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เนื่องในโอกาสการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
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เรือ
่ ง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สารกับพระพุทธศาสนา”
วันเสารที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12.30 -17.30 น.
ณ หองประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
และภาคีองคกรรวมจัด สภาองคกรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาผูบริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และสมาคมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย

.................................................................................................................................
สมาคมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย (สวทน) มีพันธกิจในการบําเพ็ญ
ประโยชนและใหบริการวิชาการแกสังคมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในหลากหลาย
ชองทางโดยมิไดมุงแสวงหาผลกําไร จากอดีตจนถึงปจจุบัน สวทน ไดจัดทํากิจกรรมและโครงการ
บริการวิชาการตางๆ เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง อาทิ เชน
* จัดการประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการ เฉลิมพระเกียรติ ฯ เรื่อง “บูรณาการฟสิกสวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และคณิตศาสตรกับ IT” ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
* จัดการปาฐกถาพิเศษและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง
“บูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียงกับพระอัจฉริยภาพ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ใน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พรอมทั้งทําโครงการรวม
ทําดีเพื่อพอ ครั้งที่ ๑ จัดพิมพหนังสือเรื่องดังกลาวเผยแพรสูสังคม
* จัดการประชุมเสวนาเและนิทรรศการฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง “ พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร
สรางสรรควัฒนธรรมแหงปญญา ” ใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ พรอมทั้งทําโครงการรวมทํา
ดีเพื่อพอ ครั้งที่ ๒ จัดพิมพหนังสือเรื่อง เดียวกันนี้เพื่อเผยแพร มอบใหหองสมุด วัด และโรงเรียน
ทั่วประเทศ

* จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เรื่อง “บูรณาการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ การเผยแผพุทธศาสนา” ใน เดือนธันวาคม ๒๕๕๓
เปนตน ซึ่งโครงการตางๆ ที่ทาง สวทน ไดดําเนินการไปนั้นไดรับการตอบรับ และมีสวนรวมจาก
สังคมและประชาชนผูสนใจเปนอยางดีเสมอมา
หลายทานอาจสงสัยวาเหตุใด สวทน ซึ่งเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
จึงมาจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา อันที่จริงแลววิทยาศาสตรกับพุทธศาสนานั้นมีการเชื่อมโยง
กันโดยยึดมั่นอยูบนหลักการเดียวกัน คือ การใชปญญาและหลักเหตุผล การบูรณาการระหวางศาสตรทั้ง
สองนี้จะทําใหสังคมเรามีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการตางๆ อยางมีวัฒนธรรมแหงปญญาและ
กรุณา เปนสังคมที่พอเพียง และเปยมไปดวยความสุขอยางแทจริง มีตัวอยางที่เปนเครื่องบงชี้ใหเห็นวา
วิทยาศาสตรกับพุทธศาสนามีความเกี่ยวของกันเชน นักวิทยาศาสตรผูมีชื่อเสียงของโลกไดใหความ
สนใจพุทธศาสนาเปนพิเศษ นับตั้งแตไอนสไตนเปนตนมา จนถึงปจจุบัน ไอนสไตนชื่นชมพุทธ
ศาสนาเปนอยางมากถึงขนาดปรารภวา ถาเขาจะนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งแลว พุทธศาสนาจะเปน
ศาสนาที่เขาเลือก นอกจากนี้เขายังกลาวยกยองพุทธศาสนาวา ในอนาคตศาสนาใดที่จะเปนศาสนา
สากล(Cosmic Religion) ศาสนานั้นควรจะเปนพุทธศาสนา เพราะวาพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เขากับ
ธรรมชาติไดดีที่สุด นอกจากนี้ไอนสไตนยังมีความเห็นวาศาสนาและวิทยาศาสตรตองควบคูกันไปเขา
กลาวว า “วิทยาศาสตรที่มีไมศาสนายอมพิ กลพิการ สวนศาสนาที่ ไม มีวิทยาศาสตรยอมมืดบอด”
(Science without religion is lame, religion without science is blind) หมายความวาวิทยาศาสตรที่
ปราศจากศาสนายอมขาดคุณธรรมจริยธรรม ไมสมบูรณเหมือนพิการ แตสําหรับศาสนาที่ไมยอมรับ
ความจริงทางวิทยาศาสตรก็จะมืดมนเหมือนคนตาบอด
ธรรมชาติยังมีสิ่งลี้ลับใหมนุษยคนหาจนกระทั่ง ในปพ.ศ.๒๕๕๐นักฟสิกสดาราศาสตรได
คนพบปรากฏการณมากมายในอวกาศซึ่งนาตื่นเตนและแปลกใหม เชน สสารมืด ( Dark Matter ) ดาว
ฤกษมีหาง เปนตน และยิ่งไปกวานี้ เมื่อเร็วๆนี้ คนตื่นตลึงไปทั้งโลก เมื่อนักฟสิกสจํานวนกวา ๒,๐๐๐
คนจาก ๓๐ กวาประเทศได ทําการทดลองเพื่อไขความลับของจักรวาล จากผลการทดลองที่ไดมีผู
พยายามนํามาเทียบเคียงกับเรื่องราวตางๆทางพุทธศาสนา เพื่อใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหวางพุทธ
ศาสนากับวิทยาศาสตร โดยจัดเทียบเปนเรื่องตอเรื่อง
ซึ่งการเทียบเคียงนี้ไมงายนักเพราะผูที่จะ
เปรียบเทียบตองมีความรูความเขาใจทั้งสองอยาง จะเขาใจเพียงอยางใดอยางหนึ่งไมได
มีปรากฏการณหลายๆปรากฏการณที่นักวิทยาศาสตรยังอธิบายไมไดทั้งนี้เพราะความรูทาง
วิทยาศาสตรยังไปไมถึง เปนที่นาประหลาดใจอยางยิ่งวาทําไมเวลาทําใหจิตนิ่ง(โดยการทําสมาธิ)จะเกิด
ความสุ ข สมองแจ ม ใส เกิ ด ป ญ ญาซึ่ ง สามารถแก ป ญ หาตา งๆได มี ค นพยายามทํ า การทดลองเพื่ อ
เชื่อมโยงกันระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรโดยหาความสัมพันธของการทํางานของสมองขณะเมื่อ
จิตมีสมาธิ นอกจากนี้ยังพยายามเชื่อมโยงกันระหวางเรื่องพลังงานมืด (Dark Energy) ซึ่งเปนเรื่องใหม
ในวงการวิทยาศาสตร และเรื่องของจิตวิญญาณ
หลักการทางพุทธศาสนาเกี่ยวของกับทั้งกายและจิต แตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเนน
เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ จิ ต ใจมากกว า โดยทรงหาวิ ธี ช ว ยดั บ ทุ ก ข ส ว นทางวิ ท ยาศาสตร เ น น เรื่ อ งร า งกาย

