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ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ประวัติความเปนมาและการดําเนินงาน
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อความเทาเทียมกัน
Information and Communication Technology for All Club (ICT for All Club)

ตู ปณ.๒ ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๑
Tel. ๐๘ ๑๒๖๑ ๐๗๒๖ e-Mail: info@ictforall.org Website: www.ictforall.org

ความเปนมา
ชมรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ ความเท= า เที ย มกั น หรื อ Information and
Communication Technology for All Club (ICT for All Club) ก=อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย
นายทศพนธM นรทั ศนM เพื่ อเฉลิ มพระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยู= หั ว เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเปUนองคMกรภาคประชาชนในการขับเคลื่อนเชิงวิชาการ
เพื่ อลดปXญ หาความเหลื่ อมล้ํ าในการเขาถึงเทคโนโลยีส ารสนเทศและความรู (Digital Divide) ในสังคม
โดยเฉพาะอย=างยิ่งในกลุ=มคนพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส ภายใตปณิธาน “การสร!างความเทาเทียมกัน
ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : Reach The Unreached and Bridge The Digital
Divide”
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วัตถุประสงค7
(๑) เพื่อสนับสนุนและส=งเสริมใหประชาชนทุกกลุ=มในสังคม โดยเฉพาะกลุ=มคนพิการ ผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาสทางสังคม สามารถเขาถึงและใชประโยชนMจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอย=างเท=า
เทียมกัน
(๒) การใหบริการทางดานวิชาการในการเขาถึงและใชประโยชนMจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประชาชนทุกกลุ=มในสังคม โดยเฉพาะกลุ=มคนพิการ ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสทางสังคม
(๓) รณรงคM แ ละส= ง เสริ ม ใหหน= ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน เห็ น ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
ซอฟตMแวรMและฮารMดแวรMทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหรองรับต=อผูใชงานทุกกลุ=มในสังคม
(๔) ประสานความร=วมมือและแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อความเท=าเทียมกันในสังคม ทั้งในระหว=างมวลหมู=สมาชิก และกับหน=วยงาน องคMการ ภาครัฐและ
เอกชน ทั้งภายในประเทศและต=างประเทศ
(๕) ไม=เกี่ยวของกับการเมือง

การดําเนินงาน
นับตั้งแต=ก=อตั้งชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท=าเทียมกัน จนถึงปXจจุบัน (พ.ศ.
๒๕๕๖) ชมรมฯ ไดมีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
๑. การจัดปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยูหัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทด!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ”
ชมรมเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อความเท=า เที ยมกั น และโรงศรี สังวาลยM (มูล นิ ธิ
อนุเคราะหMคนพิการในพระราชูปถัมภMของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ไดร=วมกันจัดปาฐกถาทาง
วิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู=หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยมี ศาสตราจารย7
ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสมาคมคอมพิวเตอรMแห=งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภM (ในขณะนั้น) เปUน
องคMปาฐถก เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ระหว=างเวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุมโรงเรียน
ศรี สังวาลยM ถนนติ วานนทM ตํ า บลบางตลาด อํา เภอปากเกร็ ด จังวั ดนนทบุ รี มี คณะครู โรงเรี ย นศรีสั งวาลยM
ผูบริหาร เจาหนามูลนิธิอนุเคราะหMคนพิการในพระราชูปถัมภMของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
นักเรียนโรงเรียนศรีสังวัลยM จํานวนกว=า ๘๐ คน เขาร=วมรับฟXงการปาฐกถาในครั้งนี้ ดวยความซาบซึ้งในพระ
มหากรุ ณาธิ คุณของพระบาทสมเด็ จ พระเจาอยู= หั ว ที่ ทรงนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาประยุ กตM ใชเพื่ อเปU น
เครื่องมือในการสรางความร=มเย็นแก=พสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ=านมากว=า ๖๐ ปj
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๒. การจัดปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยูหัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทด!านการสื่อสาร”
โดย พลตํา รวจตรี สุ ชาติ เผือกสกนธ7 (VR-001/HS1BA) ที่ปรึ กษามูลนิธิ พระดาบส และอดี ตอธิบดี
กรมไปรษณีย7โทรเลข เมื่อวันศุกร7ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ระหวางเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ สมาคม
