ท. ไดนําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระราชทานอยูในพระราชูปถัมภฯ ซึ่งมีพระมหากรุณาทรงรับ ส.ต.ท. อยูในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแตวนั ที่ 4 ธันวาคม 2552 และไดขอเปลี่ยนแปลงชื่อ ส.ต.ท. เปน สมาคมนักสะสม
ตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีชื่อยอวา
“ส.ต.ท.” มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “THE PHILATELIC ASSOCIATION OF THAILAND NDER THE PATRONAGE OF
H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN (P.A.T.)” และมีชื่อเปนภาษาฝรั่งเศสวา “L’ASSOCIATION
THAILANDAISE DE LA PHILATÉLIE SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SON ALTESSE LA PRINCESSE
MAHA CHAKRI SIRINDHORN (A.T.P.)” นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนหาที่สุดมิไดตอ ส.ต.ท. และวงการ
สะสมตราไปรษณียากรไทย ซึ่ง ส.ต.ท. สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอเทิดทูนไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม
ตลอดไป
ปจจุบัน ที่ทําการสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย ตั้งอยูที่ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการไปรษณีย
สามเสนใน เลขที่ 1553 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท – โทรสาร 02278-1034 E-mail : pat2546@yahoo.com
คณะกรรมการบริหารสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย คือ ชุดที่ 24 (พ.ศ. 2556 – พ.ศ.
2557) จํานวน 21 คน และทีป่ รึกษาจํานวน 8 คน ประกอบดวย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ - นามสกุล
นายสุรจิตร
กองวัฒนา
นางเยาวณี
นิรันดร
นายผดุง
เตชะศรินทร
พ.ต.อ.นพ.พิพัฒน ชูวรเวช
น.ส.อานุสรา
จิตตมิตรภาพ
น.ส.จีรกานต
ใครครวญ
นายวันชัย
อัศวภาพล
นายเมธินทร
ลียากาศ

ตําแหนง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ดร.ประกอบ
จิรกิติ
นายภูวดล
เตชะเทวัญ
นายชาญชัย
กรรณสูต
นายชุณห
คชพัชรินทร
นายสรรเสริญ นิลรัตน
นายจุลพร
กรรณสูต
นายสุพจน
ภูไท
นายจิรวิทย
เทพพรชัย
นายอายุสม
กฤษณามระ
นายนันทวัฒน
เอื้อชูเกียรติ
ดร.พิชัย
บูรณะสมบัติ
นายศักดิ์เสริม
ศิริวงศ
นายวิศิษฐ
ฟกเจริญ
นายประสาทพร เอกสมบัติชัย
นายไพโรจน
จิรประเสริฐกุล
นายประกิต
ฝูงวานิช
นายขจรพล
บูรณะสมบัติ
นายสมชาย
แสงเงิน
นายวีระวัฒน
บงกชกร
นายเจนวิทย
อภิชัยนันท
นายสามารถ
เวสุวรรณ

นายก ส.ต.ท.
อุปนายก ส.ต.ท. ฝายบริหาร
อุปนายก ส.ต.ท. ฝายตางประเทศ

อุปนายก ส.ต.ท. ฝายกิจกรรม
เลขาธิการ
ผูชวยเลขาธิการ
เหรัญญิก
สาราณียกร
นายทะเบียน
ผูชวยนายทะเบียน
ฝายวิชาการ
ผูชวยฝายวิชาการ
ผูชวยฝายวิชาการ
ฝายกิจกรรม
ผูชวยฝายกิจกรรม
ฝายปฏิคม
ผูชวยฝายปฏิคม
ฝายประสานงาน
ผูชวยฝายประสานงาน
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายวิเทศสัมพันธ

