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บทคัดยอ 

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล 
อดุลยเดช (5 ธันวาคม พ.ศ. 2470) ทรงนําคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต มาใชงานประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อ
ยังประโยชนสุขแกพสกนิกรชาวไทย แมในวันที่ทรงเจริญพระ
ชนมายุมากแลว นับไดวาทรงเปนแรงบันดาลใจในการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย
โดยแท 

คําสําคัญ: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช; คอมพิวเตอร; อินเทอรเน็ต; คุณภาพชีวิต; 
ผูสูงวัย 
 
Abstract 

His Majesty King Bhumibol Adulyadej (born 5th 
December, 1927) has been using computers and the 
internet for his work in various projects to help sustain and 
improve the happiness and well-being of all Thai people. 
For this reason, His Majesty the King is an inspiration and 
a role model to elderly people for using this area of 
technology to improve their quality of life. 
  
Keywords: His Majesty King Bhumibol Adulyadej; 
Computer; Internet; Elderly people; Quality of life 
 
1.  บทนํา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเสด็จประภาส
โรงงานคอมพิวเตอรใหญของไอบีเอ็มที่ซิลิคอนวอลเลย มลรัฐ
แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา เม่ือเดือนกรกฎาคม 2503 นับเปน
การจุดประกายใหวงการคอมพิวเตอรของประเทศไทยคิดถึงการ
ใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติให

ทัดเทียมประเทศที่เจริญแลว นับไดวา “ทรงเปนผูนําและจุด
ประกายวงการคอมพิวเตอรในประเทศไทยอยางจริงจัง” 
(ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2542: 66) 

 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระผูจุดประกาย 

วงการคอมพิวเตอรในประเทศไทย 
 

2. ทรงใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตประกอบพระราช
กรณียกิจ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทดลองใชเครื่องคอมพิวเตอร 
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พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ า อ ยู หั ว  ท ร ง เ ป น
พระมหากษัตริยผูมีพระวิสัยทัศนยาวไกลในการใชเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยมาเปนระยะเวลา
อันยาวนานนับเน่ืองกวา 62 ป แหงการครองสิริราชสมบัติ ทรง
เล็งเห็นความสําคัญของเครื่องมือเทคโนโลยีตางๆ โดยเฉพาะ
ดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรง
สนับสนุนใหมีการคนควาในทางวิทยาการคอมพิวเตอร ทรง
ศึกษาคิดคนสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผล
ขอมูลตางๆ ดวยพระองคเอง ทรงประดิษฐรูปแบบตัวอักษรไทย 
ที่ มีลักษณะงดงามเพื่ อแสดงผลบนจอคอมพิวเตอรและ
เครื่องพิมพ ทรงใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อประดิษฐบัตร ส.ค.ศ. 
พระราชทานพรแกพสกนิกรชาวไทยในโอกาสวันข้ึนปใหมเปน
ประ จํ าทุ กป  ทรงพระราชทานทุนทรัพย ส วนพระองค 
พระราชดําริและพระบรมราชวินิจฉัยในการออกแบบและจัดทํา
โปรแกรมพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร (โปรแกรมน้ีวา 
BUDSIR: Buddhist Scriptures Information Retrieval) รวมทั้ง
มีพระราชวิจารณในการออกแบบโปรแกรมสําหรับสืบคนขอมูล
ดังกลาว ทรงเปนผูนําการพัฒนาพหุส่ือ(Multimedia) อาทิ การ
ทําใหคอมพิวเตอรพูดภาษาไทยไดชัดข้ึน ตลอดจนทรงใช
คอมพิวเตอรในการบันทึกพระราชกรณียกิจตางๆ และทรงติดตั้ง
เครือขายสื่อสารคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนพระราชกรณียกิจ
ตางๆ นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังสนพระทัย
และทรงพระปรี ช าสามารถในด านอิ น เทอร เ น็ ต  ดั งที่ 
ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ไดกลาวไววา “ไดรับทราบ
จากขาราชบริพารวา ทรงใชอินเทอรเน็ตอยูบอยมากจนอาจจะ
กลาวไดวาทรงพระปรีชาสามารถในดานอินเทอรเน็ตไมนอยกวา
ผูใดในประเทศไทย” (ศรีศักดิ์  จามรมาน, อางแลว) 

หากยอนไปเ ม่ือประมาณเดือนธันวาคม  2529 
ม.ล.อัศนี ปราโมช ไดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรแมคอินทอซพลัส 
ซ่ึงเปนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ทันสมัยที่สุดในยุคน้ันข้ึนทูลเกลาฯ 
ถวาย พระองคทานจึงทรงใชเครื่องคอมพิวเตอรดวยพระองคเอง
เปนครั้งแรก ดังพระราชดํารัส (ซ่ึงพระราชทานแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ในโอกาสเสด็จ
พระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตร เม่ือวันที่ 28 กันยายน 
2530) ความวา (คณะกรรมการจัดงานวันส่ือสารแหงชาติ, 2542 
: 77-78) 

“เด๋ียวนี้ เด็กๆ อายุ 10 ขวบ เลนคอมพิวเตอร
เปนอยางนี้  ขาพเจาก็ รู สึกวามีปมดอยขึ้นมาวาเลน
คอมพิวเตอรไมเปน 

