การปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

โครงการจัดตัง้ ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (Information
and Communication Technology for All Club: ICT for All Club) และโรงศรีสงั วาลย์ (มูลนิธอิ นุ เคราะห์
คนพิก ารในพระราชู ป ถัม ภ์ข องสมเด็จ พระศรีน คริน ทราบรมราชชนนี ) ได้จ ัด ปาฐกถาทางวิช าการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศกั ดิ์ จามรมาน
นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็ นองค์ปาฐถก เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมโรงเรียนศรีสงั วาลย์ ถนนติวานนท์ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังวัดนนทบุรี มีคณะครู
โรงเรียนศรีสงั วาลย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้ ามูลนิธิอนุ เคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี และนักเรียนโรงเรียนศรีสงั วัลย์ จํานวนกว่า ๘๐ คน เข้าร่วมรับฟงั การปาฐกถา
ในครัง้ นี้ ด้วยความซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทีท่ รงนํ าเทคโนโลยี

๒
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นเครื่องมือในการสร้างความร่มเย็นแก่พสกนิกรตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนานทีผ่ า่ นมากว่า ๖๐ ปี
ศาสตราจารย์ ดร.ศรี ศ ัก ดิ์ จามรมาน ได้ก ล่ า วว่ า พระบาทสมเด็จ เจ้า อยู่ ห ัว ทรงเห็น
ความสําคัญและประโยชน์อย่างยิง่ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรงสนับสนุ น การค้นคว้าในทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และทรงนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศทัง้ ทางด้า นเศรษฐกิจ และสัง คม อัน นํ า ไปสู่ก ารยกระดับ คุณ ภาพชีวิต ของพสกนิ ก รให้ดีข้นึ
เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงจุดประกายไอที โดยเสด็จประพาส
โรงงานไอบีเอ็ม ที่ซลิ คิ อนวอลเล่ย์ เมืองซานโฮเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกา พระวิสยั ทัศน์ใน
การเสด็จประพาสโรงงานไอบีเอ็มครัง้ นัน้ เป็ นการจุดประกายให้วงการคอมพิวเตอร์ของไทยคิดถึงการใช้
คอมพิวเตอร์เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ทดั เทียมกับประเทศทีเ่ จริญแล้ว
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ มีหลากหลาย
ด้าน ดังนี้
ด้านอักขระคอมพิ วเตอร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงสนพระทัย หลังจากที่ได้ทรงศึกษาและใช้คอมพิวเตอร์ทํา
