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บันทึกคณะกรรมการโครงการ เฉลิมพระเกียรติ

พรรษามหาราชา

อัจฉริยภาพทางภาษาพัฒนาได้ ไตรกีฬาภาษาไทย
คือ คาตอบ
ที่ ฉภก ๘๔/๐๐๑/ ๐๓/ ๒๕๕๖ (พิเศษ ผส)
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เรือ่ ง สรุปการแถลงข่าวขยายเวลาจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา
ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงาน
เรียน ฯพณฯ พลอากาศเอกกาธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานคณะที่ปรึกษา, ที่ปรึกษา, ประธานกิตติมศักดิ์, ประธานอานวยการ,
รองประธานฯ, ประธานดาเนินงาน, คณะกรรมการ, อาสาสมัคร, ผู้สนับสนุน, สือ่ มวลชนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
อ้างถึง สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ภาพถ่าย

การแถลงข่าวเริ่มเวลาประมาณ ๑๔.๒๐ น.
รายนามผู้เข้าร่วมการแถลงข่าว (เสวนา)
๑. คุณน้อม พงศ์กัญจนานุกูร อดีตหัวหน้าช่างภาพส่วนพระองค์ ประธานเตรียมการกิตติมศักดิ์ และประธาน
ดาเนินงาน นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๙ "๙๙ ช่างภาพในรัชกาลที่๙"
๒. ดร.ประพัฒน์ โพธิวรคุณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประธานอานวยการ
๓. ม.ร.ว. จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ท่านที่ ๑ รองประธานอานวยการและประธานเรียนดีเพื่อ
พ่อ ทาดีเพื่อพ่อ
๔. มล.เติมแสง สรรพโส อดีตผู้อานวยการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม รองประธานเรียนดีเพื่อพ่อ
ทาดีเพื่อพ่อ
๕. ผศ.ดร.นเรศ พันธราธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต แทน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รังสิต ประธานจัดการแข่งขัน พัทยา ไตรกีฬาภาษาไทย ห่างไกลยาเสพติด
๖. คุณสงคราม โพธิวิไล อดีตนายกสมาคมสยามคัลเลอร์สไลด์ ประธานจัดการประกวดภาพถ่ายเมืองไทยเมือง
ท่องเที่ยว ครั้งที่ ๗ "ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท"
๗. คุณสยาม ทรัพย์สีทอง ช่างภาพผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานจัดการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยวเมือง
พัทยาด้วยกล้องดิจิตอล ครั้งที่ ๗
๘. คุณอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้ช่วยผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง, ประธานจัดการแข่งขัน
จักรยานแรลลี่ถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ครั้งที่ ๒
๙. คุณเสริมศักดิ์ สภานนท์ เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้นาเสนอนโยบายและแผนปฏิบัติการ รองประธานฯ/เลขาธิการ,
ประธานดาเนินงานท่องโลกพื่อมิตรภาพและสันติภาพ, ประธานดาเนินงานภาพถ่ายแห่งความทรงจา
๑๐. ดร.วิภาดา ล้าพงษ์ หญิงไทยไขข่าว ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑๑. คุณรัชดา ชมจินดา ผู้อานวยการมูลนิธิเพื่อเด็กไทย
๑๒. อาจารย์โอฬาร น้อยช้อย ศิลปินอิสระ ผู้ประพันธ์เพลงเทิดพระเกียรติฯ คีตะราชันย์
๑๓. คุณธนันท์ชัย ธนภพพิสิษฐ์ ศิลปินอิสระ ผู้ขับร้องเพลง เทิดพระเกียรติฯ
๑๔. คุณธนากฤช หน่อเทพ ศิลปินอิสระ แขกผู้มีเกียรติ
๑๕. คุณอุทัยวรรณ กสานติ์ตระกูล ผู้แทนจากสานักงานจังหวัดนนทบุรี
๑๖. คุณชิติสรรค์ ธรรมวิทยฺกุล ช่างภาพอาวุโสเจ้าของนสพ.รอยธรรม, กรรมการ "๙๙ ช่างภาพในรัชกาลที่ ๙"
๑๗. คุณศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ ผู้จัดการโรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ แคราย
...../..... ๑๘ คุณกรติชัย
เด็กดีมีวินยั คือ หัวใจไทยทัง้ ชาติ เด็กฉลาด คือ นักปราชญ์ของชาติไทย
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๑๘. คุณกรติชัย บุญญานิชยกุล เจซีไอ.เซเนเตอร์ ๔๓๔๓๖ สมาชิกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย
๑๙. นายปฏิพล กมลโต ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์นานาผู้นา ประธานฝ่ายประสานงาน
๒๐. ดร.อาทิตา ชูตระกูล ผู้จัดการบริษัทเอซีสตาร์ จากัด กรรมการเลขานุการ
๒๑. น.ส. อัญมณี สีชาด กรรมการเลขานุการ "๙๙ ช่างภาพในรัชกาลที่ ๙"
๒๒. คุณรังษิมา อยู่ดี ผู้ช่วยกรรมการเลขานุการ
๒๓. น.ส.รัตินากร บารุง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาสาสมัคร
๒๔. น.ส.ศิริลักษณ์ ปัญญศิริ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาสาสมัคร
๒๕. คุณคณิต ตะเภาพงษ์ ผู้สื่อข่าวจาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
๒๖. คุณนภาพันธ์ ตาดทอง ผู้สื่อข่าวจากสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
๒๗. คุณประเสริฐ สังขทัต ผู้สื่อข่าว นสพ.เดลินิวส์ ประจาจังหวัดนนทบุรี
๒๘. คุณต่อศักดิ์ ทรัพย์ไพบูลย์ ผู้สื่อข่าว นสพ.อัศจรรย์
๒๙. คุณกรองทอง มณีสิน ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุ มก AM 1107
๓๐. คุณวีราภรณ์ แย้มกลิ่น ผู้สื่อข่าว 4 Channel
๓๑. คุณเจนจิรา ใยม่วง ผู้สื่อข่าว 4 Channel
๓๒. คุณชัยวัฒน์ ตุงคะบุรี ผู้สื่อข่าว 4 Channel
๓๓. คุณกวินพร มณีสิน ผู้สื่อข่าว OK Nation.net