...แลววันหนึ่ง ก็มีคนหนึ่ง เอาคอมพิวเตอรมาให
บอกวา อันนี้ เขียนดนตรี ก็เลยรับเอาไว ท่ีจริงรับเอาไวเขา
ไมไดใหเพราะวาไปซื้อมาก็เงินของเราเอง เราซ้ือเราก็ยัง
กลัว มองดูแลวไมรูจะทํายังไง แตถึงตอนปใหม กอนปใหม 
นิดหนึ่ง ก็เอาคอมพิวเตอรขึ้นไปตั้งในหองทํางานแลวก็จิ้ม

ไป เขาบอกวาเขียนหนังสือได เขียนรูปได ก็เร่ิมลองเขียน
หนังสือ ก็เขียนสําหรับอวยพรปใหมเปนบัตร ส.ค.ส. แลวก็
เขียนไปๆ เออ... ออกมาได เขียนออกมาเปนตัวได ก็แปลกดี” 

 ในเวลาตอมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไม
เพียงแตทรงงานดวยคอมพิวเตอรเทานั้น หากแตทรงสนพระทัย
ในการศึกษาเทคนิคการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรชนิด
ตางๆ บางครั้งไดทรงเปดเครื่องคอมพิวเตอรออกดูระบบภายใน
เครื่องดวยพระองคเอง ทรงปรับปรุง Software ใหมข้ึนมาใชเอง 
และบางครั้งทรงแกไขปรับปรุง Software ในเครื่อง เชน 
โปรแกรมภาษาไทย CU Writer ใหเปนไปตามพระราชประสงค 
(โปรแกรมประมวลคํา-Word Processor ในชวงที่ประเทศไทย
เพิ่งมีการใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) อยางแพรหลาย ซ่ึง
พัฒนาโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) เม่ือมีปญหาไวรัสในเครื่อง
คอมพิวเตอรเกิดข้ึน พระองคทานทรงหวงวาไวรัสจะทําลาย
ขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรได ดังน้ัน เม่ือทรงใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรจึงทรงระมัดระวังมาก และทรงเก็บ(Copy) ขอมูลไว
หลายชุด (คณะกรรมการจัดงานวันส่ือสารแหงชาติ, 2542 : 76) 

 จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตประกอบพระราชกรณียกิจ แมใน
วันที่ทรงเจริญพระชนมายุมากแลว นับไดวาพระองคทานทรง
เปนเปนแรงบันดาลใจในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงวัยโดยแท จึงสมควรที่ผูสูงวัยที่
ลังเลใจ หรือกลัวที่จะใชเครื่องคอมพิวเตอร จะไดดําเนินรอยตาม
เบ้ืองพระยุคบาทในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
 
3. กําลังพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอผูสูงวัย 

 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับแมเฒาตุม จันทนิตย 

เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 

"ดอกบัวในใจยังคงบานอยู ไมมีวันโรยรา" (สวัสดีนครพนม, 
2551) ที่นครพนม บนเสนทางเสด็จพระราชดําเนินตรงสามแยก
ชยางกูร-เรณูนคร บายวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 นาย
อาณัติ บุนนาค หัวหนาสวนชางภาพสวนพระองคไดบันทึกภาพ
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ในวินาทีสําคัญที่กลายเปนภาพประวัติศาสตรภาพหนึ่งของ
ประเทศ ภาพแมเฒาตุม จันทนิตย วัย 102 ป ไปรอรับเสด็จ 
พรอมดอกบัวสายสีชมพู จํานวน 3 ดอก ตั้งแตเชาจนบาย แสดง
แดดแผดเผาจนดอกบัวสายในมือเหี่ยวโรย แตหัวใจรักภักดีของ
หญิงชรายังเบิกบาน เม่ือในหลวงเสด็จฯ มาถึงตรงหนา แมเฒา
ไดยกดอกบัวสายโรยรา 3 ดอกนั้นข้ึนจบเหนือศีรษะแสดงความ
จงรักภักดีอยางสุดซ้ึง พระเจาแผนดินทรงโนมพระหัตถแตะมือ
กรานคล้ําของเกษตรกรชราชาวอีสานอยางนิ่มนวล ไมมีใครรูวา
ทรงกระซิบคําใดกับแมเฒา  

 แตแนนอนวาแมเฒาไมมีวันลืมเชนเดียวกับที่ใน
ห ล ว ง ไ ม ท ร ง ลื ม ร า ษฎ ร คน สํ า คั ญที่ ท ร ง พบ ริ ม ถ น น 
วันน้ัน หลังจากเสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพฯ แลวทาง
สํานักพระราชวังไดสงภาพรับเสด็จของแมเฒาตุม พรอมพระ
บรมรูปหลอดวยปูนพลาสเตอรผานมาทางอําเภอพระธาตุพนม
ใหแมเฒาตุมไวเปนที่ระลึก พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดน้ี 
อาจมีสวนชุบชีวิตใหแมเฒายืนยาวอีกดวยความสุขตอมาอีกถึง
สามปเต็มๆ ... (คัดลอกจากหนังสือ “ในหลวงของฉัน” ใน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสงานฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป)  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงมีพระราชดํารัส
เกี่ยวกับผูสูงอายุ อันเปนเหมือนนํ้าทิพยชโลมใจ สมควรนํามา
กลาวไวเพื่อเปนเคร่ืองระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิได ดังน้ี 