โน้ตเพลงเมื่อประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๒๙ ต่อมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ได้ทรงทดลองใช้
โปรแกรม “ฟอนทาสติค (Fontastic)” เพื่อทรงประดิษฐ์อกั ขระคอมพิวเตอร์ (Computer Font) โดย
พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์รปู แบบตัวอักษรไทยหลายแบบ อาทิเช่น แบบจิตรลดา และแบบภูพงิ ค์ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ได้ทรงประดิษฐ์อกั ษรตัง้ แต่ขนาดใหญ่ท่สี ุดจนถึงเล็กที่สุด ยิง่ กว่านัน้ ยังทรงตัง้ พระทัยที่จะทรง
ประดิษฐ์อกั ขระคอมพิวเตอร์ในภาษาอื่นๆ เพิม่ ขึน้ อาทิ ภาษาสันสกฤตและภาษาญี่ปุ่น แต่ยงั ไม่ได้ทรง
เริม่ ประดิษฐ์อกั ขระภาษาญี่ปุ่น เพราะทรงสนทัยในอักขระเทวนาครีมากกว่า ทรงเรียกอักขระเทวนาครี
ว่า “ภาษาแขก” ซึง่ ทํายากกว่าอักขระภาษาไทย โดยทีใ่ นภาษาไทยนัน้ ไม่มกี ารนําอักขระสองตัวมาผสม
กัน แต่ในอักขระเทวนาครีถ้านําส่วนหนึ่งของอักขระตัวหนึ่งมาต่อรวมกับอีกส่วนหนึ่งของอักขระอีกตัว
หนึ่ งก็จะได้อกั ขระตัวใหม่ข้นึ การสร้างอักขระเทวนาครีนัน้ ทรงเริ่มเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม
๒๕๓๐ โดยทรงศึกษาภาษาเทวนาครีดว้ ยพระองค์เองจากพจนานุ กรมและตําราภาษาสันสกฤต รวมทัง้
ทรงสอบถามจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภาษาบาลีและสันสกฤต อาทิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และ ม.ล. จิรายุ นพวงศ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงนํ าโปรแกรมภาษาเทวนาครีออกแสดงเป็ นครัง้ แรกเมื่อวันที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ มีผสู้ งสัยว่าเหตุใดพระองค์ท่าน จึงทรงสนพระทัยในภาษาเทวนาครีหรือภาษา
แขก ก็ได้คําตอบว่า ทรงศึกษาข้อธรรมะในพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่ในภาษาแขก ทรงเห็นว่าบรรดา
ธรรมะทีล่ กึ ซึ้งและยากแก่การเข้าใจอาจจะถูกตีความผิดพลาดบิดเบือนไป ถ้าไม่ศกึ ษาจากต้นตํารับใน
ภาษาแขก
หลังจากทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช แล้วได้มผี ูท้ ูลเกล้าฯ ถวายเครื่องไอบีเอ็ม พีซี
(IBM PC) พระองค์ท่านได้ทรงแก้ซอฟต์แวร์เครื่องไอบีเอ็ม พีซี ให้เป็ นไปตามพระราชประสงค์ อาทิ
ซอฟต์แวร์ประมวลผลคํา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีช่ ่อื “ซียไู รท์เตอร์ (CU Writer)” นอกจากนี้

