คํานําในการพิมพ์ ฉบับ พ.ศ. 2555
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จเจิมแผ่นศิลาฤกษ์
อาคาร ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อ 27 มิถนุ ายน 2545 แล้ วทรงพระกรุณา
เสด็ จเปิ ดอาคาร ศรี ศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยี สารสนเทศ เมื่ อ 20 สิ งหาคม 2549
ภราดา ดร. ประทีป มาร์ ตนิ โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคณ
ุ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ สง่ เสริ มให้ ผม
เขียนอัตชีวประวัตเิ พื่อทูลเกล้ าฯ ถวาย และแจกผู้ร่วมงานเป็ นที่ระลึก ผมจึงใช้ เวลาประมาณ 1 เดือน
เขี ย นอัตชี ว ประวัติ โดยใช้ ชื่ อว่ า “บุ รุ ษคอมพิ วเตอร์ แห่ งเอเชี ยและบิ ดาอิ น เทอร์ เ น็ ต ไทย”
พิมพ์ 5,000 เล่ม ทูลเกล้ าฯ ถวาย และแจกเกือบหมดในวันเสด็จทรงเปิ ดอาคาร นัน้
ถึง พ.ศ. 2555 คือประมาณ 8 ปี หลังจากที่ ทรงพระกรุ ณาเสด็จทรงเปิ ดอาคารแล้ ว
มีข้อมูลใหม่ๆ สมควรจะรวบรวมไว้ ในอัตชีวประวัติ อาทิ การได้ รับขนานนามเป็ น “บิดาอีเลิร์นนิ่ง
ไทย” โดย ศูนย์ชีวประวัตินานาชาติ เคมบริ ดจ์ ประเทศอังกฤษ การที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ
ให้ เข้ าเฝ้ารับพระราชทานนํ ้าสังข์ ที่ผมอายุครบ 72 ปี การจัดงาน International Conference on IT
to Celebrate Prof. Dr. Srisakdi Charmonman’s 72 Birthday” มี 62 บทความ จาก 19 ประเทศ
การได้ เป็ นเจ้ าของ 3 ฟอนต์ ใน 13 ฟอนต์ แห่งชาติ โดย 3 ฟอนต์ นัน้ ชื่ อ ฟอนต์ ศรี ศัก ดิ์
ฟอนต์ จามรมาน และ ฟอนต์ ชาร์ มออฟเอยู แต่ละฟอนต์ ใน 3 ฟอนต์นนั ้ มีผ้ ดู าวน์โหลดไปใช้
มากกว่าฟอนต์อื่นๆ ในอีก 10 ฟอนต์ที่เหลือ การที่หลักสูตร Ph.D. in eLearning Methodology
หรื อปริ ญญาเอกด้ านวีธีวิทยาอีเลิร์นนิ่ง ที่ผมยกร่ างเป็ นหลักสูตรแรกและยังคงเป็ นหลักสูตร
เดียวในโลก ณ พ.ศ. 2554 การได้ เป็ น Fellow of the Royal Institution of Great Britain การ
ได้ เป็ นบุคคลต้ นแบบในวารสารและวีรบุรุษ ในรายการโทรทัศน์ เป็ นต้ น นอกจากนัน้ ก็ ได้
ปรับปรุงแก้ ไขของเดิม อาทิ ปรับปรุ งบทที่ 2 “ลูกคนที่ 25 ของพระยานิติศาสตรไพศาล” โดย
เติม “และหลานเขยกรมหลวงชุมพรฯ” เป็ นต้ น สรุ ปแล้ วผมได้ ปรับปรุ งหนังสืออัตชีวประวัติ
เรื่ อง “บุรุษคอมพิวเตอร์ แห่งเอเชียและบิดาอินเทอร์ เน็ตไทย” ที่มี 37 บท พิมพ์ เมื่อ พ.ศ.
2547 จํานวน 5,000 เล่ม เป็ น “บุรุษคอมพิวเตอร์ แห่งเอเชีย บิดาอินเทอร์ เน็ตไทย และบิดา
อีเลิร์นนิ่งไทย” มี 46 บท จัดพิมพ์ 10,000 เล่ม มีญาติสนิทมิตรสหายกล่าวว่า ฉบับต่อไปคง
เป็ นเมื่ออายุ 80 ปี 84 ปี 90 ปี และ 96 ปี
หวัง ว่า หนัง สื อ เล่ม ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555 นี ้ จะมี ผ้ ูส นใจนํ า ไปศึก ษาหาข้ อ มูล และ
นําไปใช้ ประโยชน์อะไรได้ บ้าง และหากมีที่ขาดตกบกพร่องอย่างไร ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี ้ด้ วย

X. ศรี ศกั ดิโ์ ปรดักชัน่ จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์
X.1 รายการวิทยุ FM 97
X.2 รายการวิทยุ FM 92.5
X.3 รายการวิทยุ AM 891, AM 819
X.4 รายการโทรทัศน์มลู นิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
X.5 รายการโทรทัศน์ภาษาไอทีวนั ละคํา วันละ 5 นาที
X.6 รายการโทรทัศน์ขา่ วอินเทอร์ เน็ตจากเจ็ดประเทศ สัปดาห์ละ 30 นาที
X.7 รายการโทรทัศน์รวยด้ วยอินเทอร์ เน็ต เดือนละ 1 ชัว่ โมง
X.8 รายการโทรทัศน์อินเทอร์ เน็ตเซ็กส์ เดือนละ 1 ชัว่ โมง