คอมพิวเตอร7แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ7
พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธM (VR-๐๐๑/HS1BA) ที่ปรึกษามูลนิธิพระดาบส และอดีตอธิบดี
กรมไปรษณียMโทรเลข ไดแสดงปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู=หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทดานการ
สื่อสาร” เมื่อวันศุกรMที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ระหว=าง เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ สมาคมคอมพิวเตอรMแห=ง
ประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภM เลขที่ ๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซ=า ชั้น ๖ ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุ ง เทพมหานคร มี ผู เขาร= ว มรั บ ฟX ง จํ า นวน ๓๐ ท= า น ประกอบดวย นั ก วิ ท ยุ ส มั ค รเล= น วิ ท ยุ อ าสาสมั ค ร
ขาราชการ นักวิชาการ ประชาชนที่สนใจในแวดวงการสื่อสาร จํานวน ๑๐ ท=าน และกลุ=มผูสูงอายุ จํานวน ๒๐
ท= า น บุ ค คลสํ า คั ญ ดานการสื่ อ สารโทรคมนาคมที่ เ ขาร= ว มรั บ ฟX ง ในครั้ ง นี้ อาทิ สมณะบิ น กาว อิ ท ธิ ภ าโว
(HS7OEO) อาจารยMอุดม จะโนภาษ พันตํารวจเอก อาทิตยM อินทเวคิน รองผูบังคับการกองตํารวจสื่อสาร คุณ
สมจิต จุฬารัตน ผูอํานวยการสมาคมโทรคมนาคมแห=งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภM พันตํารวจโท เรวัต
หัสเสนะ วิศวกรไฟฟvาสื่อสาร (สบ๓) กลุ=มงานระบบวิทยุ นางสาวปรียา จิตตM วงศMนาค หัวหนาฝwายวิชาการ
สมาคมโทรคมนาคมแห= งประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั มภM ผู เขารั บ ฟX ง ทุ ก ท= า นไดร= ว มรํ า ลึ กในพระมหา
กรุ ณ าธิ คุณ และพระอั จ ฉริ ย ภาพที่ พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยู= หั ว ทรงมี ต= อ กิ จ การสื่ อ สารของประเทศไทย
โดยเฉพาะอย=างยิ่งดานวิทยุสื่อสาร พระองคMท=านทรงนําการสื่อสารมาประยุกตMใชเพื่อเปUนเครื่องมือในการสราง
ความร=มเย็นแก=พสกนิกร ทรงมุ=งมั่นศึกษาอย=างจริงจัง ทรงทดลองปฏิบัติจนรูแจง และพระราชทานคําแนะนํา
แก=เจาหนาที่ผูเกี่ยวของตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ=านมา การปาฐกถาในครั้งนี้ เปUนการถ=ายทอดความทรง
จําในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคMท=านมีต=อกิจการสื่อสารใหชนรุ=นหลังไดรับทราบและดําเนินรอยตามเบื้อง
พระยุคลบาทอันงดงามนั้น
เมื่อเสร็จสิ้นการปาฐกถาทางวิชาการ ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท=า
เที ย มกั น ไดมอบรายไดจากการจั ด ปาฐกถาทางวิ ช าการ แก= มู ล นิ ธิ พ ระดาบส ผ= า น พลตํ า รวจตรี สุ ช าติ
เผือกสกนธM ที่ปรึกษามูลนิธิพระดาบส จํานวน ๑๐,๐๘๐.๐๐ บาท เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู=หัวในการช=วยเหลือผูดอยโอกาสทางการศึกษาใหสัมฤทธิ์ผลสมดังพระราชประสงคMต=อไป

๓. การจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู!สูงวัยด!วยคอมพิวเตอร7และ
อินเทอร7เน็ต”
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท=าเทียมกัน ร=วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต และ
ไดรับการสนับสนุนโครงการบางส=วนจากบริษัท เทเลโทรลวัน จํากัด (นายชาญยุทธM เจนธัญญารักษM ประธาน
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กรรมการบริ ห าร) จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น เสารM ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ระหว= า งเวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ หองปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอรM ชั้ น ๕ โรงแรมสวนดุ สิ ต เพลส เฟส ๒ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผูสูงวัย นักวิชาการและสื่อมวลชน เขาร=วมประมาณ ๑๑๐ คน พบว=ามีผูสูงวัยจํานวนมาก
ที่อยากเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ต การรับส=ง e-Mail ใหเปUน เพราะสิ่งเหล=านี้เปUนหนึ่งใน
ปXจจัยพื้นฐานที่สําคัญของยุคโลกภาวัตนM กิจกรรมอบรมสัมมนา เริ่มตนโดยในช=วงเชา ดร.จิรัชฌา วิเชียร
ป]ญญา ผูแทน ดร.อาทิตย7 อุไรรัตน7 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ไดกล=าวสุนทรพจนMนํา โดยเนนย้ําใหเห็น
ถึงความสําคัญของคอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ตที่มีต=อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย “การดําเนินชีวิตของ
ผูสูงอายุเปUนไปเพื่อดํารงคุณค=าใหกับตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยเฉพาะอย=างยิ่งคุณค=ากับครอบครัว ผม
มองเห็นการสรางความสัมพันธMทางการเรียนรูระหว=างคุณปูwคุณย=า คุณตาคุณยาย กับหลานๆ ในครอบครัว
โดยมีคอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ตเปUนตัวเชื่อมโยงโดยมีกิจกรรมที่สําคัญคือ การถ=ายทอดประสบการณMการ
เรียนรูระหว=างกัน ซึ่งผมมองว=า เปUนการเรียนรูร=วมกันโดยผ=านตัวร=วมเดียวกันคือ กระบวนทัศนMแบบเด็ก และ