๓
พระองค์ท่าน ยังทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทงั ้ แบบแมคอินทอชและแบบไอบีเอ็มในงาน ทรงพระอักษร
ส่วนพระองค์ และทรงเก็บงานต่างๆ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับพระราชกรณียกิจและบทพระราชนิพนธ์ รวมทัง้ ยังได้
ทรงพัฒ นาโปรแกรมเพื่อ แสดงและพิม พ์ภ าษาไทย ภาษาสัน สกฤต และ ตัว แสดงการออกเสีย ง
(Phonetic Symbols) ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเจริญรอยตามเบือ้ งพระยุคลบาท ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศกั ดิ ์
จามรมาน จึงได้จดั ให้มอี กั ขระคอมพิวเตอร์โบราณแบบอาลักษณ์ขน้ึ อีก ๓ แบบ แบบทีห่ นึ่ง คือ “ฟอนต์
ศรีศกั ดิ ์ (Srisakdi Font)” แบบทีส่ อง คือ “ฟอนต์จามรมาน (Charmonman Font)” และแบบทีส่ าม คือ
“ฟอนต์ชาร์มแอตเอยู (Charm@Au)” โดยประกาศว่า บิดาของท่าน คือ พระยานิตศิ าสตร์ไพศาลย์ เคย
เป็ นเจ้ากรมพระอาลักษณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๗ ท่านจึงอยากเห็นคนไทย
ได้ใช้อกั ษรแบบคล้ายอาลักษณ์กนั มากขึน้ เพือ่ เป็ นการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมไทย
พระราชนิ พนธ์ และส.ค.ส. พระราชทาน
พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ห ัว ทรงใช้ค อมพิว เตอร์ใ นการทรงพระอัก ษรและบัน ทึก ข้อ มู ล
รายละเอียดด้านพระราชภารกิจ พระราชนิพนธ์ต่างๆ อาทิ เรื่อง “นายอินทร์ผปู้ ิ ดทองหลังพระ” และ
ในวาระดิถีข้นึ ปี ใ หม่ข องทุ ก ปี พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หวั จะทรงปรุง ส.ค.ส. อวยพรปี ใ หม่เ พื่อ
พระราชทานแก่ขา้ ราชการและพสกนิกรด้วยคอมพิวเตอร์ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เว้นพ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่ง
มิไ ด้พ ระราชทาน ส.ค.ส. โดยมีข่า วในหนัง สือ พิม พ์ม ติช นรายวัน ฉบับ วัน ที่ ๓๑ ธัน วาคม ๒๕๔๗
ปี ท่ี ๒๗ ฉบับ ที่ ๙๗๙๒ ว่าท่ า นขวัญ แก้ว วัช โรทัย ประธานมูล นิ ธิร าชประชานุ เ คราะห์ใ นพระบรม
ราชูป ถัม ภ์ ให้ส มั ภาษณ์ ว่ า เมื่อ วัน ที่ ๒๙ ธัน วาคม ตนได้เ ข้า เฝ้ า ฯ พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ห วั
เนื่ อ งในวโรกาสที่พ ระองค์จ ะพระราชทานพระราชดํ า รัส เนื่ อ งในวัน ปี ใ หม่ ซึ่ง หลัง จากที่พ ระองค์
พระราชทานเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงตรัสว่า ปี ใหม่ปีน้ีไม่มี ส.ค.ส.พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เพราะพระองค์ทรงทํางานอย่างหนักในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ชาวใต้ทไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อน (จากธรณีพบิ ตั ภิ ยั สึนามิ) ท่านขวัญแก้วกล่าวอีกว่า นอกจากนี้พระองค์ยงั
ทรงตรัสอีกว่า พระองค์ทรงรูส้ กึ ปลื้มใจที่คนไทยไม่ท้งิ กัน เวลาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกัน เป็ นเรื่องที่ดี
มากๆ ซึ่งการที่คนไทยได้ช่วยเหลือกันครัง้ นี้เหมือนเป็ นหลักประกันให้พระองค์ว่า เมื่อไรที่พระองค์
เดือดร้อนก็จะมีคนมาช่วย สิง่ ที่ทุกคนทําผลบุญก็จะส่งให้กบั ผูท้ ่ใี ห้การช่วยเหลือผูท้ ่เี ดือดร้อนด้วย ซึ่ง
พระองค์ทรงตรัสว่า ทรงปลืม้ ใจคนไทยทีใ่ ห้ความช่วยเหลือทุกคนไม่รงั เกียจว่าเป็ นคนชนชาติไหน
พระไตรปิ ฎกฉบับคอมพิ วเตอร์
โครงการพระไตรปิ ฎกฉบับคอมพิวเตอร์ เป็ นหนึ่งโครงการในพระราชดําริ เพื่อทําให้การศึกษา
พระไตรปิ ฎกและชุดอรรถกถา เป็ นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและแม่นยํา รวมทัง้ เป็ นการรวบรวมข้อมูล
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อสะดวกต่อการเผยแพร่ โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวน ๑,๔๗๒,๙๐๐ บาท
ให้กบั มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาพระไตรปิ ฎกและ
อรรถกถา โครงการนี้ได้พฒ
ั นาแล้วเสร็จและได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ โดยใช้ช่อื ว่า “ระบบค้น
พระไตรปิ ฎก รุน่ ที่ ๔ (Buddhist Scriptures Information Retrieval IV หรือ BUDSIR IV)” ในรูปแบบ
ซีดรี อม