จ า ก พ ร ะ ร า ช ดํ า รั ส ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 
พระเจาอยูหัว ที่พระราชทานใหแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝา
ถวายพระพร ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เม่ือวันจันทรที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2549 เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 
ธันวาคม พ.ศ. 2549)  พระองคทานตรัสถึง คนแก หรือผูสูงอายุ 
วาไมควรมองขาม ยังความปลื้มปติใหกับ ผูสูงอายุ ทุกเพศทุก
วัยทั่วประเทศ ดังความตอนหนึ่งของกระแสพระราชดํารัสที่วา 
(http://irrigation.rid.go.th, 2550) 

“...ความจริงคนท่ีอายุ 80 เชื่อวา มีกําลังท่ีจะ
ปฏิบัติงานไดอีก ไมใชนอย ฉะนั้น ท่ีพูดเร่ิมตนนี้ดูทาทาง
เหมือนวานอยใจวาอายุมาก  แตถาอายุมากขึ้น  เปน
ประโยชนไดเปรียบ คนไหนท่ีอายุนอยๆ เสียเปรียบ เพราะ
ไมมีความรู เรียกวา คนท่ีอายุนอยๆ เปนคนท่ีเซอ เปนคน
ท่ีไมมีความสามารถ  ฉะนั้น คนท่ีอายุมากๆ เปนคนท่ี
ไดเปรียบ เพราะวาถาคุณสมบัติของคนท่ีมีอายุ เรียกวา มี
ประสบการณ ก็ตองถือวาเปนคนท่ีไดเปรียบ แลวก็คนท่ี
อายุนอย อาจจะดูถูกคนที่อายุมาก เพราะมีปมดอยนั่นเอง 
คนท่ีอายุนอยๆ แลวก็ไมมีความสามารถ เลยตองดูถูกคน
ท่ีอายุมาก แตก็ขอบอกวาคนที่อายุมาก ถารักษาความดี 
รักษาคุณสมบัติ คุณธรรม ก็ไดเปรียบคนที่อายุนอย และ

ในประเทศชาติถามีคนท่ีมีอายุมากและไดเปรียบ ถาทานมี
จะทํางานได ถามีแตคนเด็กๆ ท่ีไมถือวามีความสามารถ 
ชาติบานเมืองไมกาวหนา จะตองพูดอยางนี้ทานผูใหญก็
อาจจะบอกวา นี่แหละ คนท่ีอายุมากมีประโยชน 

แตคนท่ีอายุมาก แตวาเมื่อใชความไดเปรียบ
ของความมีอายุมาก ก็เปนเด็ก เปนคนท่ีมีอายุเยาว เปน
คนท่ีเยาวในความคิด และอันตรายมาก เพราะมีคนท่ีเขา
บอกวาเขาแกแลว เขานอยใจวาแก นอยใจวาแก คนอยาง
นี้ เปนคนท่ีไมเปนผูใหญ  แลวคนท่ีไมเปนผูใหญทําให
บานเมืองลมจมได มัวแตไปนอยใจวาอายุมาก แก แลวก็
ไมใชความอายุมากเปนประโยชน นาอนาถ ถามัวแตบอก
วาเราแก แลวก็นอยใจวาแก ไมมีดีเลย ก็แสดงใหเห็นวาแก
จริงๆ หงําเหงอะ เรียกวาหงําเหงอะ ท่ีบอกวา แก แลวไมใช
ความแก ความชรา ความกาวหนา จิตใจที่อายุมาก ท่ีมี
ประสบการณ  มาใช เปนประโยชนตอตัวเองและตอ
สวนรวม ถาคนที่อายุมาก แลวก็ใชความอายุมากเปน
ประสบการณ คนมีประสบการณนั้นชวยคนอื่นไดมาก เรา
ก็ควรที่อยาเอาคนที่ไมมีประสบการณทําใหบานเมืองลม
จมได  เพราะวาคนท่ีเชื่อวา  คนอายุมากเปนคนไมมี
ประสบการณ  คน ท่ีอา ยุมากมีประสบการณ  จะมี
ประสบการณมากนอยแคไหนแตก็มีประสบการณ เรา
เรียนมามากหรือนอยแตก็มีประสบการณ ประสบการณนี้
ชวยใหสวนรวมกาวหนาได...” 