มีเครื่องมือที่สําคัญคือ คอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ต มันเปUนการเรียนรูเพื่อสรางสัมพันธภาพ ความรัก และ
ความผูกพัน ใหเกิดขึ้นในครอบครัวภายใตความสนุก ความสุขที่เกิดจากการแลก เปลี่ยนเรียนรูประสบการณM
ร=วมกัน”
จากนั้น คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ประธานชมรมคอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ตเพื่อผูสูงวัย (Old
People Playing Young Club: OPPY Club) บุคคลแรกๆ ของประเทศไทย ที่ส=งเสริมใหผูสูงวัยมาเรียนรู
คอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ต ไดกล=าวเป•ดการสัมมนาและร=วมเสวนาในหัวขอ “คอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ต
เพื่อผูสูงวัย” และศาสตราจารย7 ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ผูซึ่งไดรับการยกย=องว=าเปUน “บิดาอินเทอรMเน็ตไทย”
(Father of the Internet in Thailand) ไดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวย
คอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ต” ซึ่งอาจารยMไดยกตัวอย=างของ “คุณยายไอวี่ บีน (Ivy Bean)” ผูใชอินเทอรMเน็ต
ที่อายุมากที่สุดในโลก โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อคุณยายอายุ ๑๐๒ ปj ไดใชเฟซบุค (www.facebook.com)
และพ.ศ. ๒๕๕๒ อายุ ๑๐๔ ปj ใชทวิตเทอรM (http://twitter.com)
สําหรับในภาคบ=าย เปUนการทดลองใชคอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ตเพื่อเป•ดโลกการเรียนรูและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย--การสืบคนขอมูลที่เปUนประโยชนMต=อผูสูงวัยทางเว็บไซตM และการรับส=งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสM (e-Mail) วิทยากรโดย รศ. วัชราภรณ7 สุริยาภิวัฒน7 ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรMและ
การบัญชี จุฬาลงกรณMมหาวิทยาลัย และ รศ.ดร. อนงค7นาฎ ศรีวิหค ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรM คณะ
วิทยาศาสตรM มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรM ต=อจากนั้น ไดเป•ดเวทีใหผูเขาร=วมสัมมนาไดอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณM “โลกของคอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ตในมุมมองผูสูงวัย” และการใหขอเสนอแนะใน
การจัดทํานโยบายสาธารณะดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี คุณศิริวรรณ
เจนการ ผูอํานวยการมูลนิธิบูรณะชนบทแห=งประเทศไท ในพระบรมราชูปถัมภM เปUนผูดําเนินการอภิปราย
ป•ดทายดวยการบรรยาย เรื่อง “การใชคอมพิวเตอรMอย=างถูกวิธีเพื่อลดปXญหาโลกรอน” โดย นายทศพนธ7 นร
ทัศน7 ผูประสานงานชมรม ICT for All (ในขณะนั้น)
ผลของการจั ด กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ พบว= า มี ผู สู ง วั ย จํ า นวนมากตองการที่ จ ะเรี ย นรู การใชงาน
คอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ต เช=น การเขาสืบคนขอมูลทางเว็บไซตM การรับส=ง e-Mail แต=ส=วนใหญ=ขาดคนสอน
หรือไม=มีเงินเพียงพอที่จะไปสมัครเรียนคอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ตสําหรับผูสูงวัยโดยเฉพาะ แมว=าการสอน
คอมพิวเตอรMแก=ผูสูงวัยจะมีเนื้อหาที่ง=าย แต=ก็จําเปUนตองใชเทคนิคการสอนที่ชาๆ ค=อยเปUนค=อยไป เริ่มตนจาก
แนะนําใหรูจักเครื่องคอมพิวเตอรM วิธีเป•ด-ป•ดเครื่อง ทําความรูจักกับระบบปฏิบัติการของเครื่อง การเรียกดู
เว็บไซตM การสืบคนขอมูลสารสนเทศทางเว็บไซตM การรับ-ส=ง e-Mail การเลือกซื้อคอมพิวเตอรMและแพ็คเก
ตเชื่อมต=ออินเทอรMเน็ตที่เหมาะสม ซึ่งจะใชเวลาในการสอนประมาณ ๑-๒ วัน
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เหตุ ผ ลที่ ผู สู งวั ย ตองการใชงานคอมพิ ว เตอรM และอิ น เทอรM เน็ ตใหเปU น นั้น ก็ มีห ลากหลาย เช= น
ตองการรูว=าลูกหลานทําอะไรในคอมพิวเตอรM ตองการเป•ดโลกทัศนM เป•ดโลกการเรียนรู ติดตามขอมูลข=าวสาร
ของบานเมือง ตองการนําขอมูลในอินเทอรMเน็ตมาสนับสนุนการทํางานของตน การเพิ่ มประสิทธิภาพการ
ทํางานดวยคอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ต การมี e-Mail ไวติดต=อสื่อสารกับเพื่อนฝูงและลูกหลาน รวมถึงการ
ใชคอมพิวเตอรMเพื่อใหความบันเทิง (ดูหนัง ฟXงเพลง)
ถึงเวลาแลวที่เราจะหันมาใหความสําคัญกับการสอนคอมพิวเตอรMใหกับผูสูงวัย การเริ่มตนที่ง=าย
ที่สุ ดก็ คือ การเริ่ มตนจากที่บ าน โดยลูกหลานนั่น แหละ ที่จ ะช= วยสอนคอมพิว เตอรM ใหผูสู งวั ยในครอบครั ว
นอกจากจะช=วยใหผูสูงวัยใชคอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ตเปUนแลว ยังเปUนการสรางสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
อี กดวย นอกจากนี้ องคM กรทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะตองจั ด อบรมคอมพิ ว เตอรM และ
อินเทอรMเน็ตใหผูสูงวัยโดยไม=คิดค=าใชจ=าย หรือคิดค=าใชจ=ายที่ไม=สูงมากนักจากผูสูงวัยที่เขารับการอบรม เพราะ
คอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ตมีผลอย=างมากต=อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูง
วัยใหดีขึ้นในยุคโลกาภิวัตนM

๔. การจัดประชุมทางวิชาการ ICT for All ๒๕๕๒ เรื่อง “แนวทางสูการเข!าถึงผู!สูงวัยที่ยังเข!าไม
ถึงคอมพิวเตอร7และอินเทอร7เน็ต” ICT for All Symposium 2009 on “Reach The Unreached
And Bridge The Digital Divide for Elderly People”
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท=าเทียมกัน ไดจัดการประชุมทางวิชาการ
ICT for All ๒๕๕๒ เรื่อง “แนวทางสู=การเขาถึงผูสูงวัยที่ยังเขาไม=ถึงคอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ต” ICT for All
Symposium 2009 on “Reach The Unreached And Bridge The Digital Divide for Elderly
People” เมื่อวันเสารMที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ หองบรรยาย ๑ หน=วยประสานงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณM กรุงเทพมหานคร เลขที่ ๙๗๙/๔๒-๔๖ อาคาร SM Tower ชั้น ๑๙ ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร การประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ มีผูสูงวัย นักวิชาการและผูที่สนใจ เขาร=วม
จํานวนประมาณ ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงคMที่สําคัญคือ (๑) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู=หัว
พระผูทรงเปUนแรงบันดาลใจในการใชคอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย (๒) เพื่อ
ขับเคลื่อนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณMจากนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ และกลุ=มผูสูงวัย ในการ
ลดความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี สารสนเทศและความรูในกลุ=มผูสูงวัย (๓) เพื่อใหสังคมตระหนักถึงการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปUนเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงวัยในสังคมใหเพิ่มสูงขึ้น
(๔) เพื่อแสวงหาความร=วมมือทางวิชาการระหว=างหน=วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองคMกร
ระหว= า งประเทศ เพื่อร=ว มกัน ขั บเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการลดปX ญ หาความเหลื่อมล้ํา ทางเทคโนโลยี
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สารสนเทศและความรู เปUนที่น=ายินดีว=าผูเขาร=วมประชุมบางท=านไดเสียสละทั้งเวลาและทุนทรัพยMเดินทางมา
จากต=างจังหวัด อาทิ บุรีรัมยM อุบลราชธานี นครราชสีมา
สํ า หรั บ กิ จ กรรมสํ า คั ญในการจั ด ประชุ มทางวิ ช าการครั้ งนี้ ประกอบพิ ธี เ ป• ด การประชุ มและ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ!าอยูหัว พระผู!ทรงเปนแรงบันดาลใจในการใช!คอมพิวเตอร7และ
อินเทอร7เน็ตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู!สูงวัย” โดย ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ผูซึ่งไดรับการยกย=องว=าเปUน
“บิดาอินเทอรMเน็ตไทย” (Father of the Internet in Thailand) จากนั้น จะเปUนการบรรยายพิเศษ เรื่อง
“การพัฒนาสังคมแห=งความเท=าเทียมกันดวย ICT สําหรับผูสูงวัย” โดย คุณสมศรี หอมกันยา ผูอํานวยการ
กลุ=มงานส=งเสริมและพัฒนาคลังความรู สํานักส=งเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การนําเสนอ เรื่อง “สื่ออินเทอรMเน็ตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงวัย” ของ รศ.จันทนา ทองประยูร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ เรื่อง “ช=องว=างทางดิจิตัล
ในการใชอินเทอรMเน็ตของผูสูงอายุ” โดย ผศ. พ.ต.ท.หญิง ดร. ศิริวรรณ อนันต7โท สาขาวิชานิเทศศาสตรM
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การนําเสนอ เรื่อง “การเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงวัยดวยไอซีที” โดย
ผศ. ดร.อรนุช สูงสวาง คณะพาณิชศาสตรMและการบัญชี จุฬาลงกรณMมหาวิทยาลัย การนําเสนอ เรื่อง “การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ต” โดย ทศพนธ7 นรทัศน7 ผูประสานงาน ชมรม
ICT for All (ในขณะนั้น) และการเป•ดเวทีใหกับผูเขาประชุมทุกท=านไดการอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณM “แนวทางสู การแก! ไ ขป] ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ทางเทคโนโลยี สารสนเทศและความรู! ใ น
ประชากรผู!สูงวัย และการข!อเสนอแนะในการจัดทํานโยบายสาธารณะด!านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
เรียนรู!ของผู!สูงอายุด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

๕. การจัดประชุมทางวิชาการ ICT for All ๒๕๕๔ เรื่อง “ป]จจัยความสําเร็จของการเปลี่ยนมา
ใช!ซอฟต7แวร7ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟqศดอทอ็อกในองค7กร” ICT for All Symposium 2011
on “Success Factors of Migration to OpenOffice.org in Organizations”
จากเวทีวิชาการ ICT for All-Symposium 2011 “Success Factors of Migration to
OpenOffice.org in Organizations” เมื่อวันศุกรMที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๐๐ น.