สําหรับกิจกรรมที่ส.ต.ท. ไดดําเนินการ และปฏิบัติอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันมีดังนี้
1. ความรวมมือกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (การสื่อสารแหงประเทศไทยในอดีต)
1.1 จัดงานแสดงตราไปรษณียากรแหงชาติ (THAIPEX) ขึ้นทุก 2 ป ตั้งแตป 2518
1.2 จัดงานแสดงตราไปรษณียากรแหงเอเซียครัง้ ที่ 4 ในป พ.ศ. 2532 และครั้งที่ 13 ในป 2543
1.3 จัดงานแสดงตราไปรษณียากรระหวางประเทศ กรุงเทพฯ 2526
1.4 จัดงานแสดงตราไปรษณียากรโลก กรุงเทพฯ 2536 และ กรุงเทพฯ 2546
1.5 จัดงานแสดงตราไปรษณียากรเยาวชนโลก กรุงเทพฯ 2543
1.6 จัดงานแสดงตราไปรษณียากรโลก กรุงเทพฯ 2556
1.7 ส.ต.ท. สงกรรมการ และผูเชีย่ วชาญการสะสมตราไปรษณียากร ไปเปนผูแทน เปนกรรมการตัดสิน
การประกวด ในงานแสดงตราไปรษณียากรแหงชาติ และในงานการจัดประกวดตาง ๆ
1.8 ส.ต.ท. จัดสงวิทยากรไปใหการบรรยาย และอบรมวิธีการจัดแผนอัลบั้มชีท เพื่อใชในการจัด
นิทรรศการ และเพื่อการประกวด ใหแกเยาวชน นักสะสม และเจาพนักงานของบริษทั ไปรษณียไทย
จํากัด ทั้งในสวนกลาง และสวนภูมภิ าคทัว่ ประเทศไทย

2. ความรวมมือกับสหพันธตราไปรษณียากรแหงเอเซีย (FIAP) และสหพันธตราไปรษณียากรระหวาง
ประเทศ (FIP)
2.1 สงผูแทนจากประเทศไทย ไปรวมประชุม เปนกรรมการบริหาร และเปนกรรมการตัดสินการประกวด
ของสหพันธตราไปรษณียากรแหงเอเซีย
2.2 สงผูแทนจากประเทศไทย ไปรวมประชุม เปนกรรมการบริหาร และเปนกรรมการตัดสินการประกวด
ของสหพันธตราไปรษณียากรระหวางประเทศ
2.3 ป พ.ศ. 2539-2543 นายสุรจิตร กองวัฒนา อดีต นายก ส.ต.ท. ไดรับเลือกตั้งเปนรองประธานสหพันธ
ตราไปรษณียากรแหงเอเซีย (FIAP VICE-PRESIDENT)
2.4 ป พ.ศ. 2543-2544 นายสุรจิตร กองวัฒนา อดีต นายก ส.ต.ท. ไดรับเลือกตั้งเปนรองประธานสหพันธ
ตราไปรษณียากรแหงเอเซีย (FIAP VICE-PRESIDENT)
2.5 ป พ.ศ. 2544 -2548 นายสุรจิตร กองวัฒนา อดีต นายก ส.ต.ท. ไดรับเลือกตั้งเปนประธานสหพันธตรา
ไปรษณียากรแหงเอเซีย (FIAP PRESIDENT)
2.6 ป พ.ศ. 2549 -2552 นายสุรจิตร กองวัฒนา อดีต นายก ส.ต.ท. ไดรับเลือกตั้งเปนประธานสหพันธตรา
ไปรษณียากรแหงเอเซีย (FIAP PRESIDENT)
2.7 ป พ.ศ. 2553 -2556นายสุรจิตร กองวัฒนา อดีต นายก ส.ต.ท. ไดรับเลือกตั้งเปนประธานสหพันธตรา
ไปรษณียากรแหงเอเซีย (FIAP PRESIDENT) และดร.ประกอบ จิรกิติ นายก ส.ต.ท.เปนกรรมการ
(COMMITTEE MEMBER)
2.8 ป พ.ศ. 2553 -2557 นายสุรจิตร กองวัฒนา อดีต นายก ส.ต.ท. ไดรับเลือกตั้งเปนรองประธานสหพันธ
ตราไปรษณียากรระหวางประเทศ (FIP VICE- PRESIDENT)
2.9 ป พ.ศ. 2557 -2560 นายสุรจิตร กองวัฒนา อดีต นายก ส.ต.ท. ไดรับเลือกตั้งเปนประธานสหพันธตรา
ไปรษณียากรแหงเอเซีย (FIAP PRESIDENT) และดร.ประกอบ จิรกิติ นายก ส.ต.ท.เปนเลขาธิการ
(SECRETARY GENERAL)
3. กิจกรรมเพื่อเยาวชน และนักสะสม
3.1 จัดทําจุลสาร ส.ต.ท. (P.A.T. NEWSLETTER) วารสารรายเดือน เพื่อใหขาวสาร และบทความเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับตราไปรษณียากร เพื่อแจกจายใหกับสมาชิก ตั้งแตป 2528 โดยพ.ต.อ. นายแพทย
พิพัฒน ชูวรเวช กรุณาใหเกียรติเปนสาราณียกรตลอดมา และตั้งแตเดือนเมษายน 2550 เปนตนมา
จนถึงปจจุบัน ไดจดั ทําวารสาร ส.ต.ท. รายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) พิมพสี่สี่ กระดาษอารตมัน ทัง้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แจกจายใหกบั สมาชิกเชนเดียวกัน
3.2 จัดกิจกรรมทุก ๆ สามหรือสี่เดือน เพื่อใหสมาชิกไดพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนความรู รวมรับ
ประทานอาหารกลางวัน หรือประมูล หรือแลกเปลี่ยนตราไปรษณียากร และสิ่งสะสมระหวางสมาชิก
งานแสดงตรา
3.3 สนับสนุนใหสมาชิกสงผลงานเขาประกวดในงานแสดงตราไปรษณียากรแหงชาติ
ไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟก และงานแสดงตราไปรษณียากรระหวางประเทศ จนไดรับ
รางวัลสูงสุด และทําชื่อเสียงใหกับประเทศไทยหลายครั้ง
3.4 ออกประกาศนียบัตรรับรองตราไปรษณียากร และสิ่งสะสมใหแกสมาชิก หรือนักสะสมที่สงสิ่งสะสม
เขามาตรวจสอบ โดยคณะกรรมการผูชํานาญการของ ส.ต.ท. ตั้งแตป 2543 เปนตนมา

