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บทนํา
ปญหาความยากจนเปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งได
มีความพยายามตอสูเพื่อแกไขและลดความยากจนกันมาอยางตอเนื่องและยาวนาน โดยที่ผานมาประเทศไทยไดมี
โครงการที่เกี่ยวของกับการลดความยากจน ซึ่งปจจุบันนี้ไดมีการดําเนินงานเพื่อลดความยากจนโดยการนําศักยภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชใหเกิดประโยชน เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญในทางที่จะชวย
ลดชองวางระหวางชุมชนเมืองและชนบท รวมถึงกลุมผูดอยโอกาส
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ในฐานะสํานักงานเลขานุการของคณะ
กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๔๕ ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักของ
ภาครัฐบาลภายใตสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อให
ความรวมมือกับหลายองคกร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการวางแผนและสนับสนุนโครงการเปาหมายเพื่อนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการลดปญหาความยากจนภายในประเทศ และมีบทบาทสําคัญในการรายงานโครงการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนังสือเลมนี้ เปนการรวบรวมโครงการตัวอยางของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย โดยมุงแกปญหาความยากจนในวิธีตางๆ กัน ๔ แนว ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและทรัพยากร
ธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเขาถึงและกระจายความรู เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางพลังประชาชน
และชุมชน และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผูดอยโอกาส
สําหรับโครงการที่กลาวไวในหนังสือเลมนี้ ไดอธิบายถึงวัตถุประสงคและวิธีการในการแกปญหาความยากจน
พื้นฐาน โครงการทั้งหมดนี้เปนโครงการของประเทศไทย แมจะไมใชโครงการขนาดใหญหรือใชการลงทุนสูง แตก็
สามารถแสดงถึงการมีสวนรวมของชุมชนและความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งหนวยงานภาคเอกชน เพื่อ
มุงเปาความยั่งยืนของผลลัพธในระยะยาวมากกวาการทํางานที่มีผลเดนมากในระยะสั้น บางโครงการไดแสดงบทบาท
สําคัญในการสรางความตื่นตัวและผลักดันในระดับประเทศ ซึ่งสมควรไดรับการสนับสนุนใหโครงการนํารองเหลานี้ขยาย
ศักยภาพในการแกไขปญหาความยากจนของประเทศอยางยั่งยืนตอไป
โครงการที่ประสบความสําเร็จ จะตองมีเปาหมายที่ชัดเจนในการแกไขปญหาพื้นฐานเกี่ยวกับการลดความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติ การปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต การพัฒนาการศึกษา รวมถึงการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและอินเทอรเน็ต ใหสามารถรองรับกับความตองการของผูใชไดมากขึ้น
คณะผูจัดทําหวังวา หนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนตอการเรียนรูเบื้องตน และการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณที่ไดรับจากโครงการตางๆ กับผูอานทุกทานที่เกี่ยวของและสนใจ ซึ่งอาจจะกําลังทําการพัฒนาอยูในที่ใดที่หนึ่งใน
โลกนี้
ผมขอขอบคุณผูเขียนโครงการทุกทานที่ใหความรวมมือในการทําเอกสารโครงการ รวมทั้งคณะทํางานสําหรับ
หนังสือเลมนี้ และขอขอบคุณ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ดร.เมธี ครองแกว
ดร.สุชิน เพ็ชรักษ ผูที่ใหสัมภาษณในหนังสือนี้ ซึ่งไดใหความรูและประสบการณอันเปนประโยชนตอผูที่สนใจ และ
ขอขอบคุณทีมบรรณาธิการคือ คุณดิเรก เจริญผล และ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล เปนอยางสูง
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บทที่ ๑
ความยากจนในประเทศไทย
ความยากจนนับเปนหนึ่งในปญหาสําคัญเรงดวนของประเทศไทย ที่ตองการไดรับการแกไขใหคนไทยมีโอกาสใน
การดํารงชีวิตที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม เนื้อหาในบทนี้เปนการนําเสนอ “ความยากจน” ในประเทศไทยจากมุมมอง
ตางๆ ซึ่งแบงออกเปน ๓ สวนหลักคือ ความยากจนจากมุมมองดานนโยบาย ความยากจนจากมุมมองนักปฏิบัติ และ
ความยากจนจากมุมมองชาวบาน อันแสดงถึงความพยายามของสังคมสวนตางๆ ที่มีบทบาทในการแกไขปญหาความ
ยากจนของประเทศไทย ดวยวิถีทางและประสบการณอันหลากหลาย แตตางมุงไปสูจุดหมายเดียวกัน คือการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต “คนจน” ในประเทศไทย

๑. ความยากจนจากมุมมองดานนโยบาย
การกําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาความยากจนในระดับประเทศ จําเปนที่จะตองทําการศึกษาถึงสาเหตุแหง
ความยากจน และวิธีการจําแนก “คนจน” เพื่อที่จะกําหนดแนวทางการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง และตรงกลุม
เปาหมาย ซึ่งในที่นี้จะนําเสนอประเด็นหลัก ๒ ประเด็น ประเด็นที่หนึ่งคือ แนวทางการกําหนดนโยบายและเสนความ
ยากจน ประเด็นที่สองคือ ยุทธศาสตรการลดความยากจนในประเทศไทย

๑.๑ แนวทางการกําหนดนโยบายและเสนความยากจน
๑.๑.๑ แนวคิดเรื่องความยากจน
แนวคิดเรื่องความยากจนประกอบดวยมิติที่หลากหลาย ความยากจนสามารถที่จะกําหนดจากภาวะความไร
อํานาจของบุคคลในสังคมทั่วไป ในแงของการขาดสวนรวมในการดําเนินชีวิตตามวิถีปกติทั่วไปในสังคม การมีคุณภาพ
ชีวิตต่ํากวาระดับมาตรฐานของสังคม หรือแมแตในแงของการยอมรับและการถูกกีดกันทางสังคมวัฒนธรรม นอกจาก
นั้น ความยากจนมีความหมายกวางกวาการขาดรายไดหรือมีรายไดไมเพียงพอ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอธิบายวา โดยรวมแลว ความยากจนหมายถึงการขาด “ความอยูดีมีสุข (well-being)” หรือ
“การขาดศักยภาพความสามารถ (capability)” ที่จะไดประโยชนจากการใชัชีวิตตามปกติ ซึ่งมีสวนประกอบอยู ๗
ประการ คือ การไดรับการศึกษา การมีสุขภาพดี การมีชีวิตครอบครัวที่อบอุน การทํางานที่ปลอดภัยและไมทรมาน การมี
รายไดในระดับที่เหมาะสม การอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี และการอยูในระบบการปกครองที่สนับสนุนการมีสวนรวม
และการคุมครองในชีวิตและทรัพยสินโดยรัฐ
แนวคิดหนึ่งที่มีพลังในการอธิบายความยากจนไดมากที่สุดคือ การกําหนดความยากจนจาก “ระดับรายได”
ของบุคคลที่ไมพอเพียงตอการจัดหาใหไดมาซึ่งปจจัยการดํารงชีพ ทั้งดานอุปโภคและบริโภค “รายได” มีความสําคัญ
เนื่องจากเปนสิ่งสะทอนถึงความสามารถในการใชหรือควบคุมทรัพยากร รายไดเปนเครื่องมือที่บุคคลใชสําหรับแลก
เปลี่ยนในสิ่งที่ตนตองการ ดังนั้น การกําหนดความยากจนโดยพิจารณาจากระดับรายไดที่ไมพอเพียง จึงเปนแนวคิดที่
งายและสะดวกตอการทําความเขาใจในวงกวาง
อยางไรก็ดี เราจะพิจารณาไดอยางไรวา ระดับรายไดเทาใดที่ “ไมพอเพียง” องคกรระหวางประเทศหลาย
องคกรพยายามคนหาเกณฑวัดเปรียบเทียบความยากจนระดับนานาชาติ ตัวอยางเชน ธนาคารโลกกําหนดรายไดต่ําที่สุด
คือเงินในสกุลทองถิ่นที่มีมูลคาเทียบเทา ๑ เหรียญสหรัฐตอวัน เปนเกณฑแบงระหวางคนจนและคนไมจนใหออกจากกัน
แมจะมีการปรับอํานาจซื้อในแตละประเทศ (Purchasing Power Parity – PPP) เพื่อที่จะแนใจวา ๑ เหรียญสหรัฐ
สามารถแลกเปลี่ยนเปนสินคาและบริการไดในแตละที่เทากันก็ตาม แตความแตกตางของปจจัยภายในแตละประเทศสง
ผลใหหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยพยายามที่จะคนหาเกณฑวัดความยากจนเฉพาะของตนเอง ซึ่งสามารถสะทอนถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๗

โครงสรางประชากร สภาพพื้นฐานความเปนอยู พฤติกรรมการกินอยู การหามาซึ่งปจจัยการดํารงชีพทั้งอุปโภคและ
บริโภค ราคาสินคา ฯลฯ ของประเทศตนเองไดดีกวา

๑.๑.๒ การวัดความยากจน
ประเทศไทยเริ่มใชแนวคิดเรื่องความยากจนทางดานรายไดตั้งแตชวงทศวรรษที่ ๒๕๑๐ โดยใชปริมาณ
ความตองการอาหารขั้นต่ําหรือความพอเพียงดานอาหาร (nutritional adequacy approach) มาเปนเครื่องมือในการ
กําหนดความยากจนทางดานรายได เริ่มตนจากการระบุปริมาณความตองการสารอาหารขั้นต่ําของคนไทย (จํานวน
แคลอรี/คน/วัน) แยกตามวัยและเพศ และแปลงคาเปนปริมาณการบริโภคอาหารของคนไทยในแตละพื้นที่ และปริมาณ
ความตองการอาหารในการบริโภคขั้นต่ําที่สุดของมนุษย ในที่สุดจึงแปลงจํานวนความตองการบริโภคอาหารนี้ใหกลาย
เปนมูลคาเงินดวยการคํานวณจากราคาอาหาร ซึ่งผลของการคํานวณก็คือ ระดับรายไดต่ําสุดที่จะใชเพื่อการบริโภค
อาหารขั้นต่ําของแตละบุคคลที่พึงมี รายไดระดับนี้เราเรียกวาเสนความยากจนดานอาหาร (food poverty line) จากนั้น
เรานําเสนความยากจนดานอาหารนี้มาปรับดวยรายไดขั้นต่ําที่จําเปนในการบริโภคสินคาและบริการที่นอกเหนือจาก
อาหาร ซึ่งผลที่ไดก็คือ “เสนความยากจนสัมบูรณ” (หรือ “เสนความยากจน”) ซึ่งเราสามารถที่จะคํานวณคาเฉลี่ยเสน
ความยากจนของคนทั้งประเทศ หรือแยกตามภูมิภาค หรือเฉพาะทองถิ่นได และเนื่องจากเรามีขอมูลเรื่องรายไดของ
ครัวเรือนอันไดมาจากการสํารวจทางสถิติ เราจึงสามารถที่จะคํานวณไดแมกระทั่งเสนความยากจนของครอบครัวใด
ครอบครัวหนึ่ง ทั้งนี้ รูปที่ ๑ แสดงถึงขั้นตอนการคํานวณเสนความยากจนในประเทศไทย

รูปที่ ๑ ขั้นตอนในการคํานวณเสนความยากจนในประเทศไทย
เมื่อทราบ “ระดับรายไดขั้นต่ํา” ที่แตละบุคคลพึงมีอันเปนเกณฑแบงความยากจนแลว คําถามตอไปคือ
ประเทศไทยมีคนจนเทาใด เราสามารถหาคําตอบไดจากการใชขอมูลทางสถิติ ไดแกขอมูลการสํารวจรายไดและคาใชจาย
ของครัวเรือนในประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาติมีการจัดเก็บขอมูลดังกลาวในการสํารวจสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคม (Socio-Economic Surveys – SES) ทุกๆ ๒ ป ดวยวิธีการสุมตัวอยางครัวเรือนตามสัดสวนของประชากรในแต
ละภาค กลุมตัวอยางนี้จะเปนตัวแทนขอมูลของประชากรในภูมิภาคนั้น และนํามารวบรวมสําหรับประมาณการเปนขอมูล
ระดับประเทศ ทําใหเราสามารถจัดลําดับขอมูลเรียงจากคนจนที่สุด จนกระทั่งคนรวยที่สุดในประเทศได จากนั้นใชเสน
ความยากจนแบงกลุม “คนจน” ซึ่งอยูใตเสนความยากจนออกมาได ถาสมมติให Q คือจํานวนผูที่อยูใตเสนความ
ยากจน และ N คือจํานวนประชากรทั้งหมด ดังนั้น Q/N คือสัดสวนคนจนตอประชากรทั้งหมด (Head Count Ratio –

๘

บทที่ ๑ ความยากจนในประเทศไทย

HCR) อันเปนตัวบงชี้ความยากจนซึ่งเปนที่รูจักมากที่สุด เมื่อคูณสัดสวนนี้กับจํานวนประชากรของประเทศจะไดจํานวน
คนจนทั้งหมดที่มีในประเทศ (ดูรูปที่ ๒)๑
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รูปที่ ๒ เสนความยากจน และภาวะความยากจนในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๕

๑.๑.๓ ลักษณะและสาเหตุของความยากจน
นอกจากที่เสนความยากจนจะชวยใหเราสามารถแยกแยะคนจนออกจากคนไมจนแลว เรายังสามารถศึกษา
ลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจและหรือสาเหตุซึ่งมีความเกี่ยวพันกับคนในแตละกลุมไดดวย จากงานศึกษาในชวงหลายปที่
ผานมาชี้ใหเห็นวา ความยากจนมีลักษณะสัมพันธกับปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้
• ครัวเรือนยากจนมักมีขนาดใหญกวาครัวเรือนโดยเฉลี่ย และหัวหนาครอบครัวตองรับภาระเลี้ยงดู
สมาชิกจํานวนมาก
• หัวหนาครัวเรือนที่เปนคนยากจนมักมีการศึกษาต่ํา สวนใหญจบการศึกษาในระดับต่ํากวา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ดูรูปที่ ๓)
• คนจนสวนใหญอยูในภาคการเกษตร โดยทํางานและอาศัยอยูภายในหมูบาน หัวหนาครัวเรือนโดยสวน
ใหญไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง รับจางผูอื่นทํางาน
• ครัวเรือนยากจนที่มีหัวหนาครอบครัวเปนผูสูงอายุมีจํานวนมากขึ้น
• ครัวเรือนยากจนมักจะพบผูปวยเรื้อรังหรือผูพิการ
• คนจนมักไมคอยมีการโยกยายถิ่นฐาน
• แตละภูมิภาคมีระดับของความยากจนแตกตางกัน กลาวคือ ภาคตะวันออกเฉียงหนือเปนภาคที่จนที่สุด
ตามมาดวยภาคเหนือและภาคใต สําหรับภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนพื้นที่ซึ่งมีคน
ยากจนนอยที่สุด

๑

ที่มา: คํานวณจากการสํารวจสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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๙

อยางไรก็ตาม ยากที่จะสรุปวาลักษณะที่กลาวมาขางตน เชน ครอบครัวขนาดใหญ ระดับการศึกษาของผูนํา
ครอบครัวต่ํา สภาวะสุขภาพไมดี การไมมีที่ดินถือครอง ฯลฯ คือสาเหตุของความยากจน เพราะสามารถพบลักษณะ
เดียวกันนี้ในกลุมคนที่ไมยากจนไดเหมือนกัน สาเหตุของความยากจนอาจมีความซับซอนกวาขอคนพบจากงานศึกษา
ขางตน ลักษณะตางๆ เหลานี้มีประโยชนสําหรับการพิจารณาที่จะนําไปสูการกําหนดนโยบายเพื่อแกไขและลดปญหา
ความยากจนตอไป

รูปที่ ๓ สัดสวนคนจนจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของผูนําครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๓
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน”, ๒๕๔๕.

๑.๑.๔ นโยบายเพื่อแกไขปญหาความยากจน
การกําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาความยากจน สามารถทําไดงายยิ่งขึ้นดวยการจัดแบงลักษณะและหรือ
สาเหตุของความยากจนออกเปน ๒ ดาน
(๑) ความยากจนที่เกิดจากตัวคนจนเอง (demand-side poverty)
ความยากจนมีสาเหตุหรือมีความเกี่ยวพันกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนยากจนเอง ยกตัวอยาง
เชน ระดับการศึกษาต่ํา ภาวะสุขภาพไมดี ครอบครัวเดี่ยวขนาดใหญ รายไดต่ํา และอื่นๆ ในกรณีเชนนี้ หลักในการ
กําหนดนโยบายควรมุงไปที่การแกไขปญหาหรือปรับปรุงลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมเหลานี้ โดยใหคนจนมีสภาพ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น มีโอกาสในการหารายไดเพิ่มขึ้น และไดผลตอบแทนจากทุนมนุษยที่คงอยูเพิ่มขึ้น
(๒) ความยากจนที่เกิดจากภาวะแวดลอมตัวคนจน (supply-side poverty)
ความยากจนนั้นนอกจากจะมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนทุนมนุษยที่มีคุณภาพเหมาะสมแลว ยังมีสาเหตุมา
จากปจจัยภายนอก ไดแก ความบกพรองของระบบกลไกตลาดและนโยบายรัฐบาลที่ไมเอื้อตอการดํารงชีวิตของคนจน
ซึ่งปรากฏในลักษณะของปจจัยการผลิตที่มีไมเพียงพอหรือดอยคุณภาพ ความบกพรองของระบบการตลาดที่ทําให
โอกาสในการเขาถึงเปนไปอยางไมเทาเทียม มีการบิดเบือนสภาพความเปนจริงและทําใหคนยากจนสูญเสียโอกาส
รวมทั้งบริการภาครัฐสําหรับคนจนยังดอยประสิทธิภาพ ผลตอบแทนจากการประกอบอาชีพต่ํา เปนตน

๑๐

บทที่ ๑ ความยากจนในประเทศไทย

ภายใตแนวความคิดในการจัดแบงความยากจนขางตน เราสามารถกําหนดนโยบายที่จะนําไปสู
การตอบสนองการแกไขปญหาความยากจนทั้งสองดาน ดวยหลัก ๓ ประการคือ
(๑) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระดับมหภาค
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลใหเกิดสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอคนจนใหสามารถเพิ่มรายได โดยเปน
การเพิ่มการจางงานและผลตอบแทนจากการทํางานใหสูงขึ้น แตความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกลาวจะตองดํารงอยู
ภายใตความมีเสถียรภาพในระดับมหภาค นั่นคือ เศรษฐกิจมีอัตราเงินเฟอต่ํา มีความสมดุลระหวางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศและระหวางประเทศ นอกจากนั้น การพัฒนาประเทศควรจะรักษาสมดุลในทุกภาคการผลิต ไมใหสวนใดสวน
หนึ่งมีความลาหลังอันอาจกอใหเกิดผลกระทบตอภาคการผลิตอื่นๆ และในภาคการผลิตที่มีความแข็งแกรงอยูแลวควร
มีระบบติดตามกํากับที่เหมาะสม
(๒) นโยบายเฉพาะเพื่อลดความยากจน
การกําหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ การแกไข
ปญหาอาจตองการนโยบายที่มุงเนนการสนองตอปญหาเพื่อลดความยากจนโดยตรง นั่นคือ การเพิ่มมูลคาของทุนมนุษย
ที่มีอยู เชน สงเสริมการศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ สงเสริมการรักษาสุขภาพ และยกระดับความสามารถในการดําเนิน
ชีวิตของปจเจกชน รวมถึงกําหนดนโยบายสงเสริมการสรางสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอคนจนใหมีโอกาสมีงานและชีวิต
ความเปนอยูที่ดี ทั้งในการเพิ่มผลผลิตในการทํางาน การปรับปรุงโอกาสเขาถึงปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การสราง
โอกาสการตลาด และการปรับปรุงบริการภาครัฐ เปนตน
(๓) การพัฒนาระบบโครงขายความคุมครองทางสังคม (social safety net) ใหกับคนยากจน
หากนโยบายการเพิ่มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายการลดความยากจนไมไดผล สังคมโดย
รวม ทั้งในสวนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรจะใหความชวยเหลือในลักษณะโครงการระยะสั้น คือ
ความชวยเหลือสนับสนุนปจจัยขั้นพื้นฐานในการดํารงชีพ ไดแก อาหาร ยารักษาโรค ที่พักอาศัย เครื่องนุงหม เพื่อ
แกปญหาระยะสั้นและรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหคนจน

๑.๒ ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนและการกระจายรายไดของประเทศ๒
การลดความยากจนนับเปนภารกิจสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติฉบับปจจุบัน (ฉบับที่ ๙: พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ตั้งเปาหมายใหลดสัดสวนคนจน จากรอยละ ๑๕.๙ ใน พ.ศ.
๒๕๔๒ ใหเหลือรอยละ ๑๒ ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ ดวยการใชมาตรการทางเศรษฐกิจ สงเสริมการพัฒนาตางๆ สําหรับคนจน
ใหมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิตของตนใหดีขึ้น รวมทั้งสงเสริมมาตรการสรางความปลอดภัย ดวยการให
ชุมชนไทยรวมตัวกันจัดการปญหาและชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยรวมที่จะแกไขปญหาของสังคมอยางเปนองครวมและ
เปนระบบ ทําใหแตละชุมชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการแกไขปญหาของตนเองได นับเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน
(sustainable development)
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดผลักดันใหการแกไขปญหา
ความยากจนและการกระจายรายไดเปนหนึ่งในสี่วาระแหงชาติ อันเกี่ยวเนื่องและสอดคลองกัน ไดแก การแกไขปญหา
ความยากจนและการกระจายรายได การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การพัฒนาทุนทางสังคม และ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๙
แลว สศช. ไดกําหนดยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนและการกระจายรายไดที่มีทิศทางชัดเจนและคลุมทุกมิติ
เพื่อสามารถผนึกกําลังแกไขปญหาของประชาชนในทุกสวนของประเทศไทย ดวย ๕ ยุทธศาสตร ดังนี้

๒

เรียบเรียงจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ: ๒ ปแหงการ
เปลี่ยนแปลง, เอกสารประกอบการประชุมประจําป ๒๕๔๖ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖
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๑๑

๑. การสงเสริมนโยบายเศรษฐกิจมหภาคใหเอื้อตอการแกไขปญหาความยากจน เชน นโยบายการคาที่สงผลดี
ตอภาคเกษตรและแรงงาน นโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น นโยบายภาษี และมาตรการ
การเงินการคลังตางๆ ที่สนับสนุนการแกไขปญหาความยากจน เปนตน
๒. การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจน โดยเนนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชน การเสริม
สรางความเขมแข็งของชุมชน การเพิ่มศักยภาพและบทบาทของชุมชนในการแกไขปญหาความยากจนใน
ทองถิ่นตนเอง และการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหครบทุกตําบล
๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการมีที่ดินทํากินของเกษตรกรรายยอย การจัดการน้ําเพื่อการ
เกษตร การสงเสริมการมีบทบาทของชุมชนในการจัดการทรัพยากรในทองถิ่น รวมทั้งการปรับปรุงและ
เรงรัดกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. การพัฒนาระบบคุมครองทางสังคม เพื่อมุงสูการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนในรูปแบบที่พึ่งตนเองมากขึ้น
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานตามความพรอมของแตละพื้นที่
๕. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการแนวใหมเพื่อแกไขปญหาความยากจน โดยกําหนดพื้นที่เปาหมายที่มีคนจน
อยูหนาแนน ปรับกระบวนทัศนและบทบาทหนวยงานภาครัฐ สนับสนุนบทบาทชุมชนและภาคีการพัฒนาใน
การวางแผนแบบบูรณาการ รวมทั้งการปรับปรุงระบบงบประมาณและการพัฒนาระบบขอมูล

๒. ความยากจนจากมุมมองนักปฏิบัติ
ความยากจนจากมุมมองนักปฏิบัติ เปนภาพสะทอนของปญหาและความขาดแคลนปจจัยตางๆ ที่สัมพันธกับ
“ความยากจน” เกิดจากประสบการณการทํางานในพื้นที่ภาคสนามเปนเวลานาน จนไดสาเหตุแหงปญหา นําไปสูการคน
พบแนวทางการแกไขปญหาเหลานั้น โดยมีความรูความเขาใจถึงปญหาของระดับรากหญาอยางแทจริง ตัวอยางที่สําคัญ
เชน
โครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ
อันยิ่งใหญ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงหวงใยทุกขสุขของประชาราษฎร โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ชนบทหางไกลและผูดอยโอกาส ที่
ตองประสบความยากลําบากในการดํารงชีพ อันเนื่องจากความขาดแคลนทุนทรัพยและทุนความรูเพื่อการประกอบอาชีพ
หารายได และดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ
คุณกิตติ ขันธมิตร รองผูอํานวยการสํานักงานโครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เปนหนึ่งในผูรับใชเบื้องพระยุคลบาท เพื่อดําเนินกิจกรรมแกไขปญหาและสงเสริมศักยภาพชีวิตความเปนอยูของ
คนยากจนภายใตโครงการนี้ โดยมีแนวทางในการสงเสริมใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน โครงการนี้ได
ดําเนินงานในพื้นที่กวา ๕๐๐ หมูบาน ใน ๕๒ จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนและพื้นที่หางไกล เชน
พื้นที่บนภูเขา
จากประสบการณการปฏิบัติภารกิจเพื่อชวยเหลือคนยากจนในชนบทและชาวเขาผูหางไกลเปนเวลานาน คุณกิตติ
ไดรับทราบถึงสภาพปญหาความยากจน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทหางไกลซึ่งมีวิถีชีวิตผูกพันและพึ่งพิงอยูกับทรัพยากร
ธรรมชาติสูง ความยากจนโดยรวมปรากฏในลักษณะปญหาที่สงผลตอการดําเนินชีวิตของผูคนในหลายมิติซึ่งมีความ
สัมพันธกัน ไดแก ปญหาตางๆ ในความขาดแคลนอาหาร สุขภาพอนามัย การขาดความรูและขาดการศึกษา และปญหา
สิ่งแวดลอม
พื้นที่ชนบทบางสวนประสบปญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารเพื่อการดํารงชีพอันเปนผลมาจากสภาพชีวิตภายใต
ความยากจน กอใหเกิดภาวะทุพโภชนาการจากการขาดสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย อันนํามาซึ่งความเจ็บปวยตางๆ
เชน ความเจ็บปวยจากโรคคอพอกอันเนื่องมาจากการขาดสารไอโอดีนในพื้นที่บนภูเขาหางไกล จากการสํารวจความชุก
ของคอพอกในเด็กนักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๕ พบวาหมูบานในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดนานหลายแหงมีความชุกของโรค
คอพอกในระดับรุนแรงและรุนแรงมาก

๑๒

บทที่ ๑ ความยากจนในประเทศไทย

นอกจากภาวะทุพโภชนาการแลว ยังขาดความรูความเขาใจเรื่องคุณคาทางโภชนาการ ปจจุบันความเปลี่ยนแปลง
จากสังคมภายนอกเขาสูชุมชนในรูปของอาหารสําเร็จรูปประเภทตางๆ เชน อาหารกึ่งสําเร็จรูป นมขนกระปอง ขนม
ขบเคี้ยว ฯลฯ ชาวบานไมเขาใจคุณคาทางโภชนาการมากเพียงพอ จึงใชนมขนกระปอง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเลี้ยงดูเด็ก
ทําใหเด็กไมไดรับสารอาหารที่มีคุณคาเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต จากการสํารวจโครงการภายใตการดําเนินงาน
ของสํานักงานโครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบเด็กจํานวนหนึ่งมีระดับ
การเจริญเติบโตต่ํากวามาตรฐาน ดังตารางที่ ๑ แสดงภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดนาน
ตารางที่ ๑ ภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน (น้ําหนัก) ปการศึกษา ๒๕๔๕ (ครั้งที่ ๒)
โรงเรียนในสังกัดศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
หนวย: รอยละ
ระดับชั้น
แรกเกิด-๓ ป
เชียงใหม
นาน
ชั้นเด็กเล็ก
เชียงใหม
นาน
ชั้นประถม
เชียงใหม
นาน

นร.ที่ชั่งน้ํา
หนัก

นอย

คอนขางนอย

ปกติ

คอนขางมาก

๙๓.๕๙
๙๙.๒๔

๑๑.๕๗
๑๑.๘๘

๑๗.๖๖
๑๓.๐๓

๖๗.๒๘
๗๔.๑๔

๑.๙๘
๐.๙๖

๙๖.๙๐
๙๗.๕๖

๙.๗๔
๑๑.๗๒

๑๒.๖๕
๑๔.๓๓

๗๗.๖๒
๗๓.๙๕

๐.๐๐
๐.๐๐

๙๘.๗๗
๙๘.๙๘

๙.๘๓
๑๑.๑๗

๑๒.๓๑
๑๔.๗๒

๗๗.๓๖
๗๓.๖๐

๐.๕๐
๐.๕๒

ที่มา: สํานักงานโครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกยังนํามาสูการเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิตการเกษตรโดยการใชสารสังเคราะห
ประเภทตางๆ และปุยเคมี เพื่อการเรงผลผลิต สงผลตอสภาพแวดลอมและคุณภาพดิน กอใหเกิดความปนเปอนสาร
เคมีในอาหาร ซึ่งในที่สุดแลวสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพของคนในชุมชน โครงการฯ เริ่มตนดําเนินงานที่โรงเรียน
อันเปนศูนยกลางการเรียนรูและแลกเปลี่ยนขาวสารดานตางๆ ของชุมชน นับตั้งแตการสงเสริมภาวะสุขภาพของเด็ก
นักเรียน เชน การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารและน้ําดื่ม โครงการอาหารกลางวันที่ไมมุงเนนการแจกจายอาหาร แต
สงเสริมใหนักเรียนปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเอง ทําใหนักเรียนไดรับความรูดานการเกษตร พรอมๆ กับการรูจัก
การพึ่งพาตนเอง
โครงการฯ ยังมุงหวังที่จะขยายผลการดําเนินงานจากเด็กนักเรียนไปสูผูปกครอง ดวยการสงเสริมการใหความรู
ดานการเกษตรทฤษฎีใหม การพัฒนาอาชีพ การสงเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาล รวมไปถึงการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยอาจสรุปไดวาการทํางานควรบรรลุถึงเปาหมายตางๆ ดังตอไปนี้คือ
๑. ประชาชนสามารถผลิตอาหารเพียงพอและมีคุณภาพตอการดํารงชีพ
๒. ประชาชนมีความรูเพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถบูรณาการความรูดานอื่นๆ ประกอบไปดวย เชน
ความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อใชในการดํารงชีพ ซึ่งความรูนี้ยังมีความหมายครอบคลุมถึงความรูเทาทันตอโลก
ภายนอก ที่นํามาสูการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
๓. สรางเสริมสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง
๔. รักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบชุมชน
จากความตระหนักถึงสภาพปญหาดังกลาว โครงการฯ มีแนวทางในการดําเนินงานโดยมุงเนนใหเกิดกระบวนการ
สราง “ความรู” ใหกับชุมชน โดยการสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู ชวยใหชุมชนรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง เทาทัน
กับปญหา และสามารถคนหาแนวทางการแกไขปญหาและพึ่งพาตนเองได ทั้งนี้ หลักการสําคัญที่ใชในการดําเนินงานคือ
“ความรู” เปนกุญแจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษยอยางยั่งยืน นอกจากนั้น คุณกิตติ ยังใหขอพิจารณาใน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๑๓

การทํางานพัฒนาวา การทํางานนอกจากจะมุงเปาหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของผูคนแลว ยังควร
คํานึงถึงการรักษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของแตละชุมชนไวอีกดวย

๓. ควากจนจากมุมมองชาวบาน: ตัวอยางการพัฒนาที่บานสามขา
ความยากจนจากมุมมองของชาวบานนี้ เปนมุมมองชุมชนที่มีความมุงมั่นตองการแกไขปญหาความยากจนภายใน
ชุมชนของตนเอง อันสะทอนถึง “ความรูเทาทัน” การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน การตระหนักถึงปญหาที่ชุมชน
เผชิญ และนําไปสูความพยายามแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหชุมชนของตนหลุดพนออกจากภาวะความยากจนที่ประสบอยู
หมูบานสามขาเปนหมูบานเล็กๆ เกาแกหมูบานหนึ่งของจังหวัดลําปาง ที่มีวิถีการดํารงชีวิตสุข สงบ เรียบงาย และ
ผูกพันอยูกับธรรมชาติผืนปารอบหมูบาน ทุกวันนี้หมูบานสามขาเปนที่รูจักในวงกวางในฐานะหมูบานตนแบบของการ
พัฒนาดานความพยายามแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม ดวยการรวมกลุมสรางพลังชุมชน ทําความเขาใจ
ถึงสภาพปญหาที่ตนเองประสบอยูและคนหาแนวทางการแกไข
หมูบานสามขาเคยประสบกับปญหามากมายทั้งเรื่องปญหายาเสพติดและปญหาอื่นๆ แตปญหามิไดทําใหชาวบาน
สามขาทอแท ผูนําชุมชนและกลุมแกนนํา ผูทรงคุณวุฒิในชุมชน รวมกันปลุกจิตสํานึกใหชาวบานรวมตัวกันแกไขปญหา
โดยจัดเวทีประชาคมรวมกันวิเคราะหปญหา คิดหาวิธีการแกไขปญหาอยางสม่ําเสมอ สงผลใหแกไขปญหาตางๆ ภายใน
ชุมชนไดในระดับที่นาพอใจ เชน การแกไขปญหายาเสพติดของเยาวชนในหมูบาน การทําประปาหมูบาน การรักษาผืนปา
รอบหมูบานใหคงความอุดมสมบูรณ ฯลฯ
ความยากจนเปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่ง ชุมชนรวมกันชวยเหลือและแกไขปญหา โดยจัดตั้งกลุมหรือกองทุน
ตางๆ กวา ๓๐ กองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ เสริมรายได และเปนแหลงเงินกูใหกับสมาชิกยามจําเปน เชน กองทุนรวมน้ําใจ
กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนจัดการไรนา ฯลฯ แมวาในการบริหารจัดการบางกลุมสําเร็จ บางกลุมลมเหลวบาง
ชุมชนสามขาไดนํามาเปนบทเรียนและปรับปรุงการบริหารจัดการของชุมชนใหมีประสิทธิภาพเอื้อประโยชนตอคนใน
ชุมชนมากขึ้นเปนระยะๆ
นอกจากนั้น แกนนําชาวบานยังรวมตัวกันเพื่อทําการสํารวจ “หนี้สิน” ในชุมชน โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผลการสํารวจพบวาชุมชนมีหนี้สินรวมกันทั้งสิ้นถึง ๑๘ ลานบาท ซึ่งตัวเลขหนี้สิน
นี้สรางกระแสความตระหนักถึงปญหาความยากจนของสมาชิกในชุมชนไดเปนอยางมาก
การสํารวจยังครอบคลุมถึงปจจัยที่ทําใหเกิดหนี้ จากการใชบันทึกบัญชีครัวเรือน หรือการเก็บขอมูลบัญชีรายรับ
รายจายของทุกครัวเรือนในหมูบาน ขอมูลรายจายแบงออกเปนหมวดตางๆ เชน หมวดการลงทุน หมวดอาหาร
หมวดการศึกษา ฯลฯ ขอมูลนี้ทําใหทราบวาแตละครัวเรือนมีรายจายดานใดมาก เพื่อเปนแนวทางในการควบคุม
รายจาย ขอมูลนี้จะถูกนํามาวิเคราะหและเสนอตอที่ประชุมหมูบานเพื่อกําหนดแนวทางในการ “ลดหนี้” รวมกัน
ชุมชนไดกําหนดแนวทางในการลดหนี้หลายประการ ไดแก การจัดตั้งกลุมอาชีพและผลิตสินคาเพื่อบริโภคภายในชุมชน
ทดแทนการนําเขา ปรับระบบการชําระหนี้ใหสามารถชําระไดเปนรายวัน สรางคานิยมใหมไมใหฟุมเฟอยเมื่อจัดงาน
เลี้ยง รวมทั้งสรางแรงจูงใจในการออมดวยระบบสวัสดิการ
ทุกวันนี้ ปญหาหนี้สินของบานสามขายังไมหมดไป แตการลุกขึ้นมาจัดการกับปญหาของชาวบาน ทําใหเกิด
กระบวนการในการเรียนรูเพื่อการพึ่งพิง และพัฒนาตนเองในหลายเรื่องคือ การไตรตรองคิดและลงมือทํากอนคนอื่น
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและทดลอง การรูจักและเขาใจตนเอง รวมทั้งชุมชน การจัดการอยางมีทักษะ และทายที่สุดคือ
รูจักการจัดการกับหนี้สินอยางเขาใจและระมัดระวัง
บทเรียนจากความพยายามเรียนรูอยางเปนระบบ ปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับตนเองใหเปนความรูเพื่อใชปรับ
พฤติกรรม เปนประสบการณที่มีคากับชุมชนในการทํากิจกรรมอื่นๆ ของชุมชนตอไป อีกทั้งยังเปนประสบการณตนแบบ
ของการริเริ่มอยางสรางสรรคในการคนหาแนวทางการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน อันมีคายิ่งตอชุมชนอื่นๆ ที่จะปฏิบัติ
๑๔

บทที่ ๑ ความยากจนในประเทศไทย

ตาม เพื่อใหเกิดการรวมตัวกันของสมาชิกในอันที่จะแกไขปญหาตางๆ ของชุมชนตน โดยเฉพาะปญหาความยากจน ได
อยางเขาใจ รูเทาทันกับสภาพปญหา และสามารถจัดการแกไขปญหาเหลานั้นไดอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ดี แมการแกปญหาในบานสามขาจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง แตบานสามขาเปนสวนเล็กๆ
สวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจสังคมไทย ซึ่งอาจไดรับการกระทบจากภายนอกจากการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ
สังคมระดับมหภาคไดตลอดเวลา เพราะฉะนั้น เราจะตองพิจารณาปญหาทางเศรษฐกิจสังคมระดับรากหญาควบคูไปกับ
ปญหาในระดับมหภาคดวย
ถึงแมความยากจนจะยังเปนปญหาสําคัญสําหรับประเทศไทย แตถึงอยางไร การตระหนักถึงตนตอของปญหา
การเรียนรูทําความเขาใจความยากจน และความรวมแรงรวมใจกันของทุกภาคสวนในสังคมไทย จะเปนแรงชวยผลักดัน
ใหประเทศไทยสามารถแกไขปญหานี้ไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ในของฐานะองคกรหนึ่งซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือไอที ใหเกิดคุณประโยชนตอประเทศ เล็งเห็นความสําคัญของการประยุกตใชไอทีเพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อการลดความยากจน ดังที่จะขอนําเสนอรายละเอียดของการประยุกตใชไอทีเพื่อการลดความ
ยากจนในบทถัดไป
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บทที่ ๒
เทคโนโลยีสารสนเทศและความรูที่ชวยลดความยากจน

บทที่ ๑ กลาวถึงลักษณะของความยากจน คนยากจน สาเหตุของความยากจนทั้งที่เกิดจากตัวคนยากจนเอง และ
จากภาวะแวดลอมของคนยากจน และไดกลาวถึงยุทธศาสตรระดับชาติเพื่อลดความยากจน อันประกอบดวยมาตรการ
และแนวทางแกไขหลายดานดวยกัน อยางไรก็ดี มาตรการตางๆ เหลานั้นยังไมไดคํานึงถึงบทบาทและศักยภาพของ
เทคโนโลยีที่มีตอการลดความยากจนอยางเดนชัด บทที่ ๒ นี้จะมุงแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยีและการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งจะนําไปสูการลดความยากจน

๑. เทคโนโลยี
เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตรประยุกต (applied science) หมายถึงการนําความรูในวิทยาการมาชวยในการดํารงชีพ
การประกอบอาชีพ และการพัฒนาสังคมของมนุษยใหมีความสะดวกสบายและเจริญกาวหนาได มนุษยไดคิดคนและ
สรางเสริมเทคโนโลยีตั้งแตสมัยดึกดําบรรพจากงายๆ จนกลายเปนเทคโนโลยีที่สลับซับซอนในยุคปจจุบัน เมื่อมนุษยเริ่ม
เรียนรูการลาสัตว การใชไฟ การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว และเกษตรกรรมอันหลากหลาย มนุษยสามารถนําโลหะมา
แปรเปลี่ยนเปนเครื่องมือใชงานทั้งสงครามและสันติภาพ ก็ไดพัฒนาเปนเทคโนโลยีเครื่องจักรกลหลายประการ มนุษย
รูจักใชไฟและความรอน และรูจักนําพลังงานไอน้ํามาใชก็ไดพัฒนาเปนเครื่องจักรขนสงและอุตสาหกรรมพลังความรอน
และไอน้ํา ซึ่งตอมาก็พัฒนาไปสูอุตสาหกรรมพลังงานน้ํามันและแกส เมื่อมนุษยคนพบพลังงานไฟฟาก็ไดพัฒนา
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟา และอุปกรณไฟฟามากหลาย ซึ่งไดมีการคิดคนและประดิษฐอุปกรณไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส การสื่อสารและการคิดคํานวณทําใหเกิดโทรเลข โทรศัพท วิทยุ โทรทัศน และคอมพิวเตอรขึ้นมาใชงาน
ปจจุบัน ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตรเห็นวาการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอนาคตจะอยูบนพื้นฐาน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) และนาโนเทคโนโลยี (nanotechnology)
กลาวไดวาการพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษยดังกลาวโดยกวางๆ นี้ เกิดขึ้นรวดเร็วมาก โดยใชเวลาประมาณเจ็ดถึงแปดพัน
ปเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะหนึ่งถึงสองรอยปที่ผานมานั้น อัตราการเรงรัดพัฒนาเทคโนโลยียิ่งมีความเร็วสูงมาก
ในระยะเวลาดังกลาว ประวัติศาสตรโลกไดแสดงใหเห็นวาการเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีซึ่งมนุษยสรางขึ้นนั้น มีสวน
ทําใหเกิดความเจริญรุงเรืองและความเสื่อมสลายของชุมชนมนุษยเปนวัฏจักรไมมีที่สิ้นสุด ไมวาจากอาณาจักรโบราณใน
อัฟริกา เอเชีย และอเมริกา มาสูอาณาจักรยุคกลางในยุโรปและเอเชีย จนถึงประเทศตางๆ ในยุคสมัยใหมทั่วทุกทวีปของ
โลก