วิทยาศาสตรสรางเครื่องมือที่ใหความสะดวกสบายแกมนุษยแตไมสามารถสรางเครื่องมือดับทุกขได
ตองอาศัยพุทธศาสนาเปนเครื่องดับทุกข ดังนั้นวิทยศาสตรตองควบคูกับพุทธศาสนาจึงจะสมบูรณ ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวของไอนสไตน
สํ า หรั บ การประชุ ม ทางวิ ช าการในครั้ ง นี้ เรื่ อ ง “เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารกั บ
พระพุทธศาสนา” สวทน ไดเปนภาคีองคกรรวมจัด นับเปนครั้งแรกที่ สวทน เปนภาคีองคกรรวมจัด
โดยมี ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ( ICT for All Club) เปนผูจัด
แกนนํา ซึ่งมีความเหมาะสมทั้งนี้เพราะวาชมรมนี้มี คุณทศพนธ นรทัศน เปนประธานชมรม ผูซึ่งมี
ความรูความสามารถทางไอซีทีเปนพิเศษ เปนผูกระตือรือลนและขยันขันแข็ง มีวิสัยทัศนกวางไกล
อีกทั้งภาคีองคกรรวมจัดอื่นก็ลวนแลวแตเกี่ยวของกับพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางออม จึงนับวา
โครงการนี้เปนโครงการที่ดีมีประโยชน จัดในโอกาสที่เหมาะสมกับเปนปที่รัฐบาล ไดประกาศใหเปน
ปแหงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี อยางยิ่งใหญตลอดทั้งป เพื่อถวายเปนพุทธบูชาและนอมเกลาฯ ถวาย
เปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ประเทศไทยเราโชคดีอยางที่สุดที่มีประมุขของประเทศ คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผูมี
พระอัจริยะภาพในดานพุทธศาสนา(นอกเหนือจากดานอื่นๆ เชนวิทยาศาสตร อักษรศาสตร ดนตรี
เปนตน ) ทรงเปนพุทธมามกะผูทรงพระผนวชแลวและไดทรงศึกษาพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง อีกทั้ง
ทรงปฏิบัติธรรมอยางเครงครัดและสม่ําเสมอ ทรงเปนผูนําในการปฏิบัติรักษาพระพุทธศาสนาโดยการ
ดํารงพระองคอยูในทศพิธราชธรรม ไมเพียงแตพระองคจะทรงศึกษาและทรงปฏิบัติดวยพระองคเอง
แลว พระองคยังทรงมีจิตเปนกุศลที่จะเผยแผไปยังราษฎรของพระองคอีกดวย พระองค ทรงใชพระ
ปญญาถายทอดพุทธศาสนาสูพสกนิกร โดยทรงหาวิธีอันแยบคายที่จะปลูกฝงและถายทอดไปสูพสก
นิกรโดยไมใหเกิดความเบื่อหนาย วิธีหนึ่งในหลายวิธีคือทรงอาศัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ดังนั้นการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งนี้คงชวยกระตุนใหพสกนิกรในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ดําเนินตามรอยพระยุคลบาทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารกับพุทธศาสนาดวย
กระผมในนามนายก สวทน หวังเปนอยางยิ่งวา โครงการประชุมทางวิชาการ ครั้งนี้ จะกอใหเกิด
ประโยชนแกสังคมเปนอยางมาก และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ขออวยพรใหชมรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ( ICT for All Club) ผูจัดแกนนําพรอมผูที่เกี่ยวของทุก
ทาน ดําเนินงานการประชุมนี้สําเร็จลุลวงตามความมุงหมายทุกประการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญสง ศิวโมกษธรรม
นายกสมาคมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย (สวทน)