ณ หองประชุม หน=วยประสานงานมหาวิทยาลั ยวลัยลักษณM เลขที่ ๙๗๙/๔๒-๔๖ ชั้ น ๑๙ อาคารเอส เอ็ ม
ทาวเวอรM ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อความเท=าเทียมกัน (ICT for All Club—www.ictforall.org) เพื่อระดมความคิดเห็นในการ
คนหาปXจจัยแห=งความสําเร็จจากนักวิชาการ ผูแทนองคMกรที่ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนมาใชซอฟตMแวรM
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟ•ศดอทอ็อก (OpenOffice.org) ซึ่งเปUนโอเพนซอรMสและฟรีซอฟตMแวรM ทําให
ลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตMแวรM และลดค=าใชจ=ายดานซอฟตMแวรMขององคMกรลงไดเปUนจํานวนมาก ซึ่งส=งผล
โดยตรงต=อภาพลักษณMอันดี และการเพิ่มขีดความสามารถการแข=งขันในเวทีระหว=างประเทศ
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ที่ ป ระชุ ม มี ความเห็ น ร= ว มกั น ว= า หากจะพั ฒ นาโอเพนซอรM ส ซอฟตM แ วรM ใ นประเทศไทยใหมี ค วาม
แข็งแกร=งเช= นเดียวกับต=า งประเทศ ภาครัฐจะตองเอาจริ งเอาจังในการเปลี่ยนมาใชโอเพนซอรMสซอฟตMแวรM
โดยเฉพาะอย=างยิ่งการเริ่มตนจากซอฟตMแวรMชุดโปรแกรมสํานักงาน อย=าง OpenOffice.org หรือ LibreOffice
ซึ่งมีผูใชตั้งแต=ระดับบุคคลถึงระดับองคMกร การส=งเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรูซอฟตMแวรMเหล=านี้ตั้งแต=เด็ก
เพื่อใหเด็กเติบโตมาในบริบทของโอเพนซอรMส เช=นเดียวกับมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปรM ฯลฯ อันจะทําใหการ
ยอมรับโอเพนซอรMสซอฟตMแวรMมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ในส=วนขององคMกรนั้น การที่องคMกรจะเปลี่ยนมาใช
OpenOffice.org จําเปUนที่จะตองมีแผนการเปลี่ยนแปลง (Migration plan) และการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่
ดี ตองมองใหเปUนการเปลี่ยนแปลงระดับองคMกร (Organization Change) ไม=ใช=ภารกิจของฝwายไอทีเท=านั้น
เพราะมันมีผลกระทบต=อผูใชทุกคนในองคMกร สิ่งสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือกระบวนการสื่อสารและการมีส=วน
ร=วมของทุกฝwายในองคMกร ซึ่งเปUนหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการเปลี่ยนมาใช OpenOffice.org

๕. รวมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Informatics for
Development 2011
The International Conference on Informatics for Development (ICID) aims to bring
together researchers and practitioners interested in the application of information and
communication technologies (ICT) to many aspects of life in general and to the specialized
support to person's daily life in particular. Government, education, health, business and
industry are just a few sectors currently used ICT to improve their business processes
Standardization of procedures, strategies for adoption, and selection of
alternative technologies are some of the issues that informatics and the ICT in general need
to address in order to further promote ICT for development. In the case of developing
countries, the use of ICT has had important results in the enhancement of the quality of life,
contributing to a full integration of all citizens in the societies to improve their quality of life.
As one of the emerging research field, informatics should be able to address
crucial problems currently faced by many unfortunate people throughout the world. Hence,
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this year the conference will bring up a theme on "The roles of informatics for achieving
MDGs in developing countries".

๖. รวมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติวันนักแปลโลกปy พ.ศ. ๒๕๕๕ (World Translator
Day 2012)
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท=าเทียมกัน ไดร=วมจัดการประชุมวิชาการ
นานาชาติวันนักแปลโลกปj พ.ศ. ๒๕๕๕ (World Translator Day 2012) กับสมาคมอุตสาหกรรมการแปลแห=ง
เอเชี ย (AATI) เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจาอยู= หั ว ฯ ๘๔ พรรษา สมเด็ จ พระนางเจาสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ๘๐ พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๖๐ พรรษา: การ
ประชุมวิชาการนานาชาติวันนักแปลโลกปj พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖ ในหัวขอ "ยุทธศาสตรMการแปล การแปลเพื่อ
ปลายทาง ล=ามและล=ามภาษามือ ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน” หรือ “Translation, Localization,
Interpretation and Sign Language Strategies in ASEAN Community” เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๕ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สตูดิโอ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีการถ=ายทอดผ=านอินเทอรMเนต วิทยุเอฟเอ็ม ๙๐.๗๕ และโทรทัศนMดาวเทียม
ในการนี้ นายทศพนธM นรทัศนM ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท=า
เทียมกัน ไดกล=าวถอยแถลงเนื่องในวันนักแปลโลกปj พ.ศ. ๒๕๕๕ ความว=า “ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติวันนักแปลโลกปj พ.ศ. ๒๕๕๕ เฉพาะอย=างยิ่ง รศ.ดร.มณีรัตน7 สวัสดิกุล ณ อยุธยา
ซึ่งไดใหเกียรติชมรมฯ มาเปUนภาคีองคMกรร=วมจัดในครั้งนี้ ในบทบาทดานการลดความเหลื่อมล้ําทางความรูและ
ดิจิทัลในสังคม (Digital Divide) ชมรมฯ มีความตระหนักดีว=าการแปลถือเปUนยุทธศาสตรMสําคัญประการหนึ่งที่
จะช=วยลดความเหลื่อมล้ําทางความรูระหว=างมวลประเทศสมาชิกอาเซียน และประชาคมโลก ประชาชนในอีก
ประเทศหนึ่งคงไม=สามารถเขาใจภาษา วรรณกรรม สังคม วัฒนธรรมของอีกประเทศหนึ่งไดหากขาดซึ่งการ
แปลจากภาษาตนทางไปสู=ภาษาปลายทางที่ผูรับสารสามารถเขาใจได เราจึงขอเรียกรองและสนับสนุนอย=าง
เต็มที่ที่ใหมีการแปลวรรณกรรม ความรูต=างๆ จากภาษาหนึ่งไปสู=อีกภาษาหนึ่ง เพื่อสรางความสัมพันธMและ
ความเขาใจอันดีระหว=างประชาชนของชาติสมาชิกอาเซียน รวมตลอดถึงประชาคมโลก และไม=เพียงแต=การแปล
สําหรับคนปกติเท=านั้น แต=ยังหมายร=วมถึงการแปลและสื่อความหมายอื่นใด เพื่อใหผูพิการทางสายตา ทางการ
ไดยิน สามารถเขาใจไดอย=างเท=าเทียมกันดวย
เปUนที่น=ายินดีว=าในปXจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการแปลภาษา ไดกล=าวหนาไปอย=างมาก
จนสามารถทะลายกําแพงขวางกันการรับรูระหว=างภาษาลงได แมจะไม=ทั้งหมดแต=ก็เปUนจุดเริ่มตนที่ดี ซึ่งหลาย
ท=านในที่นี่และที่รับฟXงอยู=ทางบานก็คงจะเคยใชบริการในลักษณะดังกล=าวมาบางแลว เช=น Google Translate
เปUนตน และเราก็ประจักษMแลวว=าขีดความสามารถของบริการเหล=านี้ไดเพิ่มสูงขึ้นอย=างต=อเนื่อง
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ชมรมฯ ขอยืนหยัดที่รวมมือกับทุกภาคสวนในการลดความเหลื่อมล้ําทางความรู!และดิจิทัลใน
สังคม เพื่อสร!างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางเทาเทียมกันของบุคคลทุกกลุม โดยเฉพาะคนพิการ ผู!สูงอายุ และ
ผู!ด!อยโอกาส”

๖. การจัดประชุมทางวิชาการ ICT for All ๒๕๕๕ เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กับพระพุทธศาสนา” ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”
การประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท=าเทียมกันประจําปj พ.ศ.