ดร.อาทิตา ชูตระกูล พิธีกร แนะนาผู้เข้าร่วมการแถลงข่าว
กล่าวต้อนรับโดย คุณศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ ผู้จัดการโรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ แคราย
แนะนาอาจารย์โอฬาร น้อยช้อย ศิลปินอิสระ ผู้ประพันธ์เพลงคีตะราชัน น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชสดุดีเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่าความเป็นมาของบทเพลงให้ผู้เข้าร่วมงานรับทราบ และนาบทเพลงมาขับร้องสด
ครั้งแรกจานวน ๒ เพลง ให้เกียรติขับร้องโดยคุณธนันท์ชัย ธนภพพิสิษฐ์
ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย คุณน้อม พงศ์กัญจนานุกูร, ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์, ดร.ประพัฒน์ โพธิวรคุณ, ผศ.
ดร.นเรศ พันธราธร, และอาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล ดาเนินรายการโดยคุณเสริมศักดิ์ สภานนท์
เสริมศักดิ์
กล่าวถึง... ความสูญเสียอันเกิดจากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทาให้ทรัพย์สินต่างๆ และ
ผลงานที่เตรียมสาหรับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา ที่พร้อมดาเนินการเสียหาย
ทั้งหมดมูลค่าหลายล้านบาท จึงขยายเวลามาดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่ได้แถลงข่าวอย่างเป็น
ทางการโดย ฯพณฯ พลอากาศเอกกาธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานคณะที่ปรึกษา ที่กรม
ประชาสัมพันธ์เมื่อวันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ต่อมาพบว่าไม่สามารถดาเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากผลงานหลายท่านที่เสียหายจากปัญหามหาอุทกภัยบางท่านได้เสียชีวิตแล้ว และ
ผมเกิดอุบัติเหตุ "เอ็นข้อเท้าขาด" ต้องผ่าตัดด่วนและเข้าเฝือกรักษาอาการหลายเดือนทาให้ไม่สามารถ
ติดตามงานต่างๆ ให้เรียบร้อย โดยเฉพาะผลงานภาพถ่าย "๙๙ ช่างภาพในรัชกาลที่ ๙" ที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์, กิจกรรมอบรมเทคนิคการถ่ายภาพและการประกวดภาพถ่าย, กิจกรรมเรียนดีเพื่อพ่อ
ทาดีเพื่อพ่อ และการแข่งขัน "ไตรกีฬาภาษาไทย" ผลงานการค้นคว้าที่ประสบความสาเร็จ ส่งเสริม
ทักษะพัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาไทย ส่งเสริมการคิด อ่าน และเขียนให้ถูกต้องรวดเร็ว รณรงค์ให้
เยาวชนร่วมเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอย่างยั่งยืน
.../... ฯพณฯ องคมนตรี
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คุณน้อม

