สารจาก สมาคมพัฒนาผูบริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
เนื่องในโอกาสการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกันประจําป พ.ศ. 2555

เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
วันเสาร%ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๓๐ น.
ณ ห1องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีป2ญญาภิวัฒน% อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
และภาคีองค%กรรวมจัด: สภาองค%กรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู1บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และสมาคมวิทยาศาสตร% เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย

-------------------------------------สมาคมพัฒนาผู1บริโภคไทย สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย และสภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
มีความยินดีเป?นอยางยิ่งที่ได1รวมกับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ในการจัด
ประชุมทางวิ ชาการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อความเทาเทีย มกั นประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง
“เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา” ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อถวายเป?นพุทธบูชาเนื่องในโอกาส
ฉลองพุ ท ธชยั น ตี ๒๖๐๐ ป แหงการตรั ส รู1 แ หงองค% พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ1 า และน1 อ มเกล1 า ฯ ถวายเป? น
พระราชกุ ศ ลเนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ พระเจ1 า อยู หั ว ทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ1าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
นับเป?นความสําเร็จรวมกันของทุกภาคสวน ที่จะได1มีโอกาสรวมกันแสวงหาแนวทางในการใช1เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา และสงเสริมสนับสนุนให1ประชาชนนําหลักธรรม คําสอน
ขององค%พระสัมมาสัมพุทธเจ1า มาประยุกต%ใช1ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพื่อยังความสุข สงบ และสันติสุข
ให1เกิดขึ้นในสังคมไทย และสังคมโลก ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน%อันสับสน วุนวายในป2จจุบัน

(นายชาตวิทย, มงคลแสน)
นายกสมาคมพัฒนาผู1บริโภคไทย
นายกสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย
ผู1ประสานงานสภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

Message From The Thai Consumers Development Association, The Association for
Constitutional Democracy, The Thai Council of Civic Political Development
ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”
November 24th, 2555 B.E., 12:30-17:30 hrs.
at Panyapiwat Thecnological Collage, Nonthaburi province, Kingdom of Thailand
Organized by The Information and Communication Technology for All Club (ICT for All Club)
and the Party organizations: The Assembly of Buddhist Organizations of Thailand Association,
The Thai Consumers Development Association, The Association for Constitutional Democracy,
The Thai Council of Civic Political Development, The Science Technology and Innovation Association of Thailand (STIA)

-------------------------------------A Great Ceremony on the occasion of “Celebrating 2600 Years of Buddhajayanti of the
Buddha’s Enlightenment”. This year is such a precious time for us to have an appreciation with the
most pleasure on the participatory ceremony upon the Buddhist Era / 2555B.E. Because of the
combining on available missions becomes a Great ceremony during the Special Conjugation for all
human beyond the Enlightenment Season arriving in 2600 years, Under Topic namely “ICT and
Buddhism” Forum whereas a portion sharing to Buddhism Fellows Greeting thorough the World is also
arrangement in the same time. On the participatory celebration, the annual Symposium 2555 B.E. is
holding up by a responsibility of the Information and Communication Technology for All Club (ICT
for All Club) and the Party organizations: The Assembly of Buddhist Organizations of Thailand
Association, The Thai Consumers Development Association, The Association for Constitutional
Democracy, The Thai Council of Civic Political Development, The Science Technology and Innovation
Association of Thailand (STIA)
With the purpose to worship approached as main activity namely “ Buddha Ja-Yan-Ti ” Celebration as
well as whole Buddhist shrine would like be practiced due to their most important occasion of Lord
Buddha Enlightening Time involving the out-reached beyond 2600 years.
According to the highly auspicious occasion, through Charity dedicating adored to our beloved the King
and the Queen that couple ceremonies are also conjugation cheering on the same time. These
celebrations are attending join to His Majesty the King’s 84th Birthday Anniversary on December 5,
2554B.E. and 85th Birthday Anniversary on December 5, 2555B.E. In the synchronizing event,
Her Majesty the Queen’s 80th Birthday Anniversary on August 12, 2555B.E. as well. Particularly, in the
Great concurrence on this special Greeting celebration has been come along with the same period, on
which has never happened before. Therefore, With dedicate on Long Live Wishing worships to His Royal
Highness the Crown Prince of the Kingdom of Thailand that is also raised up forwarding to the thrive
growth Birthday 60th Anniversary on July 28, 2555B.E., sequentially.
It is such a successful achievement of all sectors upon this forum. According to advance collaboration,
the proceeding shall be taken more advantages such an IT sharing on some communication experiences
and a good learning procedure between each one in this available opportunity. Several out-puts upon
seeking the fitness strategic solution could be found by truly exchangeable data with disclosure
information by each participant such as the accessibility with good understanding. Particularly, the
Operation system on a Standardization Soft-ware for more Equitability of ICT: Information Technology
and Communication Development and Specific Utilization on Buddhism Knowledge for Normal
Philosophy life- way as Man-ware Dimension will be discussion. So, those of suitable Knowledgemanagement /KM will be concluded for more- wider extension and higher mental qualification viability,
furthermore. Expecting from another accomplishment plus with this forum that is supporting to the
public promotion for most common people that should be obtained for more learning.
Prominent subjects about Buddhism can be touchable out-come such as the principle of Lord Buddha
Instructions (it is called “DHAMMA”) Then, Know-how can be practical applied and available for the
human living and higher advanced in perfectly conscious mind as daily living utility. The satisfactory
out-come for every part in needed at anywhere in anytime that should be achieved on which mostly
compromises to the Happiness with the Tranquility and the Peace that does occur in Thailand and so
does in the world among the currently confusion and agitate of Globalization stream, for a while.

Mr. Chatawit Mongkolsaen
President, Thai Consumers Development Association
President, Association for Constitutional Democracy
Coordinator on Thai Council of Civic Political Development