๒. เทคโนโลยีกับการพัฒนาทางสังคม
เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญที่ทําใหสังคมของผูเปนเจาของเทคโนโลยีมีความร่ํารวยกวาสังคมอื่นที่ดอยเทคโนโลยี
และในประเทศที่พัฒนาแลวก็ยังมีชองวางของความรวยและความจนของประชากร อันเนื่องมาจากความแตกตางในการ
เรียนรูและการใชเทคโนโลยี ปรากฏการณเหลานี้ทําใหนักเศรษฐศาสตรดานการพัฒนากลาวไววา สังคมใดเปนเจาของ
หรือมีเทคโนโลยีที่ดี และสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรคได สังคมนั้นจะเจริญกาวหนาและร่ํารวย
แตในทางตรงกันขาม หากสังคมใดขาดเทคโนโลยีที่ดีและหรือไมสามารถนําเทคโนโลยีมาใชประโยชนไดก็ยอมจะเจริญ
และร่ํารวยไดนอยกวาโดยชัดเจน

๑๖
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การศึกษาของสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ๓ กลาวถึงความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับสังคมวา
เทคโนโลยีนั้นเปนทั้งเครื่องมือและผลตอบแทนจากการพัฒนา (รูปที่ ๔) โดยเทคโนโลยีสงผลกระทบตอการพัฒนาคน
ไดสองทาง กลาวคือ เทคโนโลยีอาจชวยยกระดับความสามารถและความเปนอยูของคนเราโดยตรง เชน วัคซีนปองกัน
โรค พลังงานหุงตมที่สะอาด และเทคโนโลยีชวยพัฒนาสุขภาพชีวิตและสมรรถนะของคนทางออม โดยการเพิ่มผลผลิต
ทําใหเศรษฐกิจขยายตัว เชน ชาวนาชาวไรมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น คนงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้เทคโนโลยียัง
ทําใหเกิดธุรกิจและเศรษฐกิจใหมๆ พรอมทั้งมีการจางงานเพิ่มมากขึ้น

รูปที่ ๔ เทคโนโลยีและการพัฒนาคน

ในขณะเดียวกัน การพัฒนาคนก็มีสวนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่สําคัญ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเปนการ
แสดงออกซึ่งศักยภาพของมนุษยที่เพิ่มพูนขึ้นตลอดเวลา ยิ่งคนไดรับการศึกษาก็ยิ่งเกิดการประดิษฐคิดคนตางๆ และ
สามารถใชเทคโนโลยีไดดีขึ้น นอกจากนี้ผูที่ไดรับการศึกษาสูงจะมีโอกาสใชเทคโนโลยีไดดีกวากลุมที่ไมมีการศึกษา
ดังนั้น จะเห็นไดวา การพัฒนาคนและการพัฒนาเทคโนโลยีจึงเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอยางใกลชิด

๓
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๓. บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการลดความยากจน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยทําใหการติดตอสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและ
ชุมชน ตลอดจนการเขาถึงขอมูลขาวสารเปนไปไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใตตนทุนที่ต่ําลง เทคโนโลยีนี้ชวยใหอุปสรรค
ของการสื่อสารดานระยะทางและเวลา ลดลงไปอยางมาก นอกจากนี้ เทคโนโลยีสื่อสารบางอยาง เชน โทรศัพทเคลื่อนที่
(mobile phone) ยังชวยใหคนมีความคลองตัวและเปนอิสระจากสถานที่ตั้งทางกายภาพเปนอยางมาก
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอการลดความยากจน อาจจะแบงพิจารณาไดใน ๓ ระดับ
ระดับจุลภาคหรือตัวคนยากจนเอง: เทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวยเสริมสรางศักยภาพของคนยากจนได โดย
เปนเครื่องมือที่ชวยใหคนไดรับความรู ขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอการดํารงชีพ การแกปญหาเฉพาะเรื่องของตน
ไดอยางรวดเร็วและตนทุนต่ําลง ในโลกยุคปจจุบัน “ความรู” เปนปจจัยสําคัญยิ่ง ทั้งในการดํารงชีวิต การดําเนินธุรกิจ
และอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนเครื่องมือในการรวบรวมความรูจากแหลงตางๆ การจัดเก็บ
ความรูอยางเปนระบบ และการแพรกระจายความรูไปยังคนหมูมาก ดังที่สะทอนในคํากลาวที่วา อินเทอรเน็ตคือหอง
สมุดของโลก นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศยังเกื้อหนุนใหคนยากจนไดมีสวนรวมทางสังคม การแสดงออกถึงความ
คิดเห็น ความตองการของตน ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับรูมากยิ่งขึ้น
ระดับกลางหรือหนวยงานซึ่งเปนผูใหบริการแกคนยากจน: เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหหนวยงานที่ใหบริการ
ดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ใหบริการประชาชน ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และสามารถตอบสนองความตองการของคนยากจนไดเร็วยิ่งขึ้น เชน เจาหนาที่สาธารณสุขที่สามารถเขาถึงขอมูลลาสุด
และขอความรวมมือจากเจาหนาที่ซึ่งอยูคนละสถานที่เพื่อใหการรักษาแกคนยากจนไดอยางทันทวงที
ระดับมหภาค: โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการไหลเวียนของขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ เปนเครื่องมือ
สําคัญที่กอใหเกิดนวัตกรรมใหมทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม กลาวคือ เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหกลไกตลาดมี
ความคลองตัว มีประสิทธิภาพและมีความโปรงใสยิ่งขึ้น เปนการกระตุนใหการคาและการลงทุนทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศขยายตัวไดอยางรวดเร็ว ชวยให “การคาไรพรมแดน” เกิดขึ้นไดจริง ดังจะเห็นไดจากการคาผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส หรือที่เรียกกันวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ที่นับวันจะมีทั้งปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้น จึง
ทําใหเกิดงานและกิจกรรมใหมที่เปนประโยชนแกคนยากจน
นอกจากนี้ ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทําใหการติดตอสื่อสาร กับการเชื่อมตอขอมูลผานเครือขาย
สารสนเทศระหวางประเทศของภูมิภาคสามารถทําไดในระยะเวลาที่สั้น ยังมีสวนเกื้อกูลใหเกิดการกระจายการจางงานไป
สูภูมิภาคและเกิดการจางงานรูปแบบใหมในบางทองถิ่น อันเนื่องมาจากการยายถิ่นฐานการผลิตและการใหบริการจาก
ประเทศหนึ่งมายังอีกประเทศหนึ่ง ตัวอยางเชน บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาบางแหง ลงทุนสรางศูนยลูกคาสัมพันธ
(call center) ในประเทศอินเดีย และจางคนทองถิ่นซึ่งมีความยากจนกวา เปนผูปฏิบัติงานเพื่อตอบคําถามลูกคาซึ่งอยูใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

๔. ตัวอยางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจนของประเทศไทย
ประเทศไทยเปนสังคมที่ทันสมัยและไดนําเทคโนโลยีตางๆ ที่ไดประดิษฐคิดคนโดยประเทศที่พัฒนาแลว เขามาใช
ในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดนับตั้งแตเทคโนโลยีการสรางเครื่องเคลือบดินเผา เครื่องจักรกลการเกษตร การขนสง
การสื่อสาร จนถึงเครื่องคอมพิวเตอร ประเทศไทยจึงมีลักษณะการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีเดิมและใหมมาโดย
ลําดับ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ในระยะสิบปที่ผานมา คนไทยไดนําเทคโนโลยีนี้มาใชงานเพื่อชวยแกปญหา
ความขัดสนและความขาดแคลนปจจัยในการพัฒนาชีวิตและสังคมอยูหลายประการ จะขอกลาวตัวอยางที่สําคัญบาง
ประการดังนี้

๑๘

บทที่ ๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและความรูที่ชวยลดความยากจน

๔.๑ โทรคมนาคมชวยยกระดับคุณคาของชุมชน
ความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมในปจจุบัน ไมเพียงแตทําใหคนสามารถติดตอสื่อสารกันได
อยางรวดเร็วมากขึ้น หากแตยังปรับรูปแบบของการสื่อสาร จากการสื่อสารทางเดียวในอดีต (เชน จดหมาย โทรเลข)
ใหเปนการสื่อสารแบบสองทางในลักษณะทันทีทันใด (real time) ไดมากขึ้น นอกจากนี้ ความกาวหนาของเทคโนโลยี
การสื่อสารและโทรคมนาคม ทําใหเราสามารถสงขอมูลที่ผสมผสานกันทั้งที่อยูในรูปของเสียง ตัวอักษร หรือรูปภาพ ได
มากขึ้นในเวลาที่ลดลง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดังกลาว นับวามีประโยชนอยางยิ่งสําหรับการคาและการพัฒนาสังคม ตัวอยางเชน
ความสามารถในการสงภาพถายผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีประโยชนตอการใหบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข
อยางยิ่ง ทําใหแพทยที่อยูคนละพื้นที่ (โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางแพทยเฉพาะดานที่อยูในโรงพยาบาลในเมืองกับแพทย
ผูรับผิดชอบในการรักษาผูปวยที่อาจอยูในพื้นที่ชนบทที่หางไกล) สามารถใชขอมูลของคนไขที่อาจมีทั้งรูปถายฟลม
เอ็กซเรย (X-Ray) และขอมูลอื่นๆ รวมกันเพื่อการหารือในการวินิจฉัยหรือการรักษาโรค
สําหรับประเทศไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงนําเทคโนโลยีการขนสงและ
การสื่อสารสมัยใหมมาใชในงานสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแลวในยุโรป ไมวาจะเปน
รถไฟ เรือกลไฟ โทรเลข โทรศัพท เปนตน โดยเฉพาะกิจการโทรเลขและโทรศัพทไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจากระบบ
แรกที่เปนเทคโนโลยีงายๆ จนถึงอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมสั่งงาน
ตางๆ ที่สามารถใหบริการการสื่อสารทางเสียง ขอมูล และภาพ รวมถึงการประสมประสานเปนบริการสื่อประสมได ทําให
สังคมไทยมีบริการดานนี้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลว เพียงแตคุณภาพและปริมาณยังดอยกวาที่ควรจะเปน และ
การดําเนินธุรกิจยังขาดการแขงขันเสรีที่ดีอยู
อยางไรก็ดี นับตั้งแตบริการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยไดเกิดขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนตนมา ประชาชน
ไทยสามารถใชประโยชนพัฒนาสังคมทองถิ่นใหเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว การเขาถึงชุมชนระดับหมูบานและตําบลของ
บริการโทรศัพททางไกลสาธารณะชนบท และการกระจายบริการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ไดรวมกันผลักดันให
ประชาคมในชนบทสามารถปรับตนเองทั้งในดานการรับรูขาวสาร การคาขายผลิตผลและการพาณิชยตางๆ ทําให
ประชากรจํานวนมากมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยลําดับ จากขอมูลขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.
ในอดีต) ซึ่งไดรับนโยบายใหลงทุนพัฒนาระบบโทรศัพททางไกลสาธารณะชนบทมาอยางตอเนื่องตั้งแตประมาณ พ.ศ.
๒๕๒๐ จนถึงปจจุบัน ไดมีผูรูของสถาบันการศึกษาและการเงินตางประเทศทําการสํารวจทางวิชาการและไดใหความเห็น
ไววา๔
“การวิจัยในชวงตนของทศวรรษ ๑๙๘๐ ซึ่งดําเนินการโดยศูนยตะวันออก-ตะวันตกของฮาไวอิรวมกับ ทศท.
แสดงวาโทรศัพทชนบททําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจอยางใหญหลวง ดวยอัตราสวนผลประโยชนตอทุนตั้ง
แตสองถึงเกาเทาของตนทุนการใชโทรศัพท”
แปลจากขอความตนฉบับวา
“Research in the early 1980s by the East-West Center of Hawaii, in association with TOT, showed
that rural telephones generated large economic benefits, with benefit cost ratios ranging from two to
nine times the costs of calls.”*

๔

Inception Report submitted to the Asian Development Bank by MIDAS Agronomics Company, Limited in association with the
Resource Management and Development Center, Chiang Mai University on Socioeconomic Impact Study of Rural
Telecommunications in Thailand, March 6, 1996, Section B. Topics, “Estimating economic benefits” page 4 of the Report.

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๑๙

แมวาโครงการเหลานั้น ทศท. มีผลขาดทุนในระยะ ๒-๓ ปแรก แต ทศท. ก็มีโครงขายแพรกระจายทั่วประเทศ
และทําใหชุมชนจํานวนมากไดพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหการใชบริการสื่อสารโทรคมนาคมให
ผลลัพธในทางบวกในเวลาไมนานนัก

๔.๒ เทคโนโลยีสารสนเทศแปรการศึกษาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับการสื่อสารที่เหมาะสมมีสวนสําคัญในการเปดโอกาสใหสามารถเผยแพรและ
กระจายการศึกษา การเรียนรู และความรูที่มีคุณภาพถึงบุคคลและกลุมคนในชุมชนตางๆ ไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
ไมวาจะเปนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเปนการเสริม (supplement) การสอนของครูใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ในบางทองถิ่นที่ขาดแคลนครูผูสอนหรือครูเฉพาะดาน การกระจายบทเรียนหรือความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกลาวสามารถใชทดแทน (supplant) ผูสอนได ทั้งนี้ประเภทของเทคโนโลยีที่ใช
กันแพรหลายในการศึกษาลักษณะนี้มีหลายชนิด เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ระบบดาวเทียม และระบบอินเทอรเน็ต
เปนตน
ดวยพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดเนนความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต (life-long learning) ที่
ประกอบดวย การเรียนรูในระบบ นอกระบบ และการเรียนรูตามอัธยาศัย โดยมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง จากแนวคิด
ดังกลาวจะเห็นวาการศึกษาของไทยในปจจุบันและอนาคตจะมิไดมีขอบเขตจํากัดเพียงแคการเรียนหรือบทเรียนในชั้น
เรียนเทานั้น ผูเรียนสามารถจะเรียนรูจากที่ใดก็ได แมในสถานที่หางไกลจากสถานการศึกษาและครูผูสอน ปจจุบันมี
ระบบเทคโนโลยีสองประเภทซึ่งชวยใหแนวคิดนี้เกิดผลในทางปฏิบัติ คือระบบสื่อสารดาวเทียมและระบบอินเทอรเน็ต
ซึ่งมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการเรียนรูของผูเรียนซึ่งชวยใหผูเรียนเขาถึงความรูจากแหลงตางๆ ไดทั่วโลก
ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ รัฐบาลไดจัดงานพิธีเฉลิมฉลองมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ในโอกาสนั้นไดมีการจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมโดยออกอากาศปฐมฤกษถายทอดสดการเรียนการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาจากชั้น
เรียนของโรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ไปยังโรงเรียนปลายทางจํานวนหนึ่ง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งเปนวันคลายวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน นับเปนการเริ่มตนการศึกษาใน
ระบบผานดาวเทียมกระจายออกไปสูโรงเรียนตางๆ อยางเปนทางการ
โรงเรียนวังไกลกังวลไดถือกําเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานอาคารหลังหนึ่งในบริเวณวังไกลกังวลใหเปนที่เรียนของบุตรหลานเจาหนาที่ในวัง
และชาวบานในบริเวณใกลเคียง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดทรงโปรดเกลาใหขยายขอบเขตการ
เรียนและพัฒนาหลักสูตรจนครบวงจรของการศึกษาชั้นตนถึงมัธยมปที่ ๖ และทรงใหจัดสรางสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล เพื่อใหประชาชนที่สนใจสามารถศึกษาตอไดถึงระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
นอกจากนั้นยังมีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลสําหรับประชาชนผูตองการเรียนวิชาชีพเฉพาะเพื่อทํามาหาเลี้ยงชีพดวย
เมื่อการพัฒนาสถาบันการเรียนการสอน หลักสูตร และการศึกษาของกลุมโรงเรียน วิทยาลัย และสถาบันฯ วังไกล
กังวลไดกลายเปนการศึกษาครบวงจรแลว จึงไดเริ่มนําเทคโนโลยีดาวเทียมเขามาประยุกตใชเพื่อขยายและแพรกระจาย
การเรียน การสอน บทเรียน และวิชาเรียนของนักเรียนและนักศึกษาออกไปสูสถานการศึกษาตางๆ ดังกลาวขางตน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไดรับพระราชทานพระราชทรัพยจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนทุน
ประเดิม และองคกรตางๆ ของภาครัฐและเอกชนไดรวมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนตอเนื่อง จึงไดทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหโรงเรียนวังไกลกังวลกับมูลนิธิฯ รวมกันถายทอดสดการเรียนการสอนวิชาตางๆ ของชั้นเรียน
ระดับมัธยมศึกษาแพรภาพทางโทรทัศน ๖ ชอง ผานดาวเทียม ทําใหสามารถนําบทเรียนวิชาตางๆ กระจายสูนักเรียนทุก
ภูมิภาคของประเทศอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน เปนการลดปญหาความขาดแคลนครูผูสอนในหลายสาขาวิชาสําคัญ
นอกจากนั้นการติดตอระหวางโรงเรียนวังไกลกังวลกับโรงเรียนทั้งหมดยังมีลักษณะการโตตอบดวยการสื่อสารสองทาง
เพื่อสอบถามและตอบคําถามตางๆ ไดโดยใชโทรศัพทและโทรสารเปนอุปกรณประกอบ
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การดําเนินงานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมนี้ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
ติดตาม แนะนํา และพระราชทานแนวทางการพัฒนาการศึกษาทุกดานทั้งในการใชอุปกรณ การจัดการ และการบริหาร
งาน วิชาการและประเด็นตางๆ ทําใหประสิทธิภาพของระบบการศึกษานี้เพิ่มขึ้นโดยลําดับ พระมหากรุณาธิคุณเหลานี้
ไดทําใหระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมกลายเปนระบบการศึกษาที่คอนขางสมบูรณแบบในปจจุบันโดยมีการออก
อากาศตางๆ ผานรายการโทรทัศนตลอด ๒๔ ชั่วโมง ปจจุบันมีโรงเรียนและสถานศึกษาประมาณ ๓,๑๐๐ แหงทั่ว
ประเทศรับการศึกษาทางไกลนี้ ในจํานวนนี้มีโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ มหาวิทยาลัย
ไมวาจะเปนสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน และแมแตโรงเรียนพระปริยัติธรรม (สําหรับพระสงฆ)
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการไดขอใหมูลนิธิทําการถายทอดสดการเรียนหลักสูตรประถมศึกษาไปยังโรงเรียนใน
ตางจังหวัดจํานวน ๓๐,๐๐๐ โรงเรียนดวย อนึ่งระบบการศึกษานี้ยังไดรับการขอพระราชทานใหมีการถายทอดออก
อากาศถึง ๑๔ ชอง ไปยังภาคใตของจีน กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ดวย โดยสถานการศึกษาที่เกี่ยวของไดรับ
พระราชทานอุปกรณการศึกษาทางไกลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นอกจากการใชระบบดาวเทียม
ดังกลาวหากผูเรียนขาดอุปกรณรับสัญญานในแถบความถี่ Ku (Ku-Band) ก็อาจใชระบบอินเทอรเน็ต (เว็บเพจ) ของ
มูลนิธิฯ ได โดยมีวิชาใหศึกษาถึง ๑,๒๐๐ วิชา
ปจจุบันกลาวไดวาระบบการศึกษาผานดาวเทียมที่ไดดําเนินการมา ๘ ปแลว ไดทําใหเกิดระบบการศึกษาทางไกลที่
ทรงประสิทธิภาพและกอประโยชนอยางกวางขวาง ซึ่งมิใชสําหรับการกระจายการศึกษาใหนักเรียนไทยและประชาชนไทย
เทานั้น องคกรระหวางประเทศ เชน UNESCO FAO SEAMEO ฯลฯ ไดขอความอนุเคราะหรวมมือกับมูลนิธิฯ นํา
ประโยชนของระบบนี้กระจายจากไทยไปยังประเทศเพื่อนบานดังกลาว ในภาพรวมนับเปนระบบการเรียนรูตลอดชีวิต
ดวยเทคโนโลยีอยางแทจริง ระบบการศึกษาของโรงเรียนวังไกลกังวลดังกลาวจะใหคุณประโยชนอยางมหาศาลตอ
ประชากรที่ยากไรทั้งในประเทศไทยและประเทศใกลเคียงของภูมิภาค เพื่อใหโอกาสกับประชาชนหลายลานคนไดมี
โอกาสพัฒนาตนเองโดยการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ใหมีคุณภาพชีวิตและโอกาสที่ดีกวาไดอยางประจักษชัด
เทคโนโลยีที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือระบบอินเทอรเน็ตซึ่งที่ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (เนคเทค) ไดนํามาประยุกตใชกับการศึกษาในโรงเรียนไทย พัฒนาเปน “โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อ
โรงเรียนไทย (SchoolNet)” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
เครือขายนี้ไดเชื่อมโยงโรงเรียนทั่วประเทศจํานวนหนึ่งซึ่งมีความพรอมที่จะใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตสําหรับการ
เรียนการสอน โดยใหครูและนักเรียนของโรงเรียนในโครงการไดมีการแลกเปลี่ยนวิชาความรูและการเรียนการสอนแกกัน
และกัน ทั้งนี้รวมไปถึงกลุมโรงเรียนและแหลงขอมูลวิชาการทั่วโลกที่รวมโครงการดวย ระบบอินเทอรเน็ตที่เชื่อม
โรงเรียนเหลานี้ไดใชโครงขายโทรคมนาคมในประเทศของ ทศท. (บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ใน
ปจจุบัน) และวงจรอินเทอรเน็ตของ กสท. (บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในปจจุบัน) เปนสวนประกอบ
และเมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๒ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใหใช
ระบบเครือขายกาญจนาภิเษก ทําใหเครือขาย SchoolNet กลายเปนระบบบริการเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกันได
(online) ทั่วประเทศไทยผานเลขหมายพระราชทาน ๑๕๐๙ เครือขายนี้ยังอํานวยประโยชนในการพัฒนาเนื้อหาความรู
ในวิชาการตางๆ และการจัดทํากิจการการศึกษาผานอินเทอรเน็ตดวย
ณ เดือนกันยายน ๒๕๔๖ โครงขาย SchoolNet มีโรงเรียนในประเทศทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อาชีวะศึกษา รวมโครงการประมาณ ๔,๘๐๐ แหง จากเปาหมายทั้งหมด ๕,๐๐๐ แหง โครงการนี้ทําใหนักเรียนระดับ
ตางๆ หลายแสนคนมีโอกาสไดรับการเรียนการสอนทั่วถึงดวยคาใชจายที่ต่ํากวาวิธีการปกติมาก นอกจากนั้น โรงเรียน
นักเรียน และครูจํานวนมากมีสถานะในกลุมที่มีความยากจน ซึ่งจะขาดโอกาสการพัฒนาความรูตามมาตรฐานการศึกษาที่
ทัดเทียมกับโรงเรียนทั่วไปหากไมมีเครือขาย SchoolNet เชื่อมโยงให โครงการนี้ถือวามีคุณคามหาศาลในการแกปญหา
ความยากไรประการหนึ่งของพลเมืองไทยทําใหพวกเขาเหลานั้นมีโอกาสไดสรางเสริมความรูและภูมิปญญา ทําใหเปด
โอกาสที่สามารถพัฒนาตัวเองไปสูการศึกษาในระดับสูงตอไป หรือสามารถนําความรูจากการศึกษาพื้นฐานไปใช
ประโยชนในการประกอบอาชีพได หากไมไดรับโอกาสนี้ ประชากรจํานวนไมนอยยอมจะประสบชะตากรรมของการติดอยู
กับความยากจนทั้งในภูมิปญญาและในรายไดที่ไมพอเพียงกับการครองชีพที่ดีในอนาคต
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อาจกลาวไดวาเครือขาย SchoolNet มีบทบาทสําคัญในการสรางรากฐานของภูมิปญญาใหแกคนไทยจํานวนมากที่
ดอยโอกาสในสังคมใหมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองใหรอดพนจากความยากจนไดอยางมาก ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ
ไดผนวกเครือขาย SchoolNet เขาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาโครงขายการศึกษาทุกระดับของประเทศ (EdNet) โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบบอินเทอรเน็ตในลักษณะตางๆ โดยมีเปาหมายเชื่อมโยงโรงเรียนทั้งประเทศ
ประมาณ ๓๔,๐๐๐ แหง และเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาระดับตางๆ อยางทั่วถึง กลาวไดวาในอนาคตอันใกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาทสําคัญในการลดความยากจนของประชากรไทยและในการแปรสภาพ
สังคมไทยไปสูสังคมของภูมิปญญาและการเรียนรูที่ยั่งยืนได

๔.๓ การแปลภาษาดวยคอมพิวเตอรชวยลดชองวางในการเขาถึงความรู
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาชวยลดความยากจนดังตัวอยางขางตน เปนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมชุมชน กับการเพิ่มโอกาสการศึกษาและการเรียนรูของผูยากไร อยางไรก็ดี การที่จะใหประชาชน
ผูดอยโอกาสสามารถเสาะหาความรูจากแหลงความรูทั้งของไทยและตางประเทศผานอินเทอรเน็ต ยังตองเผชิญกับ
อุปสรรคสําคัญ คือ การขาดความรูภาษาตางประเทศที่ดี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ อุปสรรคนี้ไดขวางกั้นผูยากไรที่จะรับ
ความรูเพื่อนํามาประยุกตใชในการหารายไดเพื่อลดความยากจนรวมถึงโอกาสที่จะนําความรูหรือภูมิปญญาที่มีคุณคาของ
ตนเผยแพรใหเกิดผลตอบแทนได
การขจัดอุปสรรคเรื่องความรูภาษาตางประเทศจึงเปนภาระกิจสําคัญอยางหนึ่งของประเทศที่จะทําหประชากรของ
ตนไดเปนผูมีภูมิปญญากวางขวางโดยไมติดขัดดวยเรื่องภาษา กิจกรรมประการหนึ่งที่จะชวยแกปญหานี้คือ การแปล
ภาษาดวยเครื่องจักร เพื่อลดคาใชจายและเวลาในการแปลดวยบุคคลผูรูภาษาดังเชนที่ไดกระทํามาในอดีต เทคโนโลยีนี้
ไดรับการพัฒนาและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมทําใหขอจํากัดของภาษาลดลงมาก เชื่อวาเมื่อมีผูวิจัยคนควาและ
พัฒนาระบบฮารดแวรและซอฟตแวร การแปลภาษาตางๆ ดวยเครื่องจักรมากขึ้น อุปสรรคของภาษาก็จะหมดไปทําให
เกิดการเรียนรูดวยตนเองไดอยางกวางขวาง และผูยากจนหรือผูดอยโอกาสจะสามารถยกระดับการเปนอยูของตนใหดีขึ้น
ไดโดยลําดับ
เนคเทคไดตระหนักถึงผลกระทบของอุปสรรคเรื่องภาษาในการเขาถึงแหลงเรียนรูดังที่ไดกลาวแลว จึงไดพยายาม
ศึกษาและพัฒนาระบบการแปลภาษา จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย มาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๔ ดวยการสนับสนุนจาก
องคกรในประเทศฝรั่งเศส ในโครงการแอเรียน (ARIANE) โดยประสบการณและความรูที่สะสมจากโครงการนั้น นําไป
สูการทําสัญญาความรวมมือในการพัฒนาระบบแปลภาษากับศูนยความรวมมือนานาชาติเพื่อการใชคอมพิวเตอร
(Center of International Cooperation of Computerization - CICC) ของประเทศญี่ปุน จนมีตนแบบในหองปฏิบัติการ
และองคความรู ภายใตโครงการพัฒนาระบบบริการแปลภาษาผานเว็บอัตโนมัติ “ภาษิต” (Parsit) ซึ่งไดรับความรวมมือ
จากบริษัท NEC ประเทศญี่ปุน พัฒนาเปนกระบวนการแปลโดยการวิเคราะหภาษาตนทางเปนรูปแสดงที่ไมขึ้นกับภาษา
และแปลงขอมูลจากรูปแสดงที่ไมขึ้นกับภาษาไปเปนภาษาปลายทาง
ระบบ “ภาษิต” เริ่มใหบริการแกผูสนใจทั่วไปตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๔๓ โดยผูสนใจสามารถใชบริการไดที่
www.suparsit.com จนถึงปจจุบัน มีผูใชบริการแปลจากภาษาอังกฤษเปนไทยมากกวาหนึ่งลานแปดแสนคนและเฉลี่ย
การแปลประมาณ ๗,๖๐๐ หนาตอวัน และไดมีการพัฒนาเปนผลิตภัณฑในตลาดถึง ๕ รายการ ทําใหคนไทยซึ่งดอย
ความรูภาษาอังกฤษสามารถเขาถึงความรูและขอมูลขาวสารในภาษาอังกฤษไดเต็มที่ ขณะนี้เนคเทคกําลังอยูในระหวาง
พัฒนาระบบดังกลาวใหแปลจากภาษาไทยเปนอังกฤษ ซึ่งเมื่อสมบูรณแลวคาดหวังวาจะเกิดประโยชนในการถายทอด
ความรูไทยที่มีคุณคาใหตางชาติไดใชประโยชนและสงผลตอบแทนแกประเทศไทยในดานตางๆ อีกมาก
กลาวไดวาการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนในการแปลภาษาดังกลาว จะเปดโอกาสและชอง
ทางที่กวางกวาเดิม พรอมกับลดขอจํากัดของประชาชนไทยที่จะมีโอกาสเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning)
เกิดความรูหลากหลายและเลือกนําความรูที่เหมาะสมไปใชประโยชนในการดํารงชีพและเพิ่มคุณคาชีวิตไดมาก หาก
ประชาชนไดใชกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองเปนปจจัยปกติของชีวิตประจําวัน ยอมสงผลถึงการลดชองวางของความรู
และชวยลดความยากจนไดอยางคาดไมถึง

๒๒

บทที่ ๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและความรูที่ชวยลดความยากจน

แมวาเครื่องจักรแปลภาษาจะมีประโยชนดังกลาวแลว แตอุปกรณนี้ก็เปนเพียงเครื่องมือที่มีขีดจํากัดเมื่อเทียบกับ
ความรูความเขาใจที่แตกฉานในภาษาตางประเทศของบุคคล ดวยเหตุนี้ประเทศที่มุงจะพัฒนาสังคมแหงภูมิปญญาและ
การเรียนรูจึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนดมาตรการการศึกษาตางๆ ใหประชากรมีความรูความเขาใจในภาษาตาง
ประเทศหลายภาษาอยางกวางขวาง เพื่อยกระดับภูมิปญญาและความรูของคนในสังคมใหมีคุณคาสูงขึ้นสามารถใช
ประโยชนจากภาษาตางๆ ไดโดยอิสระและเต็มศักยภาพ
ในบทตอๆ ไป จะกลาวถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกตใชเพื่อลดความยากจนในเชิงลึก
โดยพิจารณาในประเด็นการเขาถึงสารสนเทศและความรู การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การเสริมสรางความ
เขมแข็งและศักยภาพของชุมชนและกลุมคนดอยโอกาส
อยางไรก็ดีการที่ประเทศ สังคม ชุมชน และปจเจกชน จะสามารถรับประโยชนจากเทคโนโลยีไดดังกลาวขางตนนั้น
การพัฒนาและการแพรกระจายของเทคโนโลยีตองเปนไปอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน ในการนี้จะตองมีการวิเคราะหและ
หาขอแกไขที่เหมาะสมตอปญหาใหญๆ บางประการเปนองคประกอบดวย ดังนี้
- ราคาอุปกรณทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรที่มีคุณภาพสูงยังแพงมากเกินความสามารถของประชาชนทั่วไปที่
จะหามาใชไดอยางกวางขวาง
- คาใชจายในการใชโครงขายและบริการโทรคมนาคม และอินเทอรเน็ตในประเทศไทยยังสูงเกินที่ประชาชน
ทั่วไปสวนใหญจะใชไดอยางสะดวกสบาย
- เนื้อหาของสารสนเทศที่ไมมีประโยชนในทางสรางสรรค และมีผลลบตอคุณคาอันดีงามของสังคมและ
วัฒนธรรมของชาติ ยังมีปะปนอยูในระบบมาก จําตองหาทางขจัดออกใหสิ้น
- การโฆษณาชวนเชื่อดวยเนื้อหาที่ดอยคุณคา รวมถึงวิธีการสื่อความบางประการไมใหประโยชนในการสราง
ความรูที่เหมาะสม
- การกระทําอาชญากรรมตางๆ ทั้งตอสังคมและบุคคลทางอินเทอรเน็ต
การดําเนินการที่ทําใหเกิดประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทั่วถึงและเทาเทียมกัน
ดังกลาวขางตน จะทําใหสามารถยกระดับความเปนอยูและพัฒนาสถานภาพของคนจนใหดีขึ้นเพื่อลบลางวงจรของความ
ยากจนใหคอยๆ หายไปในอนาคตอันไมนานนัก อีกทั้งปองกันมิใหศักยภาพของเทคโนโลยีนี้กลายเปนเครื่องมือเฉพาะ
ของกลุมคนที่มีอํานาจทางสังคมแตเพียงกลุมเดียวไดดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน
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บทที่ ๓
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
และทรัพยากรธรรมชาติ
๑. บทนํา
บทนี้จะกลาวถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอสองรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 2 ชนิด คือ
เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงตัวอยางของการประยุกตใชงานในโครงการตางๆ ที่ไดมีการริเริ่มและ
ดําเนินการอยูในปจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความหมายกวางขวางและครอบคลุมสิ่งตางๆ รอบตัวมนุษย ที่สงผลตอการดํารงชีพและ
การพัฒนาสังคมของมนุษยอยางตอเนื่องยาวนาน หากมีการจัดการและพัฒนาโดยใชความรูที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อ
ทําใหทรัพยากรตางๆ สรางประโยชนสูงสุดและกอโทษใหต่ําสุด สังคมมนุษยที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรธรรมชาตินั้นก็จะ
เจริญรุงเรือง มั่นคง และยืนยง แตหากการจัดการและการพัฒนาใชประโยชนจากทรัพยากรเกินขีดความยั่งยืนของ
ธรรมชาติ ไมวาจะดวยความโลภหรือการขาดความรูความเขาใจที่ดี สังคมนั้นก็ถึงความวิบัติ ดังปรากฏในประวัติศาสตร
ของเศรษฐศาสตรภูมิศาสตรของหลายชนชาติในอดีตมาแลว ธรรมชาติที่สมบูรณไดกลายเปนแหลงแหงแลงกันดาร จน
อาณาจักรที่รุงเรืองไดลมสลาย ในทางกลับกันการใชวิชาการที่ถูกตองฟนฟูความแหงแลงใหอุดมสมบูรณ ก็ทําใหชุมชน
เจริญงอกงามได นั่นคือบทเรียนอันมีคาที่ชัดเจนของการจัดการเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
ประเทศไทยซึ่งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นับเปนประเทศหนึ่งในโลกที่มีความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติมาก เพราะตั้งอยูในเขตสภาพอากาศรอนชื้น ไดรับอิทธิพลลมมรสุมจากทะเลจีนใตและมหาสมุทร
อินเดีย ทําใหมีฝนตกชุกในฤดูมรสุม เกิดความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและพืชพรรณ ซึ่งลวนเปนปจจัยสําคัญให
ประเทศไทยมีรากฐานเปนสังคมเกษตรกรรมมาแตอดีต ประชากรสวนใหญมีวิถีชีวิตในลักษณะสังคมชนบท และยังคง
ถือการทําเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักในการดํารงเลี้ยงชีพ สังคมไทยในชนบทยังคงมีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ
วัฒนธรรมทองถิ่น ศาสนา และการสืบตอภูมิปญญาพื้นบาน ดังนั้นสังคมชนบทไทยจึงเปนสังคมที่สมดุลในตัวเองและมี
ความยั่งยืนมาแตอดีต
ในหลายทศวรรษของการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาประเทศใหเจริญทัดเทียมอารยประเทศนั้น ไดใชแนวคิดที่ไดรับ
อิทธิพลสวนใหญจากวัฒนธรรมตะวันตก การพัฒนาโดยยึดวัตถุทําใหสายใยของความสมดุลระหวางคนกับสิ่งแวดลอม
สะดุดลง การผลิตที่พอเพียงกลายเปนการผลิตเชิงเดี่ยวและเชิงปริมาณ เนนเศรษฐกิจของประเทศเปนองครวม เริ่มมี
การแกงแยงทรัพยากรระหวางสังคมเมืองและชนบทมากขึ้น ไมวา น้ํา ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงาน ความ
กาวหนาของเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อผลิตผลการเกษตรไดใชปจจัยสําหรับการผลิตโดยอาศัยสารเคมีเขามามีบทบาทใน
การกําหนดความสําเร็จ แตไดทําลายสภาพธรรมชาติดั้งเดิมในเกือบทุกที่ที่มีการทําเกษตรกรรม ความสมดุลของหวงโซ
ธรรมชาติเริ่มขาดหาย เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม สุขภาพของเกษตรกร และความปลอดภัยของผูบริโภค
ในขณะเดียวกัน การขาดความรูดานการจัดการระบบการผลิตแบบใหมและการที่ไมสามารถเปนผูกําหนดราคา
ผลิตผลเองได สงผลใหการขายผลผลิตไมคุมคากับการลงทุน ทําใหเกษตรกรไมสามารถหลุดจากภาระหนี้สินที่นํามาลง
ทุนได ตองตกอยูในสภาวะของความยากจนเชนเดิม ในที่สุดคนเริ่มกลับมาพูดถึงเกษตรธรรมชาติและเกษตรกรรมที่
ยั่งยืนอีกครั้ง แตสิ่งเหลานี้ตองการการเรียนรูไปพรอมๆ กันระหวางผูใหและผูรับ ที่จะทําใหเกษตรกรหลุดจากหนี้สิน
และอยูในสภาพเศรษฐกิจพอเพียงตลอดไป
ในอดีตที่ผานมาการพัฒนาการเกษตร อาศัยกลไกภาครัฐผานกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหลัก การถายทอด
ผลงานวิจัยลงสูการปฏิบัติผานเจาหนาที่ของรัฐในลักษณะผูให ซึ่งสวนใหญมักมาจากแนวนโยบายที่รัฐเปนผูกําหนด
ดังนั้นการปรับตัวเพื่อรับเทคโนโลยีใหมและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตไปสูการผลิตเชิงปริมาณนั้น จึงตั้งอยูบน
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พื้นฐานของความเสี่ยง โดยเฉพาะถาผูปฏิบัติไมเขาใจการผลิตที่ตองแขงขัน ดานคุณภาพ มาตรฐาน ไมพรอมที่จะ
เปลี่ยนแปลง หรือสิ่งที่รัฐกําหนดนั้นยังสวนกระแสของชุมชน สงผลกระทบใหการพัฒนานั้นไมประสบความสําเร็จ ซึ่ง
อาจกอหนี้เพิ่มเติมใหกับเกษตรกรโดยมิไดตั้งใจ
นอกจากนี้การขาดความเชื่อมตอระหวางภูมิปญญาชาวบานและงานวิจัย ทําใหเทคโนโลยีระดับชุมชนหลายอยางที่
สูญหายไป ไมเกิดการพัฒนาตอยอดที่นําไปสูการสรางตัวสินคาใหมๆ เปนรายไดสูชุมชน การขาดขาวสารที่เปน
ประโยชนตอการผลิตทางการเกษตร เชน ภาวะตลาดของพืชที่ผลิต อนาคตความตองการเปนอยางไร ปจจัยดานภูมิ
อากาศเอื้ออํานวยหรือไม สิ่งเหลานี้ลวนมีความสําคัญตอการตัดสินใจและความพรอมในการรับสถานการณที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น ความตองการขาวสารขอมูลก็มีมากขึ้นเปนเงา
ตามตัว รัฐบาลไดวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไวในระดับที่สามารถนํามาใชประโยชนไดเปนอยางดี แต
ปญหามีอยูวาจะทําอยางไรใหชุมชนสามารถเห็นและเขาใจอยางที่นักวิจัย ผูผลิตขอมูล หรือรัฐตองการใหเปน การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศตองอาศัยเงินทุน ทรัพยากรมนุษย เวลาในการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้เปน
เปาหมายหลักที่จะสรางสังคมแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นในชุมชนเกษตรของประเทศ ดังนั้นสาระหรือความรูที่เสนอผานสื่อ
จึงมีความจําเปนและสําคัญตอภาคการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีผนวกกับองคความรูที่ตรงกับความตองการของ
ชุมชนจะเปนเครื่องมือที่ทําใหเกษตรกรไมรูสึกโดดเดี่ยวและรูจักเรียนรูที่จะหยิบสิ่งที่มีประโยชนมาใชพัฒนาตนเองได
ทุกเวลา

๒. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เปนปจจัยและวิทยาการยุคใหมที่สามารถอํานวยประโยชน มีศักยภาพ และมูลคาใน
เศรษฐกิจใหมของประเทศ มีสวนชวยสงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกใหกับปจจัยและองคประกอบของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแขนงตางๆ ไดเต็มที่ ทําใหการประยุกตใชองคความรูตางๆ ที่มีอยูเดิม เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัด และแสดงผลลัพธไดอยางฉับไว ซึ่งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการเกษตรและทรัพยากร
ธรรมชาติใหเกิดประโยชนตอสังคมไทยนั้น สามารถสรางใหเห็นเปนผลในเชิงรูปธรรมได ดังนี้
๑. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเก็บรวบรวม วิเคราะห คาดคะเนขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท
ไมวาลักษณะดินและการใชที่ดิน แหลงน้ํา การจัดเก็บและการพัฒนาแหลงน้ํา การรักษาคุณภาพน้ํา การพยากรณสภาวะ
ลมฟาอากาศ และฤดูกาล เพื่อเตรียมการปองกันความแหงแลงหรือความลนเหลือของน้ํา แรธาตุตางๆ ทั้งชนิด ปริมาณ
และคุณภาพ ประเภทของพืชพรรณ ธัญญาหาร สภาพและคุณภาพของปาไม การสํารวจ การบํารุงรักษาทรัพยากรประมง
ตลอดจนสภาพของทองทะเล และคุณภาพของน้ําทะเล ผลิตผล และผลิตภัณฑการเกษตร ทั้งดานกสิกรรม และปศุสัตว
รวมถึงขอมูลอีกมากหลายใหมีความครบถวน สมบูรณ ตอเนื่องและมีความยั่งยืน จากนั้นนําสหวิทยาการมาประยุกตใช
กับขอมูลตางๆ ในเชิงบูรณาการ จัดทําการสังเคราะหเปนขอเสนอแนะ โครงการ และนโยบายตางๆ ที่นําไปใชประโยชน
ปองกันความเสียหาย และทํานุบํารุงรักษาใหสภาพทรัพยากรธรรมชาติของไทยมีความยั่งยืน และฟนฟูได (renewable)
ตลอดไป ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณพื้นฐานที่ไมจบสิ้น
๒. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเผยแพร แลกเปลี่ยนขอมูล และประยุกตใชองคความรูตางๆ ที่เกิดขึ้น ได
อยางรวดเร็วแมนยํา ประหยัดเวลาและคาใชจาย เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเปนวิทยาการรวมที่นําระบบฮารดแวร
และซอฟตแวรมาประยุกตใชกับขอมูลตางๆ ใหเกิดเปนองคความรู ภูมิปญญา และวิชาการ ทั้งในสวนที่เกิดจากแกน
ความคิดของสังคมไทยในอดีตและปจจุบัน รวมถึงวิทยาการของตางประเทศที่ทันสมัย มีคุณคาในทางสรางสรรค ซึ่ง
คนไทยสามารถเรียนรู นํามาประยุกตใชกับการพัฒนาทรัพยากรและอาชีพตางๆ ของประชาชนไทยไดอยางกวางขวาง
วิชาการและความรูที่สรางสรรคขึ้นนี้สามารถเก็บไวในหองสมุดคอมพิวเตอรทั่วไป ซึ่งผูประสงคจะเรียนรูหรือคนหา
สามารถเขาถึงไดอยางเสรีและนําไปใชประโยชนได ขณะเดียวกันสามารถจัดเปนหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เปนสวน
ของระบบการศึกษาตลอดชีวิตได เปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาเกาที่ตองแสวงหาความรูจากบุคคลที่มีความรูเปนครู
อาจารย มีผูสอนเปนศูนยกลาง กลายเปนการเรียนการสอนที่มีผูเรียนเปนศูนยกลางแทน เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน
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สรางเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ ใหผูเรียนหาความรูจากแหลงสารสนเทศมาสูตนไดอยางสะดวกรวดเร็ว ทําให
การสรางสังคมแหงการเรียนรูเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเกิดระบบเครือขายสารสนเทศซึ่งสามารถสรางและ
กระจายองคความรู ไปสูชุมชนระดับรากหญาไดอยางทั่วถึง