๔
จากเว็บไซต์โครงการนี้ท่มี หาวิทยาลัยมหิดลจัดทําขึน้ http://budsir.mahidol.ac.th และ
www.budsir.org ได้มกี ารพัฒนาพระไตรปิ ฎกฉบับคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ผใู้ ช้
ใหม่จะต้องลงทะเบียนแล้ว เว็บไซต์จะแสดงพระไตรปิ ฎกบาลีอกั ษรโรมัน หากผูใ้ ช้ต้องการสืบค้นเป็ น
ภาษาต่างๆ ก็ทําได้ อาทิ ภาษาไทย ภาษาบาลีอกั ษรเทวนาครี และภาษาสิงหล รวมทัง้ การสืบค้นพุทธ
วจนะ ชื่อพระสูตร และชื่อบุคคล เป็ นต้น โดยมีพระไตรปิ ฎกบาลีอกั ษรไทยฉบับสยามรัฐจํานวน ๔๕
เล่ม พระไตรปิ ฎกภาษาไทยฉบับหลวงแปลจากพระไตรปิ ฎกบาลีอกั ษรไทยฉบับสยามรัฐ จํานวน ๔๕
เล่ม อรรถกถาบาลีอกั ษรไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหามกุฏราชวิทยาลัยจํานวน ๕๗
เล่ม ฎีกาบาลีอกั ษรไทย ฉบับ มหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัยจํานวน ๒๗ เล่ม และคัมภีร์สําคัญอื่นๆ
โดยเฉพาะคัมภีรท์ ใ่ี ช้เรียนในหลักสูตรเปรียญธรรมจํานวน ๒๐ เล่ม
แผนที่แสดงสภาวะอากาศ
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๘ ขณะที่ไต้ฝุ่นแองเจล่า (Angela)
ทําความเสียหายให้กบั
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และคาดว่าจะเข้าสู่ประเทศไทยในเวลาต่ อมาทางกรมอุตุนิยมวิท ยาได้แจ้งเตือน
ประชาชนชาวไทยให้เตรียมระวังอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงติดตามความ
เคลื่อนไหวของไต้ฝ่นุ นี้ และได้พระราชทานความเห็นว่าไม่ควรตระหนกแต่อย่างใดเนื่องจากไต้ฝุ่นได้
อ่อนกําลังลงเมื่อเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนาม และได้แปรสภาพเป็ นความกดอากาศขนาดย่อมเท่านัน้
ข่าวอันน่ ายินดีสําหรับชาวไทยนี้เป็ นผลสืบเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพและความก้าวลํ้าในการทรงใช้
ั นาตามเบือ้ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านแผนทีแ่ สดงสภาวะอากาศ และทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พฒ
พระยุคลบาทต่อไป
ข้อมูลจากเว็บกองทัพเรืออเมริกนั (www.npmoc.navy.mil) แองเจลล่าเป็ นใต้ฝนุ่ ทีร่ ุนแรงทีส่ ุด
สําหรับฟิ ลปิ ปิ นส์ตงั ้ แต่ พ.ศ. ๒๕๑๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ มีผเู้ สียชีวติ กว่า ๖๐๐ คน และสูญหายกว่า ๑๐๐
คน บ้านเรือนถูกทําลายกว่า ๙๖,๐๐๐ หลัง ค่าเสียหายสําหรับถนนและสะพานรวมทัง้ สิน้ ประมาณ ๗๐
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๒,๕๐๐ ล้านบาท แล้วยังมีค่าเสียหายด้านการเกษตรอีกกว่า ๑๘ ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๖๔๐ ล้านบาท แต่ประเทศไทยไม่ได้รบั ผลความเสียหายจากแองเจลล่าเลย
อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในด้านแผนทีแ่ สดงสภาวะอากาศนี้เอง
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองทรง
ครองราชย์ครบ ๕๐ ปี มูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ “ดีแอลเอฟ (DLF = Distance
Learning Foundation)” ซึง่ ท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย เป็ นประธาน ได้เริม่ โครงการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมขึน้ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยม
โรงเรียนวังไกลกังวลทีห่ วั หิน ซึง่ โครงการ “ดีแอลเอฟ อีเลิรน์ นิ่ง เฉลิมพระเกียรติ” ใช้หอ้ งเรียนทีโ่ รงเรียน
ดังกล่าว เป็ นสตูดโิ อถ่ายทอดสดการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาปี ท่ี ๑-๖ อาจกล่าวได้ว่าเป็ นแห่งเดียวใน
โลกทีใ่ ช้หลักการ “ชัน้ ละหนึ่งช่องโทรทัศน์” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ มีการถ่ายทอดการสอนไปยังโรงเรียน
มัธยมประจําจังหวัดทัวประเทศ
่
ประมาณ ๒,๗๐๐ โรงเรียน โรงเรียนเอกชนและอื่นๆ ๓๐๐ แห่ง จวบจน
พ.ศ. ๒๕๔๙ มีโรงเรียนที่ชมการถ่ายทอดสดได้ ๑๒,๒๒๑ โรงเรียน รวมทัง้ โรงเรียนมุสลิมในภาคใต้
ประมาณ ๔๐๐ โรงเรียน มีนักเรียนทีไ่ ด้รบั พระราชทานการศึกษาจากโรงเรียนวังไกลกังวลประมาณ ๒