ผู เ ขี ย น ข อ ยกตั ว อ ย า ง คํ า ใ ห สั ม ภ าษณ ข อ ง 
“ผู สู ง วั ย ” ที่ มี ต อ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ า อ ยู หั ว 
(มติชนรายวัน, 2549) อันแสดงซึ่งความจงรักภักดีตอพระองค
ทานอยางหาที่สุดมิไดมานําเสนอ (ทั้งน้ี อายุของผูใหสัมภาษณ
เปนอายุในป พ.ศ. 2549) ดังน้ี 

นางสาวพูนศรี รัศมี วัย 69 ป ที่ออกจากบานที่
จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแตตี 3 เพื่อมาจับจองพ้ืนที่ที่ใกลเบ้ืองพระ
ยุคลบาท มากที่สุด ตั้งแต 6 โมงเชา ดวยหวังวาจะไดชื่นชมพระ
พักตรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใกลๆ บอกวา แมจะเคยมา
น่ังรับเสด็จ แลว 5 คร้ัง แตสําหรับปน้ี เปนปที่พิเศษเพราะรูสึก
ตื้นตันในพระราชดํารัสที่ทรงใหไวถึงผูสูงอายุ  

"ตอนที่ในหลวงทานมีพระราชดํารัสวา คนแกก็มี
คุณคา มีประโยชน อยารูสึกนอยใจ ฉันขนลุก มีความสุข ปลื้มใจ
มาก คิดไดประเดี๋ยวน้ันเลยวา ฉันจะตองแข็งแรง ทําตัวมีคุณคา
ตอครอบครัวและสังคมมากข้ึน เม่ือกอน ฉันอยูไปวันๆ เพราะ
ฉันมีโรคประจําตัวหลายโรคดวย ทั้งโรคเบาหวาน และโรคโลหิต
จาง คิดวาสุขภาพแย ก็เลยพาลไมอยากทําอะไร แตหลังจาก
วันน้ีฉันขอสัญญาเลยวาจะไมทําตัวใหเปนภาระลูกแลว จะดูแล
สุขภาพใหแข็งแรง เพื่อดูแลลูกหลานใหเปนคนดี เพื่อถวาย
พระองคทานตอไป" 



 

การสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต” 
30 พฤษภาคม 2552  ณ  กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 
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ส วน  นางเง็ก เกียว  แซลิ้ ม  "อาม า "  วัย  72  ป 
ที่แมขาจะไมคอยดีดวยความชรา แตก็อดทนนั่งเฝาฯ รับเสด็จ
ตั้งแตเชาตรู เพื่อขอใหไดเห็นพระพักตรของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวคร้ังหน่ึงในชีวิต 

"วันน้ีเปนครั้งแรกที่มาเขาเฝาฯ ตอนแรกลูกก็เตือนวา
จะไหวหรือเปลา เพราะอากาศรอน และที่ทางที่เจาหนาที่จัดใหก็
คงคับแคบ แตฉันยืนยันบอกกับลูกวา ฉันไหว เพราะรูสึกปลื้มใจ
ที่ในหลวงเห็นคุณคาของคนแก หลังจากที่พระองคมีพระราช
ดํารัสเสร็จเรียบรอย ฉันหันไปสอนลูกหลานทันทีวา ในหลวงยัง
หวงประชาชนราษฎร ดังน้ัน เราตองทําความดีเปนคนดีถวาย
ทาน ถึงคนรุนใหมจะมองวาคนแก เปนไมใกลฝง แตก็ยังเปนไม
ที่มีคุณคา อยากใหในหลวงอยูกับประชาชนนานๆ ตอไป ชาติน้ี
เกิดมาก็คุมแลวที่ไดเกิดมาอยูใตพระบารมีของพระองค" 

ดาน นายพวง ปุงบางกะดี่ วัย 72 ป ผูสูงวัยอีกคน
หน่ึง ที่ตื่นตั้งแตตี 4 เพื่อมาเฝาฯ รับเสด็จบอกวา รู สึกดีใจ 
ปลาบปลื้มที่สุด ที่ทานมีพระราชดํารัส เห็นประโยชนของคนแก 
อยากใชชีวิตอยูตอไป  

"ผมคิดวา พระราชดํารัสของในหลวง จะเปนแรง
กระตุนใหคนแกทุกคนรวมทั้งผมดวยใหลุกข้ึนมาสู และไมคิด
นอยใจวา เปนเพียงคนแกที่ไมมีความหมาย ในชีวิตน้ีผมไมเคย
แตะตองอบายมุข เพราะรักพระองคมากที่สุด อยากทําทุกส่ิงทุก
อยางที่เปนความดี เพื่อใหคุมคาที่เกิดมาเปนคนไทย อยากฝาก
ใหคนแกทุกคนลุกข้ึนสู และสอนลูกหลานทําความดีถวายทาน" 

 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา วัย 

67 ป พอตัวอยางแหงชาติ ประจําป 2549 เผยวา ตลอด
ระยะเวลาที่ไดทํางานถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะ
นอมนําพระราชดํารัสของพระองคทานมาเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต อยางเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ใชชีวิตอยางพอดี ไม
ฟุงเฟอ  

"ไดฟงพระราชดํารัสของพระองคทานที่ตรัสถึงคนแก 
วามีประโยชน มีคุณคา ใหนําประสบการณ ความรูเขามาบริหาร
ประเทศชาติเจริญกาวหนานั้น นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยาง
ลนพน ที่ทรงใหความสําคัญกับคนแก เพราะความจริงคนแกแม
จะอายุมาก ทํางานชา สูคนหนุมๆ ไมได แตความรอบรูและ
ประสบการณของคนแกน้ันที่มีมากกวาหนุมๆ ก็สามารถนําพา
ใหประเทศชาติผานอุปสรรคตางๆ ไปได จึงอยากใหคนแกทุก
คนใชประสบการณ  ความรูและความรอบรู ทํางานพัฒนา
ประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองยิ่งข้ึนไป เพราะทุกคนไมวาจะอายุ
มากหรือนอยตางก็มีคุณคาในตัวของตัวเองอยูแลว" 