๒๕๕๕ เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา” หรือ ICT for All Symposium
2012 on “ICT and Buddhism” จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐–๑๘.๐๐ น.
ณ หองประชุม ชั้น ๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีปXญญาภิวัฒนM เลขที่ ๒๐/๒๙ ซอยงามวงศMวาน ๒๓ (ซอวัดบัวขวัญ)
ถนนงามวงศMวาน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ความเท=าเทียมกัน และภาคีองคMกรร=วมจัด ไดแก= สภาองคMกรพระพุทธศาสนาแห=งประเทศไทย สมาคมพัฒนา
ผูบริโภคไทย สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและสมาคมวิทยาศาสตรM
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห=งประเทศไทย
การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อถวายเปUนพุทธบูชา เนื่องในโอกาสมหาธัมมาภิสมัย ๒๖๐๐ ปj แห=งการ
ตรัสรูของพระพุทธเจา และเปUนสังฆบูชาแด=เจาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา ๙๙ พรรษา ในปj พ.ศ. ๒๕๕๕ และนอมเกลาฯ ถวายเปUนพระ
ราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยู=หัว สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การประชุ มวิ ชาการครั้งนี้ มี ผูเขาร=ว มจากทุกภาคส=ว น ทั้งพระภิ กษุ และฆารวาส ผูแทนส=ว น
ราชการ สมาคม สถาบันการศึกษา มูลนิธิ ชมรมต=างๆ ที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร รวมทั้ งนักเรี ยน นั กศึ กษา ประชาชนผูสนใจโดยทั่ วไป จํา นวนประมาณ ๒๐๐ รู ป/คน มี
เปvาประสงคMสําคัญเพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตอง รวมทั้งระดมความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ ประโยชนM ในการเขาถึ งและเผยแผ= พระพุ ท ธศาสนา การนํ า
หลั ก ธรรมคํ า สอนในพระพุ ท ธศาสนามาประยุ ก ตM ใ ชในชี วิ ต ประจํ า วั น ของทุ ก ท= า น รวมถึ ง การเผยแผ=
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พระพุทธศาสนาผ=านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต=างๆ ใหกวางขวางออกไป การประชุมวิชาการในครั้งนี้
ไดรับความเมตตากรุณาจะพระคุณเจา และวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ อาทิ พระมหารุ=งอรุณ (ปธ.๙) วัดบัวขวัญ
พระอารามหลวง พระดุ ษ ฎี เมธงฺ กุโ ร สวนปฏิ บั ติ ธ รรมวั ด ทุ= ง ไผ= ศาสตราจารยM ดร.ศรี ศั ก ดิ์ จามรมาน
อธิ การบดี กิต ติ คุณ วิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ส ยาม บุ รุ ษคอมพิ ว เตอรM แห= งเอเชี ย อาจารยM พรพิ สุ ทธิ์ มงคลวนิ ช
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารยMวรเดช อมรวรพิพัฒนM เลขาธิการสภาองคMกรพระพุทธศาสนาแห=ง
ประเทศไทย อาจารยMสุรวัฒนM เสรีวิวัฒนา อาจารยMประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟvาและคอมพิวเตอรM คณะ
วิศวกรรมศาสตรM มจพ. รองศาสตราจารยM จันทนา ทองประยูร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายชาตวิทยM
มงคลแสน นายกสมาคมพัฒนาผูบริโภคไทย นายทศพนธM นรทัศนM ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อความเท=าเทียมกัน
การประชุ ม วิ ช าการในครั้ ง นี้ ไดรั บ สั ม โมทนี ย กถา และสารจากบุ ค คลและองคM ก รทาง
พระพุทธศาสนา ไดแก= สารจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห=งชาติ สัมโมทนียกถาจากพระไพศาล วิสาโล
พระฐิ ตะวงษM อนุ ตฺ ตโร เลขานุ การสํ า นั กงานคณบดี คณะมนุ ษยศาสตรM มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย สารจาก ศาสตราจารยM แมนเฟรด คราเมส (บาเดน-บาเดน, สหพันธMสาธารณรัฐเยอรมนี ) สารจาก
สหพันธMนานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มูลนิธิสหพันธMสันติภาพสากล (ประเทศไทย)
Message From Frank Carter B.Ec. Director, Buddhist Discussion Centre (Upwey) Ltd., Australia
สารจาก รองศาสตราจารยM ดร. ชัยวัฒนM คุประตกุล และรองศาสตราจารยM ดร. มณีรัตนM สวัสดิวัตนM ณ อยุธยา
ที่ประชุมมีความเห็นร=วมกันว=าเทคโนโลยีสารสนเทศเปUนเครื่องมือสําคัญในการเขาเขาถึงและ
เผยแผ=พระพุทธศาสนาใหกวางขวางไปทั่วโลกภายใตบริบทและแนวโนมของประชากรโลกที่จะใชชีวิตในโลก
ออนไลนM หรื อ อิ น เทอรM เ น็ ต เพิ่ ม มากขึ้ น อย= า งต= อ เนื่ อ ง ผ= า นเครื่ อ งมื อ ต= า งๆ ทั้ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอรM แ ละ
โทรศัพทMเคลื่อนที่ ดังนั้น ประเทศไทยควรใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปUนเครื่องมือในการพัฒนา