๕
ล้านคน มีสมาชิก “ยูบซี ”ี ประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ คน มีประเทศเพื่อนบ้านที่รบั ชม ๔ ประเทศ ได้แก่
กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม นอกจากถ่ายทอดสดหลักสูตรมัธยมศึกษาแล้วยังมีรายการการศึกษา
ชุมชนหลักสูตรวิชาชีพของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั สามารถรับรายการได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dlf.ac.th
ทรงใช้อินเทอร์เน็ตเป็ นประจํา
อินเทอร์เน็ตถือกําเนิดขึ้นในอเมริกาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ในฐานะผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ท่ีมหาวิทยาลัย มิซซูรี และผู้อํานวยการโครงการวิจยั ของมูล นิ ธิวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
อเมริกนั (NSF) ขณะนัน้ ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศกั ดิ ์ จามรมาน ได้ทดลองใช้อนิ เทอร์เน็ตมาเมืองไทยครัง้
แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๐ ทีส่ ถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
มีเหตุ การณ์ครัง้ หนึ่งในอดีต ก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จะเสด็จแปรพระราชฐานไป
พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ทางในวังจะโทรศัพท์แจ้งให้ ศาสตราจารย์
ดร.ศรีศ ัก ดิ ์ จามรมาน ทราบ เพื่อ ทํ า การติด ตัง้ วงจรสื่อ สารเชื่อ มต่ อ อิน เทอร์เ น็ ต ถวายทรงใช้ง าน
ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศกั ดิ ์ จึงได้ทาํ หนังสือด่วนทีส่ ุดถึงองค์การโทรศัพท์ให้รบี เชื่อมต่อสายโทรศัพท์แบบ
พิเศษ (Leased Line) เชื่อมต่อจากแม่ขา่ ย (Server) ทีอ่ สั สัมชัญหรือเคเอสซีไปยังห้องทรงงาน และ
จัดการทดสอบว่าใช้ได้ดี บางครัง้ ทางในวังก็แจ้งให้ ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศกั ดิ ์ นํ าเครื่องคอมพิวเตอร์
ทีโ่ ต๊ะทํางานของท่านเองไปถวายให้ทรงใช้ดว้ ย รวมทัง้ ได้มกี ารติดตัง้ วงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็ นการ
ถาวรให้โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อันเป็ นโครงการตามพระราชดําริดว้ ย
ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศ ักดิ ์ จามรมาน ได้กล่าวว่า “ท่ านได้ รบั ทราบจากข้ า ราชบริ พารว่ า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงใช้ อินเทอร์เน็ ตอยู่บ่อยมาก จนอาจจะกล่ าวได้ว่าทรงพระ
ปรีชาสามารถในด้านอิ นเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่าผูใ้ ดในประเทศไทย”
นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศกั ดิ ์ จามรมาน เข้าเฝ้าถวายหลักสูตรอินเทอร์เน็ตระยะสัน้ และถวายรายงาน
ด้า นอิน เทอร์เ น็ ต รวมทัง้ พระราชทานพระราชานุ ญ าตให้จ ดั พิมพ์ห นัง สือ ชื่อ “อิน เทอร์เ น็ ต กับ การ
ประยุกต์ทุกด้าน ทีท่ า่ นควรทราบ” หรือชื่อแบบชาวบ้านว่า “๑๐๘ อีน่ี อีนนั ่ จากอีออคชัน่ ถึงอีซู” รายได้
หลังหักค่าใช้จ่าย น้อมเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ดูรายละเอียดเกีย่ วกับ
หนังสือเล่มนี้ได้ท่ี www.eeverything.info
ทรงใช้คอมพิ วเตอร์หิ้วถือรุ่นแรกของโลก
คอมพิวเตอร์หว้ิ ถือ (Portable Computer) รุน่ แรกของโลกมีช่อื ว่า “ออสบอร์น (Osbourne)” ซึง่
ออกแบบและผลิตโดย “อดัม ออสบอร์น (Adam Osbourne)” ออสบอร์นนัน้ เป็ นคนไทยโดยกําเนิด
เนื่องจากเกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยมีบิดาเป็ นชาวอังกฤษและมารดาเป็ นชาวโปแลนด์
หลังจากนัน้ ได้ยา้ ยไปอยู่ท่อี นิ เดียและสหรัฐอเมริกา ออสบอร์นจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมเคมีจาก
มหาวิท ยาลัย เดลาแวร์ สหรัฐ อเมริก า และผลิต คอมพิว เตอร์ห้ิว ถือเครื่อ งแรกของโลกเมื่อ เมษายน
๒๕๒๔ โดยมีน้ํ าหนัก ๒๔.๕ ปอนด์ และสามารถใส่ใต้เก้าอี้เครื่องบินได้ ขณะนัน้ บริษทั คอมพิวเตอร์
ยูเ นี่ ย นในเครือ สหยูเ นี่ ย นเป็ น ตัว แทนจํา หน่ ายในประเทศไทย โดยมี ท่า นอานัน ท์ ป นั ยารชุน เป็ น