๓. ตัวอยางโครงการตางๆ ที่ไดเริ่มดําเนินการไปแลว
ประเทศไทยตั้งอยูในแนวพัดสอบของมรสุมเขตรอน คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต โดยรวม
จะมีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๘ เดือนตอป ซึ่งจะตกไลลงมาจากทางตอนเหนือถึงใตตามรองมรสุม ฝนที่ตกทางตอนเหนือ
ซึ่งเปนพื้นที่ปาเขา (catchments area) จะมีการซึมซับโดยธรรมชาติ สวนที่เหลือไหลเขาสูเขื่อนและอางเก็บน้ํา บางสวน
ไหลลงสูสายน้ําหลักในลุมน้ําทั่วประเทศ แตเนื่องจากขาดระบบจัดการพื้นที่และการใชทรัพยากรที่ดี ประกอบกับการ
ทําลายปาตนน้ําอยางมากในอดีต ทําใหปริมาณฝนที่ตกตามฤดูกาลเริ่มเปลี่ยนแปลง ซึ่งในบางชวงเวลาไดรับอิทธิพลของ
ปรากฏการณที่เรียกวา เอลนินโญ (El Niño) ลานินญา (La Niña) ที่สงผลใหทั้งภูมิภาคมีฝนมากกวาเกณฑปกติ หรือ
เกิดความแหงแลงที่ยาวนาน แนวโนมการลดลงของปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดป น้ําสวนเกินที่มีมากขึ้น และอัตราการไหลลง
สูที่ราบในลุมน้ําเพิ่มขึ้น เพราะขาดปาที่สมบูรณเปนตัวดูดซับน้ํา
น้ําเหลานี้สวนหนึ่งไหลลงสูเขื่อน แตอีกสวนจะไหลลงสูลุมน้ําเบื้องลาง ทําใหไปเพิ่มปริมาณน้ําสะสมในพื้นที่รับน้ํา
ดานทายน้ํา เกินกวาความสามารถที่พื้นที่นั้นจะรองรับได ทําใหเกิดปญหาน้ําไหลหลาก น้ําลนตลิ่ง และน้ําทวมขัง เปน
วัฎจักรทุกป อันสงผลกระทบถึงความเสียหายตอพื้นที่เกษตรกรรม ที่อยูอาศัย และเขตอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยูในพื้นที่รับ
น้ําเหลานี้ ภัยจากธรรมชาตินี้มีความรุนแรงยากที่จะควบคุม แตปญหาที่มีมากขึ้นทุกปเกิดจากการวางแผนจากใชที่ดิน
อันผิดพลาด มีการใชที่ดินผิดประเภท ทําใหธรรมชาติซึ่งมีกลไกการรักษาสมดุลในตัวเองนั้นเกิดความแปรปรวน สงผล
ใหประชากรในพื้นที่เปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง ทั้งดานชีวิต การประกอบอาชีพ และความเปนอยู ซึ่งเปนการซ้ําเติม
ปญหาความยากจนใหรุนแรงขึ้น เพราะมีการตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพอยูบนพื้นที่เสี่ยงภัย
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) รวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดจัดทํา
โครงการวิจัยประยุกตโดยใชงานวิจัยพื้นฐานที่มีอยูเปนแกนในการพัฒนาเพื่อแกปญหาจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนเกษตร
โครงการที่เกิดขึ้นและอยูระหวางการดําเนินการ ไดแก
• โครงการระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําแหงประเทศไทย (Thailand Integrated Water Resources
Management)
• โครงการเครือขายสารสนเทศการเกษตร (Agriculture Information Network)
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาพื้นที่อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
ทั้ง ๔ โครงการเปนการมองปญหาแบบองครวม โดยมุงใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการขอมูลใหตรงกับ
ประเด็นปญหาในพื้นที่ เนนเรื่องการบริหารจัดการขอมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
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๓.๑ โครงการระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําแหงประเทศไทย
ทรัพยากรน้ํา เปนทรัพยากรที่เปนปจจัยพื้นฐานหลักซึ่งมีความสําคัญ จนอาจกลาวไดวา “น้ําคือชีวิต” ภูมิภาคใด
ชุมชนใด มีฐานะทางเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิต ดีเลวมากนอยแคไหนก็ขึ้นอยูกับทรัพยากรน้ําที่เปนปจจัยหลัก น้ําจึงเปน
ทรัพยากรที่มีคาและสําคัญตอสังคมเกษตรกรรมอยางประเทศไทย เพราะเราตองอาศัยน้ําเปนปจจัยหลักสําหรับการเพาะ
ปลูกพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะขาว ไมผล ยางพารา เปนตน
ในทางกลับกัน น้ําก็สรางความเสียหายใหกับพื้นที่การเกษตร ที่อยูอาศัย และชีวิตของผูคนที่ตองอาศัยอยูในพื้นที่
เสี่ยงภัยจากน้ําทวมเปนประจําทุกป ในขณะที่บางพื้นที่ก็มีปญหาขาดแคลนน้ําอยางรุนแรง ความไมสมดุลของธรรมชาติ
เหลานี้จําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะคาเฉลี่ยปริมาณน้ําฝนรายป
ของประเทศไดลดลงต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน นั่นหมายความวาประเทศกําลังเขาสูสภาวะขาดแคลนน้ําในระยะยาว
โครงการระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําแหงประเทศไทย จึงเปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหมองเห็น
ภาพของการจัดการน้ําทั้งระบบตั้งแตเขื่อนลงมาถึงปากแมน้ํา
เนคเทคไดดําเนินโครงการในลักษณะของงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการรวบรวม
ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําไวในที่เดียวกัน ซึ่งขอมูลเหลานี้ไดทําการติดตาม ตรวจวัด จัดรวบรวม เก็บรักษา
ไว เพื่อใหหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ สามารถเรียกใชงานและปรับแกไข ปอนขอมูลใหมเขามาในระบบนี้ได
ผานเครือขายคอมพิวเตอร
ในการดําเนินงาน ฝายวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงของเนคเทคไดประสานกับสถาบันเทคโนโลยี
มลรัฐแมสซาชูเสตต (Massachusetts Institute of Technology-MIT) และหนวยงานของรัฐ ที่ดูแลรับผิดชอบการ
จัดการทรัพยากรน้ํา ซึ่งในชั้นแรกประกอบดวย กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ โดยมีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ใหการ
สนับสนุนทุนวิจัย และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ (กปร.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิศึกษาพัฒน เปนผูใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษา
โครงการมีกําหนดระยะเวลา ๔ ป นับตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๔๑ และสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕ เริ่ม
ดําเนินงานในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําปาสักในระยะแรก โดยมุงประเด็นการวิจัยและพัฒนาในสวนของระบบ
ฐานขอมูลและการแสดงผลบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) รวมถึงการพัฒนาเพื่อแสดงแบบจําลองบนระบบภูมิ
สารสนเทศทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ เปนหลัก
การดําเนินงานแบงออกเปน ๒ สวนคือ ในสวนของระบบฐานขอมูลทรัพยากรน้ํา ซึ่งสามารถเขาถึงขอมูลผาน
เครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต และสวนของการวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงผลเชิงพื้นที่ ในรูปแบบของระบบสาร
สนเทศภูมิศาสตร โดยอาศัยการเชื่อมโยงกันของขอมูลทรัพยากรน้ําที่รวบรวมได เชน ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม
ซึ่งทําใหเกิดระบบเครือขายการบริหารจัดการแบบองครวม ใชในการปฏิบัติการ ติดตาม วางแผน กําหนดนโยบาย
เพื่อประกอบการตัดสินใจดานการจัดการทรัพยากรน้ํา
นอกจากนี้ยังไดมีการวิจัยและพัฒนาองคความรูใหม เพื่อนําไปประยุกตใชงานดานตางๆ อยางมีศักยภาพ เชน
ระบบคลังขอมูลขนาดใหญ ระบบจัดการฐานขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต ระบบสืบคนขอมูลและระบบแสดงผล
ขอมูลอัตโนมัติ เพื่อใชจัดทําระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศในลุมน้ําอื่นๆ ของประเทศตอไปในอนาคต เพื่อเชื่อมโยง
เครือขายขอมูลทรัพยากรน้ําระหวางหนวยงานตางๆ ในการใชงานและวางแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศอยางยั่งยืน
สวนประกอบและลักษณะการทํางานของระบบ ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรทําหนาที่เปนเซิรฟเวอร จํานวน ๔
เครื่อง มีหนวยความจําสํารองขนาดหนึ่งลานลานตัวอักษร (๑ เทราไบต) เพื่อรวบรวมขอมูลทรัพยากรน้ําจากหนวยงาน
ที่รวมโครงการฯ และขอมูลประกอบตางๆ เชน ภาพถายจากดาวเทียม ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร มีซอฟตแวรและ
ระบบจัดการฐานขอมูล โดยแสดงผลขอมูลผาน เวิรลไวดเว็บ (WWW) ในรูปแบบตางๆ เชน ตาราง กราฟ แผนภาพ
หรือในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่รวมโครงการฯ มายัง
เนคเทคเพื่อใหหนวยงานตางๆ ใชสํารองขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน
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ตัวอยางขอมูลที่มีอยูบนระบบ
ระบบเครือขายขอมูลทรัพยากรน้ําบนเครือขาย
คอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต
บริหารจัดการ โดยการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่
รวมโครงการ เขามาเปนระบบเดียวกัน แสดงผลรวมบน
แผนภาพเดียว เพื่อการจัดการแบบองครวม และยังใชใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อบริหารน้ํา ระบบแสดง
ขอมูลตั้งแตเขื่อน สูแมน้ํา ผานสถานีตรวจวัดตางๆ จนถึง
กรุงเทพฯ ลงอาวไทย ประกอบกับขอมูลปริมาณฝนที่ตก
ในพื้นที่ ขอมูลเหลานี้ปรับปรุงทุกวันโดยอัตโนมัติ สามารถ
แสดงผลขอมูลซึ่งจัดเก็บในระบบฐานขอมูลในรูปของ
แผนภาพ และแผนภูมิ ยอนหลังได
ระบบเครือขายขอมูลตรวจอากาศดวยเรดาร
ระบบรวบรวมขอมูลภาพตรวจอากาศดวยเรดาร
จากกรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานฝนหลวง ที่ตรวจวัด
ไดเปนรายชั่วโมง และราย ๑๐ นาที ของบริเวณพื้นที่
ภาคกลางและภาคใต เพื่อนํามารวบรวมใชแสดงภาพบน
ระบบเครือขาย และสามารถเรียกดูยอนหลัง หรือทําภาพ
เคลื่อนที่ เพื่อติดตามลักษณะสภาพภูมิอากาศ

แบบจําลองเพื่อการคํานวณระดับน้ําและอัตราการ
ไหลในแมน้ําเจาพระยา
แบบจําลองนี้เปนการศึกษาเพื่อใชในการทํานาย
ระดับน้ําและอัตราการไหลในแมน้ําเจาพระยาตั้งแตเขื่อน
เจาพระยาจนถึงอาวไทย ซึ่งเปนการวิจัยรวมกับสถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย สามารถคาดการณลวงหนา ๒ เดือน
ตั้งแตเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดย
เทียบกับผลที่วัดไดจริงจากสถานีตรวจวัด พบวาคําทํานายมี
คาสอดคลองกับคาจริงที่วัดได

เมื่อจัดทําขอมูลและระบบที่ดีสําหรับใชบริหารจัดการน้ําแลว จะสามารถใหขอมูลเปนตัวเลือกสําหรับเกษตรกรและ
ชุมชนประกอบการตัดสินใจได
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บทที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

๓.๒ โครงการเครือขายสารสนเทศการเกษตร
โครงการเครือขายสารสนเทศการเกษตร เปนโครงการที่มุงเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือ
รวบรวม เชื่อมโยง และพัฒนาความรูทางการเกษตรในระดับผูบริหารและระดับรากหญา เนื่องจากประชากรที่ประกอบ
อาชีพทางการเกษตรมีประมาณรอยละ ๖๐ ของประชากรทั้งประเทศ ถึงแมผลผลิตรวมทางการเกษตรของประเทศยัง
สามารถสงออกนําเงินตราเขาสูประเทศเปนรายไดหลัก แตสภาพความเปนอยูของเกษตรกรสวนใหญยังไมอยูในระดับที่
ยั่งยืน ยังคงอยูกับปญหาหนี้สินและความยากจน การวางแผนใหเกษตรกรเรียนรูเทคนิคการผลิตที่ดี การจัดการไรนาที่
ถูกตอง และเขาใจระบบตลาดสินคาเกษตรที่ผันแปร ตองอาศัยการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ตลอดจน
กระบวนการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามหลักการของ “ทฤษฎีการสรางสรรคดวยปญญา” (constructionism)๕
มีผูเรียนเปนศูนยกลาง สามารถสรางความรูไดดวยตนเอง ซึ่งจะกลาวในหัวขอตอไป
ยุทธศาสตรของโครงการจะแบงการทํางานเปน ๓ ระยะ

๓.๒.๑ ระยะแรก การสราง Data Clearing House ของขอมูลการเกษตร
ขอมูลเหลานี้ไดแก ขอมูลการเกษตรดานการผลิตที่ดี (good agriculture practice) ของพืชเศรษฐกิจ และขอมูล
การตลาด ขอมูลสวนใหญจะไดรับจากหนวยงานที่ผลิตขอมูลทางการเกษตร เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน
ในขณะเดียวกันก็ใชเทคโนโลยี Internet GIS จัดทําแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดนํารอง ๕ จังหวัด ไดแก ลําปาง
กําแพงเพชร พิษณุโลก บุรีรัมย และจันทบุรี เมื่อมีการบูรณาการขอมูลในระดับหนึ่งแลว จะมีการนําเสนอผานระบบ
อินเทอรเน็ต ซึ่งจําเปนตองมีผูวิเคราะหขอมูลในระดับหนึ่งกอนนําไปใชประกอบการวางแผนและตัดสินใจ ขั้นตอนนี้
เรียกวา information push

๓.๒.๒ ระยะที่สอง การนําความรูในระบบไปสูผูใชปลายทาง (last mile connection)
แนวทางนี้แตกตางจากระบบที่ใชกันในปจจุบัน ที่ทุกอยางถูกกําหนดโดยสวนกลางลงไปสูชนบท ทําใหสวนกับ
กระแสความเปนจริงที่เปนอยู ไมสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร หรือสินคาที่สงเสริมไมมีการจัดเตรียมตลาด
ไวรองรับ โครงการฯ จึงมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูผานบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เรียกวา information broker
ซึ่งจะเปนใครก็ไดในชุมชน เชน ครู พระ ผูนําหมูบาน หรือเจาหนาที่ของรัฐ ที่สนใจและพรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่ชวย
พัฒนาตนเองและชุมชน
การสรางโมเดลเพื่อพัฒนาบุคคลที่จะเปน information broker ดังกลาว ทางโครงการไดรวมปฏิบัติงานกับมูลนิธิ
ศึกษาพัฒน และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ จ.ลําปาง เพื่อนํารูปแบบไปขยายผลตอไป และเมื่อมี
information broker เกิดขึ้นแลว จะนําไปสูการขยายผลสูชุมชนที่อยูโดยรอบ เพื่อขยายแนวรวม กอใหเกิดพลังในการ
สรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนหรือหาแนวทางแกปญหารวมกัน
ขั้นตอนตอไปจึงเกิดเปนกระบวนการที่เรียกวา information pull กลาวคือชุมชนเริ่มตอบสนองกลับผานทางระบบ
เครือขายที่มีอยูเพื่อใหเกิดการปรับปรุงดานขอมูล หรือการหาทางแกปญหารวมกับหนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชน
ตอไป
นอกจากระบบการเชื่อมโยงขอมูลพื้นฐานที่จําเปนแลว การพัฒนาหมวดหมูขอมูลและการมีขอมูลที่เปนประโยชน
ในระบบ ถือเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง ขอมูลนั้นตองมาจากสองทาง คือ องคความรูที่จําเปนตอการพัฒนาการเกษตรและ
คุณภาพชีวิต รวมถึงความรูที่สืบตอกันมาแตในอดีตที่เรียกวาภูมิปญญาชาวบานและวัฒนธรรมทองถิ่น ที่ตองผสมผสาน
กันใหกลมกลืนตอสังคมนั้นๆ

๕

การสรางสรรคดวยปญญา (constructionism) คือ ทฤษฎีการศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารยซีมัวร เพเพิรต (Prof. Seymour Papert)
แหงสถาบันเทคโนโลยี มลรัฐแมสซาชูเสตต (Massachusetts Institute of Technology: MIT)
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เนื่องจากประเทศไทยเปนสังคมที่มีวัฒนธรรมที่ดีงามเปนของตนเอง ทั้งทางดานสถาปตยกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี งานพุทธศิลป และงานหัตถศิลป แทบทุกชุมชนในภาคชนบทของประเทศจึงมีการพัฒนาสิ่งของเครื่องใช และ
สินคาเกษตรแปรรูปที่แตกตางกันตามลักษณะภูมิประเทศและวัฒนธรรมทองถิ่น สิ่งประดิษฐจากภูมิปญญาพื้นบาน
เหลานี้ ถือเปนที่มาของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งทางโครงการฯ ไดมีสวนเขาไปสนับสนุนการจัดระบบที่เปน
Data Clearing House ของสินคาชุมชนขึ้น โดยเนนดานการเปนฐานขอมูล (back office) เพื่อรวบรวมขอมูลการผลิต
มาตรฐานคุณภาพ ศักยภาพของการเกิด cluster ระหวางผูผลิตวัตถุดิบและผูแปรรูปในอนาคต
ระบบดังกลาวมีขอมูลอยูในระบบประมาณ ๑๖,๐๐๐ รายการ ซึ่งในอนาคตชุมชนสามารถปรับปรุงขอมูลของตน
เองผานทางระบบอินเทอรเน็ตทางเว็บไซต www.siamvillage.net ได การมีโอกาสพัฒนารูปแบบการผลิตและตัวสินคา
จะทําใหสินคาจากชุมชนเปนที่ตองการของตลาดภายในและตลาดตางประเทศมากขึ้น ซึ่งนําไปสูการปรับตัวเขาสูการเปน
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในระดับชุมชนที่จะชวยใหชุมชนมีรายไดมากขึ้น ลดการเคลื่อนยาย
แรงงาน และลดปญหาความยากจนในที่สุด

๓.๒.๓ ระยะที่สาม การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันในชุมชน หรือการสรางสังคมแหง
การเรียนรู
การที่เทคโนโลยีจะเกิดประโยชนโดยตรงกับคนในชนบทอยางยั่งยืนได ตองสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดเปน
รากฐานแกสังคมนั้น เนคเทคไดรวมกับมูลนิธิศึกษาพัฒน โดยคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนภาคเหนือ โดย ดร.สุชิน เพ็ชรักษ นําเอาทฤษฎีการเรียนรูของ Media Lab, MIT ที่เรียกวา “ทฤษฎีการสราง
สรรคดวยปญญา” (constructionism) เปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยเลือกพื้นที่ศึกษาซึ่งทางมูลนิธิศึกษาพัฒน ได
ดําเนินการอยู คือ ชุมชนบานสามขา ต.หัวเสือ อ.แมทะ จ.ลําปาง
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนบานสามขาตั้งแตป ๒๕๔๓ ทําใหเกิดแนวรวมของชุมชนอยางอาจารย
ศรีนวล วงศตระกูล เปนแกนนําของชุมชนในการเปดรับความรูใหมที่เหมาะสม นําแนวคิดมาแกปญหาของชุมชน โดย
มุงเนนการพัฒนา “คน” เปนอันดับแรก เปาหมายแบงเปน กลุมเด็กและเยาวชน กับกลุมผูใหญ ซึ่งมีวิธีการเขาถึงที่
แตกตางกัน สิ่งที่ชุมชนขาดมากก็คือการจัดการในเกือบทุกดาน เชน การจัดการดานรายไดรายจายของตนเอง การ
จัดการหนี้สิน การจัดการดานการเกษตรและการขายผลผลิต การจัดการดานการใชทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเพียงเครื่องมือที่จะชวยแกปญหาโจทยที่เกิดขึ้นในชุมชนอยางมีระบบ ซึ่งตองเปนการ
ประสานกันระหวางขอมูลที่มาจากสวนตางๆ ของชุมชนเอง กับระบบสารสนเทศที่ตองเหมาะสมกับประเภทของขอมูล
และระดับการใชงาน เนื่องจากชุมชนบานสามขานี้ เดิมมูลนิธิไทยคมไดนําระบบดาวเทียมไปติดตั้งเพื่อใหสามารถใช
อินเทอรเน็ตไดจํานวน ๕ เครื่อง ซึ่งเปนจุดเริ่มการเชื่อมตอชุมชนกับโลกภายนอก ปจจุบันชุมชนใชบริการอินเทอรเน็ต
ผาน ไอ พี สตาร โดยมีความเร็ว ๒๕๖/๑๒๘ กิโลบิตตอวินาที สามารถขยายการใชงานได ๑๕ เครื่อง เมื่อมีโครงสราง
พื้นฐานเขาไปสูหมูบานแลว สิ่งที่ตองการอยางเรงดวนคือสาระสําหรับใชในการนําไปพัฒนา เนคเทคจึงเขามาศึกษาความ
ตองการของชุมชนและนําเทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการขอมูล และระบบ Internet GIS มาปรับใช ระบบที่พัฒนา
สําหรับบานสามขาที่เกี่ยวของกับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย
การจัดทําแผนที่หมูบาน เนคเทคทราบถึงความตองการของชุมชนที่จะมีระบบแผนที่เพื่อใชบริหารทรัพยากรของ
ตนเอง โดยเริ่มจากแผนที่หมูบานกอนที่จะมีขอมูลภาพของครัวเรือนทุกหลัง ขอมูลดานประชากร การประกอบอาชีพ
สัตวเลี้ยง ซึ่งในอนาคตสามารถเชื่อมโยงกับระบบรายรับรายจาย ขอมูลความจําเปนพื้นฐานขั้นต่ํา (จปฐ.) เปนตน โดย
การเก็บขอมูลเปนหนาที่ของเด็กๆ ในโรงเรียนที่ไดเรียนรูวิธีการเก็บขอมูล และนําขอมูลลงสูระบบ เพื่อใหผูใหญนําไปใช
ประโยชนในการบริหารจัดการชุมชน นอกจากนั้นเยาวชนยังไดเรียนรูการอานและใชแผนที่ เพื่อเปนเครื่องมือในการวาง
แผนการพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต
การจัดทําแผนที่เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร บานสามขาตั้งอยูเชิงเขาติดตอกับผืนปาใหญที่มีสันปนน้ําแบง
จังหวัดลําปางและแพร ปาบริเวณนี้เคยเปนพื้นที่สัมปทานไมในอดีต ปจจุบันมีการฟนตัวอยูในสภาพดี ประกอบดวยปา
เต็งรัง ปาเบญจพรรณ และปาสนเกี๊ยะ มีความหลากหลายทางชีวภาพคอนขางสูงโดยเฉพาะสมุนไพร ชาวบานตองการ
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บทที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

ปกปกษและนํามาใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจตอไป โดยมีลุงบุญธรรม ผูมีความรูเรื่องสมุนไพรพื้นบานเปนอยางดี เปน
ผูนําการสํารวจเสนทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อเรียนรูพันธุไมตางๆ ตามเสนทางเดินที่มีสรรพคุณเปนยาพื้นบาน

ชุมชนรวมจัดทําแผนที่เสนทางศึกษาธรรมชาติ

เนคเทคไดรวมกับชุมชนจัดทําแผนที่เสนทางศึกษาธรรมชาติ
เพื่อใหชุมชนและนักวิชาการไดเรียนรูไปพรอมกัน เกี่ยวกับทรัพยากร
ที่มีอยูในเสนทางดังกลาว เชน เสนทางศึกษาพืชสมุนไพร และเมื่อนํา
ลงระบบ Internet GIS ก็สามารถเชื่อมความรูทางพฤกษศาสตรและ
การใชประโยชนไดอยางไมจํากัด และเนื่องจากในชุมชนสามขาไดเก็บ
รักษาตํารายาโบราณที่เขียนบนใบลานไวเปนจํานวนมาก ซึ่งตํารายา
เหลานี้กําลังถูกแปลจากภาษาลานนาเปนภาษาไทย ที่ประกอบดวย
ตํารายาพื้นบานไมต่ํากวาพันรายการ ตํารายาโบราณเหลานี้มีโครงการ
ที่จะจัดทําเปน digital archive เพื่อสืบตอความรูจากอดีตกับปจจุบัน
เปนประโยชนในการคนควาเชิงพฤกษศาสตรและเวชภัณฑตอไป

จากปญหาไฟปาในชวงหนาแลง ผืนปาขาดความชุมชื้น ทําให
ตนไมขนาดความสูงประมาณ ๑-๒ เมตร จะไมมีโอกาสไดเติบโตเมื่อ
เจอกับไฟปาทุกป การจัดการตนน้ําดวยฝายแมว (check dam) จะ
ชวยใหผืนปาดานบนมีความชุมชื้นมากขึ้นชวยลดปญหาไฟปาลง
ทําใหผืนปาสามารถฟนตัวไดดีขึ้น และกลับมาทําหนาที่เก็บน้ําโดย
ธรรมชาติอยางเชนในอดีต นอกจากนี้ยังชวยดักตะกอนที่จะลงสูแหลง
น้ําเบื้องลาง ชวยลดปญหาความตื้นเขินของอางเก็บน้ําในระยะยาว ซึ่ง
ชาวชุมชนบานสามขาไดมีโอกาสไปดูงานการจัดการน้ําเพื่อฟนสภาพ
ปา ที่ศูนยศึกษาพัฒนาหวยฮองไคร ตามพระราชดําริ อ.ดอยสะเก็ด
เยาวชนศึกษาแผนที่หมูบานเพื่อเรียนรูวิธีเก็บขอมูล จ.เชียงใหม และเกิดความคิดที่จะนําระบบการจัดการน้ําแบบเหมือง
ฝายมาใชในปาชุมชน เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของตนใหยั่งยืน

จัดทําขอมูลลงคอมพิวเตอร

เมื่อชุมชนรวมกันการพัฒนาขอมูลเสนทางศึกษาธรรมชาติ
ดังกลาวขึ้นมา จากนั้นทางเนคเทค ไดนํามาเผยแพรบนอินเทอรเน็ต
เพื่อเชิญชวนใหผูสนใจศึกษาธรรมชาติ ไดเดินทางมาสูหมูบาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณความรูซึ่งกันและกัน เสนทางศึกษาธรรม
ชาตินี้จะถูกกําหนดโดยชุมชนเองตามเวลาและความยากงายในการ
เขาถึง โดยจะกันพื้นที่ปาตนน้ํา ปาอนุรักษ ปาเพื่อการพัฒนาซึ่งจะ
เปนจุดขายสําหรับการพักแรมระยะยาว (long stay) สําหรับผูที่สนใจ
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนตอไป

แนวทางที่ไดจากบานสามขานี้จะใชเปนตนแบบในการขยายผลสูชุมชนอื่นในจังหวัดนํารองของโครงการที่เหลือได
แก พิษณุโลก กําแพงเพชร และจันทบุรี ในลําดับตอไป แตทั้งนี้โมเดลการเรียนรูจะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพวัฒนธรรม
การเปดรับ และความพรอมของชุมชน เปนสําคัญ
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๓.๓ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
จากความหลากหลายของชีวภาพ ที่ยังคงเหลืออยูในทรัพยากรธรรมชาติปจจุบัน หัวใจของการอนุรักษจําเปนตอง
เกิดจากจิตสํานึกและความเขาใจของชุมชนที่อยูกับผืนปาเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มุงเนนการสรางจิตสํานึกและความรัก
ในการปกปกษรักษาทรัพยากรอันมีคุณคาของชุมชนและของประเทศ ซึ่งมีที่มาของโครงการจากการที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืชมาเปนเวลานาน กอนที่คําวาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (biodiversity) และการอนุรักษ (conservation) จะเปนที่รูจักกันดีในประเทศไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบตองานอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยมีพระราชดําริกับ
เลขาธิการสํานักพระราชวัง ใหดําเนินโครงการอนุรักษพืชพรรณของประเทศไทย ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจัด
สรางธนาคารพืชพรรณสําหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมทั้งการศึกษาดานชีวโมเลกุล
ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืชและการอนุรักษพืชพรรณไมเกา
เชน ทุเรียนที่จังหวัดนนทบุรี พระราชทานแนวทางการอนุรักษพันธุพืชที่มิใชพืชเศรษฐกิจ ใหมีการอนุรักษพืชพรรณไม
ตามเกาะเนื่องจากมีผูสนใจนอย แนวทางการสรางจิตสํานึกใหเยาวชนเห็นถึงความงดงามและสนใจการอนุรักษพืชพรรณ
การจัดทําขอมูลเปนภาพสีเพื่อสะดวกในการอางอิงคนควา รวมทั้งพระราโชวาทในการประชุมประจําปในวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๔๐ ใหหนวยงานตางๆ รวมกันทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอยางไมเกิดความซ้ําซอนกัน
ทรงเนนใหเด็กเกิดความรักความหวงแหนธรรมชาติ โดยนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเปนสื่อการเรียนการสอน ทรงให
เรียนรูในเรื่องพืชพรรณไมที่อยูรอบตัว รวมทั้งการดําเนินงานใหคํานึงถึงเรื่องมาตรฐาน กฎหมาย และสิทธิตางๆ ที่มิใช
จํากัดกรอบแตในประเทศเทานั้น ทวาตองติดตอสัมพันธกับนานาชาติเพื่อใหเกิดการยอมรับและสรางความเจริญให
ประเทศ
ทั้งยังจัดตั้งศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช เพื่อดําเนินกิจกรรมการสํารวจ เก็บรวบรวม ปลูกรักษา ใชประโยชน วาง
แผนพัฒนาพันธุพืชตางๆ สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และจัดกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช โดยพระราชกระแสรับสั่งใหดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมพืชตั้งแตยอดเขาจนถึงใตทะเล ทําใหโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มีความสัมพันธกับทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรชีวภาพตางๆ ที่
หลากหลาย มีการศึกษาสํารวจ อนุรักษ และพัฒนา เพื่อใหเกิดประโยชนแกประเทศ
โดยองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราโชวาท ใหผูเขารวมประชุมใน
การประชุมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร มีใจความสําคัญตอนหนึ่งวา
“โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดเริ่มตนขึ้นราวป พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเปนการสง
เสริมใหสถาบันที่มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตางๆ และบุคคลที่สนใจ ไดมีโอกาสปฏิบัติงานศึกษาพืชพรรณตางๆ ที่มี
อยูจํานวนมากในประเทศไทย ไดศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดรวบรวมเปนหลักฐานไว และเพื่อเปนสื่อระหวาง
สถาบันตางๆ บุคคลตางๆ ที่ทําการศึกษาใหสามารถรวมใชฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อใหการศึกษาไมซ้ําซอน สามารถ
ดําเนินการกาวหนาเปนประโยชนในทางวิชาการได สวนโครงการสวนพฤษศาสตรโรงเรียนนั้น เปนงานที่สืบเนื่องตอจาก
งานอนุรักษพันธุกรรมพืช เพิ่งจะไดเดินทางไปดูโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในภาคตางๆ ทั่ว
ประเทศ เห็นวาบางแหงนั้นมีภูมิทัศนที่รมรื่น มีพืชพรรณหลายชนิด ในวิชาเรียนของนักเรียนที่จริงตั้งแตเปนเด็กเล็กๆ
ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม มัธยม ทางครูอาจารยก็มักสอนใหศึกษาถึงเรื่องธรรมชาติและโลกของเรา ฉะนั้นการที่ศึกษาของ
ใกลตัว ไดแก พืชพรรณที่มีอยูในธรรมชาตินั้น นับเปนสิ่งที่งาย ไมเสียคาใชจายสูง และมีประโยชนเพิ่มประสบการณแก
นักเรียนในดานตางๆ ได
จึงเห็นวางานที่คนในระดับผูใหญไดทําไดศึกษาถึงพืชพรรณตางๆ แมแตเด็กในระดับเล็กก็นาจะไดประโยชนดวย
โรงเรียนบางแหงซึ่งตั้งอยูในที่ทุรกันดาร แตกลับมีพืชพรรณตางๆ ซึ่งคนนอกพื้นที่เขาไปศึกษาไดยาก ทั้งนักเรียนและ
๓๒

บทที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

ผูปกครองในพื้นที่ก็อาจจะมีความรูนั้นมากกวาคนนอกพื้นที่ เด็กสามารถเรียนรูจากผูปกครองในเรื่องภูมิประเทศของ
ทองถิ่นวาพืชชนิดนี้คืออะไร แลวศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหมที่ครูบาอาจารยสั่งสอน หรือมีปรากฏในหนังสือ
นอกจากนั้นการศึกษาเรื่องพืชพรรณนาจะเปนประโยชนตอคนที่ศึกษาใหไดรับความสุขความสบายใจ มีความคิดในดาน
สุนทรียและศิลปะแงตางๆ อาจศึกษาหรือใชเปนอุปกรณการศึกษาในหมวดวิชาตางๆ ทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตรและ
มนุษยศาสตร ซึ่งครูและนักเรียนในโรงเรียนไดนํามาปฏิบัติ แตละแหงอาจมีความคิดคลายคลึงหรือแตกตางกันไป
ก็เปนเรื่องที่ดีถาทุกโรงเรียนสามารถนําเสนอผลงานหรือบันทึกลงในสื่อตางๆ ที่สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันได”

เนคเทคไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
2 ดาน คือ
๑. การนําระบบโทรมาตร Field Server (เครื่องมือวัดสภาพแวดลอมและดินฟาอากาศแบบอัตโนมัติ) ไปติดตั้งใน
โรงเรียนที่รวมโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน ๒๐ โรงเรียนเปนการนํารอง มีวัตถุประสงคเพื่อใหครูและ
นักเรียน เรียนรูการประกอบเครื่องมืออยางงายๆ รูจักการเก็บและใชประโยชนจากขอมูลสภาพอากาศของทองถิ่นนั้นๆ
เปนอุปกรณที่ชวยสอนประกอบวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร อุตุนิยมวิทยา ไปพรอมๆ กัน ขณะเดียวกันทางโครงการ
ไดประสานเครือขายขอมูลอากาศในระดับ Micro-climate อีกทางหนึ่ง ทําใหสามารถระบุตําแหนงที่ตั้งและขอมูล
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยการรายงานผานระบบ Internet GIS เพื่อการเรียกใชและปรับปรุงขอมูลเปนไปไดโดย
สะดวก
๒. การจัดทําฐานขอมูลมะกอกโอลีฟ ระบบ Internet GIS แสดงผังปลูกมะกอก ณ สวนอุไทยธรรม จ.ปทุมธานี
และการติดตั้ง Field Server เพื่อเก็บขอมูลอากาศ ระบบดังกลาวเปนการทดสอบระบบ Virtual Orchard Management
เพื่อใชขอมูลเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการสวนหรือปลูกพืชเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะมะกอกโอลีฟซึ่งเปนพืช
เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อผลิตเปนน้ํามันพืชในอนาคต

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๓๓

๓.๔ โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาพื้นที่อําเภออมกอย
อีกตัวอยางหนึ่งที่เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนําไปใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลสําหรับใชแกปญหาความ
ยากจน การขาดอาหาร และการขาดโอกาสของคนในชนบท ไดแก โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ อ.อมกอย มีสภาพเปนเทือกเขาสูง ประชากรสวนใหญเปนชาวไทย
ภูเขาประกอบอาชีพการเกษตร จากภูมิศาสตรอันทุรกันดารและหางไกลความเจริญ ทําใหเกิดความยากลําบากในการ
คมนาคมติดตอสื่อสาร และเกิดปญหาตางๆ เชน ปญหาดานการศึกษา ปญหาดานสาธารณสุข ซึ่งการแกไขปญหาเปนไป
ดวยความยากลําบาก เพราะขาดขอมูลที่ตอเนื่องและเปนระบบ
เพื่อเปนการเตรียมขอมูลในการวางแผนพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นที่ดังกลาว สํานักงานโครงการสวนพระองค
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงไดรวมกับเนคเทค จัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาพื้นที่ อ.อมกอย จ.เชียงใหม ขึ้นมา โดยโปรดเกลาฯ ใหดําเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ในพื้นที่ทั้งหมดของ อ.อมกอย จํานวน ๖๒ ศูนย ตั้งแตปลายป
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยพระราชทานแนวคิดในการพัฒนา ตลอดจนปจจัยการดําเนินงาน เชน อาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน อาหารเสริม วัสดุ และอุปกรณตางๆ เปนตน และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ เชน กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน สวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข เปนตน
เนคเทคไดดําเนินการจัดทําระบบขอมูลสนับสนุนโครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาพื้นที่
อําเภออมกอย ดังนี้
ออกแบบการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ระบบขอมูลพื้นฐาน ระบบการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) การพระราชทานความชวยเหลือ
ออกแบบและจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) โดยใช GRASS และ Postgress Software เพื่อใหเห็น
สภาพพื้นที่จริง ตําแหนงที่ตั้งของชุมชน โรงเรียน และเชื่อมโยงขอมูลดานตางๆ ไปสูระบบฐานขอมูล สราง
โปรแกรมที่สามารถสืบคนและจัดการขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต และระบบเครือขายคอมพิวเตอร อันไดแก
ระบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สามารถแสดงที่ตั้งของโรงเรียน ระดับความรุนแรงของ
ปญหาการขาดสารอาหาร ทั้งในรูปแบบของแผนที่ กราฟ และตารางได ชวยใหผูบริหารรูขอมูล สามารถ
ติดตามสภาพปญหาที่เกิดขึ้นและแกไขอยางทันทวงที
การจัดทําระบบ Spatial Database บนเว็บ ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อันไดแก
งานดําเนินการติดตามผลจากความรุนแรงของการขาดสารอาหารและการขาดสารไอโอดีน เพื่อทราบตําแหนง
ที่เกิดปญหาหรือตองการความชวยเหลือ
ปรับปรุงขอมูลแผนที่เพิ่มเติม อันไดแก ขอมูลถนน แหลงน้ํา หมูบาน จากภาพ Orthophotos ที่ไดรับจากกรม
แผนที่ทหาร เพื่อความถูกตองของรายละเอียดบนแผนที่มากขึ้น
งานติดตั้งเซิรฟเวอรและระบบเครือขายในพื้นที่ อ.อมกอย จ.เชียงใหม เพื่อเปนจุดเชื่อมโยงระบบและขอมูล
จากพื้นที่กับสวนกลาง ซึ่งในระยะตอไปจะมีการพัฒนาระบบปอนขอมูลผานระบบเครือขาย เจาหนาที่ในพื้นที่
สามารถเพิ่มเติมขอมูลแผนที่ เชน หมูบาน หรือโรงเรียนฯ ทั้งบนระบบ GIS รวมไปถึงการปรับปรุงขอมูลเชิง
บริหาร (MIS) เชน จํานวนประชากร สถิติการเจ็บปวย เปนตน โดยทําการกรอกขอมูลผานระบบเครือขาย
สงมายังสวนกลาง ซึ่งจะทําใหขอมูลของระบบมีความทันสมัย ชวยใหการวิเคราะหและประเมินผลสภาพปญหา
ตางๆ เปนไปอยางถูกตองและทันตอเหตุการณ มีประโยชนตอการตัดสินใจการพัฒนาทองถิ่นตอไป
จะเห็นไดวาการใชระบบสารสนเทศมาเพื่อแกปญหาความยากจนนั้นเปนทั้งศาสตรและศิลป ที่ตองเขาใจแกนแท
ของปญหา ความตองการพื้นฐานของชุมชน การเชื่อมโยงชุมชนกับโลกภายนอกดวยระดับของความพรอมที่แตกตาง
การสรางความเชื่อมั่นและกระบวนการตอเชื่อมภูมิปญญาชาวบานใหกลับคืนมา สิ่งเหลานี้ตองอาศัยรูปแบบที่เปด
เกิดการเรียนรูทั้งสองทาง มีองคความรูสําหรับประกอบอาชีพที่เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและสังคม และที่สําคัญคือ
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ความรวมมือจากชุมชนเองที่จะปรับเปลี่ยนสถานภาพ จากการเปนหนี้สินไปสูเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การพัฒนารูปแบบนี้ตอง
อาศัยเวลาและความอดทน ไมสามารถเอาความสําเร็จจากที่หนึ่งไปใชกับอีกที่หนึ่งได ตนแบบของความสําเร็จที่มีอยูมา
จากพลังขับเคลื่อนของตัวบุคคลและชุมชนเอง กรอบแนวคิดและวิถีปฏิบัติเทานั้นที่จะสามารถนําไปขยายผลสูพื้นที่อื่นๆ
ตอไป