จ า ก พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ ที่ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 
พระเจาอยูหัว ไดทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานกวา 
6 ทศวรรษ เพื่อความอยูเย็นเปนสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ของพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา รวมตลอดถึงผูสูงอายุ โดย
ทรงใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเปนเคร่ืองมือสําคัญประการ
หน่ึงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรในสังคมไทย ซ่ึงได
เปนที่ประจักษแกประชาคมโลกโดย สํานักงานโครงการพัฒนา
แหงสหประชาชาติ (United Nations Development 
Programme: UNDP) ได ทูลเกลาฯ ถวาย "รางวัลความสําเร็จ
สูงสุดดานการพัฒนามนุษย" หรือ “UNDP Human 
Development Lifetime Achievement Award” รางวัลประเภท 
Life-long achievement ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดรับ
รางวัลประเภทนี้เปนบุคคลแรกของโลก จากการที่ไดทรงอุทิศ
กําลังพระวรกายและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราช
กรณียกิจนอยใหญนานัปการ เพื่อยังประโยชนและความเจริญ
อยางยั่งยืนมาสูประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมาโดยตลอด ซ่ึง
นายโคฟ อันนัน (Kofi Annan) เลขาธิการสหประชาชาติใน
ขณะน้ัน เปนผูทูลเกลาถวาย เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 
(http://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว , 
2552) 

4. บทสรุป 
นั บ ไ ด ว า เ ป น ค ว า ม โ ช ค ดี ยิ่ ง ข อ ง พ ส ก นิ ก ร 

ชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนแบบอยางใน
การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใหเกิดประโยชน ทรงเนนถึง
การประหยัดและการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาประเทศ นํามาซึ่งความรมเย็นเปนสุขของพสกนิกรโดย
ถวนหนา ซ่ึงเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได ปวง
ขาพระพุทธเจาและพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา ขอนอมถวาย
พระพรชัยมงคล ขอพระองคจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระ
พลานามัยแข็งแรง กอปรดวยพระเกษมสําราญ สถิตเสถียรใน
ไอศูรยราชสมบัติ เฉลิมฉัตรเปนม่ิงขวัญรมโพธิ์ทองของปวง
พสกนิกรชาวไทย ตราบจิรติกาลเทอญ 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ Mr. Alan Key ที่กรุณาตรวจสอบความ
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เวลา 09.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
เวลา 09.45 น. กลาวตอนรับประธานพิธีเปด / วิทยากร และชี้แจงวัตถุประสงคการจัดงาน 

โดย นายทศพนธ  นรทัศน  ผูประสานงานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ความเทาเทียมกัน (ICT for All Club) 

เวลา 09.50 น. กลาวสุนทรพจนนํา โดย ดร.จริัชฌา  วเิชียรปญญา  ผูแทน  ดร.อาทิตย  อุไรรัตน  อธิการบดี
มหาวิทยาลยัรงัสิต 

เวลา 10.10 น. กลาวเปดการสัมมนาโดย คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช  ประธานชมรมคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตเพือ่ผูสูงวัย (Old People Playing Young Club: OPPY Club) 

เวลา 10.15 น. มอบโลขอบคุณแก ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา (ในนามมหาวิทยาลัยรังสิต องคกรรวมจัดและผูใหการ
สนับสนุนโครงการ), คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช และผูใหการสนับสนุนโครงการฯ (คุณชัยสิทธิ์ 
เชาวกุล กรรมการบริษัท เทเลโทรล วัน จํากัด ผูแทน คุณชาญยุทธ เจนธัญญารักษ ประธาน
กรรมการบริษัท เทเลโทรล วัน จํากัด)  บันทึกภาพเปนที่ระลึก 

เวลา 10.20 น. การเสวนา เรื่อง “คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อผูสูงวัย” 
โดย คณุหญิงชัชนี จาติกวณิช  ประธานชมรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อผูสูงวัย 

(Old People Playing Young Club: OPPY Club) 
ผูดําเนินรายการ  คุณนพชนก  สุวรรณพิมลกุล   ชมรม ICT for All และ  

นาวาอากาศเอกหญิงวิยะดา  เนตรมุกดา  กรมแพทยทหารเรือ 
เวลา 11.00 น. - พักรับประทานอาหารวาง (ดานหนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร) 
เวลา 11.15 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต”  

โดย ศาสตราจารย ดร. ศรีศักดิ์  จามรมาน นายกนายกสมาคมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ  ผูซึ่งไดรับการยกยองวาเปน “บิดาอินเทอรเน็ตไทย” 
(Father of the Internet in Thailand) 
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เวลา 12.00 น. - มอบของทีร่ะลึกแก ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์  จามรมาน  และบันทึกภาพเปนที่ระลึก 