เสริมศักดิ์

ม.ร.ว.จักรรถ

เสริมศักดิ์

พรรษามหาราชา
คือ คาตอบ

ฯพณฯ องคมนตรี ประธานคณะที่ปรึกษา, ท่านประธานเตรียมการและท่านประธานอานวยการ มี
ความเห็นพ้องกันว่าควรขยายเวลาดาเนินการอีกครั้งเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
หลังถอดเฝือกผมจึงอาสาเดินทาง ๗๗ จังหวัด ตามนโยบายเพื่อทาประชาสัมพันธ์ และกาหนดแถลงข่าว
ขยายเวลาดาเนินการอีกครั้งในวันนี้ ขอขอบพระคุณคุณศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ ผู้จัดการโรงภาพยนตร์
เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ แคราย ที่กรุณาสนับสนุนสถานที่สาหรับการแถลงข่าวในวันนี้ และขอบพระคุณ
คณะกรรมการและสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมการแถลงข่าว
ขอกราบเรียนเชิญคุณน้อมท่านประธานกิตติมศักดิ์ให้เกียรติเปิดการแถลงข่าว
ผมรู้สึกมีความยินดี ที่ได้รบั เชิญให้เป็นประธานจัดงานนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่คุณ
เสริมศักดิ์ริเริ่มจัดงาน ก้าวสู่ปีทอง และจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหา
ราชาในวันนี้ ภาพถ่ายพระราชกรณียกิจเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ทาให้ประชาชนได้มีโอกาสชื่นชม
พระบารมีผ่านภาพถ่ายผลงานที่ผมเป็นผู้ฉาย คราวนี้คณ
ุ เสริมศักดิ์ได้เชิญผลงานของช่างภาพสื่อมวลชน
แขนงต่างๆ และช่างภาพกิตติมศักดิ์ที่มีโอกาสตามเสด็จในพระราชพิธีและพระราชกรณียกิจต่างๆ มา
ร่วมจัดแสดง ประชาชนจะได้ชื่นชมผลงานภาพถ่ายในมุมมองที่แตกต่าง.....
เมื่อเริ่มงาน ก้าวสู่ปีทอง ผมได้รับเกียรติจากบุคคลต่างๆ มากมาย หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ เป็น
บุคคลท่านหนึ่งที่กรุณาให้คาแนะนาและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ท่านดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ฝ่ายต่างประเทศ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวางแผนจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ จึงนาโครงการเรียนดีมี
รางวัลที่คุณสนั่น อังอุบลกุล ให้เกียรติเป็นประธานกลับมาดาเนินการอีกครั้งในชื่อใหม่ว่า เรียนดีเพื่อพ่อ
ทาดีเพื่อพ่อ เดิมเรียนเชิญศาสตราจารย์กิตติคุณธงทอง จันทรางศุ อดีตเลขาธิการสภาการศึกษาเป็น
ประธาน แต่เมื่องานต้องขยายเวลาท่านขึ้นดารงตาแหน่งปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ท่านขออยู่เบื้องหลัง
ผมจึงกราบเรียนเชิญหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ เป็นประธาน ผมรอคาตอบอยู่หลายเดือนเนื่องจาก
ท่านติดภารกิจพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ต่อมาท่าน
ได้กรุณาให้เกียรติตอบรับเป็นปประธานก่อนผมเข้าโรงพยาบาลเพียงไม่กี่สัปดาห์ ผมจึงขอกราบเรียน
เชิญท่านให้เกียรติกล่าว.......
ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินี้ ผมยินดีที่ได้รจู้ ักคุณเสริมศักดิ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ เมื่อเข้ามาหา
ผมเรายังไม่รู้จักกันมาก่อน แต่เมื่อผมทราบถึงความกล้าหาญที่คุณเสริมศักดิ์ เดินทางไปเรียนหนังสือที่
ประเทศอังกฤษ ผมมั่นใจว่าคนๆ นี้ไม่ใช่ธรรมดา มีความมานะอดทนเป็นอย่างยิ่ง เพราะคุณเสริมศักดิ์
เดินทางไปเรียนด้วยจักรยานสองล้อ เมื่อเรียนหนังสือได้รับประโยชน์จากการเล่นเกมครอสเวิร์ดยังนึก