๖
ประธาน และ ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศกั ดิ ์ จามรมาน เป็ นกรรมการ ทางบริษทั ได้นําเครื่องออสบอร์น
ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ ทรงใช้สว่ นพระองค์
คอมพิวเตอร์ “ออสบอร์น ๑” เป็ นทีย่ อมรับกันว่าเป็ น “คอมพิวเตอร์หว้ิ ถือ (Portable Computer)”
ออกแบบให้เป็ นกระเป๋ามีหูหว้ิ เหมือนกระเป๋าเดินทาง มีแบตเตอรีส่ ํารองให้ใช้ได้โดยไม่ต้องเสียบปลัก๊
ไฟฟ้า ในพ.ศ. ๒๕๒๔ นัน้ เป็ นที่ยอมรับกันว่าคอมพิวเตอร์ออสบอร์นเป็ นเครื่องที่ทนั สมัยมากแต่ก็มี
ข้อจํากัด อาทิ จอขนาดเพียง ๕ นิ้ว ซึง่ นับว่าเล็กมากแต่กใ็ หญ่กว่าจอโทรศัพท์มอื ถือ แสดงตัวอักษรได้
ไม่เกิน ๕๒ ตัวในแต่ละบรรทัดบนจอ แต่สามารถเลื่อนซ้ายขวาอ่านอักษรบนแต่ละบรรทัดได้ถงึ บรรทัด
ละ ๑๒๘ ตัวอักษร มีเครื่องขับเคลื่อนจานแม่เหล็กชนิดอ่อน (Floppy Disks) ๒ เครื่อง มีซอฟต์แวร์
ต่างๆ อาทิ ระบบปฏิบตั กิ าร “ซีพ/ี เอ็ม (CP/M = Control Program /Microcomputers)” โปรแกรม
“ตารางคํานวณซูเปอร์คาล (SuperCalc Spreadsheet)” โปรแกรม “ประมวลผลคําเวิรด์ สตาร์ (WordStar
Word Processing)” และโปรแกรม “ภาษาเอ็มเบสิค (MBASIC Programming Language)” เป็ นต้น
หลังจากวางตลาดเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๒๔ แล้วอีก ๕ เดือน คือเดือนกันยายน ๒๕๒๔ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ออสบอร์นก็สามารถขายได้ถงึ หนึ่งล้านเหรียญต่อเดือน อย่างไรก็ตามถึงเดือนกันยายน
๒๕๒๖ บริษทั ออสบอร์น ก็ย่นื ศาลขอล้มละลาย ทัง้ นี้ เพราะระหว่างทีอ่ ดัม ออสบอร์น มาอยู่ทก่ี รุงเทพ
นัน้ ทางไอบีเอ็มได้ประกาศผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ทม่ี สี มรรถนะสูงกว่าออสบอร์นถึง ๒ เท่า และถ้าผูใ้ ด
สังซื
่ อ้ ๕๐๐ เครื่องจะลดราคาให้ถงึ ร้อยละ ๕๐ ปรากฎว่าบริษทั และมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ พากันไปสังซื
่ อ้
เครือ่ งไอบีเอ็มแทน ทําให้เครือ่ งออสบอร์นทีผ่ ลิตไว้แล้วขายไม่ออก