ประเทศใหเปUน ศูนยMกลางพระพุ ทธศาสนาโลก แต=การใชเทคโนโลยีส ารสนเทศดังกล=าว ตองเปUนไปอย=างมี
คุณธรรม จริยธรรม ไม=ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตMแวรMและเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ รวมทั้ง ไม=เปUนการบิดเบือนพระธรรม คํา
สอนของพระพุทธศาสนาตามพระไตรป•ฏก โดยมีขอเสนอแนะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนMใน
การเขาถึงและเผยแผ=พระพุทธศาสนา มีดังนี้
๑) ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรMการเปUนศูนยMกลางพระพุทธศาสนาโลกอย=างจริงจัง และ
ต=อเนื่อง โดยเฉพาะอย=างยิ่ง การพัฒนาเว็บไซตMหองสมุดพระพุทธศาสนาโลก (www.buddhist-elibrary.org)
ใหประสบความสําเร็จอย=างเปUนรูปธรรม
๒) การฝ•กอบรมแก=พระสงฆM สามเณร และผูที่สนใจโดยทั่วไป เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรMและ
อินเทอรMเน็ต เพื่อการเขาถึงและเผยแผ=พระพุทธศาสนารวมถึงกําหนดแนวปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอรMและ
อินเทอรMเน็ตที่เหมาะสม ถูกตองตามพระธรรมวินัย สําหรับพระสงฆM สามเณร
๓) ส=งเสริมและสนับสนุน ใหวัด สํานักสงฆMที่มีความพรอมเปUนที่ตั้ งของศูนยMการเรียนรูไอซี ที
ชุมชน และเปUนศูนยMการศึกษาพระพุทธศาสนาผ=านระบบ e-Learning รวมถึงจัดเปUนสถานที่ปฏิบัติธรรมดวย
๔) พัฒนา Course Ware หรือแอพพลิเคชันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะ สําหรับแท็บเล็ตและ
โทรศัพทMเคลื่อนที่ เผยแพร=ในทุกระดับชั้นการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
๕) สนับสนุนใหวัดต=างๆ ทั่วประเทศ มีเว็บไซตMของวัด เพื่อเปUนการสื่อสารสองทางกับประชาชน
ซึ่งจะช=วยส=งเสริมใหคนมีความใกลชิดธรรมะมากขึ้น ทั้งนี้ โดยภาครัฐควรเปUนผูสนับสนุนค=าใชจ=ายในการจด
ทะเบียนชื่อเว็บไซตMและการเช=าพื้นที่จัดเก็บขอมูลของเว็บไซตM
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๖) ควรมีองคMกรและผูทรงคุณวุฒิที่ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานและตรวจสอบเนื้อหาของธรรมะที่
เผยแพร=ในสื่ออิเล็กทรอนิกสM โดยเฉพาะทางเว็บไซตM ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจไดว=าเนื้อหานั้น มีความถูกตองตาม
พระไตรป•ฎก
๗) สนับสนุนใหมีการแปลหนังสือธรรมะเปUนภาษาต=างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ แลวนํา
ขึ้นเผยแพร=ทางเว็บไซตM หรือในรูปแบบ e-Book เพื่อใหผูที่สนใจ โดยเฉพาะชาวต=างประเทศสามารถเขามา
ศึกษาได
เมื่อดําเนินการไดดังนี้แลว ก็เชื่อไดว=าเปUนการสืบทอดพระพุทธศาสนาใหคงอยู=กับมนุษยชาติสืบ
ต=อไป ดังพระสัมโมทนียถาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกซึ่งอัญเชิญมาจาก
พระสัมโมทนียกถาที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกประทานแก= พลเอก
ธงชั ย เกื้ อสกุ ล นายกสมาคมผู ทํ า คุ ณประโยชนM เ พื่ อพระพุ ทธศาสนาแห=งประเทศไทย และรองประธาน
กรรมการบริ ห ารศู น ยM ส= ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาแห= ง ประเทศไทย เพื่ อ นํ า พิ ม พM ล งในหนั ง สื อ “คํ า สอนใน
พระพุทธศาสนา (The Buddha’s Teachings)”เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ความสําคัญตอนหนึ่งว=า
“...ปจจุบัน แมวาจะไดมีการแปลหลักธรรมคําสอนออกเปนภาษาตางๆ ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ และมีการเผยแพรไปยังประเทศตางๆ เปนภาษาตางๆ ทั่วโลก จนอาจกลาว
ไดวายุคนี้เปนยุคที่ธรรมะไปไกล ไปถึงทุกประเทศทุกมุมโลก
แตทวาความตองการศึ ก ษาคนควาธรรมะ ยั ง ไมมี ที่ สิ้ น สุ ด เห็ น ไดจากผลสํ า รวจของสมาคม
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตที่พบวาตามโรงแรมและสถานพักผอนหยอนใจแหลงทองเที่ยว สถานที่ติดตอธุรกิจและ
การงานตางๆ รวมถึงสถานที่สําคัญตางๆ ทั่วทุกมุมโลก และในประเทศไทยเองยังขาดแคลนสื่อธรรมะในการ
หลักธรรม เมื่อเทียบกับศาสนาอื่นๆ
ประเทศไทย ในฐานะเปนประเทศชั้นนําที่เปนศูนย;กลางพระพุทธศาสนา จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
เกิดการรวมตัวระหวางเครือขายคณะสงฆ;และคฤหัสถ;เพื่อรวมกันบริจาค ผลิตสื่อคําสอนและหลักธรรมคําสอน
ที่เขาใจงาย ไมสลับซับซอนใหปรากฏทุกหนทุกแหงทั่วโลกอยางเปนรูปธรรม ถือเปนภารกิจสําคัญที่จําเปน
เรงดวนที่สมควรผลักดันและสนับสนุนใหเปนนโยบายของประเทศในการเปนศูนย;กลางเผยแผพระพุทธศาสนา
สูทุกภาคสวนของประชาคมโลก...”