๔. บทสรุป
ประชากรสวนใหญของประเทศไทย ดํารงวิถีชีวิตในแบบสังคมเกษตรกรรม เศรษฐกิจของชุมชน ครอบครัว แม
กระทั่งระดับปจเจกบุคคล จึงจําเปนตองพึ่งพาและผูกพันอยูกับผลผลิตดานการเกษตร และการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ อยาง ดิน น้ํา ปา ฝน เปนปจจัยสําคัญ ความไมรู การพยากรณคาดเดาไมไดถึงความเปนไปของสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ทําใหประชากรสวนใหญมีความคิดพึ่งพาธรรมชาติเปนหลัก มีมโนทัศนเรื่องบุญทํากรรม
แตง ปลอยชีวิตเปนไปตามยถากรรม องคประกอบทั้งหลายเหลานี้กลายเปนขอจํากัดหนึ่ง ที่ทําใหสังคมชนบทไทยเกิด
ความยากจนซ้ําซาก หลุดพนจากวัฏจักรชีวิตเดิมๆ ไมได ครอบครัวและผูคนรุนแลวรุนเลา ย่ําวนอยูกับความยากจน ไม
สามารถกาวขามเสนแบงแหงความยากจนไปได
สาเหตุสําคัญของปญหาความยากจนในสังคมไทยจึงเกิดจากการขาดองคความรู โดยเฉพาะความรูดานการแก
ปญหา จัดการ รักษา และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ดีและมีศักยภาพเพียงพอ การขาดองคความรูจึงนับเปนเรื่อง
สําคัญประการหนึ่ง แตองคประกอบสําคัญอีกสวนคือ การขาดเครื่องมือที่จะนําความรูเหลานั้นไปสูชุมชนระดับรากหญา
ไดอยางเขาถึงจิตใจ สื่อภาษาอยางที่ชาวบานเขาใจไดงายและสอดคลองกลมกลืนกับความตองการของวิถีชีวิตชาวบาน
อยางแทจริง
แตในโลกซึ่งพัฒนามาไกลถึงยุคดิจิทัลหรือสังคมโลกาภิวัตน เทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนเครื่องมือหนึ่งที่
สามารถชวยตอบคําถามเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหาเรื่องความยากจนได
ประโยชนจากการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาวจะชวยลดความยากจนลงไดในระยะยาว เมื่อเกษตรกร
และผูยากจนสวนใหญไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยอาศัยองคความรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให
สามารถยกระดับความเปนอยูและคุณภาพชีวิตใหทัดเทียมกับประชากรผูมีรายไดสูง ไดมองเห็นและเขาใจถึงกลไกการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบองครวม เกษตรกรและผูประกอบอาชีพ จะรูถึงความตองการสินคาและ
ผลิตภัณฑทันเหตุการณ จะรูราคาที่ผูซื้อยินดีที่จะจายให จะรูแหลงผูซื้อและกําลังการซื้ออยางเหมาะสมเปนประจํา
ขบวนการตัวอยางนี้จะขับเคลื่อนใหกลไกอื่นๆ ของเศรษฐกิจและสังคมไทยเคลื่อนไหวดวยการสอดประสานที่มีคุณภาพ
ประเทศไทยยอมจะพัฒนาไปสูสถานภาพประเทศที่ทันสมัยและมีความมั่งคั่งสมบูรณ โดยมีประชากรเกือบทั้งหมดมี
ฐานะดี มีคุณภาพชีวิตดี เปนผูมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพที่สุจริตอยางกวางขวาง เปนพลังสําคัญในการ
สรางชาติและสรางสังคมที่ใฝฝนไดในเวลาไมนานนัก
หัวใจที่เปนยุทธศาสตรสําคัญในการแกปญหาความยากจนในภาคชนบทไทย คือการสรางคนและกระบวนการเรียน
รูแบบพึ่งตนเอง เทคโนโลยีสารสนเทศจะชวยใหชุมชนมองเห็นภาพรวมของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการ
เกษตรไดอยางเปนระบบมากขึ้น เสมือนการเรียงซอน ปะติดปะตอขอมูล จนเกิดเปนองครวม ไดภาพที่ชัดเจนและ
สมบูรณ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงชวยใหเกิดองคความรู เมื่อชุมชนมีความรูเปนพื้นฐานที่มั่นคง การกาวขามพนเสนแบง
แหงความยากจนจึงจะประสบความสําเร็จได เพราะกุญแจสําคัญของการแกปญหาของความยากจนไมใชการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ หากแตคือ “องคความรู” และ “คน” จนเกิดเปน “สังคมแหงการเรียนรูตลอดเวลา”

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน
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๑. บทนํา
วลีโบราณของไทย กลาววา “มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนับแสน” สะทอนใหเห็นวา หากผูใดมีวิชาความรู ก็เสมือนเปน
ผูที่มีทรัพยสินติดตัว ทรัพยสินในที่นี้ก็คือสติปญญา อันจะเปนทุนที่สั่งสมไวเพื่อเปนโอกาสในการสรางงาน สรางอาชีพ และ
สรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว
การศึกษา ถือเปนกลไกสําคัญในการสรางและพัฒนาใหคนมีความรู มีความสามารถ มีความคิดสรางสรรค รูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงและรูจักการแกไขปญหาที่ถูกตอง การศึกษาทําใหแรงงานมีคุณภาพมากขึ้น แรงงานที่มีการศึกษายอมมี
ความสามารถ และศักยภาพในการทํางาน ซึ่งจะเปนที่ตองการของหนวยงาน องคกร หรือในภาคอุตสาหกรรมมากกวา
แรงงานที่ไมมีการศึกษา ในขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกไดตระหนักถึงเปาหมายและพันธกิจในการพัฒนาการศึกษาใหแก
กําลังคนภายในชาติ เพื่อเรงผลิตแรงงานที่มีความรู (knowledge workforce) ใหเปนทรัพยากรที่จะรองรับกระบวนทัศนใหม
ในการพัฒนาประเทศไปสูเศรษฐกิจ และสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (knowledge-based economy/society) อยาง
ยั่งยืนตอไป
ดังสถิติแสดงสัดสวนจําแนกระดับการศึกษาสูงสุดของผูนําครอบครัวที่เปนคนยากจน (ดูรูปที่ ๓ สัดสวนคนจนจําแนก
ตามระดับการศึกษาสูงสุดของผูนําครอบครัว ในป ๒๕๔๓, บทที่ ๑, หนา ๑๐) จะเห็นไดวาการศึกษาหรือการมีวิชาความรูจะ
ชวยพัฒนาใหคนหลุดพนจากความยากจนได ยิ่งระดับการศึกษาสูงสุดที่ผูนําครอบครัวไดรับเพิ่มมากขึ้นเทาใด ความเสี่ยง
ตอการตกอยูในสภาวการณความยากจนของครอบครัวนั้นก็จะลดลงอยางชัดเจน
อยางไรก็ดี ในสังคมไทยปจจุบันพบวา มีประชากรบางกลุมในประเทศที่ยังขาดโอกาสในการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
และเทาเทียมกัน ดังจะเห็นไดจากสถิติแสดงอัตราสวนนักเรียนตอประชากร จําแนกตามระดับการศึกษา ในปการศึกษา
๒๕๔๕ พบวาในจํานวนกลุมประชากรวัยเรียน อายุระหวาง ๓–๒๑ ป จํานวนทั้งสิ้น ๑๙,๖๙๓,๖๘๙ คน มีประชากรเขารับ
การศึกษาในระบบโรงเรียนจําแนกตามระดับการศึกษาตั้งแต ระดับกอนประถมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษาจํานวน
๑๒,๐๖๘,๐๗๘ คน (คิดเปนรอยละ ๖๑.๒๘) ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาจากสถิติการเขาเรียนของประชากรในแตละ
ระดับการศึกษา จะพบวา สัดสวนการเขาเรียนของประชากรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น มีแนวโนมลดลงตามลําดับ กลาวคือ
อัตราสวนของนักเรียนที่เขารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เมื่อเทียบกับประชากรในวัยเดียวกัน เฉลี่ยรอยละ
๗๙.๗๒ ลดลง เปนรอยละ ๕๘.๒๖ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเมื่อเทียบความสามารถในการเขาเรียนในระดับ
อุดมศึกษาแลวพบวา มีเพียง ๑ ใน ๖ ของประชากรในกลุมอายุระหวาง ๑๘–๒๑ ป ที่เขารับการศึกษา
ตารางที่ ๒ อัตราสวนนักเรียนตอประชากรจําแนกตามระดับการศึกษาปการศึกษา ๒๕๔๕
ระดับการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา (ตอนตน)
ระดับมัธยมศึกษา(ตอนปลาย)
รวมสายสามัญศึกษา และอาชีวศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
รวม

กลุม
อายุ

ประชากร

๒๕๔๕
นักเรียน*

๓-๕
๖-๑๑
๑๒–๑๔
๑๕–๑๗

๓,๙๓๑,๐๕๔
๕,๘๑๙,๗๗๒
๒,๘๘๐,๘๒๙
๒,๘๔๑,๕๕๐

๑,๙๑๓,๗๙๑
๕,๕๑๔,๑๖๘
๒,๒๙๖,๕๗๒
๑,๖๕๕,๕๙๕

อัตราการเขาเรียน
(รอยละ)
๔๘.๖๘
๙๔.๗๕
๗๙.๗๒
๕๘.๒๖

๑๘–๒๑
๓-๒๑

๔,๒๒๐,๔๘๔
๑๙,๖๙๓,๖๘๙

๖๘๗,๙๕๒
๑๒,๐๖๘,๐๗๘

๑๖.๓๐
๖๑.๒๘

หมายเหตุ: * ไมรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยไมจํากัดรับและนักศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี การศึกษาของสงฆและคฤหัสถ
และนักศึกษานอกระบบโรงเรียน
ที่มา: http://www.moe.go.th/operation_centre/
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ในขณะที่เมื่อวิเคราะหโอกาสทางการศึกษาของเด็กจากครัวเรือนยากจนแลวพบวา เด็กที่มาจากครัวเรือนยากจนที่สุด
กวารอยละ ๑๐๒.๐๘ ไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษา ทั้งนี้การที่เด็กยากจนมีโอกาสทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ทัดเทียมกับเด็กวัยเรียนในกลุมอายุเดียวกันที่มาจากครัวเรือนที่มีฐานะที่เหนือกวา เนื่องจากเปนการศึกษาภาคบังคับ
แตโอกาสในการเรียนตอของเด็กยากจนจะลดนอยลงตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีประมาณรอยละ ๕๘.๑๘ ที่ไดเรียน
ตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และมีเพียงรอยละ ๓.๒ เทานั้นที่ไดเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา
ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบการเขาถึงบริการทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนจากครอบครัวที่ยากจนกับเด็กวัยเรียน
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๕
ระดับการศึกษา
กอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย

เด็กจากครัวเรือนที่จนที่สุด
๗๙.๗๕
๑๐๒.๐๘
๕๘.๑๘
๒๔.๘๖
๘.๕๐
๓.๒๖

เด็กวัยเรียนทั่วไป
๙๑.๒๙
๑๐๕.๐๘
๘๐.๘๑
๔๓.๓๓
๔๔.๒๘
๑๘๗.๓๙

ที่มา: ดัดแปลงจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ, รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน,
ประมวลโดย สํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๔๕

การศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเสริมสรางขีดความสามารถและศักยภาพของบุคคล โดยชวยให
บุคคลมีรายไดและไดรับคาตอบแทนของสมองและแรงงานมากขึ้น ทั้งนี้การศึกษาเกี่ยวกับภาวะความยากจนทั่วโลก
รวมทั้งในประเทศไทยพบวา การศึกษาต่ํา เปนคุณลักษณะรวมที่เดนชัดที่พบในหมูคนจน อันเปนผลสืบเนื่องมาจาก
ขอจํากัดดานสถานะการเงินของครอบครัวและดานโครงสรางของระบบการจัดบริการการศึกษา รวมถึงโอกาสใน
การเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษาหรือโอกาสในการศึกษาตอเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแลว ซึ่งทําใหเด็กเหลานี้มีโอกาส
ที่จะกลายเปนคนจนรุนใหมตอไป
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นในเรื่อง “ความเหลื่อมล้ําและความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงความรู” เกิดขึ้น
โดยเฉพาะกับผูเรียนในชนบทหางไกล เนื่องมาจากปญหาการขาดแคลนครูที่มีความรูเฉพาะทาง ขาดแคลนหนังสือ
หรือแหลงคนควาความรูเพิ่มเติม ขาดแคลนอุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือตางๆ ที่ชวยพัฒนาการเรียนการสอน จึงทําให
เกิดชองวางของโอกาสในการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกับผูเรียนในเมือง ปญหาเหลานี้ลวนเปน
อุปสรรคในการพัฒนาความรู ความสามารถ ของผูเรียนในชนบท ใหมีศักยภาพในการเขามาแขงขันในตลาดแรงงานได
ซึ่งจะสงผลใหประชากรกลุมนี้ตกอยูในภาวะความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธจากผูจางงาน ตองกลายเปนผูวางงาน ขาดรายได
และในที่สุดก็จะไมสามารถดึงตนใหหลุดพันจากวิกฤตการณความยากจนได
กวาครึ่งทศวรรษที่ผานมา รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญตอการศึกษาเปนอยางมาก มีการลงทุนทางดานการศึกษา
ประมาณรอยละ ๒๕ ของงบประมาณทั้งหมด๖ ความพยายามกาวแรกที่สําคัญ คือ การกําหนดนโยบายแหงรัฐดานการ
ศึกษาไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จนมีผลใหประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกรอบในการดําเนินงานดานการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชนในประเทศไทยใหมีการศึกษา มีความ
รู ความสามารถสูงขึ้น โดยกําหนดใหประชาชนทุกคนมีสิทธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป โดยไมเสีย
คาใชจาย และไดกําหนดหลักการจัดการศึกษาไวใหเปนการศึกษาตลอดชีวิต (life-long learning) ซึ่งเปนการศึกษาที่
ผสมผสานกันระหวางการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเปด
โอกาสใหคนไทยสามารถเรียนรูไดทุกเวลาเมื่อมีความพรอม สามารถพัฒนาความรูพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต

๖

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ, ๒๕๔๔

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๓๗

พระราชบัญญัติการศึกษา ไดหยิบยกกลยุทธสําคัญในการพัฒนาการศึกษาไทยใหสอดคลองกับบริบททางสังคม
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วภายใตกระแสโลกาภิวัตน นั่นก็คือ “การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง “เทคโนโลยีสารสนเทศ” เนื่องดวยคุณประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถชวยบรรเทาปญหาความ
เหลื่อมล้ําในการเขาถึงความรู ทําใหคนในสังคมไทยทุกทองที่ไดมีโอกาสในการเขาถึงความรูอยางกวางขวางและเทา
เทียมกันมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีสวนสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาตามแนวเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาของไทย ที่มุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู (student-centered) โดยจะเปนเครื่องมือที่ชวยขยาย
โอกาส ตอบสนองความตองการเรียนรู และสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การ
ศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสนับสนุนใหคนไทยสามารถพัฒนาความรูของตนไดอยาง
ตลอดเวลาอยางแทจริง

๒. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนําโดยวิทยาการดานคอมพิวเตอรและการสื่อสารโทรคมนาคมที่นําสมัย มีสวนสําคัญ
อยางยิ่งในการผลิต การจัดเก็บ การเขาถึง และการแพรกระจายความรู เทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนประตูไปสูขาวสาร
ขอมูล ความรูจํานวนมหาศาลที่มีอยูทั่วโลกไดภายในชั่วพริบตา นอกจากนี้ยังชวยอํานวยความสะดวกใหการติดตอสื่อ
สาร สงผานขอมูลและการทํางานรวมกันเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองคํานึงถึงระยะทางหรือสภาพทางภูมิศาสตร
อีกตอไป จนเกิดคํากลาวที่วา “โลกไรพรมแดน”
ดวยวิสัยทัศนอันกาวไกลของผูที่มีสวนรวมในการจัดทําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดเล็ง
เห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการศึกษา จึงไดกําหนดไวในหมวด ๙ เปนการเฉพาะวาดวยเรื่อง
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา ๖๓- มาตรา ๖๙) ซึ่งไดสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยกําหนดใหรัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่สื่อตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปน
ตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม เพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และใหผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหผูเรียนมีความรู ละทักษะพอเพียงตอการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึง๗ การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวยเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอรและเครือขายโทรคมนาคมเชื่อมตอกัน สําหรับใชในการสงและรับขอมูล และมัลติมีเดียเกี่ยวกับความรู
โดยผานกระบวนการประมวลหรือจัดทําใหอยูในรูปแบบที่มีความหมาย และความสะดวกมาใชประโยชนสําหรับการ
ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหคนไทยสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
โดยภาพรวมแลว เราสามารถจําแนกคุณประโยชนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชเพื่อการศึกษาในมิติที่
สําคัญๆ ดังนี้
๑. เทคโนโลยีสารสนเทศ จะชวยลดความเหลื่อมล้ําของโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญใน
การตอบสนองนโยบายการศึกษาที่เปน “การศึกษาเพื่อประชาชนทุกคน” (education for all) อันเปนการ
สรางความเทาเทียมทางสังคม (social equity) โดยเฉพาะความเทาเทียมทางดานการศึกษา ตัวอยางเชน
การติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อถายทอดเนื้อหาวิชาความรูตางๆ ไปยังโรงเรียนหางไกลในชนบท สงผลใหเด็ก
นักเรียนเหลานั้นมีโอกาสไดรับความรูในวิชาที่ขาดแคลนครู อาจารย ไดเทาเทียมกับนักเรียนในทองถิ่นที่
เจริญกวา หรือการที่นักเรียนในชนบท ไดมีโอกาสใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ก็สามารถเขาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑทางวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดของโลก ไดเชนเดียวกันกับนักเรียนในเมือง
๗

ที่มา: พิเชฐ ดุรงคเวโรจน และคณะ, รายงานการวิจัยนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของประเทศไทย, ๒๕๔๓

๓๘

บทที่ ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเขาถึงและกระจายความรู

๒. เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไดในรูปแบบตางๆ ชวยเสริมการ
เรียนการสอนไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ เชน เด็กนักเรียนที่เรียนรูไดชาก็สามารถใชเวลาเพิ่มเติมกับ
บทเรียนดวยสื่อซีดีรอมที่บาน เพื่อใหตามทันเพื่อนคนอื่นๆ ในขณะที่นักเรียนที่รับรูขอมูลไดตามปกติ ก็
สามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (independent learning) ไดมากขึ้น

๓. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศยังทําใหสื่อทางเสียง สื่อขอความ สื่อทางภาพ สามารถผนวกเขาหากัน
และนําเสนอออกมาไดอยางนาสนใจ (virtual reality) ก็สามารถชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาที่ยากไดดียิ่งขึ้น

๔. ดวยศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหทุกคนในสังคมสามารถเปนผูสรางและเผยแพรความรูสู
สาธารณชนได อีกทั้งยังทําใหเกิดอาชีพและสรางรายไดกลับคืนมาอีกดวย เชน ชาวบานในชุมชนสามารถใช
ประโยชนจากเทคโนโลยี ในการเผยแพรผลิตภัณฑทองถิ่นหรือแหลงทองเที่ยว ใหเปนที่รูจักของทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติ ก็จะทําใหมีผูเขามาทองเที่ยวและซื้อสินคาของชุมชนมากขึ้น สงผลใหคนในชุมชนมีงานทํา
และมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

๕. เทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยเอื้อประโยชนใหเกิดการเรียนรูไดทุกเมื่อตามที่ตองการ เปนการสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ผูที่ขาดโอกาสศึกษาตอ
ในระบบโรงเรียน ก็สามารถเขามาเรียนรูหลักสูตรตางๆ ที่มีสถาบันการศึกษามาเปดทําการสอนผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ตได

๓. ตัวอยางโครงการตางๆ ที่ไดเริ่มดําเนินการไปแลว
ในสวนนี้ จะเปนการนําเสนอตัวอยางโครงการตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเขาถึง
ความรู (ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัย) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระจาย
ความรู ดังปรากฏในตาราง
ชื่อโครงการ

เพื่อการเขาถึงความรู
ในระบบโรงเรียน

๑. โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย

√

๒. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

√

๓. โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

√

นอกระบบ/
ตามอัธยาศัย

√

√

๔. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทัณฑสถาน ตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

√

๕. โครงการศูนยบริการสารสนเทศชุมชน

√

๖. โครงการระบบคลังขอมูลสินคาชุมชน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

เพื่อ
กระจาย
ความรู

√

๓๙

๓.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเขาถึงความรู
๓.๑.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education)
โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet)
เปนโครงการที่ใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในราคาถูกแกโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเปดโอกาสใหครูและนักเรียน
ไดเขาถึงแหลงขอมูลความรูจากทั่วโลก และไดใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตในการศึกษา คนควา หาความรู แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร และทํากิจกรรมที่เปนประโยชนทางการศึกษารวมกัน โดยโรงเรียนจากทั่วประเทศสามารถเขาสูเครือขาย
อินเทอรเน็ต ดวยการหมุนผานเลขหมาย ๑๕๐๙ ซึ่งจะเสียคาใชจายในราคาเดียวกันทั่วประเทศเพียงคาโทรศัพทในอัตรา
ครั้งละ ๓ บาทเทานั้น
จากการดําเนินโครงการ ตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๓๘ มาจนถึงปจจุบัน โครงการ
SchoolNet ไดผลักดันใหโรงเรียนทั่วประเทศ จํานวนกวา ๔,๘๐๐ โรงเรียน
ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา (คิดเปนรอยละ
๑๔.๕ ของสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) ไดใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให
แกเด็กนักเรียนไทย ซึ่งถือเปนการนํารองใหประเทศมีโครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศในทองถิ่นระดับหนึ่ง ที่ชวยสงเสริมการพัฒนาการศึกษาไทยให
กวางขวาง อีกทั้งยังชวยลดชองวาง ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาระหวาง
เด็กนักเรียนกําลังเพลิดเพลินกับการคนหา
ขอมูลบนอินเทอรเน็ต
เด็กนักเรียนในเมืองและเด็กนักเรียนในชนบท โดยเปดโอกาสใหโรงเรียน
ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษา จากทั่วประเทศสามารถเขาถึงและไดใช
อินเทอรเน็ตในการศึกษาหาความรู ไดอยางเทาเทียมกัน

จํานวนสมาชิก SchoolNet และโรงเรียนที่มี
เว็บเพจ
โรงเรียน
5,000

โรงเรียนเขารวมแบบหมุน 1509
โรงเรียนที่มีเว็บเพจ

4,000
3,000

2,186

2,000
1,000
0

4,718 4,758
4,082

1,261
69

152

587

436

658

951

1,2891,322

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546

รูปที่ ๕ แสดงสัดสวนของจํานวนโรงเรียนที่เปนสมาชิกโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทยและจํานวน
โรงเรียนที่มีเว็บเพจ

๔๐

บทที่ ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเขาถึงและกระจายความรู

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคโดยรวมเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนซึ่งดอยโอกาสทางการศึกษา ไดแก เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนชนบทหางไกล เด็กนักเรียนผูพิการทางสติปญญาและรางกาย เด็กที่เจ็บปวยเรื้อรังในโรงพยาบาล ใหไดรับโอกาส
และความเสมอภาคในการใชเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ เพื่อการศึกษาหาความรู พัฒนา
ทักษะตางๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต ตัวอยางโครงการที่สําคัญ เชน
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนชนบท (ทสรช.) ซึ่งในปจจุบันมีโรงเรียนที่อยูใน
โครงการทั้งสิ้นจํานวน ๗๒ โรงเรียนทั่วประเทศ ลวนแตเปน
โรงเรียนที่ตั้งอยูในชนบทหางไกลทั้งสิ้น โรงเรียนเหลานี้จะ
ไดรับพระราชทานเครื่องพิมพดีดไฟฟาและคอมพิวเตอรที่
ใชแลว ที่ทรงโปรดฯ ใหรับบริจาคมาจากแหลงตางๆ นําไป
ติดตั้ง โรงเรียนละ ๒๐ เครื่อง เพื่อใหเด็กนักเรียนรูจัก
การใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ พรอมทั้งใหครูไดพัฒนา
ทักษะ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไดอยางมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังทรง
พระราชทานตูหนังสือไอทีพระราชทานแกโรงเรียน เพื่อเปน
แหลงความรูเพิ่มเติมใหแกครูและนักเรียนอีกดวย

โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning via Satellite) ๘
เปนโครงการที่มีจุดประสงคเพื่อตองการแกไขปญหาการขาดแคลนครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
โรงเรียนชนบท (มีสัดสวนนักเรียน ๑,๐๐๐ คนตอครู ๒๐ คน) จึงไดคัดเลือกครูที่มีชื่อเสียงจากโรงเรียนชั้นนําตางๆ มาจัดการ
สอนในหองเรียนที่โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ แลวถายทอดการเรียนการสอนผานดาวเทียม เพื่อให
โรงเรียนในชนบทไดมีโอกาสไดรับความรูที่มีคุณภาพเทาเทียมกับผูเรียนในเมือง (โปรดดูรายละเอียดในบทที่ ๒)
โครงการนี้เปนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๙
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแกโรงเรียนวังไกลกังวล
โดยทรงแนะนําใหสอนวิชาชีพ ถือเปนตนกําเนิดของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลอีกดวย
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของโครงการกวา ๖ ป สามารถ
ถายทอดหลักสูตรมัธยมศึกษาทั้ง ๖ ชั้นเรียน โดยมีรายการการศึกษาทาง
สถานีโทรทัศน ๖ ชองคือ ชอง ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ และชอง ๑๖
ออกอากาศตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทางบริการ cable TV ผานดาวเทียมไปยัง
โรงเรียนมัธยมในสังกัดกรมสามัญศึกษาทั่วประเทศประมาณ ๒,๗๐๐
โรงเรียน โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนอื่นๆ อีก ๓๐๐ แหง โดย
กระทรวงศึกษาธิการไดใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการติดตั้งระบบ
สัญญาณดาวเทียม ปจจุบันมีนักเรียนไดรับพระราชทานการศึกษาจาก
โรงเรียนวังไกลกังวลประมาณ ๒ ลานคน และไดดําเนินการจัดชองออกอากาศอีก ๑ ชอง เปนรายการภาคภาษาอังกฤษใหแก
๘

ที่มา: มูลนิธิเพื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม,

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

http://www.dlf.ac.th

๔๑

ประเทศเพื่อนบานทั้ง ๔ ประเทศคือ ลาว พมา กัมพูชา และเวียดนาม นอกจากการถายทอดสดหลักสูตรมัธยมศึกษาแลว ยังมี
การถายทอดรายการการศึกษาชุมชน หลักสูตรวิชาชีพของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (ระยะสั้นปกติ จนถึงระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง - ปวส.) และรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้คือการสงเสริมการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ คุณภาพ จริยธรรม และการศึกษาตลอดชีวิต
๓.๑.๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (Non-Formal
Education and Informal Education)

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทัณฑสถาน ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เปนโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอนคอมพิวเตอรใน
ทัณฑสถานแกผูตองขัง ใหผูตองขังมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สมัยใหมที่กําลังเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพตอไปในอนาคตเมื่อพนโทษแลว
ปจจุบันโครงการดังกลาวไดดําเนินการแลวในทัณฑสถาน ๓ แหง
คือ ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง และ
เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร ๒๐
เครื่อง พรอมเครื่องพิมพ ๒ เครื่อง ใหแกทัณฑสถานแตละแหง
ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผูตองขังผานการอบรมหลักสูตรความรูทางดานคอมพิวเตอรจํานวนกวา ๑๘๐ คน ในจํานวน
นี้มีผูตองขังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ๗ คน และปริญญาโท ๑ คน นอกจากนี้ทัณฑสถานทั้ง ๓ แหงไดเปดบริการ
รับจางพิมพงานเอกสารจากภายนอกทําใหผูตองขังไดนําความรูความสามารถที่ไดรับจากการเรียนการสอนมาใชใหเกิด
ประโยชนและเปนโอกาสฝกฝนทักษะอีกดวย ทั้งนี้ปรากฏวามีอดีตผูตองขังหลายรายไดนําความรู ความสามารถและ
ประสบการณที่ไดรับจากการทํางานในระหวางตองโทษไปสมัครงาน และไดรับคัดเลือกใหเขาทํางาน มีรายไดเพียงพอ
เลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งนับเปนความสําเร็จของโครงการ และนับเปนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ไดพระราชทานโอกาสและชีวิตใหมใหกับพวกเขาเหลานั้น

โครงการศูนยบริการสารสนเทศชุมชน (Telecenter)
เปนการดําเนินงานที่มีจุดมุงหมายเพื่อการกระจายโอกาสใหคนใน
ชุมชนชนบท ไดรูจักและสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเครื่องมือในการเพิ่มพูนความรู พัฒนาฝกฝนเพื่อเพิ่มทักษะใหกําลัง
แรงงานตลอดจนนําขอมูลความรูที่ไดนี้ มาพัฒนาผสมผสานใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาอาชีพ เพิ่มมูลคาใหผลผลิต อันจะนํามาซึ่งการ
เพิ่มรายไดใหแกตนเอง นอกจากเทคโนโลยีสารสนเทศจะชวยเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่ทันสมัยมาสูชุมชนแลว ยังสามารถใชเปนเครื่องมือถาย
ทอดภูมิปญญาทองถิ่น ประวัติศาสตรชุมชน แหลงทองเที่ยว หรือผลิต
ภัณฑสินคาของชุมชน เผยแพรออกสูสังคมภายนอก โดยการใชประโยชนจากเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งจะชวยใหชุมชนมี
รายรับจากสินคาชุมชนและการทองเที่ยวไดอีกทางหนึ่ง

๔๒
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๓.๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกระจายความรู
ประเทศไทยไดใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในการเปนแหลงความรู และกระจายความรูไปสูประชาชนทั่วไปโดยความรู
หรือบทเรียนตางๆ ที่อยูในอินเทอรเน็ตจะถูกจัดเก็บไวอยางเปนหมวดหมู ประกอบขึ้นเปนหองสมุดดิจิทัล มีระบบสืบคน
หาขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะเปนแหลงศึกษา คนควา หาความรูที่ผูเรียนสามารถเขามาหาความรูไดทุกเวลาเมื่อ
ตองการอยางแทจริง ไมวาจะอยูในการศึกษาระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ดังโครงการตัวอยางตอไปนี้

โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (http://www.dlf.ac.th)
เปนแหลงเผยแพรและกระจายเนื้อหาความรู โดยใชระบบ
อินเทอรเน็ตถายทอดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาแขนง
ตางๆ จากสถานีโรงเรียนวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ ควบคูไป
กับการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ซึ่งเปนการขยายโอกาส
ทางการศึกษาใหแกผูเรียนที่จะมีโอกาสไดเรียนรูตามอัธยาศัย
รวมทั้งผูใชอินเทอรเน็ต ทั้งในประเทศและตางประเทศจะไดเขามา
ศึกษาหาความรูไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เนื้อหา บทเรียนที่
เผยแพรผานทางอินเทอรเน็ต ก็จะมีตั้งแตรายการออกอากาศสด
ตามหลักสูตรในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้ง ๖ ชั้นเรียน
การสอนภาษาจีน รายการออกอากาศสดสายอาชีพ เทปบันทึกราย
การสอนยอนหลังที่สามารถเลือกหรือกลับมาชมไดตามความ
ตองการ และรายการการศึกษาที่นาสนใจตางๆ อีกมากมาย

โครงการพัฒนาเนื้อหาความรูสําหรับเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย
(http://www.school.net.th/library)

เนื่องจากประเทศไทยยังขาดแคลนเนื้อหาความรูที่เปนของไทย
ภาษาไทยอยูมาก จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเรงรัดการพัฒนาเนื้อหา
ความรูที่เปนภาษาไทย โดยระดมความรวมมือจากครู อาจารยใน
สถาบันการศึกษาตางๆ ทั่วประเทศใหรวมกันสรางความรูเพื่อ
เผยแพรผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต ใหครู นักเรียน และบุคคล
ทั่วไป สามารถเขามาศึกษาหาความรูหรือนําไปใชใหเกิดประโยชน
ในการเรียนการสอนได เนื้อหาที่มีอยูในหองสมุดดิจิทัลนี้จะถูกจัด
หมวดหมูในแบบเดียวกับหองสมุดทั่วไป และมีระบบการสืบคนที่
สามารถชวยในการคนขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว ปจจุบันมี
เนื้อหาความรูที่พัฒนาโดยคนไทย เปนภาษาไทยอยูในหองสมุด
ดิจิทัลจํานวนกวา ๙,๓๔๖ เรื่อง นอกจากนี้ ยังไดมีการพัฒนา
เครื่องมือสรางเนื้อหาอยางงาย (Digital Library Toolkit) เพื่อชวย
อํานวยความสะดวกใหครู อาจารย และนักเรียนสามารถสรางสรรค
เนื้อหาความรู เผยแพรอยูบนอินเทอรเน็ตไดทันที
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โครงการระบบคลังขอมูลสินคาชุมชน (http://www.siamvillage.net)
เปนการใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ ในการบริหาร
จัดการขอมูลสินคาชุมชนของประเทศไทย และเผยแพรผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อทําใหทราบวามีสินคาชุมชนอยูทั้งหมดกี่
ประเภท ผลิตที่ไหน มีปริมาณเทาไร มีคุณภาพมาตรฐานหรือมี
เครือขายวัตถุดิบในการผลิตสินคานั้นอยางไร เพื่อเปนฐานขอมูลให
แตละชุมชนไดเขามาศึกษาดูวา หากตองการวัตถุดิบในการผลิตที่มี
คุณภาพและราคาถูก สามารถหาไดจากที่ใด หรือชวยใหชุมชนวาง
แผนการผลิตสินคาไดอยางมีคุณภาพ ตรงตามความตองการของ
ตลาดได สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ระหวางชุมชนขึ้น และยังสามารถสรางรายไดใหแกชุมชนทางออม
อีกดวย

๓.๓ การแกปญหาเรื่องการเขาถึงและการกระจายความรู
หากมองยอนกลับไปเมื่อสิบปกอน การใชเทคโนโลยีเพื่อการเขาถึงและกระจายความรูยังจํากัดอยูในวงแคบ ซึ่ง
ปญหาหลักที่พบก็คือ ความไมพรอมของระบบไฟฟา โทรศัพท อินเทอรเน็ต อุปกรณเทคโนโลยีที่มีราคาแพง และคน
สวนใหญในสังคมไทยยังไมชํานาญในการใชภาษาอังกฤษมากนัก ดวยปจจัยเหลานี้จึงเปนอุปสรรคในการใชเขาถึงและ
กระจายความรู
จากขอมูลแสดงสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ พบวา โรงเรียนระดับประถม
ศึกษามีคอมพิวเตอรใชงานเพียงรอยละ ๕๔ มีไฟฟารอยละ ๙๙ เขาถึงระบบโทรศัพท และอินเทอรเน็ตรอยละ ๒๖
และรอยละ ๑๒ ในขณะที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเขาถึงระบบโทรศัพท และอินเทอรเน็ตไดรอยละ ๘๓ และรอยละ
๕๔ ตามลําดับ
ตารางที่ ๔ แสดงสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๔๕
สังกัด

จํานวนโรง
เรียน

จํานวน
นักเรียน

สนง.คณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ
กรมสามัญศึกษา

๓๐,๒๒๘

สนง. คณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน
กรมอาชีวศึกษา

๗,๔๕๘

๖,๕๙๕,
๘๒๘
๒,๖๓๘,
๔๖๕
๒,๙๕๖,
๗๘๙
๕๙๗,
๖๐๙

๒,๖๖๙

๔๑๒

๑๖,๒๐๘

จํานวนสถานศึกษา
มีไฟฟา
มี
โทรศัพท
๒๙,๘๗๒
๗,๗๒๔

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

๒,๒๑๔

๑,๒๑๙

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

มีคอมพิวเตอร

มีอินเทอรเน็ต
๓,๕๘๘

ที่มา: ดัดแปลงจาก http://www.moe.go.th/operation_centre/IT45.htm
ขอมูล ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕

ดังนั้น ในการเขาถึงและกระจายความรูไปสูกลุมคนจํานวนมากในสังคมโดยอาศัยเทคโนโลยีนั้น ยอมหมายความวา
ประชาชนจะตองไดรับการสนับสนุนใหสามารถเขาถึงเทคโนโลยี หรืออุปกรณ เครื่องมือตางๆ ไดในราคาที่เหมาะสม
โดยโครงการที่จะกลาวถึงตอไปนี้ จะเปนตัวอยางความพยายามของประเทศไทย เพื่อชวยแกไขปญหาเหลานี้

๔๔

บทที่ ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเขาถึงและกระจายความรู

โครงขายทองถิ่นแบบไรสาย (Wireless Local Loop) สําหรับโทรศัพทในชนบท
เปนโครงการที่ชวยขยายโอกาสในการใชบริการโทรศัพทให
แกชุมชนชนบทหางไกล เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ตองใชเงินลงทุนสูง
และใชระยะเวลาในการติดตั้งโทรศัพทนาน และรายไดที่จะไดรับ
จากการใชบริการของชาวชนบทกลับนอยกวาชุมชนในเมืองหรือ
ชุมชนที่มีประชากรหนาแนนซึ่งมีตนทุนในการติดตั้งต่ํากวา ทําให
ผูใหบริการจึงไมอยากที่จะลงทุนติดตั้งเพื่อใหบริการโทรศัพทใน
พื้นที่ชนบท โครงการนี้ ไดนําเทคโนโลยีไรสายระบบ Wireless
Local Loop มาใชในการติดตั้งโทรศัพทซึ่งจะมีตนทุนและระยะเวลา
การติดตั้งนอยลงกวาแบบเดิมที่ใชสายทองแดงมาก นอกจากนี้
ระบบ Wireless Local Loop ยังรองรับบริการอินเทอรเน็ตในตนทุน
ที่ต่ํากวา ซึ่งจะเปนการกระตุนใหเกิดการเรียนรูตามอัธยาศัย
โดยการใชอินเทอรเน็ตในการเขาถึงขอมูลขาวสารมากยิ่งขึ้น

โครงการคอมพิวเตอรราคาประหยัด (Economy-Class PC)
เปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อชวยเพิ่มโอกาสใหแกประชาชนที่
มีรายไดนอย นักเรียน นักศึกษา ตลอดทั้งหนวยงาน หรือโรงเรียนที่
มีงบประมาณจํากัด สามารถมีคอมพิวเตอรใชในราคาที่ไมแพงเกิน
ควร โดยผลักดันใหกลุมผูผลิตคอมพิวเตอรที่มีความสามารถผลิต
และจําหนายคอมพิวเตอร ที่ไดรับการรับรองคุณภาพเนคเทคขาย
ในราคาไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ทําใหราคา
คอมพิวเตอรภายในประเทศลดลงจากป ๒๕๔๒–๒๕๔๓ ประมาณ
รอยละ ๒๐–๓๐ สงผลใหมีปริมาณผูใชคอมพิวเตอรเพิ่มมากขึ้น
อันเปนการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การพัฒนาความรูของคนในสังคมไทย ซึ่งในระยะแรกไดผลิต
จําหนายประมาณ ๑ แสนเครื่อง

ตัวอยางคอมพิวเตอร
จากโครงการคอมพิวเตอรราคาประหยัด

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

ตอมาใน พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไดดําเนินการพัฒนาใหมีการจําหนาย
คอมพิวเตอรราคาประหยัด โดยจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรใน
ราคา ๑๐,๙๐๐ บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึ่งปรากฏวาไดรับ
ความสนใจจากประชาชนเปนจํานวนมาก โดยมียอดจองเครื่อง
คอมพิวเตอรในชวง ๒ เดือนแรกสูงถึงกวา ๑๓๐,๐๐๐ เครื่อง

๔๕

โครงการโอเพนซอรส (Open Source)
เนื่องจากซอฟตแวรที่นิยมใชงานกันโดยทั่วไปยังมีราคา
แพงมาก ดังนั้นประเทศไทยจึงมีการสนับสนุนใหพัฒนาซอฟตแวร
สําหรับการใชงานในสังคมไทย ใหคนไทยไดใชซอฟตแวรที่มี
ประสิทธิภาพในราคาประหยัด โดยไมผิดกฎหมาย การใช
ซอฟตแวรโอเพนซอรส ซึ่งพัฒนาโดยคนไทย จะชวยใหตนทุน
คาใชจายทางดานซอฟตแวร ในหนวยงานหรือสถานศึกษาต่ําลง
ชวยประหยัดงบประมาณของประเทศในการนําเขาซอฟตแวรราคา
แพงจากตางประเทศ และยังเปนการชวยใหประเทศที่กําลังพัฒนา
อยางประเทศไทย สามารถพึ่งพาตัวเองไดทางเทคโนโลยี อีกทั้งยัง
นําไปสูการสรางงาน โดยเปดโอกาสใหมีการพัฒนาตอยอดไปได
อยางเสรี และนําไปสูการสรางรายไดจากรากฐานความรูของคนไทย
ดวยกัน
ตัวอยางซอฟตแวรโอเพนซอรสของไทยที่ไดพัฒนาขึ้น เชน
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องแมขาย (Linux SIS: Linux for
School Internet/Intranet Server) ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องตั้ง
โตะ (Linux TLE: Linux Thai Language Extention) ชุดโปรแกรม
สํานักงาน (Office TLE) และซอฟตแวรสําหรับการใชงานอื่นๆ
เชน โปรแกรมตกแตงภาพ (The Gimp) โปรแกรมเว็บบราวเซอร
(Mozilla) โปรแกรมดูหนัง (Xine) เปนตน ซึ่งชุดซอฟตแวร
Linux TLE และ Office TLE ไดรับการยอมรับใหนําไปใชในเครื่อง
คอมพิวเตอรที่จัดจําหนายโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ระบบบริการแปลภาษาผานเว็บอัตโนมัติ (Automatic Web Translation Services)
ในปจจุบันมีขอมูลอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตจาก
ทั่วโลกอยูประมาณ ๓ แสนลานหนา และสัดสวนของภาษา
ที่ใชบนเครือขายอินเทอรเน็ตมากที่สุดก็คือ ภาษาอังกฤษ
(ประมาณรอยละ ๖๘.๔)๙ แตเนื่องจากคนสวนใหญใน
สังคมไทยยังมีความรู ความชํานาญในการใชภาษาอังกฤษ
ไมมากนัก ซึ่งทําใหไดรับประโยชนจากเนื้อหาความรูที่มี
อยูบนอินเทอรเน็ตไดไมมากเทาที่ควร จึงมีการพัฒนา
ระบบแปลภาษาอัตโนมัติขึ้น เพื่อชวยใหแปลเนื้อหาจาก
ภาษาอังกฤษใหเปนภาษาไทย ชวยอํานวยความสะดวกให
คนไทยสามารถเขาถึงขาวสารความรูที่เปนภาษาอังกฤษ
ไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น

๙

ที่มา: ขอมูลจาก Global Online Marketing Resources, http://www.glreach.com
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ระบบแปลภาษาอัตโนมัตินี้ แมจะเปนระบบตนแบบ
ที่มีความถูกตองแมนยําเพียง ๖๐% แตสงผลทําให
คนไทยกวา ๑.๘ ลานคน (นับตั้งแตเริ่มตนให
บริการในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๓ จนถึงปจจุบัน)
ไมเสียโอกาสในการรับรูขาวสารที่เปนประโยชนเหลา
นั้น อีกทั้งยังชวยลดชองวางความเหลื่อมล้ําที่เกิด
จากอุปสรรคทางภาษา ทําใหศักยภาพของการแลก
เปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางประชาคมไทยกับ
ทั่วโลกสมบูรณยิ่งขึ้น

ตัวอยางผลการแปลเว็บไซตผานบริการของ
www.parsit.com

โครงการที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เปนเพียงมาตรการหนึ่งที่ชวยสรางโอกาสใหแกคนในสังคมไทยไดเขาถึง
เทคโนโลยีและเครื่องมือตางๆ ซึ่งไมไดแปลวาทุกคนที่ไดใชเทคโนโลยีนี้จะสามารถเขาถึง “สารสนเทศและความรู”
ไดโดยอัตโนมัติ เนื่องดวยขอจํากัดหรือเกิดปญหาบางประการที่สงผลใหไมสามารถใชประโยชนจากอุปกรณเหลานี้
ไดอยางเต็มที่ ซึ่งจะไดกลาวถึงในหัวขอตอไป

๔. บทสรุป
จากประสบการณที่ผานมา ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญในการปฏิรูปการศึกษา
ของสังคมไทย สงผลทําใหผูที่อยูนอกระบบการศึกษาหรือพลาดโอกาสในการศึกษาตอระดับสูง จํานวนกวา ๗ ลานคน
ไดอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวยขยายโอกาสในการศึกษาเลาเรียน เพิ่มพูนความรู ฝกทักษะในการประกอบอาชีพไดอยาง
ตอเนื่อง ทําใหครูและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อกลางในการเขาถึงความรู
ภายใตมาตรฐานเดียวกัน และเทคโนโลยีสารสนเทศยังเปนเครื่องมือใหแกผูเรียนทุกกลุม ทุกวัย ในการเขาสูความรูดวย
ตนเอง ทําใหรูปแบบการศึกษาทั้ง ๓ ระบบ คือ การศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ผสมผสานกลมกลืนกลายเปนการเรียนรูตลอดชีวิต นับเปนการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อยางชัดเจน
ในความพยายามที่จะใชไอทีเพื่อการศึกษาพบวามีปญหาเกิดขึ้นในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ ประการดวยกัน
ไดแก
๑. การขาดแคลนโครงสรางพื้นฐาน เนื่องจากการกระจายของเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา ยังพบวามี
ชองวางของการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศอันประกอบดวย ระบบไฟฟา โทรศัพท คอมพิวเตอร และ
บริการอินเทอรเน็ต ดังขอมูลสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป ๒๕๔๕ ไดแสดงใหปญหาความขาด
แคลนและขาดโอกาสในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศของโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ที่จําเปน
ตอการพัฒนาความรูความสามารถของเด็กนักเรียนอยูมาก โดยมีโรงเรียนที่ยังไมมีไฟฟาใชมีอยูจํานวน ๓๕๖
โรงเรียน (คิดเปนรอยละ ๒) ยังไมมีโทรศัพทจํานวน ๒๒,๕๐๔ โรงเรียน (คิดเปนรอยละ ๗๕) และยังไมมี
คอมพิวเตอรใชงานจํานวน ๑๔,๐๒๐ โรงเรียน (คิดเปนรอยละ ๔๗) เนื่องจากความขาดแคลนปจจัยทั้ง ๓

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๔๗

๒.