ตัวอย่างเครืองคอมพิ
่
วเตอร์ห้วิ ถือ ออสบอร์น นํ้าหนัก 24.5 ปอนด์ แต่สามารถใส่ใต้เก้าอี้เครือ่ งบินได้

เสด็จงานนิ ทรรศการคอมพิ วเตอร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงสนพระทัยในวิวฒ
ั นาการด้านเทคโนโลยี พระองค์ทรงเสด็จ
พระราชดําเนินทอดพระเนตรนิทรรศการคอมพิวเตอร์ในหลายโอกาส อาทิ งานนิทรรศการคอมพิวเตอร์ท่ี
สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบัง โดยเสด็จ พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระเทพ
ั นา กรมหลวง
รัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และสมเด็จ พระเจ้า พี่น างเธอ เจ้า ฟ้ า กัล ยาณิว ฒ
นราธิวาสราชนครินทร์ ขณะนัน้ ศาสตราจารย์ดร.ศรีศกั ดิ ์ จามรมาน ซึง่ ดํารงตําแหน่งเป็ นศาสตราจารย์
ระดับ ๑๑ และเป็ น ประธานสภาคณาจารย์ ได้ร่ ว มเข้า เฝ้ ารับ เสด็จ และถวายรายงานเรื่อ งการใช้
คอมพิวเตอร์ในการสอน ก.ไก่ ข.ไข่ การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงสี และเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ด้าน

๗

ปญั ญาประดิษฐ์ ระหว่างทีท่ รงทอดพระเนตรนิทรรศการ พระองค์ท่านทรงพระราชทานพระราชวินิจฉัย
ว่าสมควรแก้ไขหรือเพิม่ เติมโปรแกรมอย่างไร แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์เป็ นอย่าง
ยิง่ ซึง่ การเสด็จพระราชดําเนินในครัง้ นี้ พระองค์ท่านทรงพระเกษมสําราญยิง่ และทรงใช้เวลาในการ
ทอดพระเนตรนิทรรศการเป็ นเวลาหลายชัวโมง
่

ตัวอย่างเว็บไซต์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
หน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ได้มกี ารจัดทําเว็บไซต์เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพและพระ
ราชกรณี ย กิ จ ของสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ ห ั ว มากมาย อาทิ เว็ บ ไ ซ ต์ เ ค ร ือ ข่ า ย ก า ญ จ น า ภ ิเ ษ ก
(www.kanchanapisek.or.th) เว็บ ไซต์ มู ล นิ ธิ ๕ ธัน วามหาราช (www.BelovedKing.com) ซึ่ง
ศาสตราจารย์ดร.ศรีศกั ดิ ์ จามรมาน เป็ นประธานฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์ เป็ นต้น

เว็บไซต์ เ ครือ ข่ า ยกาญจนาภิ เ ษก
www.kanchanapisek.or.th

เว็ บ ไซต์ มู ล นิ ธ ิ 5 ธัน วามหาราช
www.BelovedKing.com

ในเว็บ ที่จดั ทํา ขึ้น โดยมูล นิ ธิ 5 ธัน วามหาราชมีข้อมูล โดยละเอีย ดเกี่ย วกับ การจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ห ัว และงานเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ นอกนัน้ ก็มขี อ้ มูลที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย อาทิ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
โครงการหลวง เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพลังงานทดแทนแก๊สโซฮอล์ ดีโซฮอล์ นํ้ามันปาล์มบริสุทธิ ์
และเพลงพระราชนิพนธ์ ในหัวข้อโครงการหลวงมีขอ้ มูลต่างๆ อาทิ พระหฤทัยพัฒนาชนบท พระวิรยิ ะ
แก้ปญั หารถติด โครงการพัฒนาลุ่มนํ้ าป่าสัก โครงการรักษาสภาพแวดล้อมจากประพาสต้นเป็ นสวน
ั นา และตํารวจภายใต้ร่มพระบารมี หัวข้อเพลง
ผลไม้ โครงการโกลเด้นเพลซ โครงการศูนย์แพทย์พฒ
พระราชนิพนธ์มเี พลงต่างๆ อาทิ อาทิตย์อบั แสง ชะตาชีวติ เทวดาพาคูฝ่ นั ดวงใจกับความรัก แก้วตาขวัญ
ใจ คําหวาน ใกล้รงุ่ ลมหนาว มหาจุฬาลงกรณ์ เป็ นต้น
สําหรับหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง มีหวั ข้อย่อยประกอบด้วย หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพีย งกับ ทฤษฎีใ หม่ต ามแนวพระราชดําริ การสร้า งกระบวนการขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทัง้ กระแสพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ ความ
ตอนหนึ่งว่า