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทียมกัน (ICT for All Club) และภาคีองคMกร
ร=วมจัด ขอขอบพระคุณ อาจารยMชนะ รุ=งแสงนายกสภาวิทยาลัยเซาธMอีสทMบางกอก ที่ท=านไดใหเกียรติมาเปUน
ประธานป•ดการประชุมวิชาการ ICT for All 2012 และใหการสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ จํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท คุณสุวิมล เชื้อชาญวงศM ที่ไดบริจาคเงินจํานวน ๔,๐๐๐ บาท; คุณพรรณราย ขันธกิจ อดีต
เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ; คุณวัชรา ไชยสาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ไดบริจาค
เงิน สนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการฯ ขอบขอบพระคุณวัดญาณเวศกวัน ที่ไดกรุณาอนุเคราะหMหนังสือ
พุทธธรรม และธรรมนิพนธM CD ธรรมบรรยาย ของพระพรหมคุณาภรณM (ป.อ. ปยุตฺโต) และสํานักงานทรัพยMสิน
ส=วนพระมหากษัตริยMสํานักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไดนําหนังสือมาเผยแพร=แก=วิทยากรและผูเขาร=วมการประชุมวิชาการใน
ครั้งนี้ ขอบขอบพระคุณ คุณสุวิทยM กิ่งแกว รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลลM จํากัด (มหาชน)
และนายกสมาคมพัฒนาผูประกอบการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปXญญาภิวัฒนM ที่ไดเอื้อเฟ˜™อสถานที่และอํานวย
ความสะดวกในการจัดประชุมฯ ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจาที่เขาร=วมการประชุม และขอบพระคุณท=าน
วิทยากร และผูเขาร=วมประชุม รวมทั้งคณะผูช=วยงานทุกท=าน หากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ขาดตกบกพร=อง ทาง
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ชมรมฯ ก็ ข ออภั ย เปU น อย= า งสู ง ไว ณ ที่ นี่ ด วย
www.ictforall.org

สํ า หรั บ ท= า นที่ ส นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ไดที่

๗. การจั ด ทํา บทความทางวิ ชาการ บทความเชิ งขาวเกี่ ยวกั บเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการ
พัฒนา เพื่อความเทาเทียมกันเผยแพร
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท=าเทียมกัน ไดมีการจัดทําบทความทาง
วิชาการ บทความเชิงข=าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา เพื่อความเท=าเทียมกันเผยแพร= เผยแพร=
ทางเว็บไซตMชมรมฯ www.ictforall.org สื่อสังคมออนไลนM ไดแก= Facebook.com/ICTforAll.org, Google+,
Twitter, YouTube, เว็บไซตM และสื่อสิ่งพิมพMต=างๆ เช=น หนังสือพิมพM, วารสาร ตัวอย=างบทความ เช=น Long
Live the KING, Bhumibol Adulyadej, who is as much a spiritual leader as a worldly one, ตาม
รอยพระยุคลบาท 80 พรรษา ในหลวงกับ IT, ในหลวงกับการสื่อสาร ความทรงจําที่คนไทยอาจไม=เคยรู, นอม
รําลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงกับภูมิสารสนเทศ, ในหลวงกับการสื่อสารในสถานการณMฉุกเฉิน, งานหน=วย
แพทยMทางวิทยุ พอ.สว. พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอ เจาฟv า กัล ยาณิ วั ฒนา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทรM , รั ตนราชสุ ดา สมเด็จ เจาฟv านั กเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยุสมัครเล=น (HS1D), Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn:
Empowerment to solve the Digital Divide in the Kingdom of Thailand, 9M4CME สมาคมกิจการ
วิทยุสมัครเล=นในสถานการณMฉุกเฉินมาเลเซีย Malaysian Amateur Radio Emergency Service Society
(MARES), คอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการมี
ส=วนร=วมภาคประชาชน, LAST MILE กับโครงข=าย IP สู= SMART THAILAND, ลด e-Waste ขององคMกรดวย
Green IT, โครงสรางพื้นฐานสู=..SMART THAILAND, เตรียมพรอมการสื่อสารในภาวะวิกฤติ บทเรียนจากเฮติ,
รอยกว=าปjกิจการวิทยุสมัครเล=น กับอนาคตวิทยุสมัครเล=นไทย, วิทยุสื่อสารเพื่อความมั่นคง และการมีส=วนร=วม
ภาคประชาชน, การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข=ายวิทยุสื่อสารในสถานการณMฉุกเฉิน, ยุทธศาสตรMชาติกับการ
เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายใตความร=วมมือของประชาคมอาเซียน, ผูสูงวัยกับความหวัง
ในการเขาถึงคอมพิวเตอรMและอินเทอรMเน็ต เปUนตน
สถานที่ติดตอ
นายทศพนธ7 นรทัศน7 (HS4HNL) ประธานชมรม
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท=าเทียมกัน (ICT for All Club)
ตู ปณ.๒ ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๑
โทร. ๐๘ ๑๒๖๑ ๐๗๒๖ e-Mail: info@ictforall.org Website: www.ictforall.org