 - พักรับประทานอาหารกลางวัน  หองกนัเกรา โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
เวลา 13.00 น.  การทดลองใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อเปดโลกการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงวัย-- การสืบคนขอมูลที่เปนประโยชนตอผูสูงวัยทางเว็บไซต และการรับสง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) 
วิทยากรโดย   (1)   รศ. วัชราภรณ  สุริยาภิวัฒน     ภาควิชาสถิติ  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(การใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน, Internet Explorer, การเขาใชงาน
เว็บไซต, การสืบคนขอมูล) 

        (2)  รศ.ดร. อนงคนาฎ  ศรีวิหค    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(เว็บไซตและสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูสูงวัย, การรับ-สง e-Mail) 

เวลา 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง (ดานหนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร) 
เวลา 14.50 น.  การอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ “โลกของคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใน

มุมมองผูสูงวัย” และการใหขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบายสาธารณะดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยากรโดย คุณศิริวรรณ เจนการ  ผูอํานวยการมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ 

เวลา 15.45 น. การบรรยาย เรื่อง “การใชคอมพิวเตอรอยางถูกวิธีเพ่ือลดปญหาโลกรอน” 
โดย นายทศพนธ  นรทัศน  ผูประสานงานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ความเทาเทียมกัน (ICT for All Club) 

เวลา 15.55 น. - พิธีปดการสัมมนา โดยผูแทนผูเขารวมสัมมนากลาวแสดงความรูสึกที่ไดรับจากการสัมมนาใน     
   ครั้งนี้ 

 - ประเมินผลการจัดสัมมนา 
- มอบของที่ระลึกแกวิทยากร (ภาคบาย) 

 - บันทึกภาพหมูเปนที่ระลึก 
เวลา 16.00 น.  - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

_________________________________________ 
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1. หลักการและเหตุผล 

ความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี สารสนเทศและความรู (Digital Divide) เปนปญหาสําคัญของ
สังคมไทยและประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูพิการ ผูสูงวัย และผูดอยโอกาสทางสังคม 
ซ่ึงไมสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศได 

องคการสหประชาชาติ (UN) ในคราวประชุม World Summit on the Information Society เม่ือ
เดือนพฤศจิกายน 2548 จึงไดกําหนดใหวันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปเปน World Information 
Society Day เพ่ือใหทั่วโลกไดตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศที่มีตอการพัฒนาสังคม การมุงลด
ชองวางทางเทคโนโลยี สารสนเทศและความรู และองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (UNESCO) ไดจัดใหมีโครงการสารสนเทศเพื่อปวงชน (Information for All) เพ่ือลด
ชองวางทางสารสนเทศและความรู สงเสริมความรวมมือทางดานความรูสารสนเทศ ใหประชาชนทั่วโลกมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ ธรรมาภิบาลและการเปลี่ยนแปลงสังคม 

ดังนั้น เพ่ือรวมขับเคลื่อนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณจากนักวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญ และกลุมผูสูงวัยโดยตรง อันจะนําไปสูการจัดทํานโยบายสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางเทคโนโลยี สารสนเทศและความรูในกลุมผูสูงวัย รวมทั้งสงเสริมใหผูสูงวัยไดเรียนรูตลอดชีวิตโดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ (Lifelong Learning) ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (Information and Communication Technology for All Club) จึงได
จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต” ขึ้น  

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือขับเคลื่อนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณจากนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ 
และกลุมผูสูงวัย ในการลดความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี สารสนเทศและความรูในกลุมผูสูงวัย 

2.2 เพ่ือจุดประกายแกผูสูงวัยในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปดโอกาสใหผูสูงวัยไดทดลองใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตจริง  

2.3 เพ่ือแสวงหาความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และองคกรระหวางประเทศ เพ่ือรวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการลดปญหาความเหลื่อมล้ําทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศและความรู 

2.4 เพ่ือใหสังคมตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศที่มีตอการพัฒนาสังคม เน่ืองใน World 
Information Society Day 

ส่ิงที่สงมาดวย 1 
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3. เปาหมาย 
 3.1  มีผูสูงวัย (อายุ 50 ปขึ้นไป) และนักวิชาการ เขารวมการสัมมนา ไมนอยกวา 80 คน 
 3.2  ผูเขารวมสัมมนามีความรูเพ่ิมมากขึ้นหลังการสัมมนาเฉลี่ยรอยละ 75 
 3.3  ผูเขารวมสัมมนารอยละ 60 มีแนวโนมที่จะใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตอยางตอเน่ือง  
 3.4  มีผูสงบทความทางวิชาการเขารวมในการสัมมนาไมนอยกวา 10 บทความ 
 3.5  มีการสรุปความเห็นของการสัมมนา ในรูปบทความทางวิชาการ เพ่ือตีพิมพเผยแพรใน
วารสารทางวิชาการ หนังสือพิมพ ทางเว็บไซต ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3.6 มีการสรุปความเห็นของการสัมมนาฯ เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือนําไปสูการกําหนด
นโยบายสาธารณะดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหนวยงานตอไปนี้
เปนอยางนอย  (1) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

(2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
(3) กระทรวงสาธารณะสุข  
(4) กระทรวงศึกษาธิการ  
(5) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
(6) สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
(7) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ

และผูดอยโอกาส วุฒิสภา  
(8) คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูพิการ สภาผูแทนราษฎร  
(9) องคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian Ministers of 

Education Organization: SEAMEO)  
(10) องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) 

4.  รูปแบบการสัมมนา 
4.1 การบรรยายทางวิชาการโดยนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  

(1) คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช  ประธานชมรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพ่ือผูสูงวัย 
(Old People Playing Young Club : OPPY Club) ซ่ึงเปนผูขับเคลื่อนใหสังคมเห็นความสําคัญของการ
ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย 

 (2) ศาสตราจารย ดร. ศรีศักดิ์  จามรมาน นายกนายกสมาคมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  และผูซ่ึงไดรับการยกยองวาเปน “บิดาอินเทอรเน็ตไทย” (Father of 
the Internet in Thailand) 

4.2 การใหผูสูงวัยทดลองใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพ่ือเปดโลกการเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงวัย -- การสืบคนขอมูลที่เปนประโยชนตอผูสูงวัยทางเว็บไซต และการรับสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-Mail)  

วิทยากรโดย   รศ. วัชราภรณ  สุริยาภิวัฒน     ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ รศ.ดร. อนงคนาฎ  ศรีวิหค    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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4.3 การอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ “โลกของคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใน
มุมมองผูสูงวัย” และการขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบายสาธารณะดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยากรโดย คุณศิริวรรณ เจนการ   ผูอํานวยการมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 

4.4 การบรรยาย เรื่อง “การใชคอมพิวเตอรอยางถูกวิธีเพ่ือลดปญหาโลกรอน” วิทยากรโดย 
นายทศพนธ  นรทัศน  ผูประสานงานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน 
(ICT for All Club) 
 

5.  การดําเนินงาน 
ระเวลาดําเนินการ (2552) ลําดับท่ี 

 
กิจกรรม 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1 จัดทําโครงการ     

2 เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนในการจัดสัมมนา     

3 เปดรับบทความทางวิชาการ     

4 รับลงทะเบียนผูสนใจเขารวมสัมมนา     

5 จัดสัมมนา (30 พฤษภาคม 2552)     

6 สรุปผลการสัมมนาจัดทําขาว/บทความ เผยแพรผานสื่อตางๆ     

7 ติดตามและประเมินผลโครงการ     

 

6.  วัน เวลา และสถานที่  
 วันเสารที่ 30 พฤษภาคม 2552 ระหวางเวลา 09.30 -16.00 น. ณ ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส 
เฟส 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 

7.  จํานวนผูเขารวมการสัมมนา 

7.1 ผูสูงวัย (อายุ 50 ปขึ้นไป)และนักวิชาการ    จํานวน  90  คน 

7.2 วิทยากร/เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ    จํานวน  10 คน    
 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณจากผูใหการสนับสนุนโครงการ (Sponsors) จํานวน 78,000 บาท (2,229 USD) 

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 คาจัดทําเอกสารประกอบการสัมมนา (100 คน x 150 บาท) 15,000.00  
2 คาจัดเกียรติบัตรที่ระลึกการเขารวมงาน  (100 คน x 10 บาท) 1,000.00  
3 คาจัดทําของที่ ระ ลึกวิทยากร  และผู ใหการสนับสนุน

โครงการ (8 องคกร/คน x 900 บาท) 
7,200.00  

4 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ (100 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 6,000.00  
5 คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ (100 คน x 200 บาท) 20,000.00  
6 คาบันทึกวีดิทัศน 1,000.00  
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ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
7 คาบันทึกภาพนิ่ง 1,000.00  
8 คาสถานที่จัดสัมมนา (หองคอมพิวเตอร ขนาด 84 เครื่อง) 26,000.00  
9 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 800.00  
 รวมท้ังสิ้น 78,000.00  

หมายเหตุ  สามารถถัวจายระหวางรายการได 

 
9.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 9.1 การใชแบบสอบถามประเมินผลผูเขารวมสัมมนาเปรียบเทียบความรูความเขาใจกอนและ
หลังการเขารวมสัมมนา 
 9.2 การสังเกต 
 9.3 ผลสะทอนกลับจากการสงความเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมมนา และบทความทาง
วิชาการไปเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1 ไดความเห็นและขอเสนอแนะทางวิชาการเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการ
กําหนดนโยบายสาธารณะดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

10.2 ผูสูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
 10.3 เกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและ

องคกรระหวางประเทศ เพ่ือรวมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการลดปญหาความเหลื่อมล้ําทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศและความรู 
 

11. องคกรรวมจัด : มหาวิทยาลัยรังสิต (www.rsu.ac.th) 
 
12.  ผูประสานงานโครงการ   

นายทศพนธ นรทัศน 
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน 
ตู ปณ. 2 ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10401 
โทร. 08-1261-0726 e-Mail: thossaphol@ictforall.org Website : www.ictforall.org 
 