๓.

๔.

๕.

๔๘

ประการนี้จึงทําใหมีโรงเรียนในระดับประถมศึกษาเพียง ๓,๕๘๘ โรงเรียน (คิดเปนรอยละ ๑๒) เทานั้นที่
สามารถเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตได
การขาดแคลนเนื้อหาความรูภาษาไทย บนเครือขายอินเทอรเน็ตยังขาดแคลนเนื้อหาความรูภาษาไทยที่เปน
ประโยชน ที่จะเปนแหลงเรียนรู ชวยสนับสนุนบรรยากาศของการใฝหาความรู และตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน จากขอมูลของศูนยรวมสถิติเว็บไซตของคนไทย (ที่มา: http://www.truehits.net) พบวามีเว็บไซต
ทางดานการศึกษาอยูจํานวน ๑,๒๔๔ เว็บไซต คิดเปนรอยละ ๑๓.๐๑ จากจํานวนทั้งหมด ๙,๕๕๗ เว็บไซต
(ขอมูล ณ วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๔๖)
การขาดความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยี ผูใชเทคโนโลยียังขาดความรู ความเขาใจในหลักการของการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหไมไดใชประโยชนของเทคโนโลยีนั้นอยางเต็มประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน การ
ใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งสามารถนํามาใชไดหลายประการทั้งในดานการเรียนสอน การ
เปนแหลงความรู และการกระจายความรู แตหากพิจารณาจากสถิติจํานวนสมาชิกของโครงการ SchoolNet ที่
เขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตไดตั้งแตป ๒๕๓๘ พบวา มีโรงเรียนที่สามารถพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียนเพื่อ
การแลกเปลี่ยนความรูไมถึงรอยละ ๓๐ ของจํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
คนไทยยังใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไมคุมคากับการลงทุน จากประเด็นทั้งหมดที่กลาวมาขางตน สงผลให
คนไทยสวนใหญมักนิยมใชอินเทอรเน็ตเพื่อความสนุกสนานบันเทิง จากสถิติการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของไทย
ประจําป ๒๕๔๕ ปรากฏอยางชัดเจนวา การใชงานอินเทอรเน็ตสวนใหญของคนไทยยังเปนไปเพื่อความ
บันเทิงและเกมสถึงกวารอยละ ๖๐ ในขณะที่มีการใชงานทางดานการศึกษาเพื่อคนหาความรูอยูเพียงรอยละ
๒.๑๒ เทานั้น (ที่มา: http://www.truehits.net)
แมเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีคุณประโยชนอยางมหาศาลตอการพัฒนาการความรูใหแกคนในสังคมไทย เพื่อ
ใหเปนกําลังสําคัญในการนําพาประเทศชาติเขาสูระบบเศรษฐกิจใหม หรือระบบเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีสารสนเทศอาจเปนปจจัยเรงที่ทําใหเกิดการขยายตัวของ
ชองวางทางสังคมได เนื่องจากเกิด “ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสารสนเทศ” ซึ่งปรากฏการณดังกลาวนี้ถูก
เรียกวา “ชองวางทางดิจิทัล” หรือ “digital divide” ผลกระทบที่เกิดจากปญหานี้ อาจจะยิ่งทําใหชองวาง
และโอกาสของการเขาถึงความรู ระหวางคนในสังคมเมืองและสังคมชนบท หรือระหวางผูมีขาวสารและผูไมมี
ขาวสาร ยิ่งหางไกลกันมากยิ่งขึ้น หากปญหาความเหลื่อมล้ําดังกลาวนี้ไมไดรับการแกไขที่ดี ก็อาจจะนําไปสู
ความเหลื่อมล้ําและความเสื่อมถอยของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนาคต และบั่นทอนศักยภาพในการ
พัฒนาสังคมไทยในระยะยาวได ดังนั้น ในการปองกันเหตุการณเชนนี้ คงตองมีนโยบายระดับชาติมารองรับ
เพื่อที่จะใหประชาชนทุกคนในสังคมไดมีโอกาสในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขาถึงความรู ไดอยางเทา
เทียมกันมากยิ่งขึ้น
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ความคิดเห็นของนักวิชาการการศึกษา
ตอแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาควรพิจารณาใน ๒ ประเด็นหลัก ดังตอไปนี้
๑. เปาหมาย และวิธีการศึกษา
การศึกษาควรมุงเนนใหเกิด “กระบวนการเรียนรู” มากกวา “การทองจําความรู”
เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนกระบวนการคิดอยางเปนระบบ กระบวนการดังกลาวสามารถ
พัฒนาไดจากการริเริ่มทดลองตั้งคําถามจากสิ่งแวดลอมรอบตัว เพื่อนําไปสูการคิดคนหา
วิธีการหรือแนวทางคนหาคําตอบ และในที่สุดจึงจะตอบคําถามนั้นๆ ได ยกตัวอยางเชน
วิชาวิทยาศาสตร ซึ่งเปนวิชาที่เนนใหเกิดการเรียนรูและคนหาความจริงเชิงประจักษ ผู
สอนอาจทดลองใหผูเรียนคนหาโจทยคําถามตามแตความสนใจของตนเองจากธรรมชาติ
รอบตัวไดมากมาย เปนสวนชวยใหเกิดการคนหาความรูอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือตําราเรียนได
สําหรับการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีในปจจุบัน เมื่อเริ่มมีการเพิ่มเติมวิชาที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาไวในหลักสูตร วิชาเหลานี้ก็ถูกผนวกไปกับระบบการศึกษาที่เนนใหผูเรียนเรียนรูจากการทองจําแบบ
เดิมๆ ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนที่จะเสริมสรางศักยภาพของผูเรียนไดไมมากนัก โดยสวนใหญการเรียนการสอนมักเนนให
ผูเรียนพัฒนาทักษะการใชอุปกรณ ซึ่งเปนความรูเพียงสวนเดียวของการพัฒนาบุคลากรดานไอที
ทั้งนี้ อาจารยใหความเห็นวา เทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะตองเรียนรูทักษะในการใชงานแลว ยังควรที่จะมี
บทบาทในการเชื่อมตอและบูรณาการความรูแขนงตางๆ ได ดังนั้นการเรียนการสอนไอทีควรมี 2 ลักษณะประกอบกัน คือ
การสอนทักษะการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตโดยตรง เพื่อใหผูเรียนสามารถใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสได และ
การสอนการประยุกตใชไอทีในฐานะเปน “เครื่องมือ” ในการแสวงหาหรือบูรณาการความรูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูที่
เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
ดังนั้น สถาบันการศึกษาตางๆ ควรที่จะสรางแนวทางการเรียนการสอน โดยเริ่มตนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยพัฒนา
เนื้อหาและหลักสูตรการเรียนการสอน ใหสามารถใชไอทีเพื่อคนหาความรูอื่นๆ และตอบสนองตอโจทยปญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในชีวิตประจําวันภายใตสถานการณและบริบทแวดลอมตางๆ อยางหลากหลายได หรือเปนการใหความสําคัญกับความ
ตองการนําไปใชงานจริง ซึ่งในที่สุดแลวจะนําไปสูการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมของพื้นที่เฉพาะแตละแหงได ความรูที่ผูเรียน
จะไดรับจึงไมใชความรูจากสวนกลางแตเพียงอยางเดียว
นอกจากนั้น การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อกิจกรรมการพัฒนาหรือการเรียนรูใดๆ ยังตองคํานึงถึงวา ไอทีแตเพียง
อยางเดียวคงไมสามารถชวยใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายได แตการดําเนินงานควรตั้งอยูบนแนวทางที่เหมาะสมกับ
สถานการณและสภาพปญหานั้นๆ โดยใชไอทีในฐานะ “เครื่องมือ” หนึ่งที่จะชวยอํานวยความสะดวกของกิจกรรมบาง
รูปแบบได
๒. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สําหรับปญหาการกระจายโอกาสการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานั้น โรงเรียนและสถาบัน
การศึกษาหลายแหงยังคงขาดโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยี ในขณะที่สถาบันการศึกษาอีกหลายแหง มีเครื่องมือและ
อุปกรณ แตประสบปญหาวาบุคลากร ผูทําหนาที่ดูแลไมมีความพรอม ขาดศักยภาพในอันที่จะดูแลรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณตางๆ ไดเมื่อเกิดปญหา ทําใหไมสามารถใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเหลานั้นไดอยางยั่งยืน
ดังนั้น อาจารยใหความเห็นวา การแกไขปญหาดังกลาวควรที่จะจัดระบบการบริหาร เพื่อการกระจายโอกาสการเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ดี โดยเนนยุทธศาสตรเชิงคุณภาพ ไมใชเชิงปริมาณ กลาวคือ ภาครัฐไมควรที่จะเนน
การกระจายแจกจายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสราคาแพงอยางปูพรมไปทั่วทุกพื้นที่ แตอาจใชกลยุทธ “หองเรียนเคลื่อนที่”
(Mobile Car) โดยใชรถเปนพาหนะนําเครื่องมือทันสมัย พรอมกับบุคลากรที่มีความรูความสามารถทั้งในเชิงการสอน และ
การดูแลรักษาเครื่อง และหลักสูตร เนื้อหาตางๆ ที่อาจจัดทําในลักษณะเว็บแหง (การบรรจุความรูจากอินเทอรเน็ตใหอยู
รูปแบบ CD-ROM) ตระเวนสอนใหกับนักเรียนในพื้นที่ตางๆ และจะหมุนวนกลับมาสอนยังโรงเรียนเดิมตามกําหนดระยะ
เวลา การจัดรูปแบบบริหารจัดการเชนนี้ จะชวยใหมีเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถดูแลรักษาอุปกรณอยางตอเนื่อง และ
สามารถกระจายโอกาสในการเขาถึงความรูในพื้นที่ซึ่งหางไกลขาดแคลนอุปกรณ ไมมีเครือขายเชื่อมตออินเทอรเน็ตได
ที่มา: จากการสัมภาษณ ดร.กฤษณพงศ กีรติกร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๖
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๑. บทนํา
ความออนแอของชุมชนและระบบตางๆ ของสังคม เปนสาเหตุหนึ่งของปญหาความยากจนในประเทศไทย
ความออนแอดังกลาวเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุ เชน การขาดความสามัคคีของคนในชุมชนและสังคม ปญหายาเสพติด
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ ความดอยคุณภาพทางการศึกษา การขาดความรู
ในเรื่องตางๆ ทําใหไมสามารถปรับตัวรูเทาทันวิทยาการสมัยใหม รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการที่ดอย
ประสิทธิภาพ เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนผลักดันใหประเทศไทยเขาสูภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจและสังคม
ดังนั้นหนทางหนึ่งในการแกปญหาความยากจนคือการเสริมสรางพลังประชาชนและชุมชนใหเขมแข็ง ซึ่งหมายถึง
การดูแล รักษา และปกปองชุมชนไมใหเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง ในขณะเดียวกันก็เสริมสรางความรู
เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนใหชุมชนสามารถสรางความเขมแข็งใหตนเอง เกิดการเรียนรูตอการแกปญหาภายในชุมชนเอง
เกิดระบบการบริหารจัดการภายในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เปน “ชุมชนเขมแข็ง” ที่นําไปสูการพึ่งพาตนเองในระยะยาว
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙
ไดมุงเสริมสรางฐานรากของสังคมใหเขมแข็ง โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม รวมทั้งยุทธ
ศาสตรการปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ “การเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน” และการพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู เนนการพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง ใหเปนรากฐานที่มั่นคงของ
สังคม มีการระดมพลังแกปญหาและพัฒนาชุมชนที่ทุกฝายในสังคมมีสวนรวม มีการพัฒนาเมืองนาอยู และชุมชนนาอยู
โดยสรางสภาวะแวดลอมที่ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตของคนในเมืองและชุมชนใหเกิดความสงบ สะดวก สะอาด
ปลอดภัย มีระเบียบวินัย รวมทั้งสรางองคความรูที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให
เขมแข็ง พึ่งตนเองได ตลอดจนสรางกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนนาอยูอยางตอเนื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในดานตางๆ รวมถึงการเสริมสรางพลังประชาชนและชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการ
ประยุกตใชองคความรูตางๆ ที่มีอยูเดิม รวมทั้งองคความรูใหมๆ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และประหยัดมากขึ้น
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ ไดกําหนดเปาหมายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาในดานสังคมใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๘๑๐ โดยมีเปาหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ําของ
สังคมอันเปนผลเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู ซึ่งหมายถึงการพัฒนาให
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปดีขึ้นและใกลเคียงกันมากที่สุด เพื่อกอใหเกิดเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่มี
คุณภาพ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูชุมชนจึงมีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไดอีกทางหนึ่ง เชน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเผยแพร แลกเปลี่ยน และเขาถึงขอมูลขาวสารความรูที่เปนประโยชนและเหมาะสมกับความตองการ
ของชุมชน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศชวยทําระบบบัญชีชุมชนใหมีความสะดวกรวดเร็ว และถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น
การสงเสริมและพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของชุมชนเพื่อสรางเศรษฐกิจที่เขมแข็ง ชวยใหมีรายรับจากสินคา
ชุมชนและการทองเที่ยวมากขึ้น เปนตน
๑๐

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗๘ รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง
พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและระบบสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาจังหวัดที่มีความพรอม ใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น
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๒. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๔๙) ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ
ไทยในอนาคต ๒๐ ป มีจุดมุงหมายมุงเนนการแกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของ
ประเทศ ใหเกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย” โดยกําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค เพื่อมุง
พัฒนาสู สังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ๑๑ ใน ๓ ดานคือ “สังคมคุณภาพ” “สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู”
และ “สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน” ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขา
มามีบทบาทอยางมาก กลาวคือ เทคโนโลยีสารสนเทศเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญประการหนึ่งที่กอใหเกิดการพัฒนาอยาง
เปนรูปธรรม ดังจะเห็นไดจากโครงการตางๆ ของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่จะนําประโยชนของ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อพัฒนาสู “สังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ” ทั้ง ๓ ดาน ดังตอไปนี้

๒.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางสังคมคุณภาพ
เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการพัฒนาสูสังคมคุณภาพ โดยใชเปนเครื่องมือชวยในการเสริมสรางให
คนในสังคมมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดลอมที่ดี เศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็งและมีขีดความสามารถ
ในการแขงขันที่ดี รวมทั้งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและสมดุลกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
โครงการในประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสูสังคมคุณภาพ เชน

โครงการศูนยบริการสารสนเทศชุมชน (Telecenter)
ศูนยบริการสารสนเทศชุมชน เปนโครงการที่ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
จัดตั้งขึ้น โดยมีแนวคิดวาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเปนสิ่งที่มีราคาสูงสําหรับคนในชนบท เกินกําลังที่จะหาซื้อมาเปน
ของสวนตัว ดังนั้นการจะทําใหชุมชนเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศไดจึงนาจะเริ่มตนจากการทําใหสิ่งเหลานี้เปนของ
สาธารณะที่ทุกคนในชุมชนสามารถมาใชประโยชนรวมกันได เพื่อใหเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปนวิธีการสื่อสารรูปแบบ
ใหมที่ประหยัดรายจาย สามารถเชื่อมตอไปยังชุมชนที่อยูหางไกล เปดโอกาสใหชาวบานสามารถติดตอกับโลกภายนอก
ไดจากทองถิ่นของตนผานทางดวนขอมูลระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เนนความสําคัญใหชุมชนเหลานั้นไดรับขอมูลขาว
สารอันถูกตอง สะดวก รวดเร็ว เปนการปูพื้นฐานชุมชนในระดับรากหญาใหเกิดองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรางความตื่นตัวในการเรียนรูนวัตกรรม และนําองคความรูที่ไดไปใชพัฒนาผสมผสานใหเกิดประโยชนตอตัวชุมชนเอง
เปนหลัก
โครงการศูนยบริการสารสนเทศชุมชน ไมเพียงสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต และอุปกรณ
ตางๆ สําหรับจัดตั้งศูนยฯ ขึ้นมาเทานั้น แตยังเนนใหเกิดกิจกรรมการอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูชุมชน
สงเสริมกระบวนการประชาคม กระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น สามารถบริหารจัดการและใช
ประโยชนจากนวัตกรรมเหลานี้ไดดวยตนเอง ไมตองเฝารอพึ่งพิงความชวยเหลือจากภายนอก ทองถิ่นเกิดกระบวนการ
พัฒนาจากภายใน รูจักประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางสรรควัฒนธรรมทองถิ่น หรือภูมิปญญา
ชาวบานใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน
ดังนั้นเพื่อการคนหารูปแบบการดําเนินงานของศูนยบริการสารสนเทศชุมชนที่เหมาะสม กอนจะพัฒนาระบบ
ดังกลาวไปสูการเปนตนแบบของศูนยบริการสารสนเทศชุมชนในประเทศไทย โครงการฯ จึงดําเนินการคัดเลือกชุมชน
๔ แหง เปนตัวแทนของประเทศ เพื่อรวมดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการสารสนเทศชุมชนนํารอง ไดแก

๑๑

สรุปสาระสําคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙, “วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ”

http://www.nesdb.go.th/Interesting_menu/progress_plan9/
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๕๑

๑. “บานฟอนเทเลเซ็นเตอร” โรงเรียนชุมชน
บานฟอนวิทยา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง
๒. “เกวียนหักอินเทอรเน็ต” ศูนยเศรษฐกิจชุมชน
ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี
๓. “บานอินเทอรเน็ต” ที่ทําการกลุมออมทรัพยสตรี
ทอผาไหมเพื่อการผลิต บานสวายจะ ต.สวาย
อ.เมือง จ.สุรินทร
๔. “ศูนยบริการอินเทอรเน็ตทาตาล” องคการ
บริหารสวนตําบลทาตาล ต.ทาตาล
อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
ศูนยบริการสารสนเทศชุมชนดังกลาว ดําเนินการใหบริการตางๆ ที่จะทําใหประชาชนไดรับประโยชนจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดแก
- บริการโทรศัพทโทรออกและรับสาย
- บริการรับและสงโทรสาร
- บริการอินเทอรเน็ตและการใชประโยชนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) กระดาน
ขาวอิเล็กทรอนิกส และบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขั้นตน
- บริการที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องอํานวยความสะดวก เชน การจัดทําเอกสารตางๆ การทําสื่อโฆษณา
ปายประชาสัมพันธ และใบปดประกาศ
- บริการขอมูลเพื่อการทองเที่ยวภายในชุมชนและภูมิภาคใกลเคียง
- หองเรียนไอที ศูนยการเรียนการสอนทางไกล ฝกอบรมการใชเครื่องมือสื่อสาร
- หองสมุดไอที แหลงคนหาและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกชุมชน เชน การเผยแพรขอมูล
สาธารณสุข การพยากรณอากาศ ราคาผลิตผลพืชไร ปริมาณน้ําในเขื่อน ความรูในทางเกษตร เปนตน
- หองประชุมชุมชน ศูนยโสตทัศนศึกษา การประชุมอิเล็กทรอนิกส
นอกจากบริการตางๆ ดังกลาวแลว โครงการศูนยบริการสารสนเทศชุมชนยังเนนใหเกิดกิจกรรมการอบรมความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูชุมชน สงเสริมกระบวนการประชาคม กระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
สามารถบริหารจัดการและใชประโยชนจากนวัตกรรมเหลานี้ไดดวยตนเอง ไมตองเฝารอพึ่งพิงความชวยเหลือจากภาย
นอก ทองถิ่นเกิดกระบวนการพัฒนาจากภายใน เกิดเปน “สังคมคุณภาพ” ที่รูจักประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน
หลังจากเริ่มดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการสารสนเทศชุมชนนํารองทั้ง ๔ แหงไปเมื่อตนป ๒๕๔๕ จนถึงปจจุบัน
(กันยายน ๒๕๔๖) ทําใหชุมชนในแตละพื้นที่ไดรับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น มีการจัดทําเว็บไซต
เผื่อเผยแพรผลิตภัณฑของชุมชนและสถานที่ทองเที่ยว จัดฝกอบรมใหคนในชุมชนไดรับความรูดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศอยางทั่วถึง เกิดการประสานงานและรวมมือกันระหวางชุมชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกที่ให
การสนับสนุนและชวยเหลือในดานตางๆ และที่สําคัญคือเกิดความรวมมือระหวางชุมชนดวยกันเองเพื่อชวยกันแกไข
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนรวมกันหาแนวทางในการบริหารจัดการศูนยบริการสารสนเทศชุมชนเพื่อ
ใหสามารถพึ่งตนเองไดในอนาคต
ระยะเวลาที่ผานมา ศูนยบริการสารสนเทศชุมชนนํารองทั้ง ๔ แหง ไดแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัด
การศูนยฯ ดวยชุมชนเองในระดับที่นาพอใจ และมีแนวโนมที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ เนคเทค
จึงไดดําเนินการสงมอบโครงการฯ ใหกับชุมชนทั้ง ๔ แหง ในงานสงมอบโครงการเทเลเซ็นเตอร “ไอทีเพื่อชุมชน:
กาวตอไปที่ยั่งยืน” เพื่อใหชุมชนไดดําเนินการโครงการตอไปใหเกิดความยั่งยืน และเปนตนแบบของการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาสูสังคมคุณภาพ และสังคมแหงการเรียนรูตอไปในอนาคต

๕๒

บทที่ ๕ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางพลังประชาชนและชุมชน

รูปที่ ๖ ภาพความคิด “ศูนยบริการสารสนเทศชุมชน” จากมุมมองของชุมชน

“จากบันทึกการใชงานศูนยฯ บอกชัดเลยวาคนใชบริการมีมาก แตจํานวนเครื่อง
ไมเพียงพอ การที่เครื่องไมพอใชทําใหนาดีใจอยูอยางหนึ่ง เพราะแสดงวาชุมชนเริ่ม
ตื่นตัว เห็นความสําคัญของไอที เลยเปนที่มาของโครงการผอนคอมพิวเตอร

นางสาว พรรณี สรอยแกว
เจาหนาที่ศูนยบริการสารสนเทศชุมชน
“บานฟอนเทเลเซ็นเตอร”

กํานันเฉลย สินสวัสดิ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนยบริการ
สารสนเทศชุมชน “บานอินเทอรเน็ต”
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คณะกรรมการศูนยไดลงความเห็นรวมกันวา ควรทําการเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร
โดยใชรายไดของศูนยฯ ที่มีอยู มาเริ่มผอนคอมพิวเตอรจํานวน ๒ เครื่อง ในราคา
เครื่องละ ๑๘,๐๐๐ บาท ดาวน ๖,๐๐๐ บาท ผอนตอเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เปน
เวลา ๖ เดือน และอนาคตคาดวาจะทําโครงการลักษณะนี้ตอเนื่องอีก เพราะเปน
การขยายศูนยฯ รองรับความตองการการเรียนรูไอทีที่เกิดขึ้นกับชุมชน ถาทองถิ่น
กลาที่จะมาเรียนรูไอทีกันมากขึ้น เทากับชวยใหชุมชนของเราฉลาดมากขึ้น ถาความรู
เขามีมากขึ้น ปากทองก็จะดีขึ้น ชีวิตความเปนอยูก็จะดีขึ้นแนนอน”

“เทเลเซ็นเตอร ที่บานสวายเราเรียกชื่อเลนวา บานอินเทอรเน็ต เปนโครงการ
ที่มีประโยชนกับทองถิ่นมาก ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของทั้งชุมชน สอน
แงมุมใหไดคิดวา การรูจักใชคอมพิวเตอรดีกวาการมีคอมพิวเตอรไวใช การทําให
ไอทีเขาไปใกลชิดชาวบานดีกวาการลากใหชาวบานเขามาใกลชิดไอที ชุมชนมี
สวนรวมดีกวาชุมชนมีสวนรับรู ความรูสึกเปนเจาของดีกวาความตองการเปนเจาของ
เพราะเปาหมายที่พยายามไปใหถึงไมใชคําวา รานอินเทอรเน็ตคาเฟ หากแตเปนคําวา
ศูนยบริการสารสนเทศชุมชน”

๕๓

นายสมพร พัฒนาพาณิชยผล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนยบริการสารสนเทศชุม
ชน “เกวียนหักอินเทอรเน็ต”

“อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีที่ดีและเปนประโยชนมาก แตชาวบานยังไม
คอยรู ยังใชกันไมเปน ชาวบานยังไมรูเลยวาจะขายมังคุด ขายทุเรียน ผานอินเทอร
เน็ตไดอยางไร การมีเทเลเซ็นเตอรมาตั้งที่นี่ คิดวาจะชวยใหชาวบานไดรูจัก
ประโยชนของการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมากขึ้น
แตการที่จะใหชาวบานเห็นความสําคัญของไอที ตองทําใหเห็นวาศูนยฯ นี้มี
ประโยชนจริง สิ่งที่ทําอยูตอนนี้คือการนําเด็กนักเรียนในชุมชนมาเรียนรู และฝก
หัดการใชคอมพิวเตอรที่ศูนยฯ เพื่อแสดงใหเห็นวามีการเรียนกันอยางจริงจัง และ
ไดผลดี เมื่อชาวบานหรืออาจารยทั้งหลาย ทราบวามีกิจกรรมที่เปนประโยชนก็จะ
เห็นความสําคัญ และเกิดความรวมมือไดงายขึ้น อาจชวยหาเครื่องคอมพิวเตอรมา
เพิ่ม ชวยในเรื่องการแกไข ซอมเครื่องที่เสียอยู ชาวบานก็จะรูสึกวาตนเองไดมีสวน
รวม มีความรูสึกเปนเจาของเกิดขึ้น เรียกไดวาศูนยฯ แหงนี้ทําใหเกิดความรวม
มือกันในชุมชน และจะชวยพัฒนาใหชุมชนมีความเข็มแข็งมากขึ้นในอนาคต”

“ที่ทาตาล เราจัดอบรมคอมพิวเตอร โดยคิดกันวาทํายังไงจะหาหลักสูตรที่
เหมาะสมกับชุมชน เขาใจงาย ภาษาเปนชาวบาน เลยปรึกษากับ กศน. ชวยกันทําคูมือ
การเรียนการสอนสําหรับชาวบานขึ้นมา มีใบงานเปนแบบฝกหัด ไอทีจะเขาถึงชาวบาน
ได ตองมีหลักสูตรที่เขาใจชาวบาน

นายอานนท มงคล
ประธานอบต.ทาตาล และประธานศูนย
บริการสารสนเทศชุมชน “ศูนยบริการอิน
เทอรเน็ตทาตาล”

พระครูโสภณสิริพัฒน
เจาอาวาสวัดทาตาล

๕๔

ผมกําลังคิดกลับกันวา เราตองไมมองไอทีเปนศูนยกลาง ไมใชมองวาไอทีจะไป
เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนไดยังไงเทานั้น แตมองวาความรูสึกเปนเจาของ การมี
สวนรวมของคนในชุมชนตางหากที่จะพัฒนาใหชาวบานเขาใกลไอทีไดงายและรวดเร็ว
ขึ้น เราถึงเรียกไดวานี่คือศูนยการเรียนรูไอทีชุมชนที่แทจริง สิ่งเหลานี้จะเกิดได
ชุมชนตองมีพลังและความเขมแข็งเปนปจจัยสําคัญ”

“ตอนนี้ใครไมสนใจเรื่องไอที รับรองไมทันกิน เพราะไอทีชวยใหชุมชนทันเหตุ
การณ ไมงั้นเหมือนชุมชนถูกคนอื่นเขาหลอกอยูตลอดเวลา เพราะความไมรู ฉะนั้น
ไอทีจึงมีประโยชน เพราะชวยเปดโอกาสใหชุมชนแสวงหาความรูไดดวยการพึ่งตนเอง
พอความรูมี ปญญามันก็เกิด ปากทองก็สบาย ถาอยูไดไมเดือดรอน ทุกคนก็จะทําสิ่ง
ดีงามใหเกิดประโยชนแกสังคม ไอทีชวยสรางคนไมมีความรู ใหมีความรูความ
สามารถ สรางคนใหมีคุณภาพ เมื่อทองถิ่นเกิดคนคุณภาพ ก็เกิดผูนําที่ดี ความเขม
แข็งของชุมชนจึงเกิดไดดวยไอที เราตองสนับสนุนชุมชนใหเรียนรูไอที ใหคนตาดําๆ
ในชุมชนไดมีสมองมากขึ้น แตเรื่องสําคัญสุดคือ การใชไอทีตองใชอยางมีธรรมะ
มีสติสัมปชัญญะ ไอทีจึงเกิดประโยชน”

บทที่ ๕ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางพลังประชาชนและชุมชน

ระบบบัญชีชุมชน
ระบบบัญชีชุมชน เปนการประยุกตใชระบบบัญชีกับความรูเทคโนโลยีสาร
สนเทศใหเหมาะสมกับสังคมชนบท โดยตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการทํา
ระบบบัญชีชุมชนคือ นางสนิท ทิพยนางรอง (นานอย) ผูดําเนินการศูนยสงเสริม
การเรียนรูดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต บานลิ่มทอง ต.หนองโบสถ
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย และนางอารี อินทรมาปน (นาติ๋ม) ผูจัดทําบัญชีรานคา
ชุมชนบานสามขา ต.หัวเสือ อ.แมทะ จ.ลําปาง
ชุมชนบานลิ่มทองของนานอย และชุมชนบานสามขาของนาติ๋ม ซึ่งประสบ
ปญหาหนี้สิน ไดนําการเรียนรูเรื่องระบบบัญชีรวมกับการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีมาใชในการแกปญหาหนี้สินที่เกิดขึ้น โดยมีนานอยและนาติ๋มเปน
ผูริเริ่มในการจัดทําระบบบัญชีขึ้นกอนจากการแนะนําของศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนภาคเหนือ จ.ลําปาง และมูลนิธิศึกษาพัฒน
ดวยความอดทนและพลังแหงการเรียนรูของทั้งนานอยและนาติ๋ม จึงเปนตัวอยางจุดประกายใหกับชุมชน และทํา
ใหชุมชนไดตระหนักวาการเรียนรูมีความสําคัญอยางมาก ดังคํากลาวของนานอยวา “ถนนสายปญญานี้มันแคบ แตไอที
ชวยขยายโอกาสการเขาถึงความรูใหกับชาวบานได เพราะไมมีอะไรสามารถปดกั้นความตองการที่จะเรียนรูได การเรียนรู
นั้นไมมีคําวาสายเกินไป”
กุญแจสําคัญที่ทําใหการแกปญหาหนี้สินชุมชมไดผล คือการเรียนรูเรื่องระบบบัญชีและการใชประโยชนจากไอที
รวมกัน ระบบบัญชีชวยใหชาวบานรูรายได-รายจายของตนเองชัดเจน รูวารายไดมาจากไหน รายจายใดเกินจําเปน อะไร
ที่ควรประหยัด ปญหาเกิดจากอะไรบาง สาเหตุของหนี้สิน วิธีการหลุดจากเงินกูและดอกเบี้ย แนวทางการปลดหนี้ ระบบ
บริหารจัดการ แนวคิดในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเองใหชุมชน
สวนไอที อยางเชน โปรแกรมฐานขอมูล (database) หรือโปรแกรมตาราง
ทํางาน (spread sheet) ใชเพื่อชวยจัดระเบียบ สรางความถูกตอง แมนยํา และ
รวดเร็วของขอมูล ขยายโอกาสการเรียนรูใหชาวบาน เปดโลกของขอมูลสูชุมชน
นําความรูไปสรางระบบจัดการที่มีพัฒนาการและเปยมประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประยุกตใชระบบบัญชีกับความรูเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมกับ
สังคมชนบท ถือเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยลดปญหาความยากจนอยางไดผลจริง
สามารถสรางแนวคิดใหชาวบานเรียนรูการแกปญหา หันมารวมมือกัน เห็นความ
สําคัญของพลังทองถิ่น เปนการพัฒนาศักยภาพของชุมชน เพื่อกาวไปสู “สังคม
คุณภาพ” ที่ชุมชนมีความเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพราะ “หัวใจของระบบบัญชีที่ดี ไมไดอยูที่การตีเสนใหตรง เขียนไดเปนระเบียบเรียบรอย ปอนขอมูลใส
คอมพิวเตอรไดถูกตอง แตอยูที่ จะนําระบบบัญชีนั้นมาคิดตอยังไง จะนําภาพรวมและมุมมองที่ได มาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดไดอยางไร” ชีวิตของนานอยและนาติ๋ม เกษตรกรรากหญาที่อดทนเรียนรูจนประสบความสําเร็จ คงแสดงพลังเล็กๆ
ที่ยิ่งใหญ ใหทุกคนตระหนักและเห็นเปนแบบอยางไดเปนอยางดี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๕๕

นางอารี อินทรมาปน (นาติ๋ม)

นางสนิท ทิพยนางรอง (นานอย)

๕๖

“เฝารานคาชุมชนใหมๆ เจอคนอื่นเขาดูถูกน้ําตายอยเลยนะ เพราะฉันเคย
แตทําไรไถนา เขียนหนังสือไมเกง เรียนแคป.๒ คิดเลขไมเปน พูดจาไมเพราะ
นับเงินทอนชา แตฉันคิดวาคนเราทําผิดพลาดกันได ถาฉันไมรู ฉันยิ่งตองอดทน
พยายามเรียนรูใหได หัดจนทําระบบบัญชีรานคาเปน ตองจดบันทึกทุกวัน
ตอนฉันเห็นคอมพิวเตอรครั้งแรก เพราะมาเฝาลูกที่ศูนยฯ เฝาไปเฝามาลูก
ชวนใหเลนคอมพิวเตอร สอนเลนเกมส พอลองดู กดปุบมันวิ่งจูด ลุกยืนเลย
กลัวตัวสั่น หนีกลับบาน
ทีนี้ดร.สุชิน ถามวาเอาเครื่องคอมพิวเตอรมั๊ย มาไวที่ราน เวลาทําบัญชีจะได
เร็วและถูกตอง ฉันนึกดูมันมีประโยชน เลยเอาดวย แตคิดในใจนะวาเอามาแลวจะ
ใชยังไง ความรูก็ไมมี
ไดลูกสาวเปนคนชวยหัดให ฉันลองจิ้มดู กลัวไปหมด กลัวเครื่องพัง
กลัวทําเสีย กลัวขอมูลหายสิ ทําใหมๆ ชามาก งานก็เยอะ หัดเอาตอนบาย เพราะ
ลูกคานอยหนอย ลองสูกับมันดู คิดวาเครื่องพังเขาก็มาซอมใหเอง กึ่งกลากึ่งกลัว
ดีใจวาเรียนคอมพิวเตอรกับเขาไดนอยๆ นึง ไดชวยชุมชน คอมพิวเตอรมัน
ไวดี มีประโยชน ถาเด็กรุนใหมๆ ไดเรียนรูจะดีมากๆ อยากใหชาวบานเห็นฉันเปน
ตัวอยาง ถาอางวากลัวและไมรู มันก็ไมเปน ขนาดโงๆ อยางฉันยังเรียนได คนอื่นก็
ตองเรียนได ถารูวาไอทีมีประโยชน เราตองพยายามชวยกัน ชุมชนถึงจะพัฒนา
ถาเราไมชวยตัวเองกอนแลวใครจะมาชวยเรา”

“นานอยรูแคป.๔ แตหัดทําบัญชีครัวเรือน เพราะอยากรูวิธีที่ทําใหครอบครัว
หลุดจากความยากจน ระบบบัญชีชวยใหรูรายรับรายจายในครอบครัว สิ่งไหนควร
ประหยัดลงบาง สอนใหเรารูจักอยูอยางพอเพียง ตอนแรกทําบัญชีดวยมือเขียนลง
สมุดกอน ตอมาถึงพิมพขอมูลเก็บเขาคอมพิวเตอร ชาวบานเห็นแลวไมเขาใจ หัวเราะ
ดูถูกกันใหญ นานอยแอบรองไหคนเดียว แตตองสูกัดฟนทน
นานอยดีใจมากที่ไดเรียนรูคอมพิวเตอร ถึงจะยากตรงที่เราไมรูหนังสือ แตก็ทา
ทายใหอยากเรียนรู ยิ่งไดดูขอมูลตางๆ ทางอินเทอรเน็ต ตื่นเตนมากเพราะไดรูจักโลก
กวาง ไอทีชวยใหบัญชีที่นานอยทําเกิดระบบ รวดเร็วแมนยํา และเปนประโยชนกับชีวิต
ประจําวัน
นานอยจึงแนะนําการทําบัญชีครัวเรือนใหเพื่อนบานที่สนใจ การเรียนรูรวมกัน
ทําใหชาวบานหันมาเปลี่ยนแปลงการใชจายในครัวเรือน รูจักประหยัดมากขึ้น หนี้สิน
เริ่มลดลง การตอสูเพื่อเรียนรูของนานอยทําใหชุมชนเห็นความสําคัญ จึงรวมกันทํา
ระบบบัญชีกลุมสหกรณรานคาชุมชน บานลิ่มทอง ขึ้นมา
ชาวบานมักมองตัวเองไมมีคา เพราะไมมีความรู แตระบบบัญชีและไอที สอนให
ชาวบานคิดที่จะเรียนรูดวยตัวเองตลอดชีวิต เปนความคิดที่มีคาอยางหาที่เปรียบไมได
ทําใหชาวบานรูจักพัฒนาวิธีการแก ปญหาของทองถิ่น มีความเปนอยูที่ดีขึ้น ไมเปนหนี้
เปนสินใคร เกิดความสามัคคี สรางเปนพลังประชาคมที่เขมแข็ง และสามารถพึ่งตน
เองได”

บทที่ ๕ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางพลังประชาชนและชุมชน

ดร.สุชิน เพ็ชรักษ
ผูอํานวยการโครงการ Constructionism Lab
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ จ.ลําปาง

“นานอย นาติ๋ม เปนกรณีศึกษาที่มหัศจรรย นายินดีมากที่เราสามารถ
พัฒนาบุคลากรระดับรากหญาใหใชประโยชนจากไอทีเปน จากชาวบานความรู
นอย คนหนึ่งเรียนแคป.๒ อีกคนเรียนแคป.๔ เคยแตทําไรไถนา ความอดทนสู
ชีวิต การเปดใจเรียนรู ทําใหทั้งสองคนสามารถจัดทําระบบ บัญชีครัวเรือน และ
บัญชีรานคาชุมชน ไดดวยคอมพิวเตอร สะทอนใหเห็นวาชาวบานนั้นมีความคิด
ความสามารถ เราแคตองแนะนํากระบวนการคิดที่เปนระบบใหเขา เพราะไอที
ใชพัฒนาคนได แตใชสรางคนไมได หากเราจะสรางภาคชนบทไทยใหเขมแข็ง
ตองหลอหลอมกระบวนการเรียนรูและวิธีคิดใหเขา อยางนานอย นาติ๋ม ถือเปน
ตัวอยางความสําเร็จที่ชัดเจน และนาภาคภูมิใจแทน”