๘
" … ขอให้ ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้ เมืองไทยพออยู่พอกิน

มีความสงบและทํางานตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธาน
ในทางนี้ ที่จะให้ เมืองไทยอยู่แบบพอกิน
ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่มีความความพออยู่พอกิน มีความสงบ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ้ าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้
เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ …
ฉะนั้นถ้ าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็ นผู้มีความคิดและมีอทิ ธิพล
มีพลังที่จะทําให้ ผ้ ูอ่นื ซึ่งมีความคิดเหมือนกัน
ช่วยกันรักษาส่วนรวมให้ อยู่ดีกนิ ดีพอสมควร ขอยํา้ พอควร
พออยู่พอกิน มีความสงบ ไม่ให้ คนอื่นมาแย่งคุณสมบัติน้ จี ากเราไปได้
ก็จะเป็ นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล "

สรุป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอันก่อให้เกิด
คุณูปการอเนกอนันต์ต่อประเทศชาติ พระองค์ทา่ นทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลและทรงเห็นบทบาทอัน
สําคัญยิง่ ของเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ามารถจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนได้ พระองค์ทรงเป็ น
ผูจ้ ุดประกายเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย และทรงศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีให้กบั ประเทศไทย
นานัปการ ซึ่งเป็ นที่ประจักษ์อย่างชัดแจ้งแล้วว่าพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศชาติอย่างหาทีเ่ ปรียบมิได้
เมื่อเสร็จสิน้ การปาฐกถาในครัง้ นี้ นางสาวอุศมา เทศแก่น ครูใหญ่โรงเรียนศรีสงั วาลย์ ได้กล่าว
ขอบคุ ณ ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศ ัก ดิ ์ จามรมาน องค์ป าฐก พร้อ มมอบของที่ร ะลึก ในนามโรงเรีย น
ศรีสงั วาลย์ นายทศพนธ์ นรทัศน์ ผูป้ ระสานงานโครงการจัดตัง้ ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน ได้มอบของทีร่ ะลึกแก่องค์ปาฐกในนามของโครงการจัดตัง้ ชมรมฯ พร้อม
มอบหนังสือที่ระลึกแก่ผู้แทนโรงเรียนศรีสงั วาลย์ (นางสาวทิพย์ภาพร เนตรแก้ว ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่าย
กิจ การนั ก เรีย น) องค์ ป าฐกมอบเกีย รติบ ัต รที่ร ะลึก แก่ ผู้เ ข้า ร่ ว มรับ ฟ งั การปาฐกถาในครัง้ นี้ ผ่ า น
นางอํานวย สีพวั ้ ฮาม ผูช้ ว่ ยครูใหญ่ฝา่ ยวิชาการ จากนัน้ เป็ นการบันทึกภาพหมูเ่ ป็ นทีร่ ะลึก

๙

๑๐

โครงการจัดตัง้ ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน และโรงเรียน
ศรีส ัง วาลย์ ขอขอบคุ ณ บริษัท สามารถอิน โฟเนต จํ า กัด (www.samartconnect.com) สํ า นั ก งาน
สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (www.nesac.go.th) โดย คุณพรรณราย ขันธกิจ เลขาธิการ
สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คุณเยาวลักษณ์ สุขวิวฒ
ั นพร รองเลขาธิการสภาทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คุณวัชรา ไชยสาร หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สํานักงานสภาทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ และคุ ณ สุ วิม ล เชื้อ ชาญวงศ์ ที่ไ ด้ใ ห้ก ารสนั บ สนุ น โครงการในครัง้ นี้
จนสําเร็จลุล่วงสมความมุง่ หมายทุกประการ

๑๑
ท้ายทีส่ ุดนี้ ผูท้ ่สี นใจร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการจัดตัง้ ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อความเท่าเทียมกัน ในอันทีจ่ ะร่วมจัดกิจกรรมและขับเคลื่อนในเชิงวิชาการเพื่อผลักดันทางให้สงั คม
ตระหนักถึงผูด้ อ้ ยโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ... สมัคร
เป็ นสมาชิกชมรมฟรี ที่ นายทศพนธ์ นรทัศน์ โทร. ๐๘-๑๒๖๑-๐๗๒๖ หรือ hs4hnl@msn.com