ถึงคนไทย และคิดเกมครอสเวิร์ดภาษาไทยขึ้น นับเป็นสิ่งที่ดี เป็นความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ ผมมั่นใจว่าสิ่งที่
คุณเสริมศักดิ์คิดและทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุ่มเททั้งกาลังกายและกาลังทรัพย์ ผมจึงยินดีร่วมเป็น
ประธานและพร้อมที่จะร่วมทางานด้วยความเต็มใจ ผมเองชอบเกมครอสเวิร์ดมากและชอบเล่นมาตั้งแต่
เด็ก ทุกวันนี้ก็ยังเล่นเกมครอสเวิร์ดทุกคืนก่อนนอน ..........
งานเฉลิมพระเกียรติที่จัดมาอย่างต่อเนื่องและการแข่งขันเกมวงปริศนาอักษรไขว้ ซึ่งปัจจุบันเป็นการ
แข่งขันไตรกีฬาภาษาไทยคงจะไม่ประสบความสาเร็จถ้าไม่มีบุคคลท่านนี้ ท่านดร.ประพัฒน์ โพธิวรคุณ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ท่านกรุณาให้เกียรติเป็นประธานอานวยการ
ตั้งแต่ผมริเริ่มจัดการแข่งขันเกมวงปริศนาอักษรไขว้ระดับประเทศครั้งแรกที่สวนสยาม ได้รับพระมหา
กรุณาธิ คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศสูงสุด
ท่านเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งชีวิตของผม ผมขอ
กราบเรียนเชิญท่าน......
.../... คุณประพัฒน์
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ผมเห็นด้วยกับท่านหม่อมราชวงศ์จักรรถครับ ผมเป็นอดีตประธานสภาอุตสาหกรรม เป็นประธานบริษัท
กันยงอีเล็คทริก จากัด (มหาชน) เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เมื่อผม
ทราบข่าวว่าการแข่งขันไตรกีฬาภาษาไทยรอบปฐมฤกษ์ที่ผ่านมา เด็กไทยทาคะแนนรวมน้อยกว่าเด็กจีน
ผมเองรู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมาก เราคงต้องร่วมมือส่งเสริมกันต่อไป ขอขอบคุณ ดร.นเรศที่ให้เกียรติ
มาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้ ผมฝากขอบคุณท่านดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่ท่านเห็นคุณค่าของการแข่งขัน
ไตรกีฬาภาษาไทยและรับช่วงไปดาเนินการต่อ ผมรู้จักคุณเสริมศักดิ์มานานกว่า ๔๐ ปี ได้เห็น
ความสาเร็จในการทางานและผลงานต่างๆ ที่ทามาอย่างมุ่งมั่น ผมเองเรียนที่ประเทศอังกฤษ ได้รับ
ประโยชน์จากการเล่นเกมครอสเวิร์ด ทาให้เรียนรู้คาศัพท์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ต่อมาเมื่อไปเรียนที่
ประเทศญี่ปุ่นไม่มีเกมดังกล่าว จึงต้องท่องคาศัพท์ทุกวันเพื่อให้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว นโยบายต่างๆ ที่
คุณเสริมศักดิ์เตรียมการนับว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์เป็นอย่างมาก วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณรัชดา ชม
จินดา ผู้อานวยการมูลนิธิเพื่อเด็กไทย ท่านยินดีร่วมเป็นเจ้าภาพดาเนินการช่วงต่อขยายเวลา ผมขอ
แนะนาและขอขอบคุณท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน ผมมั่นใจว่าด้วยความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย การจัด
งานต่างๆ จะประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์.....
ขอบพระคุณท่านประธาน ยังมีบุคคลสาคัญอีกท่านหนึ่งบนเวทีแห่งนี้ที่กรุณาให้คาแนะนาและให้ความ
สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ไตรกีฬาภาษาไทย เมื่อทราบว่าผมมีความปรารถนาที่จะนาเกมหมากคา
ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ท่านได้กรุณาให้ภาควิชาออกแบบร่วมดาเนินการ คาดว่าจะได้เห็นต้นแบบในเร็วๆ นี้ และเมื่อผมเตรียม