๒.๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญในการเขาถึงขาวสาร ความรู มาชวยในการ
พัฒนาสังคม เพื่อเปดโอกาสใหทุกคนสามารถเขาถึงความรู ไดเรียนรูและรูจักคิด มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และรู
เทาทันโลก ตลอดจนสามารถสั่งสมทุนทางปญญา รักษาและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางเหมาะสม เปน “สังคม
แหงภูมิปญญาและการเรียนรู”
แนวทางสําคัญประการหนึ่งในการสรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู คือการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิด
ขึ้นในสังคม เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาใหคนในสังคมมีความสามารถในการเรียนรูสูง เกิดการคิดอยางเปนระบบ
ตัวอยางเชน กระบวนการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางสรรคดวยปญญา (constructionism) ซึ่งสามารถนํามาปรับใชไดกับ
สังคมไทย
“การสรางสรรคดวยปญญา” เปนทฤษฏีการศึกษาที่มีความเชื่อวาความรูไมใชมาจากการสอนของครูหรือผูสอน
เพียงอยางเดียว แตความรูจะเกิดขึ้นและสรางขึ้นโดยผูเรียนเอง เปนความรูที่ผูเรียนไดจากการลงมือกระทําดวยตนเอง
(learning by doing) เปนกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดสรางองคความรูจากสิ่งที่มีอยู และพัฒนาตอยอดไปดวยตัว
ของผูเรียนเอง ซึ่งผูเรียนสามารถสรางความคิดของตนเองออกมาเปนรูปธรรมโดยใชสื่อการสรางความรูดวยตนเอง และ
ถายทอดใหผูอื่นเขาใจความคิดของตนเองได ตลอดจนนําความคิดเดิมไปสรางความรูใหมตอไป ไมมีที่สิ้นสุด
การสงเสริมการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางสรรคดวยปญญา จึงควรใหผูเรียนแตละคนมีโอกาสลงมือสรางสิ่งตางๆ
ตามโครงการที่ตนเองเลือก คอยๆ ปรับและแกปญหาจนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเมื่อ
ไดรับประสบการณตรงหรือลงมือทําดวยตนเอง ไดมีสวนรวมในการสรางที่มีความหมายกับตนเอง ทําใหผูเรียนสามารถ
เชื่อมโยงผสมผสานความรูระหวางความรูใหมกับความรูที่มีอยูเดิมและสรางเปนองคความรูใหมขึ้นมา การลงมือทําดวย
ตนเองโดยการไดทําสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจ ซึ่งในขณะที่ทําสิ่งที่ตนเองสนใจหรือชอบก็จะไดความรูจากกระบวนการที่
ทําไปพรอมๆ กัน
สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือไดวาเปนเครื่องมือชวยในการเรียนรูใหกวางขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น ชวยให
สามารถคนหาขอมูล (data) รวบรวมใหเปนขาวสารที่เปนประโยชน (information) อันจะนําไปสูองคความรู
(knowledge) ปญญา (wisdom) และนวัตกรรม (innovation) ที่มีคาสําหรับตัวเองและชุมชนในที่สุด
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โครงการในประเทศไทยที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการพัฒนาการเรียนรูของชุมชนเพื่อนําไปสูสังคมแหง
ภูมิปญญาและการเรียนรู มีอยูดวยกันหลายโครงการ เชน

ศูนยคอมพิวเตอรชุมชนบานสามขา (Samkha Constructionism Lab)
ชุมชนบานสามขา ต.หัวเสือ อ.แมทะ จ.ลําปาง เปนชุมชนเขมแข็งตัวอยางที่นําทฤษฎีการสรางสรรคดวยปญญา
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการแกปญหาความยากจนที่เกิดจากการกูหนี้ยืมสิน จนกลายเปนปญหาหนี้สินของ
ชุมชน
มูลนิธิศึกษาพัฒนและมูลนิธิไทยคม ไดนํากระบวนการคิดตามวิธี “การสรางสรรคดวยปญญา” มาสูชุมชน เปน
เสมือนประภาคารปญญาที่สรางแนวคิดใหชาวบานไดเรียนรูตนตอปญหาของตนเอง รวมกันหาวิธีแกไข กลาคิดกลาทํา
และกลาเรียนรู
การเขาคายคอมพิวเตอรที่ หองปฏิบัติการการสรางสรรคดวยปญญา
(constructionism lab) ณ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ จ.ลําปาง
นับเปนจุดเปลี่ยนของชุมชนและเยาวชนบานสามขา ในเรื่องการใชเทคโนโลยี
เปนเครื่องมือการเรียนรู นําไปสูการพัฒนาหลายประการ ซึ่งชวยใหชาวบาน
เขาใจวิธีการสรางสรรคความรูอยางเปนขั้นตอน เรียนรูจากสิ่งตางๆ รอบตัว
สอดคลองกับสภาพสังคมของตน และมีกระบวนการกลุมเพื่อใหชาวบานฝก
การเรียนรูรวมกัน วางแผนชวยเหลือกันนําเสนอผลงาน เพื่อสะทอนความคิด
โดยไมมีขอจํากัดเรื่องวัยวุฒิและประสบการณ
จากการที่ชุมชนเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรูที่จะนําไปสูการพัฒนา
ในดานตางๆ ตอไป จึงเกิดการจัดตั้ง “ศูนยคอมพิวเตอรชุมชนบานสามขา” ขึ้นในชุมชนของตนเอง โดยการสนับสนุน
ของมูลนิธิศึกษาพัฒนและมูลนิธิไทยคม ทําใหเด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตไดอยางตอเนื่อง นับเปนการวางรากฐานสําคัญสําหรับการใชงานในกิจการตางๆ ของชุมชน เชน การใช
คอมพิวเตอรทําบัญชีรานคาชุมชน การทําบัญชีกลุมสัจจะออมทรัพย การทําบัญชีครัวเรือน การจัดทําโครงการธนาคาร
ชุมชน ฝากถอนผานคอมพิวเตอรของศูนยฯ การจัดทําเว็บไซตของชุมชน การจัดทําโครงการแปลตําราสมุนไพรและ
ยาไทยของแพทยแผนโบราณของชุมชน จากภาษาลานนาเปนภาษาไทย การบันทึกคําแปลภาษาลานนาดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร การจัดการหองสมุดชุมชนวัดสามขาและโรงเรียนบานสามขา เปนตน

“..… มูลนิธิไทยคมกับมูลนิธิศึกษาพัฒน เขาไปชวยสรางศูนยคอมพิวเตอรชุมชนบานสามขา
เอาความคิดตรงนี้มาสรางการเรียนรูผานเทคโนโลยี ชุมชนเรียนรูการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
แลวมีซอฟแวรการเรียนการสอน เด็กๆ มาเรียนหนังสือบนคอมพิวเตอร เปนหองสมุดดิจิทัล เรียน
ตามอัธยาศัย แลวเพิ่มความรูไปเรื่อยตามสิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู หลังจากนั้นเมื่อเด็กไดเรียนรูโลก
ไอทีแลว เด็กก็พาเอาผูใหญมาเรียนดวย เด็กจึงเรียนรูไปกับผูใหญ และผูใหญไดเรียนรูกับเด็ก

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในรายการ
“นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน” ทางคลื่น
เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย วันเสารที่ ๒๑ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๔๖ จากการเยี่ยมชมศูนยคอมพิวเตอร
ชุมชนบานสามขา จังหวัดลําปาง
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……ชาวบานเกิดการรวมตัวกัน เกิดความเขาใจ และไดนําเทคโนโลยีเขาไปใชประโยชนกับชุมชน
หนวยงานอยางเนคเทค ปูนซีเมนตไทย ธนาคารกรุงไทย สกว. กศน.ภาคเหนือ ก็เขามาชวยกันครับ
ชวยกันทําใหชุมชนเขมแข็งขึ้น มีอะไรหลายอยางที่ชุมชนบานสามขาทําไดดีทีเดียว ในอนาคตผมคิด
วาจะเปนชุมชนเขมแข็งตัวอยาง ซึ่งจะขยายผลความสําเร็จที่นี้ไปสูที่อื่นไดครับ”

บทที่ ๕ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางพลังประชาชนและชุมชน

เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหเกิดการเรียนรูหลากหลาย และกวางขวางยิ่งขึ้น
มีการติดตอสื่อสารกับสังคมภายนอกและการคนหาขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต
เด็กและเยาวชนในชุมชนรูจักการคนหาขอมูล ขาวสาร ความรู ที่ชุมชนตองการและนํา
ออกอากาศทางรายการวิทยุชุมชนที่เด็กและเยาวชนในชุมชนเปนผูจัดรายการเอง
เพื่อเปนการเผยแพรความรูสูชุมชน
นอกจากนี้ ชาวบานสามขายังใหความสนใจในการฝกใชเทคโนโลยีภูมิศาสตร
สารสนเทศ (GIS) เพื่อใชประโยชนสําหรับขอมูลเพื่อการทองเที่ยวแบบธรรมชาติ
(ecotourism) กําหนดเสนทางเดินปาเพื่อบริการนักทองเที่ยวและแหลงพันธุไมตางๆ
ในปา การกําหนดขอบเขตปาของชุมชนใหแนชัดเนื่องจากในระหวางรอยตอของชุมชน
นั้นปาไมถูกทําลายเปนอยางมาก การจัดการเรื่องไฟปา (โดยหาขอมูลพื้นที่เพื่อสราง
ฝายแมว เพื่อปองกันไฟปาตามที่ไดความรูมาจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครในพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม)
การทําแผนที่การกระจายตัวของสมุนไพรในปา การจัดการเรื่องแหลงน้ํา การวางแผนทรัพยากรของชุมชน โดยเฉพาะ
พื้นที่ทํากินและปา การกําหนดพื้นที่แหลงอาหารธรรมชาติ การวางแผนการตั้งถิ่นฐานและเสนทางคมนาคมของชุมชน

“ผมอุทิศตัวมาพัฒนาคนใหมีความรูมากยิ่งขึ้น เพราะเชื่อวาคนเปนสมบัติที่มี
คาที่สุดขององคกร องคกรจะสําเร็จไดก็ดวยคน ไมใชคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยี
อยางเดียว เพราะคนคือตัวชวยแกปญหา ผมจะรูสึกมีความสุขตอนที่เห็นคนฉลาดขึ้น
เห็นคนมีความเปนอยูดีขึ้น สามารถสูไดในชีวิตของเขาเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานมูลนิธิศึกษาพัฒน

ชาวบานจะคอยๆ เรียนรูการจัดการดวยตนเองโดยไมตองมีการเรียนการสอน
หากทําไมไดตรงไหนชาวบานจะมาถามเอง ผมแคแนะนําใหวาควรหาทางเลือกตางๆ
ในการแกปญหา แลวชาวบานก็ไปทํากันเอง เพราะถาบอกวิธีไปเลยจะทําใหการเรียน
รูหยุดลงทันที ไมเกิดการเรียนรูอีกตอไป กระบวนการเรียนรูทําใหเกิดการจัดการนํา
ความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชน เกิดปญญาในการคิดแกไขปญหา วางแผน หรือ
คิดคนของใหม ซึ่งจะทําใหชุมชนอยูไดดีในสังคมยุคใหมที่เรียกวา knowledge-based
society”

“แรงผลักดันสําคัญ ที่ทําใหศูนยคอมพิวเตอรชุมชนบานสามขาประสบความ
สําเร็จ เพราะเราตั้งคําถามกับชาวบานวา ศูนยฯ นี้เปนของใคร ถาเปนของชุมชน เขา
ก็ตองคิดจัดการกันเอง ตองยืนดวยตัวเอง ไอทีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบานได ตอง
ปฏิรูปที่ระบบการคิดกอน ใหเขาคิดและลงมือทําจริง เพราะการไดเครื่อง
คอมพิวเตอรมาไมใชเรื่องยากเลย แตการรักษาและจัดการยากมาก ตองทําใหชุมชน
มีความรูสึกเปนเจาของและรวมแรงรวมใจกัน

ดร.สุชิน เพ็ชรักษ
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ความผิดพลาดถือเปนสิ่งดี เพราะใชเรียนรู หยุดคิดหยุดทํา เพื่อมองตัวเองวา
ไดอะไร ไมไดอะไร กลั่นกรองสิ่งที่มีคามีความหมายออกมา ชวยกันทําและคิด เปน
การศึกษาตลอดชีวิต ไดเรียนรูวิธีการเรียนและกระบวนการคิด ซึ่งเปนสิ่งมีคาที่สุดใน
โลกยุคใหม ทําใหชาวบานพัฒนาปญญา มีความคิดนํา ไมหยุดนิ่ง กาวเคลื่อนไหว
ตามโลกไดเทาทัน”

๕๙

การที่ชุมชนไดเรียนรูดวยตนเองตามทฤษฎีการสรางสรรคดวยปญญา ผนวกกับการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกลาว ทําใหชุมชนรูสาเหตุที่แทจริงของปญหา และรวมกันหาวิธีแกไข โดยชุมชนกลาคิด กลาทํา และกลา
เรียนรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เกิดกระบวนการเรียนรูจากการลงมือทํา และนําไปสูการบริหารจัดการชุมชนดวย
ตนเองอยางยั่งยืน นับไดวาชุมชนบานสามขาเปนชุมชนแหงภูมิปญญาและการเรียนรูอยางแทจริง
บานสามขาจึงถือเปนตัวอยางวิถีชุมชนพึ่งตนเอง ใชความสามัคคีในการแกปญหา
รวมกัน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู และพัฒนา
ศักยภาพชุมชน จนเกิดเปนจุดแข็งหรือทุนทางสังคมที่ทําใหบานสามขาเปนชุมชนที่
เขมแข็ง โดยทุกยางกาวเปนไปเพื่อใหบรรลุตามความตองการของชุมชนที่วา “เด็กที่นี่
ตองไถนาได และใชคอมพิวเตอรเปน”

“ วิธีคิดแบบ Constructionism คือการเอาปญญามาใหบานสามขา ทานไมไดบอกวา
เราตองทําอะไร แตบอกวาเราคิดวาจะทําอะไร ทั้งหมดจึงเกิดจากความตองการของชุมชน
การสั่งไมกอใหเกิดการเรียนรู ถาชุมชนเปนฝายรับอยางเดียว ไมเกิดการเรียนรู ชุมชนก็ไม
ยั่งยืน เทคโนโลยีนํามาซึ่งวิธีคิดใหม พัฒนาการใหม ไอทีไมใชตัวแกปญหาโดยตรง แตเปน
ครูที่จะนําเครือขายความรวมมือ นําผูชวยอื่นๆ มาใหชุมชน จะใชไอทีใหไดประโยชนสูงสุด
เปนเรื่องของคนกับคน เทคโนโลยีเปนแคเครื่องมือ เมื่อเปนความตองการของผูเรียน
จะนําไปสูการทํากิจกรรมรวมกันที่แนนแฟน ทองถิ่นจึงเกิดพลัง ชุมชนจึงเกิดความเขมแข็ง
อยางยั่งยืน ”
อาจารยศรีนวล วงศตระกูล
ผูนําชุมชนบานสามขา

“ ไอที สอนใหเยาวชนเรียนรูเรื่องการจัดการจากสถานการณจริง นําบทเรียน
ที่ไดมาปรับปรุง พัฒนาความคิด ความเชื่อมั่น ผานโครงการตางๆ ที่นําเสนอออกมา
เชน ศูนยคอมพิวเตอร โครงการธนาคารสมอง คายภาษาลานนา ปาชุมชน วิทยุ
กระจายเสียงชุมชน
แสดงใหเห็นวาสิ่งที่เยาวชนรวมกันคิดรวมกันทํามีประโยชนกับชุมชน
ดําเนินงานไดผลจริง ทุกครอบครัวจึงสนับสนุนใหพวกเราสามารถกลาคิด กลาแสดง
ออกมากขึ้น ไอทีเปนแคเครื่องมือ ความสําเร็จนั้นเกิดจากพลังของทั้งชุมชนมากกวา
ปลูกจิตสํานึกที่ดีวา เราตองชวยกันสังคมถึงอยูได”

นางสาวพรนับพัน วงศตระกูล (นองนก)
เยาวชน ชุมชนบานสามขา

๖๐

บทที่ ๕ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางพลังประชาชนและชุมชน

รูปที่ ๗ แผนภูมิความคิดและการดําเนินงานของบานสามขา ต.หัวเสือ อ.แมทะ จ.ลําปาง๑๒

๑๒

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, พ.ศ.๒๕๔๖

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๖๑

วิทยุชุมชนบานสามขา
วิทยุชุมชนบานสามขา เปนอีกตัวอยางหนึ่งของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาไปสูสังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีงายๆ และอุปกรณที่หางาย ราคาถูก พัฒนาจากหอกระจายขาวใหกลายเปนสถานีวิทยุ
ชุมชน
จุดเริ่มตนของวิทยุชุมชนบานสามขา เกิดจากเด็กๆ ในโรงเรียนชุมชน
บานสามขาคิดวา บางครั้งเขามีขาว มีเรื่องราวดีๆ เปนประโยชนอยากบอกเลา
ใหชุมชนทราบ วิธีที่ทําไดคือ เด็กๆ จะพากันไปบานพอหลวงจํานงค จันทรจอม
(ผูใหญบานสามขา) ซึ่งเปนที่ออกอากาศของหอกระจายขาว แตโรงเรียนอยูหาง
ไกลบานพอหลวงมาก ครูตองพาเด็กเดินเทาไปกลับเปนกิโลเมตร ทําใหยาก
ลําบากและเสียเวลา
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิศึกษาพัฒน และ
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ซึ่งรับรูเรื่องนี้มาจึงจุดประกายขึ้นวา นาจะทํา
สถานีวิทยุไรสายแบบงายๆใหชาวบานไดใช ถือวาทดลองความเปนไปไดในการ
พัฒนาหอกระจายขาวใหกลายเปนสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งบางทีอาจไดคําตอบดีๆ
ในเรื่องวิทยุชุมชนใหประเทศไทยก็ได
ปญหาสําคัญของหอกระจายขาว คือการใชระบบเสียงตามสาย ถาสายมีปญหา ทุกอยางจะเกิดอุปสรรค ทําใหสรุป
วิธีการรวมกันไดวา การใชคลื่นความถี่ระบบ FM นาจะเปนแนวทางที่ดี เพราะในชนบทคลื่นความถี่ FM มีการใชงาน
นอย จึงเหลือชองสัญญาณใหใชมาก
สวนการที่เครื่องสงทุกชนิดตองขออนุญาตใหถูกกฎหมาย ไดตรวจสอบแลวพบวา กําลังสงที่จะใชงานต่ําแค ๐.๐๑
วัตตเทานั้น ซึ่งกฎหมายอนุญาตใหใชไดอยางถูกตอง เพราะมีกําลังสงนอยมากๆ แตดวยกําลังสงเล็กๆ แคนี้ สามารถ
กระจายขาวสารความรูตางๆ ไปไดทั่วชุมชนเล็กๆ ชุมชนหนึ่ง ดวยคลื่นความถี่กําลังนอยที่ดูเหมือนไรคา เพียงพอแลว
สําหรับถักรอยความผูกพันใหเกิดกับคนทั้งชุมชน เปนคลื่นที่สรางสายใยแนนแฟน เปนวิทยุความอบอุนของชุมชน
ทางทีมวิจัยนําโดย อาจารยสุทัศน ปฐมนุพงศ นักวิจัย ฝายวิจัยและพัฒนา
สาขาโทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอร (RDT) เนคเทค พยายามทําระบบให
งาย เพราะคํานึงวาชุมชนตองเปนคนใชงาน โดยเติมเทคโนโลยีอยางรีโมทควบคุม
อัตโนมัติลงไป เพื่อใหเครื่องมีลูกเลนเพิ่ม เด็กๆ สามารถกดรีโมทเปดปดเครื่องได
จากโรงเรียน ไมตองยกขบวนไปบานพอหลวงเหมือนกอน
อุปกรณตางๆ นั้นเลือกวัสดุที่หาไดงาย ไมใชของแพง ชิ้นสวนบางชิ้นเปนของ
เกา บางชิ้นใชของใหม ผสมผสานหลายอยางเขาดวยกัน เชน ตัวเครื่องวิทยุที่ติดไว
บานพอหลวง แกะมาจากวิทยุรถยนตเกา สายอากาศเปนของใชแลว เอาวัสดุมา
คํานวณสรางใหม ไมกี่รอยบาท ลักษณะเหมือนสายโทรศัพทธรรมดา ลากมาใชเอง
ไดงาย ปรับเปลี่ยนอุปกรณเทคนิคเหลานี้เพื่อใหชาวบานใชไดงาย หนาตาคุนเคย
วิทยุชุมชนบานสามขาตั้งสถานีไวที่คลื่นความถี่ FM ๑๐๘ เมกกะเฮิรซ สามารถออกอากาศสดไดที่โรงเรียนชุมชน
บานสามขา กระจายเสียงออกหอกระจายขาว หรือเปดฟงทางวิทยุก็ไดเชนกัน ทําใหชาวบานชอบใจกันมาก เพราะขณะ
ทํางานอยูในบาน ฟงหอกระจายขาวแลวไมชัด ก็สามารถเปดวิทยุฟงในบานไดสะดวก ชาวบานพากันตื่นเตนที่ไดฟง
ลูกหลานมาพูดสดออกอากาศอยางกับอยูใตถุนบาน

๖๒

บทที่ ๕ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางพลังประชาชนและชุมชน

วิทยุชุมชนบานสามขา จึงเปนการใชเทคโนโลยีชวยเปดชองทางการสื่อสาร เพื่อชีวิตของคนในชุมชนเอง กอใหเกิด
การกระจายอํานาจสูทองถิ่น สามารถพึ่งตนเอง รูคิดตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง เพราะชุมชนเปนผูผลิตและเปน
ผูฟง ชุมชนคิด ชุมชนทํา และชุมชนเปนเจาของอยางแทจริง
นับเปนจุดเริ่มตนของการฝกจัดการสถานีวิทยุชุมชนระดับหมูบานที่ใชตนทุนต่ํามาก แตเปนการเปดโลกทัศนความ
รูใหแกเด็กและชาวบานไดเปนอยางดี เปนการใชเทคโนโลยีชวยเปดชองทางการสื่อสารเพื่อชีวิตของคนในชุมชนเอง
เปนจุดเล็กๆ ของการเริ่มตนสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู

รูปที่ ๘ แผนภูมิระบบวิทยุชุมชนบานสามขา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๖๓

“เราเปนแตนักวิจัย เปนพวกเทคนิคเชี่ยน เพิ่งเคยลงพื้นที่มาคลุกคลีกับ
ชาวบานเปนครั้งแรก ความเปนนักวิจัยเรามักมองถึงเทคโนโลยีชั้นสูง คิดคนแต
พวกไฮเทคโนโลยี เรามักมองขามและหลงลืมวา บางครั้งเทคโนโลยีที่ไมสูงมาก
กลับมีประโยชนกับชุมชนมากอยางแทบไมนาเชื่อ เราคงมาสัมผัสกับเขานอยไป
บางครั้งเราควรมองอะไรจากระดับลางขึ้นบนบาง

อาจารยสุทัศน ปฐมนุพงศ
วิศวกรผูสรางระบบวิทยุชุมชนบานสามขา

เทคโนโลยีงายๆ อยางวิทยุชุมชน จะชวยพัฒนาชาวบานใหคุนเคยกับ
เทคโนโลยีมากขึ้น อนาคตชุมชนเหลานี้จึงจะขยับไปสูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีที่สูงขึ้นได สังคมไทยก็จะเขมแข็งขึ้นมาจากฐานราก เพราะเทคโนโลยีไป
เพิ่มองคความรูของเขาใหมีมากขึ้น เปนการเสริมสรางพลังประชาชนและศักยภาพ
ชุมชน ใหเกิดความเขมแข็งขึ้นได นําไปสูคําตอบที่วาไอทีจะมาชวยลดปญหา
ความยากจนใหเขาไดอยางไร แตของอยางนี้ตองใชเวลาและความอดทนใน
การพัฒนาชุมชนถึงจะเรียนรูและกาวตามไดทัน”

โครงการศูนยการเรียนการสอนคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ (Mobile IT Training)
วัดสุทธิวาตวราราม (วัดชองลม) ต.ทาฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
จุดเริ่มตนของโครงการ “ศูนยการเรียนการสอนคอมพิวเตอรเคลื่อนที่” เกิดจากความคิดของพระสาครมุนี
เจาอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม ที่ตั้งใจจะสรางรถบัสสอนคอมพิวเตอร เพื่อจะใหโรงเรียนที่ขาดแคลนไดมีความรูทาง
คอมพิวเตอรใหเทาทันความกาวหนายุคใหม เพราะแตละโรงเรียนในชุมชนที่ทานไดสัมผัสนั้น เกือบทั้งหมด
เด็กชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนนั้นไมไดใชคอมพิวเตอรอยางจริงจัง
ปญหาเกิดจากจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมเพียงพอ บางครั้งตองใชงาน ๓-๘ คนตอเครื่อง และเวลาเรียน
ที่นอยมาก เพียง ๒๐ ชั่วโมงตอป รวมถึงไมมีผูสอนดานนี้โดยตรง จําเปนตองแบงครูที่รับผิดชอบงานสอนที่มีมากอยู
แลว มาสอนคอมพิวเตอรอีก เนื่องจากไมมีอัตราจางครูเฉพาะดาน
พระสาครมุนีจึงไดสั่งตอรถบัสที่มีโตะสําหรับวางเครื่อง
คอมพิวเตอร ขนาดยาว ๙.๐ เมตร สูง ๔.๒๐ เมตร มีเครื่อง
คอมพิวเตอรภายในรถ ๒๑ เครื่อง (เปนเครื่องชวยสอนโดยตอ
ออกโทรทัศน ๑ เครื่อง) พรอมจอโทรทัศนชวยสอนขนาด ๒๕ นิ้ว
ระบบปรับอากาศขนาด ๔ ตัน พรอมอุปกรณตางๆ และเปดตัวครั้ง
แรกที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔
และหลังจากนั้นก็มีผูสนใจตองการใชบริการรถคอมพิวเตอร
มาถึงปจจุบัน
หลังจากเปดใหบริการมาระยะหนึ่ง พบวารถหนึ่งคันยังไมเพียงพอกับความตองการ จึงไดนํารถทัวรที่ทางวัด
มีอยูแลว ปรับปรุงโดยใสอุปกรณที่จําเปนและเครื่องคอมพิวเตอร ๑๙ เครื่อง (เปนเครื่องชวยสอนโดยตอออกโทรทัศน
๑ เครื่อง) พรอมระบบปรับอากาศขนาด ๔ ตัน เพื่อใหบริการดานความรูคอมพิวเตอรเพิ่มเติมจากที่มีอยู
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วันแรกที่มีการอบรมเต็มรูปแบบบนรถคือ วันที่ ๑๑ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๔๕ โดยเปดการอบรมที่โรงเรียนคลองตันราษฎรบํารุง
อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ รวมกันทั้งสิ้น ๕๖ คน จนกระทั่งถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๔๖ ระยะเวลาที่อบรมทั้งสิ้น ๒๙ สัปดาห มีผูผานการอบรมเขารับ
วุฒิบัตรจากพระสาครมุนีรวมแลวทั้งสิ้น ๑,๓๑๐ คน จํานวนโรงเรียนที่ให
บริการไปแลวทั้งสิ้น ๒๒ โรงเรียน โดยโครงการมีเปาหมายใหประชาชนใน
จังหวัดสมุทรสาครมีความรูดานคอมพิวเตอรเบื้องตน
โครงการ “ศูนยการเรียนการสอนคอมพิวเตอรเคลื่อนที่” นับไดวาเปนการสรางพื้นฐานความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหกับชุมชน โดยมุงหวังวาในอนาคตจะพัฒนาความรูสูระดับที่สูงขึ้น และรูจักใชประโยชนจากความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศไปสูสังคม เพื่อพัฒนาสูการเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ที่ทําใหคนในสังคมมีศักยภาพ
มีความรูความสามารถในการแสวงหาความรู และรูจักคิด แกไขปญหาไดอยางกวางขวางและเปนระบบ

พระสาครมุนี (ประสาท สุชีโว)

“แนวคิดในการปฏิบัติคือ ขอใหทุกทานไดสรางบุญกุศลในทางที่ถนัด และก็
มีเครื่องมือที่จะสรางบุญกุศลนั้นๆ ดวย ในเมื่อทางวัดมีบุคลากรดานคอมพิวเตอร
และใหการอบรมแกบุคคลทั่วไปอยูแลว จึงไดขยายการอบรมนี้ไปยังโรงเรียนตางๆ
ที่ขาดแคลนความรูในเรื่องคอมพิวเตอร
สมัยอดีตทุกคนอาจจะเขาหาวัด แตเวลานี้วัดและพระพุทธศาสนาตองไปหา
สังคม ตองมีอะไรใหกับสังคม อยางนอยใหสังคมเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนา
ใหเห็นคุณคาของพระสงฆ วาพระสงฆไมไดลาหลัง แตเรามีความคิดกาวไกลและ
กาวหนา”

๒.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมเสริมสรางสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน
เปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมเสริมสรางใหสังคมมีความสมัครสมานสามัคคี มีความเอื้อเฟอ
เผื่อแผกัน มีความภูมิใจในทองถิ่น มีสถาบันครอบครัวและมีเครือขายชุมชนที่เขมแข็ง ซึ่งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาชวยสรางสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน อาจไมไดเกิดขึ้นในทางตรง กลาวคือไมไดมองเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนศูนยกลาง แตเปนการใหชุมชนเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดความตระหนัก ตื่นตัว และรูสึก
อยากมีสวนรวม จนนําไปสูความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกันของคนในชุมชน ตัวอยางเชน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน
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โครงการศูนยการเรียนการสอนคอมพิวเตอรเพื่อชุมชน
วัดใหมราษฎรนุกูล ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร
โครงการศูนยการเรียนการสอนคอมพิวเตอรเพื่อชุมชน เริ่มดําเนินการเมื่อป ๒๕๔๓ โดยเกิดขึ้นจากแนวความคิด
ของพระอธิการเกรียงไกร เจาอาวาสวัดใหมราษฎรนุกูล ที่มุงหวังจะสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกชุมชน
พรอมทั้งแกปญหาการเรียนการสอนคอมพิวเตอรของโรงเรียนตางๆ ในชุมชนบานแพว เนื่องจากโรงเรียนบางแหง
ขาดงบประมาณในการซื้อคอมพิวเตอรมาใชสอน หรือบางแหงที่มีคอมพิวเตอรทําการเรียนการสอนแลว แตเมื่อเครื่อง
คอมพิวเตอรเกิดความขัดของเสียหาย ทางโรงเรียนกลับไมมีงบประมาณในการซอมแซม
ดังนั้นทานเจาอาวาสจึงปรึกษากับชุมชนเพื่อหาทางแกไขปญหา
โดยไมตองพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาล และดวยความเห็นที่ตรงกันวา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีจะเปนประโยชนตอชาวบานและเยาวชน
เปนเครื่องมือชวยสงเสริมใหชุมชนเกิดการพัฒนา ทําใหชาวบานแพว
ใหการสนับสนุนเปนอยางดี ศูนยการเรียนการสอนคอมพิวเตอรจึงเกิด
ขึ้นภายในวัดใหมราษฎรนุกูลแหงนี้ โดยเปดใหมีการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรแกชาวบานและเยาวชนโดยไมคิดคาใชจาย
จากเริ่มแรกมีคอมพิวเตอร ๑๐ เครื่อง เปดสอนใหกับนักเรียน
ในวันเสารและอาทิตย เวลา ๑๘.๐๐–๒๐.๐๐ น. และวันจันทร ถึง ศุกร
เวลา ๑๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. และสําหรับชาวบานที่ใหความสนใจเปดสอน
ในเวลา ๑๘.๐๐–๒๐.๐๐ น. ซึ่งมีผูสนใจมาเรียนกันมาก ทําให
คอมพิวเตอรที่มีอยู ไมเพียงพอกับความตองการ ทางวัดและชุมชนจึง
รวมกันจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรมาเพิ่มอีก รวมเปน ๒๐ เครื่อง
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นทําใหโรงเรียนตางๆ ในชุมชนเริ่มเกิดความ
ตื่นตัว ขณะเดียวกันทางรัฐบาลไดมีนโยบายสนับสนุนการศึกษา โดย
กําหนดใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ รวมทั้งครูอาจารย ตองมี
พื้นฐานความรูดานคอมพิวเตอร ทําใหโรงเรียนตางๆ กลับมาเริ่มตน
เปดสอนคอมพิวเตอรในโรงเรียนขึ้นอีกครั้ง จนกระทั่งปจจุบันนี้ โรงเรียนในตําบลบานแพว มีคอมพิวเตอรในการเรียน
การสอนทุกโรงเรียนแลว
โครงการนี้ ไมเพียงแคเปนการสรางโอกาสในการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับเยาวชน ชาวบาน รวมทั้ง
เด็กยากจนที่ขาดโอกาสในชุมชนเทานั้น แตยังเปนการสรางความตื่นตัวใหชุมชนเห็นประโยชนและความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดเปนการรวมพลังของชุมชน รวมแรงรวมใจ สนับสนุน และสงเสริมการดําเนินงานของโครงการ
โดยวิธีการพึ่งตนเอง กอนที่จะพึ่งพาผูอื่น กอใหเกิดความสามัคคีสมานฉันทขึ้นในชุมชน และที่สําคัญคือสามารถนําความ
รูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดเรียนรู ไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาคนและศักยภาพชุมชน เพื่อสรางเปนชุมชน
ที่มีความเขมแข็งยิ่งขึ้น

“ที่อาตมาจัดตั้งศูนยอบรมคอมพิวเตอรนี้ ก็ทําไปตามกําลังของวัด เดี๋ยวนี้ความ
เจริญพวกเทคโนโลยีกาวไปไกลมาก โลกเดินไปขางหนารวดเร็ว แตอีกสวนหนึ่งตามไม
ทัน พอมามองชุมชนบานแพวเรา ก็ยิ่งเห็นวาวัด ชาวบาน โรงเรียนตางๆ ขาดสวนนี้ จึง
ผลักดันรวมกับชุมชนใหเกิดขึ้นมา เราตองเริ่มตนคิดแลวลงมือทํา ทําในสวนของเราใหดี
ที่สุด แลวมันคอยขยายไปสูสังคม ถามัวแตนอนฝน ปวดหัว ไมสําเร็จ เพราะเอาแตคิด
ใหญโตถึงเรื่องที่ทําไมได เราตองเริ่มตนจากจุดเล็กๆ จากฐานรากที่เราทําได มองวาคน
ในชุมชนทําอะไรไดบาง ตองนําจุดแข็งนั้นมาใช ชุมชนตองรูจักยืนดวยตัวเองใหไดกอน
คอยตอยอดขึ้นไปสูภาคสังคม”
พระอธิการเกรียงไกร
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โครงการทอดผาปาคอมพิวเตอร
ชุมชนบานฟอน ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ในป พ.ศ.๒๕๔๓ ชุมชนบานฟอน เริ่มตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูคอมพิวเตอรที่มีตอลูก
หลานในชุมชน เพราะเปนความรูใหมซึ่งจําเปนตอการเติบโตออกไปสูโลกภายนอก ถาลูกหลานในชุมชนขาดโอกาสการ
เรียนรูเรื่องคอมพิวเตอรไป จะทําใหเกิดชองวางทางความรู ไมสามารถกาวทันเด็กในเมืองได เมื่อตองเขาเมืองศึกษาตอ
ในระดับสูงขึ้นจะเกิดความแตกตางทางการศึกษา จนทําใหสูใครเขาไมได ตามใครเขาไมทัน เพราะเปนยุคสมัยที่โลกนั้น
ถูกขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การขาดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรในโรงเรียนจะทําใหยากในการพัฒนาเด็ก
ไปสูภาคสังคม
เมื่อเห็นถึงประโยชน และความสําคัญของการเรียนรูคอมพิวเตอร
ทําใหทางโรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา ผูปกครอง ผูนําชุมชน ศิษยเกา
และคณะกรรมการชุมชน ไดรวมจัดโครงการทอดผาปาคอมพิวเตอรขึ้น
ในวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๓ เพื่อรวบรวมปจจัยมาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรมอบใหโรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา ลูกหลานของชุมชน
จะไดมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเรียนรู
การจัดผาปาครั้งนั้นไดเงินบริจาครวมประมาณสองแสนบาท ทาง
โรงเรียนไดนําเงินมาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน ๒๐ เครื่อง และ
บรรจุหลักสูตรการเรียนคอมพิวเตอรในตารางสอนตั้งแตระดับอนุบาล ทําใหเด็กในชุมชนบานฟอนทุกคนไดรับโอกาส
การเรียนรูคอมพิวเตอรกันอยางทั่วถึง
ตอมาผูปกครองยังสนับสนุนดวยการตั้งโครงการ “วันละบาท” บริจาคเงินในการบํารุงรักษาอุปกรณเพิ่มเติม
ผูปกครองจะใหสตางคเด็กเพิ่มวันละบาท เพื่อนํามาหยอดกระปุกหนาหองเรียนทุกวัน ชวยกันสะสมขึ้นมา
โครงการทอดผาปาคอมพิวเตอร เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเสริมสรางให
เกิดความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกันของคนในชุมชน โดยเริ่มจากชุมชนเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเกิดการรวมแรงรวมใจ รูจักพึ่งตนเอง สรางพลังสามัคคีใหเกิดขึ้นเปนชุมชนเขมแข็ง และนําไปสูความสมานฉันท
และเอื้ออาทรตอกันของชุมชนในที่สุด

“ ชุมชนอื่นเขามีทอดผาปาทําบุญเขาวัด ชุมชนบานฟอนเรามีทอดผาปา
คอมพิวเตอรใหโรงเรียน ความสําเร็จที่เราภูมิใจ ไมใชมีคอมพิวเตอรไวใชกันโกเก
แตอยูที่ การเห็นความสําคัญเรื่องไอทีและความรวมมือรวมใจของชุมชน ซึ่งเปน
พลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ”

อาจารยสมพร นาคพิทักษ
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน
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๓. บทเรียนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางพลังประชาชนและชุมชน
จากประสบการณที่ผานมาในการดําเนินงานของโครงการตางๆ ที่กลาวไวในบทนี้ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขาสูชุมชนนั้น ใหบทเรียนที่สําคัญอยางหนึ่งคือ แมวาชุมชนจะยอมรับวาเทคโนโลยีใหมนี้มีประโยชนก็ตาม แตกลุม
ที่ตองการและใชประโยชนมากที่สุดในระยะแรกคือเด็กและเยาวชน สําหรับผูใหญแลวเปนเรื่องยากที่จะชักจูงใจให
ทดลองใชงานดวยตนเอง จึงจําเปนตองอาศัยเด็กและเยาวชนเปนผูนําทาง ตองอาศัยเวลาในการแสดงผลใหเห็น ชักจูง
ใจใหทดลอง ฝกการใชงาน และหาชองทางการใชประโยชนในกิจการตางๆ ของชุมชนอยางรอบคอบและเหมาะสมกับ
บุคคลและเวลา
จากผลการสํารวจขอมูลของผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยบริการสารสนเทศชุมชนทั่วประเทศ๑๓
ไดแสดงความเห็นถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานที่สําคัญคือ เรื่องโครงสรางพื้นฐานที่ยังไมทั่วถึง
ไมวาจะเปนเรื่องไฟฟา โทรศัพท ทําใหการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ตของชุมชนหางไกลเปนไปได
โดยลําบาก ขณะเดียวกัน ยังขาดการประชาสัมพันธศูนยฯ ทําใหชุมชนไมเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งยังขาดความรูความเขาใจในการใชคอมพิวเตอรดวย
อุปสรรคหรือปญหาสําคัญที่พบในการดําเนินการศูนยฯ

ปญหาเรื่องสายโทรศัพทและเครื่องคอมพิวเตอรและไฟฟา

65.85

ขาดการประชาสัมพันธศูนยฯ

41.46

ประชากรในพื้นที่ขาดความรูความเขาใจในการใชคอมพิวเตอร

14.63
14.63

บุคลากรไมเพียงพอในการกระจายความรูไดอยางทั่วถึง
ทําเลที่ตั้งของศูนยฯ ไมเปนจุดสนใจสําหรับผูที่ผานไปมา

9.76

ขาดผูนําที่ดีและเอาจริงเอาจัง

9.76

ปญหาในการบริหารงานศูนยฯ
ตองการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพทเปนแบบหยอดเหรียญ

7.32
4.88

รูปที่ ๙ แผนภูมิปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของศูนยบริการสารสนเทศชุมชน
ประสบการณจากการดําเนินงานโครงการตางๆ ที่ผานมา พบวาเด็กและเยาวชนมีความสนใจและเขาใจในเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศมากกวาผูใหญในทุกชุมชน ดังนั้นแนวทางในการแกปญหาที่จะทําใหชุมชนเขาถึงและเขาใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นคือ การใหเด็กและเยาวชนเปนสื่อในการนําเอาเทคโนโลยีสูผูใหญ เนื่องจากเด็กมีความ
สนใจและสามารถเรียนรูไดเร็วกวา เมื่อเด็กมีความรูแลวอาจชวยสืบคนขอมูลที่ผูใหญตองการผานทางอินเทอรเน็ต เชน
ขอมูลดานการเกษตร การหารูปแบบการทําบัญชีชุมชน เปนตน หรือการสรางแรงจูงใจ โดยการใชเทคโนโลยีมาชวย
ใหเกิดความสะดวก ประหยัดเวลา และแรงงานในการทํางาน เชน การทําบัญชีโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย เปนตน
ทําใหผูใหญที่ไมเคยสนใจและไมอยากเรียนรูเทคโนโลยีหันมาใหความสนใจและยอมรับในที่สุด
สําหรับดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ไมทั่วถึงและขาดแคลน ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การแกปญหาจําเปนตองอาศัยนโยบายจากรัฐบาลมาสนับสนุน เชน แผนแมบทดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙ ซึ่งมีแผนปฏิบัติการเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน
ในการเขาถึงเทคโนโลยี โดยการเรงสรางโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยี
สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการบริหารชุมชนเอง และสงเสริมใหเกิดสังคม
๑๓

ผลสํารวจจากงานสัมมนา “ศูนยบริการสารสนเทศชุมชน” วันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๕ ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๒ อาคารเอนก
ประสงค บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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บทที่ ๕ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางพลังประชาชนและชุมชน

แหงขอมูลและการเรียนรู โดยมีเปาหมายที่เปนรูปธรรม เชน การมีสายโทรศัพทความเร็วสูงในทุกหมูบาน การเขาสู
ระบบอินเทอรเน็ตไดภายในเวลา ๒ เมกะบิตตอวินาที มีครูอยางนอย ๓๐๐,๐๐๐ คน ที่สามารถเขาถึงระบบและสอน
นักเรียนโดยผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
แนวทางสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะทําใหชุมชนเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการใหชุมชน
มีสวนรวม เกิดความรูสึกเปนเจาของ และผลักดันใหชุมชนสามารถบริหารจัดการดวยตนเอง เพื่อใหโครงการที่เกิดขึ้น
มีความเขมแข็งและสามารถบริหารจัดการโดยชุมชนไดอยางยั่งยืน