4. การจัดพิมพไปรษณียบัตรที่ระลึกการจัดงานกิจกรรม ส.ต.ท.
การจัดกิจกรรม ส.ต.ท. ตั้งแตครั้งที่ 1 – 29 ไดมีการจัดพิมพไปรษณียบัตรที่ระลึกออกจําหนาย 28 ครั้ง โดย
ครั้งที่ 2 มิไดพมิ พออกจําหนาย ลักษณะไปรษณียบัตรที่ระลึก แตกตางกับไปรษณียบัตรธรรมดาอยูที่ดานซายของบัตร
จะมีการจัดพิมพภาพสอดสีสวยงามเกี่ยวกับงานสะสมตราไปรษณียากร และราคาจําหนายแผนละ 1 – 3 บาท
ภาพที่ปรากฏบนไปรษณียบัตรที่ระลึก แตละครั้ง ไดประมวลเอาไวเปนดังนี้
ครั้งที่ 1
ภาพซองจดหมาย ปากคีบ และแสตมป
ครั้งที่ 2
ไมมีการจัดพิมพ ยังคงนําเอาไปรษณียบัตรครั้งที่ 1 มาจําหนาย
ครั้งที่ 3
ภาพปากคีบ แวนขยายสองแสตมป และแสตมป
ครั้งที่ 4
ภาพแสตมปวางซอนกันหลายดวง และแวนขยาย (จัดงานเมื่อ 11 มกราคม 2519)
ครั้งที่ 5
ภาพนักสะสมคาบไปด ถือแวนขยาย อีกมือหนึ่งถืออัลบั้มแสตมป เบื้องบนทองฟามี
นกพิราบคาบจดหมาย (จัดงาน 8 กุมภาพันธ 2519)
ครั้งที่ 6
ภาพซองจดหมาย ปากคีบ และแสตมป
ครั้งที่ 7
ภาพชายอวนกําลังยึดแผนปายงานกิจกรรม ส.ต.ท. ที่กําลังลอยขึ่นบนทองฟาดวยลูกโปง
หลายสิบลูก (จัดงาน 14 มีนาคม 2519)
ครั้งที่ 8
ภาพเด็กนอยสวมแวน มือขางหนึ่งถือแวนขยาย มืออีกขางหนึ่งถือปากคีบแสตมป (จัดงาน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2519
ครั้งที่ 9
ภาพแสตมปกองหนึ่ง มีแวนขยายสอง (จัดงาน 13 มิถุนายน 2519)
ครั้งที่ 10
ภาพรูปโลก นกพิราบ ซองจดหมาย (จัดงาน วันที่ 11 กรกฎาคม 2519)
ครั้งที่ 11
ภาพแผนที่โลก และแสตมป (จัดงานวันที่ 8 สิงหาคม 2519) และเนื่องในการประชุมให
ส.ต.ท.ดวย
ครั้งที่ 12
จัดทําเปนรูปแสตมปภาพผูหญิงในราศีกันย (จัดงานวันที่ 12 กันยายน 2519)
ครั้งที่ 13
จัดทําเปนรูปแสตมปภาพตาชั่งในราศีตุลย (จัดงานวันที่ 10 ตุลาคม 2519)
ครั้งที่ 14
จัดทําเปนรูปแสตมปภาพแมงปองในราศีพจิ ิก (จัดงานวันที่ 14 พฤศจิกายน 2519)
ครั้งที่ 15
จัดทําเปนรูปแสตมปภาพคนยิงธนู ซึ่งรางกายสวนลางเปนมาในราศีธนู (จัดงานวันที่ 12
ธันวาคม 2519)
ครั้งที่ 16
จัดทําเปนรูปแสตมปภาพมังกรในราศีมังกร (จัดงานวันที่ 9 มกราคม 2520)
จัดทําเปนรูปแสตมปภาพคนกับปลาในราศีกุมภ (จัดงานวันที่ 13 กุมภาพันธ 2520)
ครั้งที่ 17
ครั้งที่ 18
จัดทําเปนรูปแสตมปภาพปลาคูในราศีมีน (จัดงานวันที่ 13 มีนาคม 2520)
ครั้งที่ 19
จัดทําเปนรูปแสตมปภาพแพะในราศีเมษ (จัดงานวันที่ 10 เมษายน 2520)
ครั้งที่ 20
จัดทําเปนรูปแสตมปภาพวัวในราศีพฤษภ (จัดงานวันที่ 8 พฤษภาคม 2520)
ครั้งที่ 21
จัดทําเปนรูปแสตมปภาพชายหนุมเปาป หญิงสาวดีดพิณในราศีเมถุน (จัดงานวันที่ 12
มิถุนายน 2520)
ครั้งที่ 22
จัดทําเปนรูปแสตมปภาพปูในราศีกรกฎ (จัดงานวันที่ 10 กรกฎาคม 2520)
ครั้งที่ 23
จัดทําเปนรูปแสตมปภาพราชสีหในราศีสิงห (จัดงานวันที่ 7 สิงหาคม 2520)
ครั้งที่ 24
จัดทําเปนรูปแสตมปภาพกลวยไมไทย (จัดงานวันที่ 11 กันยายน 2520)