จัดทาคาอธิบายภาษาจีนสาหรับงานนิทรรศการภาพถ่าย ท่านก็ให้ความสนับสนุนด้วย ผมขอเรียนเชิญ
ผศ.ดร.นเรศ พันธราธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมแถลงครับ...
ผมเห็นด้วยกับทุกท่านที่กล่าวมา เมื่อผมได้พบคุณเสริมศักดิ์ครั้งแรก ท่านไปพบผมที่มหาวิทยาลัยรังสิต
ผมรู้สึกชื่นชมในผลงาน ความคิด ความทุ่มเททั้งกาลังกายและกาลังทรัพย์ ทางานอย่างมุ่งมั่นเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาภาษาไทย ผมจึงยินดีร่วมงานและอาสาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไตรกีฬาภาษาไทย
ในปีนี้ และกาลังเตรียมจัดทาโปรแกรมเพื่อรองรับการตรวจให้แล้วเสร็จสามารถประกาศผลภายในวัน
เดียวกัน สาหรับการจัดทาต้นแบบเกมหมากคาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผมได้มอบหมายให้อาจารย์คณะออกแบบดาเนินการร่วม
กับคุณเสริมศักดิ์ ขณะนี้ได้ร่วมกันพิจารณาและได้รับอนุมัติจากท่านดร.อาทิตย์มอบหมายให้ช่างสิบหมู่
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ต่อมาทราบว่างานนี้เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มีนิทรรศการ
ภาพถ่าย "๙๙ ช่างภาพในรัชกาลที่ ๙" แล่ะตรียมจัดทาคาอธิบาย ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศจีนและมีความชานาญ ผมรู้สึกยินดีและ
ปรารถนาที่จะร่วมสนับสนุนการแปลเป็นภาษาจีน....
วันนี้นอกจากจะแถลงข่าวเรื่องการขยายเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ยังวัตถุประสงค์หลัก คือ
การจัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยวเมืองพัทยาด้วยกล้องดิจิตอล ครั้งที่ ๗ ที่ขยายเวลา
มาดาเนินการในปีนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสยาม ทรัพย์สีทอง ช่างภาพผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานและเป็น
วิทยากร และมีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง คือ การประกวดภาพถ่ายเมืองไทยเมืองท่องเที่ยว ครั้งที่ ๗ ซึ่งจะเป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเสด็จพระราชดาเนินไปยังจังหวัดต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่
ต่อมาเกิดความเปลี่ยนแปลงมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดประโยชน์ หลายรูปแบบ อาทิ เป็นเขื่อน เป์นสถาน
ที่เพาะปลูก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น จึงให้ชื่อการประกวดว่า "ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท"
ได้รับเกียรติจากอาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล ประธาน ขอเรียนเชิญท่านแถลง...
.../... อาจารย์สงคราม
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อาจารย์สงคราม ผมมีโอกาสรู้จักและได้ทางานร่วมกับคุณเสริมศักดิ์ ตั้งแต่คุณเสริมศักดิ์เป็นเลขาธิการสมาคมถ่ายภาพ
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีโอกาสทางานด้านการอบรมถ่ายภาพร่วมกันหลายครั้ง และ
จัดการประกวดภาพถ่ายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวมาโดยตลอด การจัดการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้
เป็นการประกวดภาพถ่าย "ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" มีนโยบายส่งเสริมให้ช่างภาพร่วมกันภาพถ่าย
