คํากล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน ประจําปี พ.ศ. 2556
เรื่อง “180 ปี (2376-2556) ความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐอเมริกา; ไอซีที : บทเรียนจากสหรัฐอเมริกา”
ICT for All Symposium 2013 on “180 Years (1833-2013) of Thai-U.S. Relations;
ICT: Lessons Learned from the U.S.”
โดย

ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
ประธานผู้บริหาร (CEO) สถาบันศรีศักดิ์ จามรมาน การศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
(Srisakdi Charmonman Institute of eLearning)
อธิการบดีกิตติคณ
ุ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชีย บิดาอินเทอร์เน็ตไทย

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.10 -13.25 น.
ณ ห้องประชุม 401 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 4
เลขที่ 99 /31 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club)
ดร.ฐกฤต ปานขลิบ
พลเอก สุริยน เผือกสกนธ์
สมาชิกชมรม ICT for All
ผู้แทนองค์กร หน่วยงาน ประธานชุมชน
และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
ผมรู้ สึ ก ยิ น ดี แ ละเกี ย รติ เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ ม าเป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด การประชุ ม ทางวิ ช าการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน ประจําปี พ.ศ. 2556 เรื่อง “180 ปี
ความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐอเมริกา; ไอซีที : บทเรียนจากสหรัฐอเมริกา” ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทาง
ชมรมฯ ได้หยิบยกเอาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยง ในแง่มุมของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หรือไอซีที
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในมิติทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จประภาสโรงงาน
คอมพิวเตอร์ใหญ่ของไอบีเอ็มที่ซิลิคอนวอลเล่ย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) นับเป็นการจุดประกายให้วงการคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยคิดถึงการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติให้ทัดเทียมประเทศที่เจริญแล้ว นับได้ว่า “ทรง
เป็นผู้นําและจุดประกายวงการคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยอย่างจริงจัง” ดังที่ทุกท่านได้รับชม
วีดิทัศน์ไปแล้วในช่วงต้น
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในทุกมิติของการพัฒนา และ
หากพิจารณาในระดับตัวบุคคลก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ดังที่ประธาน
ชมรมฯ ได้กล่าวรายงาน เมื่อสักครู่ ว่าชมรมฯ ได้มุ่งผลักดันให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนด้อยโอกาส
ได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของแต่ละบุคคลให้ดีขึ้น
การจัดประชุมในวันนี้ จึงเป็นการนําพาทุกท่านย้อนไปในอดีตเมื่อแรกมีคอมพิวเตอร์ พัฒนาการ
มาจนถึงยุคปัจจุบัน และการมองไปในอนาคต ที่ทุกเทคโนโลยีจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังที่
ทุกท่านในที่นี่ก็คงจะได้ใช้งานโทรศัพท์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นเพียงโทรศัพท์อย่างเดียว
หากแต่เป็นเครื่องมือที่หลอมรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกัน กล่าวคือ เป็นทั้งโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ กล้อง
ถ่ายรูป และความสามารถอีกนานาประการ
ผมทราบจากประธานชมรมฯ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มาจากหลากหลายกลุ่ม สาขา อาชีพ
ทั้ ง ที่ เ ป็ น นั ก วิ ช าการผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นไอซี ที จนถึ ง ผู้ ที่ รู้ เ รื่ อ งเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ม ากนั ก
ผมก็อยากจะเรียนว่า ท่านที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์น้อยก็ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะฟังการประชุมในวันนี้ไม่รู้
เรื่อง เพราะเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยภาษาที่ง่ายๆ และสามารถเข้าใจร่วมกันได้ ดังเจตนารมณ์
ของการจัดประชุมครั้งนี้ ที่ต้องการให้ผู้ที่ยังขาดโอกาส ได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากไอซีทีให้
ได้มากที่สุด
ดังนั้น ทุกท่านจะต้องช่วยกันระดมความคิดเห็นว่าจะมีแนวทางในการดําเนินการดังกล่าวนั้น
ได้อย่างไร? ซึ่งผมและอาจารย์พรพิสุทธิ์ฯ ก็จะได้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ "ประสบการณ์ ICT ใน
สหรัฐอเมริกา จากอดีตสู่ปัจจุบัน และก้าวต่อไปในอนาคต" เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดของท่าน
ทั้งหลายเป็นเบื้องต้น ก่อนที่จะได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แสดงความคิด ความเห็นต่อไป
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน ประจําปี พ.ศ. 2556 ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อย่างเต็มที่ และขอให้การประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
ทุกประการ.
ในลําดับต่อไป ผมและอาจารย์พรพิสุทธิ์ฯ ก็จะได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ประสบการณ์ ICT ใน
สหรัฐอเมริกา จากอดีตสู่ปัจจุบัน และก้าวต่อไปในอนาคต"
(เข้าสู่การปาฐกถาพิเศษ)
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