สารจากชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
เนื่องในโอกาสการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกันประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
วันเสาร%ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๓๐ น.
ณ ห/องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีป0ญญาภิวัฒน% อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
และภาคีองค%กรรวมจัด สภาองค%กรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู/บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และสมาคมวิทยาศาสตร% เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย

-------------------------------------ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ในฐานะองค%กรภาคประชาชน
ซึ่งดําเนินงานเพื่อมุงลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในสังคม ดังเชนที่ปรากฏในเว็บไซต% www.ictforall.org มี
ความยินดีเปKนอยางยิ่งที่ได/รวมกับสภาองค%กรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู/บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และสมาคมวิทยาศาสตร% เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงประเทศไทย ในฐานะภาคีองค%กรรวมจัดการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกันประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ
พระพุทธศาสนา” ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อถวายเปKนพุทธบูชาเนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ป แหงการตรัสรู/
แหงองค%พระสัมมาสัมพุ ทธเจ/ า และน/อมเกล/า ฯ ถวายเปKนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ/ าอยูหัว ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๕ สมเด็จ พระนางเจ/าฯ พระบรมราชิ นีน าถ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และสมเด็จ พระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
พระพุทธศาสนาได/ดํารงอยูทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมายาวนานถึง ๒๖๐๐ ป จนถึง
ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวได/เชื่อมโยงให/โลกมีความเปKนหนึ่งเดียวกัน
มวลมนุษยชาติสามารถเข/าถึงและรับรู/ข/อมูลขาวสารได/อยางรวดเร็ว ในมติของพระพุทธศาสนานั้น เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได/สงผลกระทบทั้งด/านบวกและด/านลบตอพระพุทธศาสนา ตัวอยางของผลกระทบ
ด/านบวก เชน การเผยแพรพระพุทธศาสนาได/อยางรวดเร็ว กว/างขวางทั่วโลก ผู/คนสามารถเข/าถึงพระธรรม
คําสอนผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได/โดยสะดวก ทุกที ทุกเวลา ในขณะเดียวกันก็สงผล
กระทบด/านลบ เชน การใช/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพรคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ไม
ถูกต/อง เหมาะสม การดูหมิ่นพระพุทธศาสนาโดยกลุมคนตางศาสนา เปKนต/น
การประชุมวิชาการในวันนี้ จึงมี เปVาหมายเพื่อระดมและแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็นทางวิ ชาการจาก
ทุกภาคสวน เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับพระพุทธศาสนา รวมถึงการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู/เกี่ยวกับพระป0ญญาตรัสขององค%สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ/า ตลอดจนการนําคําสอนของพระพุทธองค%
มาประยุกต%ใช/ในชีวิตประจําวัน

(นายทศพนธ" นรทัศน")
ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน

Message From The Information and Communication Technology for All Club
ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”
November 24, 2012, 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)

-------------------------------------The Information and Communication Technology for All Club (ICT for All Club) as shown in
www.ictforall.org, is a non-profit organization run in the civil sector and strives to reduce the Digital
Divide as much as it can. We 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,
and The Science Technology and Innovation Association of Thailand, are proud to hold an
ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”. It will be held as part of our activities and
on the occasion of “Celebrating 2600 Years of Buddhajayanti of the Buddha’s
Enlightenment” and the auspicious occasion of His Majesty the King’s 84th Birthday
Anniversary (December 5, 2011) and His Majesty the King’s 85th Birthday Anniversary
(December 5, 2012), Her Majesty the Queen’s 80th Birthday Anniversary (August 12, 2012)
and His Royal Highness the Crown Prince’s 60th Birthday Anniversary (July 28, 2012)
Buddhism has now existed amongst the changes in the world for almost 2600 years to the era
of Information Technology and Communications (ICT). This technology has been linked to
global unity. Humanitarian access and obtaining information very quickly. ICT has both
positive and negative impacts on Buddhism. For example, the positive impacts are such as
using ICT for Worldwide Buddhist dissemination via the Internet, which is very quick. People
can reach Buddha's teachings through ICT with ease anytime anywhere. While the negative
impact may use of ICT for disseminating incorrect Buddha's teachings, or to insult Buddhism
by people who may have different religious beliefs.
The goal of this Symposium is to bring together interested academics from all areas to share
their knowledge and exchange their experiences in the role of ICT in Buddhism as well as to
discuss topics related to the area of the Enlightenment of Buddha, and how can we can apply
Buddha's teachings to everyday life.

Mr. Thossaphol NORATUS
President, ICT for All Club