13.  เก่ียวกับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน 

 ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือความเทาเทียมกัน หรือ Information and 
Communication Technology for All Club (ICT for All Club) กอตั้งเม่ือเดือนตุลาคม 2550 เพ่ือเปน
องคกรภาคประชาชนในการขับเคลื่อนเชิงวิชาการ เพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและความรู (Digital Divide) ในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูดอยโอกาส คนพิการและ
ผูสูงอายุ ภายใตปณิธาน “การสรางความเทาเทียมกัน ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร : Reach The Unreached and Bridge The Digital Divide” 
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 ชมรมไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญมาแลว จํานวน 2 กิจกรรม ประกอบดวย 

 (1) การจัดปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ” โดย ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสมาคมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เม่ือวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2550 ระหวางเวลา 13.30-15.00 น. 
ณ หองประชุมโรงเรียนศรีสังวาลย ถนนติวานนท ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังวัดนนทบุรี  
มีคณะครูโรงเรียนศรีสังวาลย ผูบริหาร เจาหนามูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวัลย จํานวนกวา 80 คน เขารวมรับฟงการ
ปาฐกถาในครั้งน้ี [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.ictforall.org/Articles/IT2550.doc ] 

  
 

 (2) การจัดปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทดาน
การสื่อสาร” โดย พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ (VR-001/HS1BA) ที่ปรึกษามูลนิธิพระดาบส และ
อดีตอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข เม่ือวันศุกรที่ 21 ธันวาคม 2550 ระหวางเวลา 13.00-15.30 น. ณ 
สมาคมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ มีผู เขารวมรับฟงจํานวน 30 ทาน 
ประกอบดวย นักวิทยุสมัครเลน ขาราชการ นักวิชาการ ประชาชนที่สนใจในแวดวงการสื่อสาร จํานวน 
10 ทาน และกลุมผูสูงอายุ จํานวน 20 ทาน  และเม่ือเสร็จสิ้นการปาฐกถาทางวิชาการ ชมรมฯ ไดมอบ
รายไดจากการจัดงานผาน พลตํารวจตรี สุชาติ  เผือกสกนธ  ที่ปรึกษามูลนิธิพระดาบส  จํานวน  
10,080.00  บาท แกมูลนิธิพระดาบสเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการ
ชวยเหลือผูดอยโอกาสทางการศึกษาตอไป [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.ictforall.org] 

  



 

ขอขอบคุณ 
 

 

คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช  
ประธานชมรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อผูสูงวัย 
(Old People Playing Young Club: OPPY Club) 

 

ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน  
นายกนายกสมาคมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

 
ดร.อาทิตย  อุไรรัตน 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัรังสิต 

 

 
คุณชาญยุทธ เจนธัญญารักษ  
ประธานกรรมการบริษัท เทเลโทรล วัน จํากดั 

 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
RANGSIT UNIVERSITY 
www.rsu.ac.th 

 

      
                www.teletrol-one.co.th 

 www.happyoppy.com               

• หนังสือพิมพมติชน | www.matichon.co.th 

• หนังสือพิมพเราคิดอะไร 

• นิตยสาร 100 วัตต  | www.100watts.com • สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน FM 96.0 MHz 

• เว็บไซต ThaiNGO.org • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• สมาคมนิสิตเกา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย | www.shicu.com     

• เว็บไซตขาวประชาสัมพันธตางๆ 

• สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 

 หนวยงานที่อบรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตสําหรับผูสงูวัย 
•  โครงการพัฒนาสังคมแหงความเทาเทียมกันดวย ICT กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 www.equitable-society.com   โทรศัพท 0-2505-7054   e-Mail: contact@equitable-society.com 

•  สมาคมนิสิตเกา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
     www.shicu.com  โทรศัพท 0-2218-5703 

•  ชมรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อผูสูงวัย | OPPY Club (Old People Playing Young Club) 
  www.happyoppy.com 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 11 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี   
    กรุงเทพฯ 10400 (ใกลรถไฟฟา BTS สถานีพญาไท) โทรศัพท 0-2248-0270-71, 08-9139-9778 

 e-Mail: info@happyoppy.com 
 
 
 
 
•  ผูเขารวมอบรมสัมมนา  สามารถดาวนโหลดเอกสารประกอบการสัมมนา และภาพกิจกรรมของการอบรม  

 สัมมนาครั้งน้ี ไดท่ี  www.ictforall.org 

•  ชมรม ICT for All  จะจัดทําหนังสือสรุปผลการสัมมนาในครั้งน้ี ภายหลังการสัมมนาประมาณ  2-3 เดือน  
สงใหกับผูเขารวมอบรมสัมมนาและหนวยงานตางๆ  หากทานใดประสงคจะสงบทความทางวิชาการ  
เพื่อตีพิมพในหนังสือดังกลาว สงมาไดที่ thossaphol@ictforall.org  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 

• หนวยงาน/องคกร/บริษัท/บุคคล ท่ีประสงคจะลงโฆษณาในหนังสือดังกลาว สามารถดูรายละเอียดไดทาง 
www.ictforall.org ภายหลังเสร็จส้ินการสัมมนา 

• ทุกทานสามารถรวมเปนสวนหนึ่งของชมรม ICT for All โดยสมัครเปนสมัครสมาชิกชมรมฯ ทาง www.ictforall.org 



รวมเปนสวนหนึ่ง...ในการสรางความเทาเทียมกัน ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Reach The Unreached And Bridge The Digital Divide 
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