ตามเส้นทางและสถานที่ในจังหวัดต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดาเนินและ
ทรงเยี่ยมราษฎรในอดีต ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ที่คุณ
เสริมศักดิ์เขียน โดยคณะกรรมการจะจัดหารางวัลให้อย่างเหมาะสม.....
เสริมศักดิ์
การประกวดภาพถ่ายในปีนี้ ผมยังนาการประกวดภาพถ่าย "จักรยานแรลลี่ถ่ายภาพท่องเที่ยวเมือง
พัทยา" กลับมาจัดอีกครั้งเป็นครั้งที่ ๒ เป็นการประกวดภาพถ่ายเชิงนิเวศน์ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองพัทยา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน กาหนดสถานที่ท่องเที่ยวประมาณ ๕ ถึง ๗ แห่ง มี
นโยบายให้ช่างภาพเดินทางโดยจักรยานสองล้อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในเวลาที่กาหนดตามกติกาแรลลี่
ได้รับเกียรติจากคุณอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้ช่วยผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง
(อดีตท่านดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมืองพัทยา ผู้ร่วมดาเนินการ
จัดจักรยานแรลลี่ถ่ายภาพท่องเที่ยวเมืองพัทยาครั้งแรก เส้นทางปราสาทสัจธรรม - ตลาดนาเกลือ
และสิ้นสุดที่บ้านสุขาวดี) และการประกวดขวัญใจช่างภาพเมืองพัทยา ซึ่งจะเป็นการจัดการประกวดที่
จะเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ณ เมืองพัทยา และก่อนจบการแถลงข่าว ผมขอเรียนเชิญท่าน
ดร.ประพัฒน์ กรุณาให้เกียรติมอบธงสัญลักษณ์การแข่งขันไตรกีฬาภาษาไทยให้แก่ท่านผศ.ดร.นเรศ ที่
บริเวณด้านหน้า และขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกัน
สุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ, ท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วม
งานแถลงข่าวการขยายเวลาในวันนี้ ขอเชิญดื่มชา/กาแฟ ของว่างและน้าถั่วเหลืองซอยโตะ ที่ดร.อาทิตา
กรุณานามาสนับสนุนด้วยครับ.......
ปิดการแถลงข่าว
นายเสริมศักดิ์ สภานนท์
รองประธาน/เลขาธิการผู้จดบันทึก
กิจกรรมทัง้ หมด อาจพิจารณาแก้ไขเปลีย่ นแปลง ตามความเหมาะสม
ประธานคณะที่ปรึกษา ฯพณฯ พลอากาศเอกกาธน สินธวานนท์ องคมนตรี (เลขาฯ ๐๒ ๒๒๐๗๔๐๔), นายน้อม พงศ์กัญจนานุกูร ๐๘๖ ๙๙๐ ๕๔๕๓,
ประธานอานวยการการ - ดร.ประพัฒน์ โพธิวรคุณ ๐๘๑ ๖๑๔ ๙๔๕๙ (เลขาฯ คุณแมว), ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ๐๘๑ ๙๘๘ ๙๓๔๙ (อ.จิรพร รักษาพล)
นายคมสัน เอกชัย (เลขาฯ ๐๓๘ ๒๗๔๔๔๔), นายอิทธิพล คุณปลื้ม (เลขาฯ คุณเล็ก ๐๓๘ ๒๕๓๑๑๑)
ประธานกรรมการประสานงาน นายปฏิพล กมลโต ๐๘๙ ๑๔๕ ๑๙๖๓, นายเสริมศักดิ์ สภานนท์ ๐๘๗ ๑๔๔ ๒๒๒๓

รายได้ทงั้ หมดหลังหักค่าใช้จา่ ย มีนโยบาย และพิจารณาโดยคณะกรรมการ เพือ่ ทาประโยชน์ ดังนี้
๑. ทูลเกล้าฯ ถวายมูลนิธใิ นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
๒. นาไปจัดตัง้ กองทุนพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขัน “ไตรกีฬาภาษาไทย”
๓. สมทบทุนมูลนิธสิ ถานสงเคราะห์เด็กพัทยา ของคุณพ่อเรย์

๐๔.๐๕ น. ๒๔/๐๓/๒๕๕๖

กรรมการผูส้ นับสนุนการดาเนินงาน คุณรัชดา ชมจินดา ผู้อานวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย
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๖

บันทึกคณะกรรมการโครงการ เฉลิมพระเกียรติ
อัจฉริยภาพทางภาษาพัฒนาได้ ไตรกีฬาภาษาไทย

พรรษามหาราชา
คือ คาตอบ
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