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       ประเทศไทย จังหวัด          
ประกาศศักดา รับ 2 รางวัลภาพถ่าย 

ปักธงไทยกลางกรุง ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา 

 
          มีนาคม 2551 
                                ช านาญฤทธิ์ ได้เดินทางไปรับรางวัล             
นานาชาติ   

1. ถ้วยรางวัล outstanding Achievement  in Amateur Photography Award for 
2008 (           นานาชาติ                

2. เหรียญรางวัล Photographer of Merit Award (ช่างภาพดีเด่น) 
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ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเอเชีย 
 
สมยศ ช านาญฤทธิ์ เป็นช่างภาพไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่ึงในช่างภาพ เด่น Out 
standing Photographer)  เพื่อเข้าร่วมงาน The International Society of Photographers 
Annual Convention and Symposium ณ เมือง ลาสเวกัส รัฐเนวาด้า ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ระหว่าง วันที่ 27-30 มีนาคม 51 โดยได้ส่งภาพผลงานเข้าร่วม ชื่อ NAGA 
เป็นภาพ พญานาคประดับบนหลังคาวัด พระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย  
  
ผู้เข้าร่วมงาน 
 ช่างภาพมืออาชีพ จากท่ัวโลก จ านวน หน่ึงพันคน สมาคมถ่ายภาพจากรัฐ และ ประเทศต่าง ๆ กว่า 

100 ประเทศ ส่ือมวลชน ช่างภาพภาพ หนังสือพิมพ์ USA Post, ช่างภาพ ผู้สร้างชื่อให้กับ John 
Lennon, Elvis, Tina Tuner, อาจารย์สอนถ่ายภาพในมหาวิทยาลัย ต่างๆ 

29 มีนาคม 2551 
ได้บรรยายเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทย  ท าให้ช่างภาพ และ
สื่อมวลชน สนใจเป็นจ านวนมาก 

 

  
 
งาน Table Photo Show ได้ จัดโชว์ภาพ สถานที่ท่องเที่ยว ของประเทศไทย และ แจก 
Postcard วัดพระธาตุผาเงา ด้านหลังอธิบายข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสถานที่แหง่น้ี และ มีตรา 
Amazing Thailand แก่ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 500 ใบ 
 

30 มีนาคม 51 
ช่างภาพไทย รับสองรางวัล และ คนเดียวใน 
เอเชีย 
 
รางวัล Merit Award และ ในจ านวนเดียวกัน ได้มีการมอบรางวัล  Standing out of 
Photographer 2008  และ บันทึกในท าเนียบช่างภาพเด่น ระดับนานาชาติ ของ ISP 
International Society of Photographers 
 
สมยศ ช านาญฤทธิ์ และได้รับรางวัล เพียงผู้เดียว จากภาคพื้นเอเชีย  
รับรางวัลที่ได้คร้ังนี้ คือ 

 ถ้วยรางวัล Standing out of Photographer 2008 
 เหรียญรางวัล Merit award  
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ธงไทย สะบัดกลางกรุง ลาสเวกัส 
การฉลองรางวัล จัดขึ้นที่ Convention Hall โรงแรม Riviera Hotel ใจกลางกรุง Las Vegas 
มีการแสดงความยินดีกับช่างภาพไทย มีการฉายภาพของช่างภาพไทยขึ้นจอ LCD และมี 
Presenter ในงาน ถือป้าย Amazing Thailand พร้อม สะบัดธงไทยแสดงความยินดี ท าให้
นักข่าว สื่อมวลชน และ ช่างภาพ ให้ความสนใจประเทศไทย เป็นอย่างมาก 
 
 
 
 

 

 
 

ช่างภาพไทยได้รับเชิญให้ไปบรรยาย  
ที่วิทยาลัย ใน สหรัฐอเมริกา 
บรรยายพิเศษที่  Imperial Valley Collage 
หลังจากรับรางวัลที่ Las Vegas ได้รับเชิญโดย อาจารย์ Jorge Estrada เพื่อบรรยายพิเศษ 
เกี่ยวกับประสบการณ์ในดา้นการถ่ายภาพ และ แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศไทยแก่นักศกึษา Imperial Valley Collage   เป็นเวลา 3 วัน  
 

 

 
Imperial Valley College เป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษา มีนักศึกษา 6,000 พันคน อยู่ใน 
Imperial Valley เป็นแหล่งผลิตเกษตรกรรม ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา 120 ไมล์ ทางทิศ
ตะวันออก ห่างจากเมือง San Diego15 ไมล์ ไปทางเหนือ ห่างจาก Mexicali, Mexico 15 
ไมล์  Imperial Valley Collage ได้รับรางวัล เกี่ยวกับศิลปะ และ วิทยาศาสตร์  2 ปีซ้อน  
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8 เมษายน 2551  
กลับถึงประเทศไทย ได้รับการต้อนรับจากสื่อมวลชน 
และหน่วยงานต่าง ๆ 

 

  
 
 
ถึงเชียงใหม่ด้วยสายการบินไทย เวลา 15.30 น. ได้รับการต้อนรับจากส่ือมวลชน 
และ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้สัมภาษณ์ แก่ส่ือมวลชน ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
เก่ียวกับรางวัลที่ได้รับ และกล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน  
 
 

สิ่งที่ได้รับในการร่วมงานครั้งนี้ 
 

1. น ารูปแบบการจัดการมาใช้กับการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย  ISP ได้สร้าง
ความส าเร็จเป็นอย่างสูงในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของ สหรัฐอเมริกา ศิลปะการ
ถ่ายภาพเป็นสิ่งจ าเป็น ต่อการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง สมยศ ช านาญฤทธิ์ ฐานะ
หนึ่งในคณะกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ศึกษาวิธีการและ 
แนวทางความส าเร็จ เพื่อน ามาปรับปรุง การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

2. ได้ประชาสัมพันธ์ ประเทศไทย   ISP Convention and Symposium เปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้น าเสนอ ศิลปวัฒนธรรม ของประเทศตนเอง และ แรง
บันดาลใจในการถ่ายภาพ ต่อหน้าสื่อมวลชนนานาชาติ 

3. น าเสนอศิลปะ วัฒนธรรม ที่มีคุณค่า ผ่านภาพถ่าย ของประเทศไทย  ซึ่งมีผล
ต่อการท่องเที่ยว ประเทศไทย โดยได้จดัแสดงภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ใน
งาน Table Photo Show 

4. ได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการจัดการของ ISP Miss. Ashley 
เพ่ือน า Convention คร้ังต่อไปมาจัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทาง ISP ได้ตอบ
รับ และ ขอพิจารณาข้อเสนอ ต่อไป 

 
 
ขอขอบคุณ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จงัหวัดเชียงใหม่ 

 
 