ครั้งที่ 25
ครั้งที่ 26
ครั้งที่ 27
ครั้งที่ 28
ครั้งที่ 29

จัดทําเปนรูปแสตมปภาพกลวยไมไทย (จัดงานวันที่ 9 ตุลาคม 2520)
จัดทําเปนรูปแสตมปภาพกลวยไมไทย (จัดงานวันที่ 13 พฤศจิกายน 2520)
จัดทําเปนรูปแสตมปภาพกลวยไมไทย (จัดงานวันที่ 10 ธันวาคม 2520)
จัดทําเปนรูปแสตมปภาพกลวยไมไทย (จัดงานวันที่ 8 มกราคม 2521)
จัดทําเปนรูปแสตมปภาพกลวยไมไทย (จัดงานวันที่ 19 กุมภาพันธ 2521)
รายนามนายก ส.ต.ท. ตัง้ แตอดีตถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2518 – 2557)
พ.ศ. 2518 – 2526
นายเชาว
ทองมา
พ.ศ. 2527
นายภักดี
ยงวณิชย
พ.ศ. 2528 – 2534
นายประกายเพ็ชร
อินทุโศภณ
พ.ศ. 2535 – 2544
นายสุรจิตร
กองวัฒนา
พ.ศ. 2545 – 2547
นางเยาวณี
นิรันดร
พ.ศ. 2548 – 2549
นางเยาวณี
นิรันดร
พ.ศ. 2550 - 2551
นางเยาวณี
นิรันดร
พ.ศ. 2552 - 2553
ดร.ประกอบ
จิรกิติ
พ.ศ. 2554 - 2555
ดร.ประกอบ
จิรกิติ
พ.ศ. 2556 - 2557
ดร.ประกอบ
จิรกิติ
----------------------------------ขอมูลถึง ณ 15 มีนาคม 2557