๔. บทสรุป
โครงการตัวอยางทั้งหมดที่กลาวถึงในบทนี้ แสดงใหเห็นถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสรางพลัง
ประชาชนและชุมชน เพื่อนําไปสูสังคมที่เข็มแข็งและมีดุลยภาพ ซึ่งจากประสบการณที่ไดจากการดําเนินงานโครงการ
พบวา โครงการที่ประสบความสําเร็จได มักจะมีปจจัยสําคัญซึ่งเปนองคประกอบพื้นฐานของความสําเร็จ ๔ ประการ ดังนี้
๑) ภาคีสนับสนุน หมายถึงผูมีสวนสงเสริมสนับสนุน และใหความชวยเหลือดานตางๆ ประกอบดวยภาครัฐและ
เอกชน เชื่อมโยงใหเกิดการประสานงาน จัดหาทุนสนับสนุน อํานวยความสะดวก จัดเตรียมขอมูลที่จําเปน แกไขปญหา
ขอบกพรอง และรวมผลักดันใหโครงการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒) ชุมชน ซึ่งจะตองเขามามีสวนรวมตัดสินใจในการกอตั้ง รวมบริหารจัดการโครงการ ใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความตองการของตนเองอยางแทจริง และชุมชนจะตองเกิดความรูสึกเปนเจาของ เพื่อใหเกิดความรวมมือ
อยางแทจริง เกิดพลังในการรวมตัวกันและพัฒนาไปสูความเปนชุมชนที่เขมแข็ง เพื่อสามารถขับเคลื่อนโครงการไป
ไดเองอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ การเลือกสถานที่ในชุมชนก็เปนองคประกอบสําคัญ เชน การเลือกสถานที่ตั้งศูนยฯ ใกลโรงเรียน
ใกลแหลงชุมชน และสะดวกในการเดินทาง จะทําใหมีผูมาใชงานศูนยฯ มากกวา รวมถึงการอยูใกลโรงเรียนก็ทําใหเด็ก
และเยาวชนไดใกลชิดกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ซึ่งเด็กและเยาวชนเหลานี้จะเปนสื่อในการนําเทคโนโลยีสาร
สนเทศสูผูใหญ และทําใหผูใหญเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศไดในที่สุด
๓) เทคโนโลยี ตองประกอบดวยระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่พรอมรองรับ เชน ไฟฟา โทรศัพท คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต และอุปกรณเสริมตางๆ อยางครบวงจร มีระบบขอมูลที่รวดเร็ว ทันสถานการณ ตอบสนองการใชงานไดจริง
รวมถึงการฝกอบรมความรูและการใชงานคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ และการจัดกิจกรรมใหชุมชนเกิดความตื่นตัวใน
การเขามาใชเทคโนโลยี
๔) ผลิตภัณฑชุมชน ที่เอื้ออํานวยในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใช
ในการสงเสริมและตอยอดภูมิปญญาไทยในทองถิ่น จําเปนตองพัฒนาปรับปรุงสินคาและบรรจุภัณฑ ใหไดคุณภาพ
มาตรฐาน มีระบบการผลิต คลังสินคา การสั่งซื้อ-ชําระเงิน การจัดสง การบริการหลังการขาย ที่เตรียมการไวพรอม
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหสามารถยกระดับไปสูการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
โครงการตัวอยางที่เกิดขึ้นจริงเหลานี้ แสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการสรางรากฐานของ
ชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง อันเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยใหการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
เปนไปอยางสมดุล และยั่งยืน เพราะความเขมแข็งของชุมชนจะเปนฐานรากของสังคมไทย ถาหากฐานรากเขมแข็งแลว
จะนําไปสูกระบวนการแกปญหาสังคมอื่นๆ รวมทั้งปญหาความยากจนไดอยางเปนระบบ ซึ่งโครงการตางๆ เหลานี้รัฐ
บาลนาจะนําไปขยายผลใหเกิดขึ้นกับชุมชนทั่วประเทศ โดยเปนโครงการระยะยาว เพื่อใหโครงการนํารองเหลานี้ไมได
หยุดจํานวนอยูเพียงเทาที่เห็นตามตัวอยางในบทนี้เทานั้น

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน
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บทที่ ๖
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผูดอยโอกาส

๑. บทนํา
แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๕๔๙ ไดนิยาม “ผูดอย
โอกาส” ไววาเปนผูที่ประสบปญหาความเดือดรอนทั้งในดานเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข การเสียเปรียบ และไม
ไดรับความเปนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งผูที่ประสบปญหาในรูปแบบตางๆ ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ทางสังคมได
ตามปกติ หรือจําเปนตองไดรับการดูแลชวยเหลือ รวมทั้งผูถูกทอดทิ้งทางสังคม ไดแก ผูที่หลุดจากกลไกทางสังคม
ทําใหไมสามารถเขาถึงทรัพยากรหรือบริการทางสังคมได หรือถูกกีดกันไมใหเขามามีสวนรวมทางสังคมหรือทางการ
เมือง ขาดสิทธิประโยชนและโอกาสที่จะยกระดับสถานภาพทางสังคมของตนเองใหสูงขึ้น โดยแผนนี้ไดกลาวไววารัฐ
จําเปนตองจัด “สวัสดิการสังคม (social welfare)” ซึ่งเปนระบบการจัดบริการสังคมเพื่อปองกันและแกไขปญหาสังคม
และพัฒนาสังคม รวมทั้งการสงเสริมความมั่นคงทางสังคมเพื่อใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดในระดับ
มาตรฐาน โดยบริการดังกลาวจะตอบสนองความตองการพื้นฐานของประชาชนใหไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม ทั้งในดานการศึกษาที่ดี การมีสุขภาพอนามัย การมีที่อยูอาศัย การมีงานทํา การมีรายได การมี
สวัสดิการแรงงาน การมีความมั่นคงทางสังคม การมีนันทนาการ และบริการทางสังคมทั่วไป โดยระบบนี้ตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิที่ประชาชนตองไดรับและเขามามีสวนรวมในระบบการจัดบริการทางสังคมในทุกระดับ
ในบทที่ ๗ นี้ จะเนนถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
(assistive technology) เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสที่ไมสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ อันเนื่องมาจากความ
พิการ อาการปวยเรื้อรัง และการขาดสิทธิเสรีภาพบางประการ เปนตน ซึ่งเปนผลใหเกิดขอจํากัดในการประกอบ
อาชีพ ทําใหขาดโอกาสในการศึกษาหาความรูหรือไมสามารถประกอบอาชีพได จนไมมีรายไดในการเลี้ยงตนเองและไมมี
เงินเพียงพอที่จะใชจายเพื่อซื้ออาหารและสินคาจําเปนตามเกณฑขอมูลความจําเปนพื้นฐานขั้นต่ํา (จปฐ.)๑๔ ทําใหเกิด
ปญหาความยากจนตามมา จนเกิดเปนภาระที่รัฐจะตองจัดสวัสดิการสังคมใหตอไป

สถิติจํานวนประชากรของกลุมผูดอยโอกาส
ในประเทศไทย มีการสํารวจจํานวนผูดอยโอกาสเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งไดสํารวจจํานวนกลุมเปาหมายทางสังคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ระดับประเทศ
จํานวน ๖ กลุมจากพื้นที่สํารวจทั้งหมด ๖๙,๔๖๓ หมูบาน จํานวน ๗,๕๕๗,๗๘๖ ครัวเรือน ไดแก กลุมเด็กอายุต่ํากวา
๑๕ ป กลุมผูพิการ กลุมผูสูงอายุตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไป กลุมผูเจ็บปวยเรื้อรัง กลุมครัวเรือนที่มีผลผลิตและหรือรายไดไม
พอกินพอใช กลุมครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑจปฐ.๑๕
ผลการสํารวจพบวามีจํานวนผูดอยโอกาส ๔,๙๓๔,๙๗๑ คน คิดเปนรอยละ ๗.๕๙ ของประชากรทั้งประเทศ
และเมื่อเปรียบเทียบจํานวนครัวเรือนที่สํารวจจํานวน ๗,๕๕๗,๗๘๖ ครัวเรือนแลว พบวามีจํานวนครัวเรือนที่มี
๑๔

ขอมูล จปฐ. คือ ขอมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจําเปนของคนในครัวเรือน ในดานตางๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ไดกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําเอาไววาคนควรจะมีคุณภาพชีวิต ในเรื่องนั้นๆ อยางไร ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใหมีชีวิตที่ดีและสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคม ไดอยางมีความสุข

๑๕

เครื่องชี้วัด จปฐ. พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๙ กลาวถึงเกณฑรายไดตามความจําเปน
พื้นฐานไววาเปนครัวเรือนมีรายไดไมต่ํากวาคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/ป (ที่มา: www.porchor.moi.go.th/bnm.html)

๗๐

บทที่ ๖ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผูดอยโอกาส

ผลผลิตและหรือรายไดไมพอกินพอใช ๒,๑๓๗,๐๙๐ ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๒๘.๒๘ และมีครัวเรือนที่มีรายไดต่ํา
กวาเกณฑจปฐ. จํานวน ๓,๙๑๗,๗๑๗ ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๕๑.๘๓ (ดูตารางที่ ๕ ประกอบ)
ตารางที่ ๕ จํานวนกลุมเปาหมายทางสังคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ระดับประเทศ
จากพื้นที่สํารวจไดทั้งหมด ๖๙,๔๖๓ หมูบาน จํานวน ๗,๕๕๗,๗๘๖ ครัวเรือน พ.ศ.๒๕๔๒๑๖
กลุมเปาหมายทางสังคม
๑. เด็กอายุต่ํากวา ๑๕ ป

จํานวนครัวเรือน
๔,๘๐๘,๗๖๕

๒. ผูพิการ

๓๘๘,๙๑๘

๓. ผูสูงอายุตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไป

๒,๕๕๒,๐๘๗

๔ ผูเจ็บปวยเรื้อรัง
ครัวเรือน
๕. ครัวเรือนที่มีผลผลิตและ
หรือรายไดไมพอกินพอใช
๖. ครัวเรือนที่มีรายไดต่ํา
กวาเกณฑ จปฐ.

ประเภท
ไมไดอยูกับพอแม
กําพราทั้งพอและแม
กําพราพอ
กําพราแม
ถูกทอดทิ้ง
เคยหนีออกจากบาน
ตองชวยทํางานหา
เลี้ยงครัวเรือน
พิการอยางเดียว
พิการมากกวา ๑ อยาง
ชวยเหลือตนเองไมได
ไมไดรับการดูแล
ตองทํางานหาเลี้ยง
ครัวเรือน

จํานวน (คน)
๑,๑๙๘,๑๙๐
๓๘,๔๔๕
๑๗๘,๖๗๐
๗๐,๘๒๑
๒๐๒,๐๑๑
๖๖,๐๙๕
๒๘๗,๗๖๔

รวม (คน)
๒,๐๔๑,๗๙๖

๓๕๘,๖๓๑
๓๓,๙๕๔
๖๕,๓๗๕
๓๔๒,๕๔๓
๑,๘๕๐,๓๗๗

๔๕๗,๙๖๐

๒๑๓,๐๙๙

๒,๑๙๒,๙๒๐

๒๔๒,๒๙๕

๒,๑๓๗,๐๙๐
๓,๙๑๗,๗๑๗
๔,๙๓๔,๙๗๑

สถิติจํานวนผูดอยโอกาสอีกคาหนึ่งปรากฏในแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติ ฉบับที่
๔ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙)๑๗ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ขอ ๘ เรื่องสวัสดิการสังคมแก
คนยากจนและผูดอยโอกาสโดยมีผลสํารวจขอมูลกลุมเปาหมาย โดยกรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงานและสวัสดิ
การสังคม (ชื่อกอนการปฏิรูประบบราชการ) ใน พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๔๓ วามีจํานวนจําแนกตามกลุมไดดังนี้
ตารางที่ ๖ จํานวนกลุมเปาหมายทางสังคมตามแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติ ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙)
กลุมเปาหมาย
เด็กยากจน (รวมเด็กกําพราถูกทอดทิ้ง)
สตรีดอยโอกาส
ผูสูงอายุที่ยากจนไมมีรายได
คนพิการ
คนไรที่พึ่ง
รวม

จํานวน (คน)
๔,๖๐๐,๐๐๐
๑๙๘,๑๒๔
๕๗๙,๐๐๐
๔,๘๐๐,๐๐๐
๑๘,๕๑๖
๑๐,๑๙๕,๖๔๐

จากสถิตินี้ชี้ใหเห็นวาจํานวนผูดอยโอกาสมีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๐,๑๙๕,๖๔๐ คน ประมาณรอยละ ๑๕.๙ ของ
ประชากรทั้งประเทศ ที่รัฐจําเปนตองจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดสวัสดิการสังคมใหผูดอยโอกาสกลุมนี้

๑๖

๑๗

ขอมูลจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง (ที่มา: www.dsdw.go.th)
ที่มา: www.social.go.th/masterplan/plan4.htm

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๗๑

๒. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิดการแกปญหาความยากจนของงานสวัสดิการสังคมในแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
แหงชาติ ฉบับที่ ๔ เปนแนวคิดของการสังคมสงเคราะหที่ปฏิบัติตอกันมา นั่นคือ เนนการแกปญหาอันเนื่องมาจาก
การที่ประชาชนประสบความเดือดรอน ตองการบริการจากภาครัฐและตองการใหรัฐแกปญหาอยางเรงดวน อาจเปน
รายกรณีหรือกลุมบุคคล เพื่อใหกลุมเปาหมายเหลานั้นสามารถชวยเหลือตนเองไดและไมเปนภาระกับสังคม ซึ่งจะ
เห็นวาเปนการแกไขปญหาที่ผูเดือดรอนประสบปญหาเฉพาะหนาเทานั้น ยังไมไดดําเนินการแกไขแบบยั่งยืน ที่จะทําให
ผูดอยโอกาสไดรับความเทาเทียมในดานการศึกษา มีโอกาสในการแขงเพื่อประกอบอาชีพ มีรายไดที่จะเลี้ยงตัวเองตอไป
แนวคิดใหมของการใหบริการสวัสดิการสังคมจะเปนเรื่องการสงเสริมการปองกันปญหาและการสรางความสมบูรณ
ในชีวิตประชากรของกลุมเปาหมาย โดยใหความสําคัญกับสวัสดิการดานอื่นๆ ไปพรอมกันเพื่อชวยปองกันปญหาที่จะ
เกิดขึ้น เชน การสาธารณสุข การศึกษา เปนตน ในดานการศึกษานั้น เปนที่ยอมรับกันทั่วโลกวาการศึกษามีอิทธิพลตอ
การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงาน เพราะทําใหแรงงานมีคุณภาพสูงขึ้น การลงทุนทางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผลตอบแทน
อยางนาพอใจเทาๆ กับผลตอบแทนจากการลงทุนดานกายภาพหรือดานวัตถุ จากรายงานขององคการยูเนสโก (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO) ใน ค.ศ. ๑๙๙๓ แสดงใหเห็นชัดวา “โดย
ทั่วไปแลว ประเทศที่ประชาชนมีการศึกษาสูงจะเปนประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและประชาชนมีรายไดสูงกวา
มีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาประเทศที่ประชาชนมีการศึกษาต่ํา การศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการพัฒนาชีวิตของประชาชน
ของแตละประเทศ” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๐: ๙-๑๐)๑๘
ดังนั้น ในบทนี้จะกลาวถึงแนวคิดเรื่องการใหโอกาสแกกลุมผูดอยโอกาสใหไดรับบริการการศึกษาและการสงเสริม
ความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการศึกษาและเครื่องมือในการนําไปประกอบอาชีพ
และสงเสริมการยกระดับทักษะความรูของผูดอยโอกาสจากทักษะแรงงานที่คนสวนใหญในกลุมนี้ประกอบอาชีพอยู เปน
ทักษะความรูความชํานาญ ซึ่งจะชวยสามารถพัฒนาตนเองเปนคนงานที่มีความรู รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเสริมศักยภาพใหกับผูพิการหรือคนชรา เพื่อใหคนกลุมนี้สามารถพึ่งตนเองในการดําเนินชีวิตในสังคมได

๓. ตัวอยางโครงการตางๆ ที่เริ่มดําเนินการไปแลว

๓.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการโรงเรียนศรีสังวาลย ในโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานแนวพระราชดําริในการชวยเหลือเด็กพิการ ซึ่งมี
ขอจํากัดเรื่องความพิการที่ทําใหไมสามารถเรียนรูไดเชนเดียวกับเด็กทั่วไปไววา เด็กกลุมนี้ตองการทักษะพิเศษหรือ
เครื่องมือพิเศษไปเสริมการเรียนรูและการประกอบอาชีพ จึงไดพระราชทานคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณสิ่งอํานวยความ
สะดวก (assistive technology devices) ใหกลุมเด็กพิการไดนําไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษา พรอมกันนี้ก็จะเปนการ
ยกระดับความรูในดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับเด็ก และเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพอีกทางหนึ่ง
โรงเรียนศรีสังวาลย ในมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีซึ่งเปนโรงเรียนที่ใหบริการการศึกษานักเรียนที่บกพรองทางรางกาย ตั้งอยูที่ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี เปนตัวอยางโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่ไดรับพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชเปนเครื่องมือในการศึกษา
หาความรูและฝกงานดานอาชีพ โรงเรียนไดเขารวมโครงการนี้ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๖)

๑๘

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. ๒๕๔๐. ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
ชวนพิมพ.
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มีนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ไป ๖ รุน รวมทั้งหมด ๔๕ คน ประมาณรอยละ ๕๐ ของนักเรียนที่
จบออกไปสามารถเขาศึกษาตอ จากการสัมภาษณ อาจารยกิตติมา พันธุงาม อาจารยใหญโรงเรียนศรีสังวาลย
ถึงการศึกษาตอของนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ออกไป อาจารยเลาวาสวนใหญนักเรียนจะมีความรู
ดานคอมพิวเตอรดี ถึงแมจะมีความพิการแตก็สามารถเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปได มีนักเรียนที่ไดเขาตอในสถาบัน
ราชภัฏ ๓ คน เรียนตอสายอาชีพดานการซอมคอมพิวเตอร ๕ คน ดานพาณิชย ๓ คน นอกนั้นเรียนการศึกษานอก
โรงเรียนบาง รอสอบเขาบาง และมีนักเรียนที่เรียนตอสายสามัญ ๑ คน
นางสาวศิริพร จิรธนกุล เปนตัวอยางหนึ่งของนักเรียน
โรงเรียนศรีสังวาลย ที่บกพรองทางรางกาย มีอาการของอัมพาต
ครึ่งทอนลาง (Spina Bifida) ไดเรียนคอมพิวเตอรที่โรงเรียนนี้
เปนเวลา ๕ ป ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ หลังจากจบ
การศึกษาแลว สามารถสอบเขาเรียนตอสายสามัญ ณ โรงเรียน
ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได ปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๖) กําลังศึกษาอยู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ โปรแกรมภาษาฝรั่งเศส เปนนักเรียน
ที่มีความใฝรูใฝเรียน มีผลการเรียนอยูในเกณฑดี มีผลงาน
ดานคอมพิวเตอร ดังมีรางวัลตอไปนี้เปนสิ่งยืนยัน
นางสาวศิริพร จิรธนกุล
อดีตนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย
ที่เขาเรียนตอสายสามัญ ณ โรงเรียนปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี มีผลงานทางดานการใชงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอรดีเดน

๑. ไดรับเหรียญทองระดับ จ.นนทบุรี โปรแกรม Pladao
Draw เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๖ ของศูนยพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนคอมพิวเตอรและเครือขาย กลุมโรงเรียน
กรมสามัญศึกษา จ.นนทบุรี
๒. เหรียญเงินโปรแกรม PowerPoint ที่โรงเรียนปากเกร็ด
ระดับ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๖ ณ
ศูนยคอมพิวเตอร โรงเรียนปากเกร็ด
๓. อบรมหลักสูตรโครงการคายเยาวชน ประดิษฐเว็บไซต
วัยใส ยุคไอที ครั้งที่ ๒ จัดโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา สถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก เมษายน ๒๕๔๖
๔. เขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร วิชาการใช
โปรแกรมสําเร็จรูป PowerPoint ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย
โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจเปนผูจัด

ใบประกาศนียบัตรรางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด
นนทบุรี โปรแกรม Pladao Draw ของนางสาวศิริพร

๕. ไดรับรางวัลชมเชยระดับภาค โปรแกรม Pladao Draw
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๕๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.สุพรรณบุรี

กรณีที่ยกตัวอยางนี้ เปนการชวยเหลือนักเรียนพิการโดยเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศให ซึ่งเปนวิธีการ
ที่เห็นผลภายใน ๖ ป วานักเรียนสามารถนําความรูไปใชในการศึกษาเลาเรียนและเปนเครื่องมือในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น ทําใหเด็กพิการกลุมนี้มีแนวโนมที่จะหลุดพนจากการมีรายไดต่ํา
เพราะเมื่อเรียนจบก็จะสามารถไปประกอบอาชีพที่ใชทักษะเฉพาะ เปนคนงานที่มีความรูได โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียน
ศรีสังวาลยที่จบออกไปแตละปๆ ละ ประมาณ ๑๐ คน และในระหวางป โรงเรียนสงนักเรียนไปเรียนรวมในโรงเรียน
ปกติไดอีกหลายสิบคน จึงนับเปนการชวยเหลือในเบื้องตนดวยการเสริมความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสราง
โอกาสความเทาเทียมกันที่จะไปแขงขันในสังคมตอไป
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โครงการการชวยเหลือผูพิการที่มีอาการคอนขางรุนแรงใหมีศักยภาพในการดําเนินชีวิต การศึกษา
และการประกอบอาชีพ ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดวยพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีตอผูพิการเปนที่
ประจักษชัดในพระราชกรณียกิจอยางเนืองนิจ ทรงมีพระราชดําริวาคนพิการกลุมหนึ่งที่มีอาการคอนขางรุนแรง เชน
เปนอัมพาต พิการแขนขาขาด สมองพิการ เปนตน ถาไมไดรับการชวยเหลือในการดําเนินชีวิตประจําวัน การศึกษาและ
การประกอบอาชีพแลว ก็จะเปนภาระแกครอบครัว สังคมและรัฐตอไปในภายภาคหนา จึงพระราชทานการชวยเหลือ
เพื่อเปนตัวอยางรูปแบบการดําเนินงานชวยเหลือคนพิการคอนขางรุนแรงใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และใหสามารถดําเนิน
ชีวิตในสังคมได
ในบทนี้ จะขอยกตัวอยางการใหการชวยเหลือผูพิการ ๓ คนใน ๓ จังหวัด คือ ยะลา นราธิวาส และเชียงใหม ที่ได
ดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังตอไปนี้

๑. การใหการชวยเหลือ ด.ช.อับดุลเลาะ บาราหาแม

ด.ช.อับดุลเลาะ บาราหาแมกําลัง
ทานขาวในจานที่ออกแบบพิเศษ
เพื่อใหทานขาวดวยตนเองได

ด.ช.อับดุลเลาะ กําลังเขียน
หนังสือดวยปาก ที่โรงเรียนบาน
ลือเน็ง อ.ยะหา จ.ยะลา

๗๔

ด.ช.อับดุลเลาะ บาราหาแม อายุ ๙ ป เปนเด็กพิการทางรางกายตั้ง
แตกําเนิด ปราศจากแขนขาตั้งแตหัวไหลและสะโพก ปจจุบันเรียนอยูที่
โรงเรียนบานลือเน็ง อ.ยะหา จ.ยะลา เปนตัวอยางของเด็กพิการคนหนึ่งที่
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยทรงมีพระกระแสรับสั่งใหคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดําริฯ ดําเนินการใหความชวยเหลือในดานตางๆ
ทั้งดานการเรียน การฟนฟูสมรรถภาพรางกาย ตลอดจนการชวยเหลือ
ตนเอง ดวยทรงเห็นวา ด.ช.อับดุลเลาะจะสามารถพัฒนาศักยภาพขอ
งตนเองไดดีขึ้น ถามีการชวยเหลือแบบบูรณาการ
ดวย ด.ช. อับดุลเลาะ ยังอายุนอย คณะทํางานจึงเนนพัฒนาดาน
การศึกษาให โดยฝกหัดใหเขียนหนังสือดวยปากใหคลองแคลว ใหนั่งบน
รถเข็นและเขียนหนังสือที่โตะเรียนแทนการนอนเขียนบนโตะเรียนอยางที่
เคยปฏิบัติมา พรอมทั้งแนะนําใหจัดทําแทนวางหนังสือและโตะเรียนที่
สามารถปรับระดับความสูงได เพื่อให ด.ช.อับดุลเลาะ นั่งเขียนหนังสือใน
ทาทางที่เหมาะสมและสะดวกสบาย ขณะนี้ ด.ช.อับดุลเลาะ สามารถนั่ง
บนรถเข็นและใชปากควบคุมการเขียนหนังสือไดคลองขึ้น
สําหรับดานการฟนฟูสมรรถภาพรางกายนั้น แตเดิม ด.ช.อับดุลเลาะ
ไมสามารถนั่งทรงตัวไดเอง เนื่องจากไมเคยลุกขึ้นนั่ง ทําใหกลามเนื้อหนา
ทองและหลังออนแรง แตปจจุบันไดรับการฟนฟูสมรรถภาพโดย
โรงพยาบาล ศูนยจังหวัดยะลาและมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการใน
พระราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ. ปากเกร็ด
นนทบุรีแลว จนสามารถกระเถิบตัวเองในทานั่งได
ความสําเร็จของการชวยเหลือเปนผลของการรวมมือและประสานงาน
ของหนวยงานทองถิ่นในจังหวัดยะลา เชน องคการบริหารสวนตําบล
สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดยะลา สํานักงานการประถม
ศึกษาอําเภอยะหา ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา
โรงพยาบาลศูนยจังหวัดยะลา ฯลฯ รวมกันในการชวยเหลือจน
ด.ช.อับดุลเลาะ สามารถพัฒนาศักยภาพได
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๒. การใหการชวยเหลือ ด.ญ.ตอยยีบะห สือแม
ด.ญ.ตอยยีบะห นักเรียนโรงเรียนบานปลักปลา จ.นราธิวาส เปน
นักเรียนพิการทางกาย ปราศจากแขนขาตั้งแตขอไหลและสะโพกแตกําเนิด
ปจจุบันศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เปนตัวอยางที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานความชวยเหลือใน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อชวยใน
ดานการใชชีวิตประจําวันและการศึกษา
ด.ญ.ตอยยีบะห สือแม ใชปากชวย
เขียนหนังสือมาตั้งแตเด็ก

ด.ญ.ตอยยีบะห สือแม สามารถ
พิมพคอมพิวเตอรแทนการเขียนดวยปาก

ด.ญ.ตอยยีบะห ไมมีมือ จึงมีปญหาดานการศึกษาคือการเขียน
หนังสือ ไดรับการสอนใหใชปากชวยเขียน แตเมื่อเขียนติดตอกันเปนเวลา
นาน จะเกิดอาการลาที่ปาก และการนั่งทรงทาไมดี จึงไดพระราชทาน
เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือในการเขียนสําหรับ ด.ญ. ตอยยีบะห
พรอมทั้งทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหคณะกรรมการโครงการฯ จัดหา
อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพื่อชวยในการใชงานคอมพิวเตอร
ปจจุบัน ด.ญ.ตอยยีบะห สามารถพิมพงานโดยใชคอมพิวเตอร และ
อุปกรณเสริม คือใชโปรแกรมแสดงแปนพิมพบนจอภาพแทนคียบอรด
และใชลูกบอลควบคุมที่มีการดัดแปลงแทนเมาสแบบปกติ เพื่อชวยใน
การพิมพงาน สามารถวัดความเร็วการพิมพได ๕๘ ดีดตอนาทีหรือ ๑๑ คํา
ตอนาที นอกจากนั้น ด.ญ.ตอยยีบะห ยังใชโปรแกรมแบบฝกหัด
คณิตศาสตร ในการเรียนและคิดคํานวณวิชาคณิตศาสตรอีกดวย
ผลการดําเนินงานครั้งนี้แสดงใหเห็นวา เทคโนโลยีสารสนเทศมี
บทบาทในการสรางศักยภาพของเด็กพิการใหไดมีโอกาสที่จะเรียนหนังสือ
ตอไป และสรางโอกาสความเทาเทียมกันในสังคมได สวนรูปแบบการให
การชวยเหลือนั้น เนนการประสานงานกันในหนวยงานทองถิ่น เชน
โรงเรียน ผูใหญบาน สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัดนราธิวาส และสถานีอนามัยอําเภอและจังหวัด เปนตน

๓. การชวยเหลือนางพิกุลทอง กันทาดง

นางพิกุลทอง กันทาดง
ใช arm stick ในการพิมพงาน
บนแปนคียบอรด

นางพิกุลทอง กันทาดง เปนบุคคลพิการทางรางกายมาแตกําเนิด
แขนดานซายขาดหายประมาณครึ่งตนแขน ดานขวาขาดหายตั้งแตขอไหล
เรียนจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ปจจุบัน นางพิกุลทอง อายุได ๓๙ ป ทํางานเปนเจาหนาที่บานทองอยู
มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม มีหนาที่
รับโทรศัพท พิมพรายงานความคืบหนา รายงานสมาชิก การเจ็บปวย โดยใช
คอมพิวเตอร และยังสามารถนําสมาชิกคนอื่นๆ ไปฝกและแลกเปลี่ยน
วิชาชีพรวมกับสมาชิกจากมูลนิธิเชสเชียรภาคพื้นเอเชียตะวันออกไกลที่
ประเทศสิงคโปรและประเทศฟลิปปนสได
เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จยังจังหวัด
เชียงใหม มักจะเสด็จเยี่ยมบานทองอยู มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร ใน
พระบรมราชินูปถัมภ เพื่อติดตามการดําเนินงานของโครงการใน
พระราชดําริฯ พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอรใหกับมลนิธิฯ ๓ เครื่อง เพื่อ
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๗๕

สวนการใชเมาสนั้น ไดออกแบบให
นางพิกุลทอง ใชลูกบอลควบคุมแทนเมาส
ปกติ พรอมทั้งดัดแปลงสวิตชใหอยูภายนอก
ดังรูป

พระราชดําริฯ พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอรใหกับมูลนิธิฯ ๓ เครื่อง เพื่อ
ใหผูพิการในบานทองอยูนํามาใชเรียนคอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่อจะพัฒนา
เปนอาชีพได คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงไดจัดครูเขามาสอนในบานทองอยู
นางพิกุลทอง ไดมีโอกาสเรียนคอมพิวเตอรตั้งแตนั้นมา ตอมาไดพยายาม
ฝกฝนดวยตนเองอยูเสมอ ถึงแมมีขอจํากัดทางรางกาย นางพิกุลทอง ก็ยัง
สามารถพิมพคอมพิวเตอรโดยใชตอแขนได โดยไดรับอุปกรณ arm stick
และลูกบอลควบคุม รวมทั้งการแนะนําในการปรับฟงกชันตางๆ จาก
คณะทํางานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ปจจุบัน
นางพิกุลทอง สามารถพิมพงาน เพื่อจัดทํารายงานสงประธานมูลนิธิ
ทําบัญชีรับจายของบานทองอยู รวมทั้งสงอีเมลได
แผนงานที่จะดําเนินการตอไปก็คือ การสงเสริมอาชีพในบานทองอยู
ทั้งนี้เนื่องจากกลุมคนพิการ ณ บานทองอยู ไดรวมตัวกันทํางานหัตถกรรม
อันไดแก ผาปก งานไมแกะสลัก งานดอกไมแหง งานภาพสีน้ํา เปนตน โดย
วางขายในบานทองอยูเทานั้น เนื่องจากไมสะดวกในการออกไปขายใน
ตลาด หรือแหลงทองเที่ยว ดังนั้นโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดําริฯ จะจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรผลงานหัตถกรรมที่ทําโดยกลุม
คนพิการทางรางกาย ณ บานทองอยู (www.nectec.or.th/atc) โดยให
ผูเยี่ยมชมเว็บไซตสามารถเขาเลือกชมผลงานและสั่งซื้อไดทางอินเทอรเน็ต
ทั้งนี้เปนการเปดโอกาสแกผูดอยโอกาสอีกรูปแบบหนึ่งในการประกอบ
อาชีพ

จากตัวอยางการชวยเหลือคนพิการทั้ง ๓ นี้ แสดงใหเห็นถึงรูปแบบการใหการชวยเหลือโดยใหหนวยงานทองถิ่นมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของผูพิการ ในการดําเนินงาน จะมีหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนรวม
กันกําหนดเปาหมายการพัฒนา และกําหนดบทบาทผูรับผิดชอบการใหบริการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวในแตละป
มีการติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ สวนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ รับผิดชอบในการจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพผูพิการให โดยกําหนด
ใหหนวยงานทองถิ่นหนวยใดหนวยหนึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการประสานงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล รูปแบบแบบ
บูรณาการหนวยงานทองถิ่นนี้ไดทดลองใชกับการชวยเหลือทั้ง ๓ กรณีและประสบความสําเร็จอยางนาภาคภูมิใจ ดังนั้น
เมื่อมีกรณีเชนนี้เกิดขึ้น ณ ที่ใดก็ตาม ก็จะสามารถเขาไปชวยเหลือและดําเนินการไดอยางรวดเร็วและยั่งยืน

๓.๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กปวย
โครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เด็ ก เจ็ บ ป ว ย ในโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแนวคิดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย
เหลือเด็กปวยที่เขามารักษาตัวในโรงพยาบาลดวยอาการของโรคที่เรื้อรัง เชน โรคหัวใจ โรคกระดูก โรคไต ฯลฯ
เด็กเหลานี้ตองนอนอยูในโรงพยาบาลเปนเวลานาน ทําใหขาดโอกาสในการศึกษาเลาเรียนในชวงเวลาดังกลาว ดวยทรง
ทราบวามีโรงพยาบาลหลายแหงที่เห็นความสําคัญในดานการศึกษา และจัดใหมี “โครงการสอนเด็กเจ็บปวยเรื้อรัง” ใน
โรงพยาบาล เชน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไดจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีคุณครูจากกองการศึกษา
เพื่อคนพิการมาประจําเพื่อสอนนักเรียนทั้งในหองเรียน และเดินสอนตามเตียงในกรณีที่เด็กไมสามารถเดินมาที่
หองเรียนได แตจํานวนครูไมเพียงพอกับเด็กที่เขามารักษา จึงไดพระราชทานแนวคิดวาใหนําคอมพิวเตอรมาชวยสอน
ในหองเรียนเด็กเจ็บปวย เพื่อเด็กจะไดเรียนรูเองจากคอมพิวเตอรและรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
๗๖

บทที่ ๖ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผูดอยโอกาส

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กเจ็บปวยนี้เริ่มตน เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไดทอดพระเนตรการเรียนการสอนเด็กเจ็บปวยเรื้อรังในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณแลว ทรงพบวามีนักเรียนมาเรียนที่
หองเรียนมาก แตโรงพยาบาลมีคุณครูประจําเพียง ๔ คน ชวยสอนในหองเรียน ๒ คน และสอนตามเตียง ๒ คน ซึ่งไม
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน จึงทรงมีพระราชดําริในการนําคอมพิวเตอรมาชวยแบงเบาภาระของคุณครู โดยใหเด็ก
สามารถศึกษาหาความรูดวยตัวเองจากสื่อการเรียนการสอน จากพระราชดําริดังกลาวนี้ จึงเกิด “ศูนยคอมพิวเตอรเพื่อ
เด็กปวย“ ขึ้น โดยไดรับพระราชทานคอมพิวเตอรมือสองจํานวน ๙ เครื่อง พรอมทั้งคุณครูไดทดลองทําสื่อ
คอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อชวยพัฒนาการการเรียนรู ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และพัฒนาการทางดานอื่นๆ เชน
ทางสมองและกลามเนื้อ ของเด็กปวยเรื้อรัง
คุณครูประนอม ศรีไพรวัลย คุณครูประจําโครงการ
เด็กเจ็บปวยเรื้อรัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไดกลาวถึง
ผลการดําเนินงานของ “ศูนยคอมพิวเตอรเพื่อเด็กปวย”
ที่ผานมาวาคอมพิวเตอรที่ไดรับพระราชทานมีประโยชน
กับเด็กปวยมากมาย เพราะเด็กๆ สามารถเรียนผาน
เว็บไซตได หรือเด็กบางคนที่โรงเรียนไมมีเว็บไซต ก็
สามารถเรียนจากสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนได

เด็กปวยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณกําลังเรียนรูการใช
คอมพิวเตอร พรอมทั้งโปรแกรมสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
อยางเพลิดเพลิน

คุณครูยังกลาวอีกวา การเรียนจากตําราเรียนอยาง
เดียว เด็กๆ จะเบื่องาย แตพอมีคอมพิวเตอรแลว ก็ให
เด็กเขาไปเปดเว็บไซตของสคูลเน็ตหรือเว็บไซตที่อื่น
ซึ่งเปนเว็บไซตเพื่อการศึกษาได หรือไมก็เลนเกมส
ฝกทักษะ เคยมีเด็กจากโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัยใน
พระบรมราชูปถัมภ อ.สามพราน จ.นครปฐม หรือ
โรงเรียนราชวินิต มารักษาตัวอยูที่นี่ ก็สามารถเปด
อินเทอรเน็ตดูเว็บไซตของโรงเรียน เรียกบทเรียนวิชานั้นๆ
ขึ้นมาทํา และสงกลับไปอาจารยตรวจใหคะแนนได
สวนในแงของการรักษา คุณหมอสุวรรณี พันเจริญ
ยังบอกวาคอมพิวเตอรชวยใหเด็กที่เจ็บปวยไดฝกพัฒนา
มือ ฝกใหกลามเนื้อเล็กๆ ไดเคลื่อนไหวจะไดแข็งแร็งขึ้น

อาสาสมัครกาชาดชวยสอนคอมพิวเตอรใหเด็กปวย
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เด็กๆ หลายคนที่มาเขารับการรักษาและตองนอน
โรงพยาบาลเปนเวลานาน ตางมีความสุขที่รับทราบวามี
หองเรียนในโรงพยาบาล ทุกคนที่ทราบก็จะเขามาเรียน
มาคุยกับคุณครู มาถามปญหาตางๆ ซึ่งทําใหเด็กไมเหงา
สนุกสนานและราเริง เมื่ออยูในสังคมที่มีเพื่อนและครูคอย
ดูแล ยิ่งไดมาใชคอมพิวเตอรดวยแลว เปนเสมือนแหลง
ดึงดูดเด็กใหเขามาในหองเรียนมากขึ้น เพราะจะไดทั้ง
เรียนและเลนไปในตัว ทั้งนี้ ที่ “ศูนยคอมพิวเตอรเพื่อเด็ก
ปวย” เติบโตมาได ๖ ปนี้ เปนเพราะพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มี
ความหวงใยเด็กที่ปวยในโรงพยาบาล

๗๗

ปจจุบัน รูปแบบของโครงการนี้ไดขยายไปโรงพยาบาลอื่นๆ อีก ๓ โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบัน
สุขภาพมหาราชินี และโรงพยาบาลมหาราช จ.เชียงใหม มีนักเรียนเขามาหองเรียนเด็กเจ็บปวยมาก เชน ที่โรงพยาบาล
เชียงใหม มีเด็กเจ็บปวยหมุนเวียนเขามาเรียนเดือนละ ๔๐-๘๐ คน
จากความสําเร็จของโครงการนี้ที่ใหเด็กเจ็บปวยไดมีโอกาสใชคอมพิวเตอรในการเรียนและเลน ทําใหเด็กมีทัศนคติ
และความรูสึกที่ดีตอโรงพยาบาลและโรงเรียน ทําใหไมถูกทอดทิ้ง มิเชนนั้นการอยูโรงพยาบาลนานๆ อาจทําใหเรียน
ตามเพื่อนไมทัน ไมสนใจการเรียน ในที่สุดก็ไมเรียนหนังสือ เปนปญหาของสังคมตอไป ผลของโครงการนี้ จึงชวยให
เด็กเจ็บปวยกลุมนี้ที่เปนกลุมเสี่ยงตอการเปนกลุมเปาหมายของความยากจน ไดรับการดูแลเอาใจใส โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนสิ่งเราใหเด็กสนใจการศึกษาเลาเรียนและสามารถกลับเขารับการศึกษาไดทันเพื่อน

๓.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผูตองขัง
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทัณฑสถาน ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดวยพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอยางลนพนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให
ความหวงใยผูตองขังในเรือนจํา ดวยทรงเห็นวา ผูตองขังที่กระทําความผิดและตองโทษอยูในเรือนจํานั้น เปนผูที่มี
ศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาตนเองใหเปนคนดีได หากไดรับการอบรมความรูดานศีลธรรมและคุณธรรม ควบคูไปกับ
การอบรมใหความรูทางดานวิชาการ โดยเฉพาะวิชาการที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน เชน วิชาการดานคอมพิวเตอร
ซึ่งหากผูตองขังไดรับการอบรมความรูและมีความรูความสามารถในเทคโนโลยีสมัยใหมนี้แลว เมื่อพนโทษออกไป ก็จะ
สามารถนําความรูความสามารถที่ไดรับระหวางตองโทษไปประกอบอาชีพสุจริตเปนพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
ตอไปในอนาคต
ดวยเหตุนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้งโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศทัณฑสถานขึ้น เริ่มดําเนินการที่ทัณฑสถานหญิงกลาง บางเขน เปนแหงแรกใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการนี้ได
พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอรมือสองจํานวน ๒๐ เครื่องพรอมเครื่องพิมพ ๒ เครื่อง ใหแกทัณฑสถานหญิงกลาง
เพื่อนําไปใหใชจัดอบรมความรูคอมพิวเตอรใหแกผูตองขัง และตอมาไดขยายผลโครงการไปยังทัณฑสถานบําบัดพิเศษ
กลาง และเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามลําดับ

การดําเนินงานของทัณฑสถานหญิงกลาง บางเขน
ทัณฑสถานหญิงกลางไดดําเนินการจัดตั้งหองคอมพิวเตอรพระราชทานขึ้นภายในบริเวณทัณฑสถานหญิงกลาง
และดําเนินการจัดการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนใหแกผูตองขังตามหลักสูตรของกรมการศึกษานอก
โรงเรียน (๑๒๖ ชั่วโมง) โดยมีวิทยากรจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนมาเปนวิทยากรให ซึ่งผูที่จะเขาเรียนในหลักสูตร
นี้ได จะตองจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป และไมเคยเรียนคอมพิวเตอรมากอน อายุระหวาง ๑๘–๓๕ ป
สามารถพิมพดีดได การดําเนินงานที่ผานมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๖) ทัณฑสถานหญิงกลาง ได
จัดอบรมความรูคอมพิวเตอรใหแกผูตองขังโดยมีผูสําเร็จการศึกษาไปแลวทั้งสิ้น ๓๔๓ คน ผูตองขังที่พนโทษไปแลว
๒๔๕ คน ไดนําความรูดานคอมพิวเตอรไปประกอบอาชีพแลว ๓ คน
นอกจากทัณฑสถานหญิงกลาง ไดรับสนองพระราชดําริในเรื่องจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ใหแกผูตองขัง
แลว ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ ทัณฑสถานหญิงกลางไดเริ่มรับงานพิมพจากหนวยงานภายนอก ซึ่งศูนยบริการสารสนเทศทาง
เทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนหนวยงานแรกที่ไดนํางานพิมพบันทึกขอมูลดรรชนี
วารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปวาจางผูตองขังใหพิมพ ทั้งนี้เพื่อใหผูตองขังไดนําความรูที่ไดเลาเรียนมานํามาใช
ใหเกิดประโยชน อีกทั้งยังเปนการชวยฝกฝนความรูความชํานาญในการทํางานใหแกผูตองขัง และยังชวยใหผูตองขังมี
รายไดระหวางถูกตองโทษอีกทางหนึ่งดวย ซึ่งกิจกรรมดังกลาวยังคงดําเนินการอยูจนถึงปจจุบัน
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บทที่ ๖ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผูดอยโอกาส

นอกจากนี้ ยังมีการรับจางทํางานพิมพตางๆ เชน การจางทําการดในโอกาสตางๆ การแตงภาพ การตัดตอภาพ
การทําใบปลิวประชาสัมพันธ รับพิมพงานทั่วไป และการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซี โดยใน พ.ศ. ๒๕๔๕ มีรายได
สุทธิจํานวน ๒๓๕,๐๙๘ บาท และ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีรายไดสุทธิจํานวน ๑๘๙,๔๖๗ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๒๔,๕๖๕ บาท
เงินจํานวนนี้ผูตองขังไดรับปนผลเปนรายไดระหวางตองโทษทุกป

การดําเนินงานของทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง และเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลางและเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร เปนเรือนจําแหงที่ ๒ และ ๓ ที่ไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณใหเขารวมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามลําดับ
และไดรับพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอรบริจาคมือสองจํานวน ๒๐ เครื่องพรอมเครื่องพิมพ ๒ เครื่อง เพื่อจัดตั้งเปน
หองคอมพิวเตอรพระราชทาน เปนการขยายผลจากความสําเร็จของโครงการนํารองที่ทัณฑสถานหญิงกลาง บางเขน
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลางและเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ไดนําคอมพิวเตอรที่ไดรับพระราชทาน มาจัดตั้ง
หองคอมพิวเตอรพระราชทาน และดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนใหผูตองขัง โดยใชหลักสูตร
ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน เชนเดียวกับทัณฑสถานหญิงกลาง บางเขน และไดเพิ่มเติมหลักสูตรการซอมบํารุง
เครื่องคอมพิวเตอรใหแกผูตองขังดวย เนื่องจากผูตองขังทั้ง ๒ เรือนจํานี้ เปนผูตองขังชาย ซึ่งมีความสนใจและมีความ
สามารถในงานชางซอมบํารุง
นอกเหนือกิจกรรมจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรใหแกผูตองขังแลว ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ
กลาง และเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ไดรับจางงานพิมพบันทึกขอมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาก
ศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และงานพิมพเอกสารจาก
บริษัท ดาตาแมท จํากัด (มหาชน) ซึ่งนับเปนการชวยใหผูตองขังไดนําความรูความสามารถที่ไดเรียนมา มาใชใหเกิด
ประโยชน และยังเปนการฝกฝนการทํางานอีกทางหนึ่งดวย
ผลการดําเนินงานของทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง ตั้งแตเปดโครงการใน พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปจจุบัน มีผูสําเร็จ
การศึกษาไปแลวทั้งสิ้น ๑๔๐ คน ผูตองขังที่ไดรับการอบรม มีทักษะความรูความเขาใจถึงการทํางานและสวนประกอบ
ระบบคอมพิวเตอรอยางดี สามารถพิมพแบบสัมผัสได โดยเฉลี่ย ๓๐–๔๐ คําตอนาที เขียนเพลงลงแผนซีดีรอม จาก
ไฟล Audio เปน ไฟล Mp3 และจาก ไฟล Mp3 เปน ไฟล Audio การทํา KARAOKE และการซอมบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร ติดตั้งโปรแกรมและซอมคอมพิวเตอรเบื้องตน นอกจากนั้นยังรับจางพิมพงาน มีรายไดรวมทั้งสิ้น
๑๒,๖๑๒ บาท
ผลการดําเนินงานของเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ตั้งแตเปดโครงการใน พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปจจุบัน มีผูสําเร็จ
การศึกษาไปแลวทั้งสิ้น ๑๕๗ คน ผูตองขังไดรับจางพิมพวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยตางๆ ไดรับเงินมาแลว จํานวน
๗,๓๒๕ บาท รับจางงานพิมพจากบุคคลทั่วไป มีรายไดจํานวน ๔๘๐ บาท รวมเปนเงิน ๗,๘๐๕ บาท โดยไดนําราย
ไดทั้งหมดเขาบัญชีเงินทุนฝกวิชาชีพแลวนํามาปนผลใหผูตองขัง
จะเห็นไดวาโครงการฝกวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกผูตองขังนี้ ประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจอีก
โครงการหนึ่ง เปนการสงเสริมการประกอบอาชีพแกผูตองขังโอกาสที่ไมสามารถประกอบอาชีพไดอยางอิสระ เพราะมี
สถานภาพถูกตองโทษ ผลที่ไดทําใหผูตองขังมีรายไดในระหวางตองโทษ ซึ่งนํามาเปนเงินเก็บออมเมื่อพนโทษแลว
หรือสามารถสงเงินไปเลี้ยงดูครอบครัวไดอีกทางหนึ่ง และเปนการพัฒนาความรูความสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพ
เมื่อพนโทษแลว

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน
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๔. บทสรุป
โครงการตัวอยางที่ไดริเริ่มและดําเนินการไปแลวนั้น นับวาประสบความสําเร็จอยางเห็นไดชัด ไดเห็นการพัฒนา
ของผูดอยโอกาสอยางชัดเจน ทั้งนี้นับเปนพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงมีพระราชดําริใหจัดทําโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส ดวยทรงมี
วิสัยทัศนที่กวางไกล เมื่อรวมระยะเวลาดําเนินการได ๙ ปนับตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลที่ไดเปนที่ประจักษชัดวาโครงการ
ที่พระราชทานแนวทางใหนั้น สามารถชวยราษฎรผูดอยโอกาสไดอยางแทจริง มีผลที่ยั่งยืนดวยเปนการเพิ่มศักยภาพ
ทางดานความรู ความสามารถ รวมทั้งเปนการเปดโอกาสแกผูดอยโอกาสใหมีความเทาเทียมกันในการแขงขันในสังคม
อยางนอยผูที่ไดรับความรู ความสามารถในโครงการดังกลาว จะเปนคนงานที่มีความรูในสังคมแหงภูมิปญญาและความรู
ตอไป และถาโครงการเชนนี้ไดรับการขยายผลภาครัฐ ตัวเลขของผูดอยโอกาสที่มีมากถึงรอยละ ๑๕ ของจํานวน
ประชากรของประเทศจะตองลดลงอีกไมนอย

๘๐

บทที่ ๖ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผูดอยโอกาส

๘๒

ภาคผนวก ๑ รายชื่อโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลดความยากจนในประเทศไทย

ภาคผนวก ๑
รายชื่อโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลดความยากจนในประเทศไทย
ชื่อโครงการ

บุคคลและหนวยงานที่ติดตอได

๑

โครงการระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากร
น้ําแหงประเทศไทย

นายรอยล จิตรดอน / นายณรงศักดิ์ พิมพพรรณชาติ
ฝายวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
e-mail: royol@nectec.or.th
narongk@hpcc.nectec.or.th

๒

โครงการระบบเครือขายสารสนเทศการเกษตร

นายรอยล จิตรดอน / นายพิสุทธิ์ ไพบูลยรัตน
ฝายวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
e-mail: royol@nectec.or.th
pisuth.paiboonrat@.nectec.or.th

๓

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

สํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
e-mail: admin@plantgenetics-rspg.org

๔

โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

นายรอยล จิตรดอน
ฝายวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
e-mail: royol@nectec.or.th

๕

โครงการระบบคลังขอมูลสินคาชุมชน

นายรอยล จิตรดอน / นายพิสุทธิ์ ไพบูลยรัตน
ฝายวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
e-mail: royol@nectec.or.th
pisuth.paiboonrat@nectec.or.th

๖

โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย

นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล/นางเยาวลักษณ คนคลอง
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
e-mail: chadamas@nectec.or.th
yaowalak.khonklong@nectec.or.th

๗

โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

นายขวัญแกว วัชโรทัย
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
e-mail: webmaster@dlf.ac.th

๘

โครงการพัฒนาซอฟตแวรพื้นฐานสําหรับประเทศ
ไทยโดยใชระบบเปดเผยตนฉบับ (โอเพนซอรส)

นายกําธร ไกรรักษ / นายกริช นาสิงหขันธ
ฝายวิจัยและพัฒนาสาขาสาระสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
e-mail: kamthorn.krairaksa@nectec.or.th
krich.nasingkun@nectec.or.th

๙

โครงการโครงขายทองถิ่นระบบไรสายสําหรับ
โทรศัพทในชนบท

นายสุทัศน ปฐมนุพงศ
ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเครือขาย
คอมพิวเตอร
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
e-mail: sutat.patomnuphong@nectec.or.th

๑๐

โครงการระบบแปลภาษาอัติโนมัติ

๑๑

โครงการคอมพิวเตอรไอซีทีเพื่อคนไทย

นายเทพชัย ทรัพยนิธิ
ฝายวิจัยและพัฒนาสาขาสาระสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
e-mail: parsit@nectec.or.th thepchai@nectec.or.th
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๘๓

ชื่อโครงการ

บุคคลและหนวยงานที่ติดตอได
เลขที่ ๗๒ ชั้น ๕ อาคาร กสท. โทรคมนาคม
ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. ๑๐๕๐๐
โทรศัพท ๐-๒๒๓๘-๕๔๔๖ โทรสาร ๐-๒๒๖๘-๒๖๒๓
www.ict.go.th

๑๒

โครงการคอมพิวเตอรราคาประหยัด

นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ / นายอรรถนิติ อัศวินนมิตกุล
ฝายวิจัยและพัฒนาสาขาอิเล็กทรอนิกส
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
e-mail: pansak@nectec.or.th
ahtaniti.asavinnimitkul@nectec.or.th

๑๓

โครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑคอมพิวเตอร

นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ / นายอรรถนิติ อัศวินนมิตกุล
ฝายวิจัยและพัฒนาสาขาอิเล็กทรอนิกส
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
e-mail: pansak@nectec.or.th
ahtaniti.asavinnimitkul@nectec.or.th

๑๔

โครงการศูนยคอมพิวเตอรชุมชนบานสามขา

นางศรีนวล วงศตระกูล
โรงเรียนบานสามขา ต.หัวเสือ อ.แมทะ จ.ลําปาง
โทรศัพท ๐-๙๙๙๙-๒๒๓๖ / ๐-๑๗๖๔-๓๓๑๘

๑๕

โครงการศูนยสงเสริมการเรียนรูดวยคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ต

นางสนิท ทิพยนางรอง (นานอย)
เลขที่ ๘๒/๑ ต.หนองโบสถ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
โทรศัพท ๐-๔๔๗๘-๐๒๘๒ / ๐-๙๘๔๖-๕๖๖๐
e-mail: tipnangrong@hotmail.com

๑๖

โครงการศูนยบริการสารสนเทศชุมชน

นางรอยบุญ รัศมีเทศ
โครงการศูนยบริการสารสนเทศชุมชน
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
e-mail: royboon@nectec.or.th

๑๗

โครงการศูนยการเรียนการสอนคอมพิวเตอร
เคลื่อนที่

พระสาครมุนี(ประสาท สุชีโว) เจาอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม
วัดสุทธิวาตวราราม ต.ทาฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
www.chonglom.com

๑๘

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทัณฑสถาน ตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมารี

นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
กรรมการและเลขานุการ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
e-mail: chadamas@nectec.or.th

๑๙

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสารสนเทศสําหรับคน
พิการและคนดอยโอกาส

นางสาววันทนีย พันธชาติ
งานเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนคนพิการและคนดอยโอกาส
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
e-mail: wantanee.phantachat@nectec.or.th

๘๔

ภาคผนวก ๑ รายชื่อโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลดความยากจนในประเทศไทย

ภาคผนวก ๒
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน
๑. โครงการระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําแหงประเทศไทย
ชื่อโครงการ
เจาของโครงการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําแหงประเทศไทย
(Thailand Integrated Water Resource Management Project)
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ รวมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(กปร.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มูลนิธิศึกษาพัฒน
มูลนิธิชัยพัฒนา กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรน้ํา และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
เปนโครงการที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายมาใชในการรวบรวมขอมูล
ตางๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในพื้นที่เจาพระยาตอนลาง และจากนั้นไดขยายรวมถึง
เจาพระยาเกือบทั้งหมด นํามารวบรวมแสดงผล คนหา และวิเคราะหบนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร เพื่อใชในการบริหารจัดการและประสานงานดานทรัพยากรน้ําสําหรับพื้นที่
ในโครงการได โดยเริ่มมีการใชงานไดในบางสวนมาตั้งแตป ๒๕๔๕ โครงการนี้เริ่ม
ดําเนินการตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๔๑ โดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) รวมกับมูลนิธิศึกษาพัฒน และสกว. และมี
ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปน
ผูดําเนินการวิจัยและพัฒนาระบบ รวมกับ สถาบันเทคโนโลยีมลรัฐแมสซาชูเสตต (MIT)
กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากร
น้ํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการนี้มีความสําคัญเนื่องจากน้ําเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดตอการดํารงอยูของ
ประเทศ ซึ่งที่ผานมา มีหนวยงานที่รวมรับผิดชอบและดําเนินการดานทรัพยากรน้ําถึงกวา
๓๐ หนวยงาน ขอมูลและภารกิจตางๆ ดานน้ํา จึงกระจายอยูตามสวนตางๆ ยากตอการ
ประสาน

กระบวนการ

แนวความคิดเกี่ยวกับ
การลดความยากจน

รวบรวมขอมูลจาก ๕ หนวยงานหลักดานทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา มาเขาสู
ระบบ จัดกลุม และตอเชื่อมขอมูลใหเห็นสภาวะน้ําของพื้นที่เจาพระยารวมกัน โดยไมได
ไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการดําเนินงานและมาตรฐานที่มีอยูเดิม ขอมูลที่ไดนํามาจัดเก็บ
ไวที่ระบบสวนกลาง และไดมีการติดตั้งระบบ Server ลูกขายที่หนวยงานตางๆ เพื่อใชใน
การสําเนาขอมูลจากหนวยงานตางๆ เขามาสูระบบ Server กลาง แลวสําเนาขอมูลที่
หนวยงานตองการใชรวมกับหนวยงานอื่น กลับไปไวที่ระบบ Server ลูกขายอีกครั้ง ใน
การพัฒนาไดมีการเชิญใหหนวยงานตางๆ สงเจาหนาที่เขามารวมในการพัฒนาดวย เพื่อ
เปนการถายทอดเทคโนโลยีที่ไดออกไปใชงาน
ขอมูลที่ไดจากหนวยงานตางๆ นํามาเรียงตอกันเพื่อใชงานทั้งในระดับปฏิบัติและวาง
แผน
เนื่องจากสภาพความยากจนที่พบในประเทศไทยมาจากสาเหตุหลักที่สําคัญ ๒ ประการ
คือ ความยากจนที่เกิดจากความพิการ เจ็บปวย และความยากจนที่เกิดจากภัยพิบัติที่รวม
ถึงภัยแลงและน้ําทวม ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาเรื่องภัยน้ําทวมมากกวาภัยแลง
โดยที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉลี่ยในแตละปนับเปนหมื่นลานบาท และความเสียหายนี้
เกิดในพื้นที่เกษตรกรรมที่สงผลกระทบโดยตรงตอเกษตรกร ที่ยังเปนกลุมคนที่มีฐานะ
ยากจน
ดังนั้นเมื่อมีการพัฒนาระบบขอมูลทรัพยากรน้ําผานเครือขายคอมพิวเตอร ที่สนับสนุนให
เกิดการเชื่อมโยงขอมูล ประสานงาน และจัดการทรัพยากรน้ํา ที่ภารกิจกระจายอยูตาม
หนวยงานตางๆ ได ก็จะเปนผลใหเกิดใหเกิดการจัดการที่ดีขึ้น ทั้งในสวนของการปองกัน
ไมใหเกิดภัยพิบัติ และการแกไขหลังเกิดภัยพิบัติ นอกจากนี้ขอมูลที่ไดอาจจัดเผยแพร
หรือพัฒนาตอสําหรับเปดเผยตอบุคคลทั่วไปใหตระหนักถึงปญหา แลวเขามามีสวนรวม
ในการปกปกษรักษาและแกไข อันจะเปนกลไกในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําไปสูรูปแบบองคกรลุมน้ําไดในอนาคต
ในการวิจัยและพัฒนาระบบนี้นอกจากการพัฒนาใหเกิดระบบเพื่อใชงานในการจัดการ
ทรัพยากรน้ําโดยมุงที่ประสิทธิภาพแลว ยังมุงเนนที่จะพัฒนากําลังคนและเทคโนโลยีที่
เปนของตนเอง และสามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง บนฐานของ ระบบรหัสเปด อันเปน
ผลใหลดตนทุนการปรับเปลี่ยนการจัดการไปสูเทคโนโลยีสมัยใหมไดสําเร็จ ซึ่งการลด
ตนทุนการจัดการนี้ก็จะเปนการลดภาระคนสวนใหญของประเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๘๕

๑. โครงการระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําแหงประเทศไทย
วัตถุประสงคของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาระบบเครือขายรวบรวมขอมูลตางๆ ดานทรัพยากรน้ํา จาก ๕ หนวยงาน
หลัก ในพื้นที่เจาพระยาตอนลาง เพื่อการแสดงผลผานเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อใชใน
การประสานงานการจัดการทรัพยากรน้ํา
๒. ขอมูลที่ไดจากเครือขาย สามารถนํามาพัฒนาแบบจําลองคณิตศาสตรเพื่อการ
คาดการณสภาวะน้ํา แลวหนวยงานนําไปใชในการวางแผนปฏิบัติไดตอไป
๓. เพื่อนําตนแบบระบบนี้ไปปรับใชงานกับลุมน้ําอื่นๆ ได

ผลที่คาดหวัง

มีระบบที่สามารถแกไขจัดการปญหาน้ําทวมน้ําแลง ในพื้นที่เจาพระยาแบบองครวม
โดยที่พื้นที่เจาพระยาครอบคลุมพื้นที่มากกวาครึ่งหนึ่งของประเทศ และมีผลผลิตรวม
มากกวารอยละ ๗๐
นําระบบนี้ไปขยายผลการเปนกลไกใชงานในสวนของการจัดสรรน้ํา ดานการเกษตร
อุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการจัดสรรน้ําเพื่อเกิดสภาพสมดุล

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

- ระบบคลังขอมูลและการใหบริการ (Data warehouse and Web Server)
- ระบบภูมิสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต (Internet GIS)
- แบบจําลองทางคณิตศาสตร (Modeling)
- เทคโนโลยีการจัดการและแสดงผลขอมูลบนอินเทอรเน็ต (WWW Technology)
ทั้งหมดนี้พัฒนาขึ้นมาบนระบบซอฟตแวรรหัสเปด (Open source) ทั้งสิ้น อาทิ Linux,
Postgres เปนตน

สถานภาพ

ดําเนินการเสร็จสิ้นระยะที่ ๑ แลว อยูระหวางการเตรียมการดําเนินการในระยะตอไป

ติดตอโครงการ

นายรอยล จิตรดอน / นายณรงศักดิ์ พิมพพรรณชาติ
ฝายวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๖๙๐๐ โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๖๗๗๒
e-mail: royol@nectec.or.th narongk@hpcc.nectec.or.th

๘๖

ภาคผนวก ๒ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๒. โครงการระบบเครือขายสารสนเทศการเกษตร
ชื่อโครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

โครงการระบบเครือขายสารสนเทศการเกษตร
(Agriculture Information Network)
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โดยการสนับสนุนจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนโครงการที่ตองการสรางตนแบบการบูรณาการขอมูลการเกษตรระหวางองคกรภาย
ในและองคกรระหวางประเทศที่ทํางานวิจัยทางการเกษตรในประเทศ ในขณะเดียวกันก็
พัฒนาตนแบบการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรจาก น้ําทวม ฝนแลง และดิน
ถลม บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผนการพัฒนาการ
เกษตรใหเหมาะสมตอสภาพพื้นที่ และสรางอาชีพที่ยั่งยืนอยางแทจริงใหเกิดขึ้น และ
สุดทายคือการพัฒนาตนแบบการนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนของชุมชนที่เกิดจาก
การเรียนรูรวมกันดวยวิธีการสรางสรรคทางปญญา (Constructionism)

กระบวนการ

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความเหมาะสมสําหรับใชเปนเครื่องมือในการนําขอมูลมา
พัฒนาการผลิต การเรียนรูในการจัดการทางการเกษตร การนําองคความรูมาปรับใชใน
การพัฒนาองครวมในชุมชน โดยมีองคประกอบสองสวนหลัก ไดแกระบบบัญชีขอมูล
(Data catalog และ metadata) ทางการเกษตร การวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยและขอมูล
ทางการเกษตรผานระบบภูมิสารสนเทศผานทางอินเทอรเน็ต (Internet GIS) สวน
โครงการในระยะที่สองไดเนนถึงการสรางผูถายทอดขอมูลขาวสาร (Information
Brokers) ในชุมชนตลอดจนการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน และในระยะสุดทาย คือ
การสงผานความรูสูชุมชนรอบขาง (Information Diffusion) ทั้งนี้เพื่อสรางกระบวนการ
คิด ทํา และแกปญหาระดับชุมชนโดยชุมชน แตอาศัยความรูจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สามารถเขาถึงได

แนวความคิดเกี่ยวกับ
การลดความยากจน

เมื่อชุมชนไดปรับแนวคิดและการพัฒนาตนเองมาเปนการพึ่งพาตนเองโดยอาศัยขอมูล
เปนรากฐานของการคิด การวิเคราะห การแกปญหา ก็จะนําไปสูการสรางสังคมแหงการ
เรียนรูเพื่อความมั่นคงในอาชีพ และการรักถิ่นฐาน เรียนรูการจัดการทรัพยากรของตน
เองอยางเกิดประโยชนและยั่งยืน เรียนรูการบริหารไรนา และคาใชจาย จะเปนสวนหนึ่ง
ของการแกปญหาความยากจนในนิยามของเศรษฐกิจยุคใหมได

วัตถุประสงคของโครงการ

๑. เพื่อจัดใหมีขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย จาก น้ําทวม ฝนแลง และดินถลม ของ ๕ จังหวัด
ไดแก ลําปาง พิษณุโลก กําแพงเพชร บุรีรัมย และจันทบุรี บนระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร
๒. มีระบบบูรณาการขอมูล (Agriculture Data Clearing House) ของขอมูลพืช
เศรษฐกิจ ๒๓ ชนิด
๓. มีการพัฒนาตนแบบสังคมแหงการเรียนรูในชุมชน (Village That Learn)

ผลที่คาดหวัง

ปจจุบันเกษตรกรประสพปญหาความยากจนจากการขาดความรู การจัดการ การเกษตร
แผนใหม และการแกปญหาจากภัยธรรมชาติ ระบบเครือขายสารสนเทศการเกษตรนี้จะ
สามารถชวยชุมชนเกษตรในประเด็นตอไปนี้
๑. ระบบสามารถบูรณาการใหเกิดเครือขายขอมูลทางการเกษตร (Data Clearing
House) จากองคกรภาครัฐและสถาบันเอกชน
๒. ระบบภูมิสารสนเทศผานทางอินเทอรเน็ตสําหรับผูบริหาร (Executive Internet
GIS) แสดงใหเห็นถึงพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ําทวม ฝนแลง และดินถลม ในพื้นที่ศึกษา ๕
จังหวัดคือ ลําปาง พิษณุโลก กําแพงเพชร บุรีรัมย และจันทบุรี สามารถนํามาใชบริหาร
จัดการพื้นที่ในระดับชุมชนได
๓. มีระบบบันทึกภาพถายและขอมูลประกอบภาพถาย (Image Clearing House)
๔. เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูในการนําขอมูลไปใชในการบริหารความเสี่ยงของ
พื้นที่และการผลิตในชุมชนบานสามขา อ.แมทะ จ.ลําปาง และ อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

๑. ระบบบูรณาการขอมูลทางการเกษตร (Agriculture Data Clearing House) ของ
ขอมูลพืชเศรษฐกิจ
๒. ระบบ Executive Internet GIS ของพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ําทวม ฝนแลง และดินถลม
๓. ระบบ Image Clearing House

สถานภาพ

อยูระหวางดําเนินการ

ติดตอโครงการ

นายรอยล จิตรดอน / นายพิสุทธิ์ ไพบูลยรัตน
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๖๙๐๐
e-mail: royol@nectec.or.th pisuth.paiboonrat@nectec.or.th

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๘๗

๓. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อโครงการ

เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ตามพระราชําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
(Plant Genetic Conservation Project Under The Royal Initiative of Her Royal
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn)
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ตามพระราชําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
เพื่อสรางกิจกรรมการอนุรักษและปกปกความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ การสราง
จิตสํานึกและแนวคิดเชิงอนุรักษใหเกิดขึ้นในหมูเยาวชน ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ
การสรางระบบสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลทางทรัพยากรที่สําคัญและเผยแพรความรูสูสื่อ
อินเทอรเน็ต

กระบวนการ

สรางเครือขายความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรของประเทศ สรางแนวรวมการเรียนรู และการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรอยางเปนระบบ

แนวความคิดเกี่ยวกับ
การลดความยากจน

เนื่องจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนฯ มุงเนนในการ
ปกปกความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช สัตว ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ทรัพยากรอันมีคาเหลานี้เปนเสมือนตนทุนที่จะสามารถนํามาพัฒนาสูกระบวนการผลิตเพื่อสังคม
อยางยั่งยืนตอไป งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนการวางรากฐานแนวคิดเชิงอนุรักษและ
พัฒนาการใชประโยชนของพืชทองถิ่นสูเยาวชนมากกวา ๔๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ แนวคิดเหลา
นี้จะถูกปรับเปลี่ยนไปสูการใชประโยชนเพื่อชุมชนตอไป ทําใหประเทศไทยไมยากจนทางความ
หลากหลายชีวภาพ และมีการพัฒนาการใชทรัพยากรอยางมีระบบ

วัตถุประสงคของโครงการ

๑. เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืชที่มีความหลากหลายในประเทศ โดยมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ในการจัดเก็บพันธุไมแหง พันธุไมในประเทศ
๒. เพื่อใชเปนแหลงความรูทางพฤกษศาสตร
๓. เพื่อสรางแนวรวมในการอนุรักษพันธุกรรมพืชใหเกิดขึ้นในสังคมไทย
๔. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีสวนรวมในการจัดทําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ผลที่คาดหวัง

เพื่อสรางสํานึกในการอนุรักษความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคาของประเทศ ให
เกิดขึ้นตั้งแตระดับนักเรียน เยาวชน เชนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่มุงปลูกฝงความรัก
ทรัพยากรทองถิ่นของตน

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

๑. ซอฟตแวรรหัสเปด (Open source): Postgres, Java, PHP, VB
๒. ระบบภูมิสารสนเทศผานทางอินเทอรเน็ต (Internet GIS)

สถานภาพ

กําลังดําเนินงาน

ติดตอโครงการ

นายพรชัย จุฑามาศ รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
e-mail: admin@plantgenetics-rspg.org

๘๘

ภาคผนวก ๒ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๔. โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาพื้นที่อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
ชื่อโครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

กระบวนการ

โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาพื้นที่อําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม (Omkoi Project)
กองงานสวนพระองคในสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
เปนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลของกิจกรรมการ
พัฒนาตางๆ ที่เกิดขึ้นที่อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ภายใตโครงการกองทุน
พัฒนาเด็ก (กพด.) ในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยอําเภออมกอย มีที่ตั้งที่ติดตอกับจังหวัดตากและแมฮองสอน สภาพพื้นที่การ
คมนาคมไมสะดวกนัก อยูหางไกล ภูมิประเทศเปนภูเขาสูง พื้นที่ตนน้ํา ราษฏรกระจาย
ตัวกันอยู ขาดการศึกษา มีปญหาเรื่องอนามัยแมและเด็ก ขาดอาหาร สารโปรตีน
ไอโอดีน และวิตามินเอ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมี
พระราชดําริใหจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน รวมทั้งพระราชทานความชวยเหลือ ภายใต
โครงการ กพด. ซึ่งในการดําเนินงาน สมเด็จพระเทพรัตนฯ ไดทรงโปรดใหมีการ
ติดตามบันทึกกิจกรรมตางๆ ของที่ไดพระราชทาน และผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอนามัยแมและเด็ก โดยละเอียด ถึงระดับ ครัวเรือน และหยอม
บาน ดังนั้นในการบริหารจัดการโครงการตางๆ ทั้งในสวนของกองงานฯ และพื้นที่
อําเภออมกอย จึงจําเปนที่จะตองมีเครื่องมือที่จะ บันทึก รวบรวม ติดตาม รายงานผล
โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
โครงการไดดําเนินการรวบรวมสถิติตางๆ ของพื้นที่อําเภออมกอย ในระดับหยอมบาน
มาเชื่อมตอแสดงบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยจัดทําแผนที่มาตราสวน ๑:๕๐,
๐๐๐ และภาพสํารวจดวยดาวเทียม เพื่อใชปฏิบัติงานในพื้นที่ และใหคนในทองถิ่นได
ใชในการศึกษา และพัฒนาการจัดการของตนเอง
รวบรวมขอมูล โครงการ พื้นที่ และการประเมินศักยภาพจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
ในพื้นที่ ในภาพกวาง โดยอาศัยภาพสํารวจดาวเทียม มารวมกัน บนระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ระบบทั้งหมดทํางานบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อสะดวกในการเรียกดูขอ
มูล ปอนขอมูล และประสานงาน
นําระบบที่พัฒนาไปติดตั้งถายทอดการใชงานในระดับอําเภอ ในสวนของ ศูนยการ
ศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา(ศศช.) ไดทําแผนที่ออกไปใหในรูปของกระดาษงายตอ
การใชงานในทองที่

แนวความคิดเกี่ยวกับ
การลดความยากจน

เนื่องจากพื้นที่อําเภออมกอยเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติคอนขางดี ราษฏรไมได
หนาแนน แตก็ยังประสบปญหาเรื่องการขาดสารอาหารทั้งในตัวแมและเด็ก เปนผลให
ขาดการศึกษา ขาดอาชีพ แลวก็ยากจนลง หากแมและเด็กมีอนามัยที่ดี มีการศึกษาที่
ดี ปญหาความยากจนก็นาจะหมดไป
ดังนั้นการจัดการใหมีการศึกษาอยางทั่วถึง รวมทั้งแกไขปญหาการขาดสารอาหาร
การดูแลในเรื่องของสุขอนามัย จึงเปนสิ่งสําคัญ และหากมีกลไกที่จะประสาน ติดตาม
รายงานผลของกิจกรรมตางๆ ที่ลงไปไดจนถึงระดับครัวเรือน ก็นาจะเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาไดเปนอยางดี

วัตถุประสงคของโครงการ
ผลที่คาดหวัง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

สถานภาพ
ติดตอโครงการ

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายที่ใชในการจัดการ ติดตาม ประสาน ประเมิน
รายงาน และวิเคราะห โครงการในพื้นที่อําเภออมกอยได รวมทั้งใชในการประสานการ
ทํางานกับผูที่เกี่ยวของ ทั้งที่อยูในทองถิ่นและที่กองงานในพระองคฯ
การมีระบบในการติดตามและประเมินที่ดี จะทําใหสามารถพัฒนาสุขอนามัยแกแมและ
เด็กไดดีขึ้น และทําใหเด็กมีการศึกษาที่ดี มีวิชาชีพเพื่อใชประกอบอาชีพ รวมทั้งรูถึง
สภาพธรรมชาติและทรัพยากรทองถิ่น
ระบบฐานขอมูลตางๆ ของพื้นที่ ถึงในระดับหยอมบาน ทํางานผานอินเทอรเน็ต
(Internet GIS)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของพื้นที่ พรอมภาพถายดาวเทียม
ระบบทั้งหมดพัฒนาบนระบบ Open source
อยูระหวางการดําเนินการ
นายรอยล จิตรดอน
ฝายวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๖๙๐๐
e-mail : royol@nectec.or.th

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๘๙

๕. โครงการระบบคลังขอมูลสินคาชุมชน
ชื่อโครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

โครงการระบบคลังขอมูลสินคาชุมชน (www.siamvillage.net)
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
เปนโครงการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการขอมูล
สินคาชุมชนของประเทศ โดยจัดทําเว็บไซด www.siamvillage.net เพื่อจะไดทราบวามี
สินคาชุมชนกี่ประเภท ผลิตที่ไหน มีปริมาณเทาไร มีคุณภาพมาตรฐานอยางไร มีเครือขาย
ของวัตถุดิบและการผลิตสินคาหรือไม อยางไร ขอมูลเหลานี้จะเปนฐานของการบริหาร
สินคาชุมชนตอไปในอนาคต เมื่อตองการผลักดันใหสินคาชุมชนของไทยไปสูสากลอยาง
ยั่งยืน

กระบวนการ

รวบรวมขอมูลสินคาชุมชนจากหนวยงานตางๆจํานวน ๑๖ หนวยงาน
จัดเขาหมวดหมูในระบบสารสนเทศ บน metadata ของชุมชนและสินคาชุมชน
แสดงผลบนระบบ Internet GIS

แนวความคิดเกี่ยวกับ
การลดความยากจน

ขอมูลในระบบจะทําใหมองเห็นถึง cluster ที่เกิดในชุมชน ทําอยางไรถึงจะบริหารการผลิต
วัตถุดิบที่มีคุณภาพเพียงพอตอการผลิตสินคาแปรรูป และหนวยงานที่เกี่ยวของทางดาน
มาตรฐานและบรรจุภัณฑจะมีขอมูลในภาพรวมทั้งหมด สามารถใชประโยชนในการเขาไป
ใหความชวยเหลือไดถูกตอง ถามีการใชขอมูลในระบบรวมกันจะสามารถทําใหผลิตภัณฑ
ชุมชนเกิดความยั่งยืนได นั่นคือการเพิ่มรายไดและยกระดับความเปนอยูของชุมชนใหดีขึ้น

วัตถุประสงคของโครงการ

๑. เพื่อใหมีระบบขอมูลสินคาชุมชน และชุมชนที่ผลิตสินคาทั่วประเทศ
๒. เพื่อใหมีระบบ Back Office ที่ใชในการวางแผนการผลิตสินคาชุมชนที่มีคุณภาพ
๓. เพื่อใหเกิดการใชประโยชนของขอมูลในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาชุมชน
๔. เพื่อใหเกิด cluster ในชุมชนดานการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูป
เกิดการใชประโยชนของขอมูลในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินคาชุมชนในแตละ
หมวดหมูอยางเปนระบบ

ผลที่คาดหวัง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

๑. Open source software: ฐานขอมูล Postgres, ระบบ Executive Internet GIS
ประกอบดวย SVG, Java, PHP
๒. Commercial Software: Easy Chart

สถานภาพ

อยูระหวางดําเนินการ

ติดตอโครงการ

นายรอยล จิตรดอน / นายพิสุทธิ์ ไพบูลยรัตน
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๖๙๐๐
e-mail: royol@nectec.or.th pisuth.paiboonrat@nectec.or.th

๙๐

ภาคผนวก ๒ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๖. โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย
ชื่อโครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet Thailand)
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอโรงเรียนทั่วประเทศเขาดวยกันและเชื่อมตอเขาสู
อินเทอรเน็ต โครงการนี้เปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศสําหรับประเทศไทย
ในระดับนํารองที่สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยยกระดับการศึกษาและ
คุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย พรอมกับลดชองวางและความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษาระหวางเด็กนักเรียนในเมืองและชนบท โดยเปดโอกาสใหโรงเรียนทั่วประเทศ
สามารถเขาถึงและไดใชประโยชนจากเครือขายอินเทอรเน็ตในการศึกษาหาความรูอยาง
เทาเทียมกัน และยังชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ ที่มีอยู
ในโลก และเพื่อใชเปนเครื่องมือสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูระหวางโรงเรียน ครูกับครู ครูกับ
นักเรียน และนักเรียนดวยกันเอง

กระบวนการ

พัฒนาการเปน ๔ ยุคคือ
๑. ระดับวิวัฒนาการ (Evolution Stage ๑๙๙๕ – ๑๙๙๗) เนคเทคริเริ่มโครงการ
SchoolNet ตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (ไอที ๒๐๐๐) โดยตั้งเปาหมาย
ใหโรงเรียนเขารวม ๕๐ โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งพบอุปสรรคใหญคือ โรงเรียนตางจังหวัด
ตองเสียคาโทรศัพทในอัตราทางไกล และขาดแคเนื้อหาบนเครือขายที่เปนภาษาไทย
๒. ระดับพัฒนาการ (Development Stage ๑๙๙๘ - ๒๐๐๐) ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตใหใช
ระบบเครือขายกาญจนาภิเษก ซึ่งเปนเครือขายที่มีศูนยบริการทั่วประเทศ และไดรับการ
สนับสนุนจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และการสื่อสารแหงประเทศไทย เกิดเปน
SchoolNet@๑๕๐๙ ที่ให ๑,๕๐๐ โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ไดเชื่อมตออินเทอร
เน็ต ครั้งละ ๓ บาท นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหมีการพัฒนาเนื้อหาความรูเปนภาษาไทยบน
เครือขายอินเทอรเน็ตอีกดวย
๓. ระดับการกระจายเครือขาย (Expansion Stage ๒๐๐๑ – ๒๐๐๒) คณะรัฐมนตรีเห็น
ชอบใหขยายเครือขายใหบริการแกโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีว
ศึกษา รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ โรงเรียน
๔. ระดับการผลิต (Production Stage: starts ๒๐๐๓) สงมอบโครงการนํารอง
SchoolNet ใหกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเปนหนวยงานหลักดูแลรับผิดชอบขยายเครือขาย
ใหครอบคลุมทุกโรงเรียนทั่วประเทศประมาณ ๓๔,๐๐๐ โรงเรียนตอไป

แนวความคิดเกี่ยวกับ
การลดความยากจน

พัฒนาเยาวชนไทยใหมีความพรอมเขาสูสังคมยุคใหม (knowledge economy) ที่
สามารถใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตในฐานะแหลงเรียนรูของโลก และเครื่องมือสื่อสาร
ทั่วโลกที่ราคาต่ํากวาสื่อชนิดอื่น (as a source of information and as a powerful
collaboration tool) สามารถแสวงหาขอมูลขาวสารตางๆ ดวยตนเองได อันจะนํามาซึ่ง
ความพรอมของเยาวชนที่จะสามารถสรางความรูใหมของตน แลวนํามาใชใหเกิดประโยชน
ในอาชีพ หรือสรางอาชีพใหมได

วัตถุประสงคของโครงการ

๑. เพื่อใหโรงเรียน ครูและนักเรียนไดใชประโยชนจากเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(อินเทอรเน็ต) ในการศึกษาหาความรู และสามารถเขาถึงศูนยขอมูลตางๆ และหองสมุดใน
อินเทอรเน็ต
๒. เพื่อใหครู หรือนักเรียนสามารถติดตอกับครู หรือนักเรียนในโรงเรียน หรือสถาบันการ
ศึกษาอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลความรู และทํากิจกรรมที่เปน
ประโยชน
๓. สงเสริมการทํากิจกรรมเพื่อการศึกษาบนเครือขายอินเทอรเน็ต
๔. ผลลัพธของโครงการนํารอง จะสงผลใหการขยายเครือขายเชื่อมโยงโรงเรียนทั้ง
ประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในระยะยาว โดยมีคาใชจายอยางประหยัดเปน
อยางมาก
๕. เปนกลไกใหเห็นถึงการปฏิรูปการศึกษาไทยตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยางเปนรูปธรรม
๑. โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาจํานวน ๕,๐๐๐ โรงเรียนทั่ว
ประเทศ สามารถเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ต และใชประโยชนจากเครือขายสารสนเทศนี้
ในการศึกษาและเรียนรูไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
๒. มีตนแบบการสรางเนื้อหาในเครือขายอินเทอรเน็ต โดยเนนใหโรงเรียนตางๆ รวมกลุม
สรางเนื้อหาขยายผลเพิ่มความรู และปรับปรุงใหดีขึ้น เปนการพัฒนารูปแบบเครือขายการ
เรียนรู (Learning Network) ใหเปนตัวอยางตอไป
๓. สรางประสบการณในการทํากิจกรรมรวมกันกับครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่เขารวม
โครงการ และโรงเรียนอื่นทั้งใน-ตางประเทศ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
๔. ทําใหครูและนักเรียนมีความสนใจในตัวเทคโนโลยี แลวหันมาศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง เห็นความสําคัญและประโยชนของการใชอินเทอรเน็ต เมื่อโครงการ
ดําเนินการผานระดับนํารองนี้แลว จะทําใหการขยายตัวเกิดขึ้นไดงาย

ผลที่คาดหวัง

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๙๑

๖. โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

๑. เครือขาย SchoolNet@๑๕๐๙ ใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแกโรงเรียนทั่วประเทศ
ทั้งแบบ Dial-up และแบบ Leased Line
๒. เครื่องอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรในโรงเรียน Linux SIS (Linux School Internet
Server) พัฒนาเปนเวอรชั่นภาษาไทย และรวมเอาชุดซอฟตแวรฟรีที่จําเปนสําหรับใชงาน
เปนเครื่องเซิรฟเวอร เชน Web Server Mail Server Proxy/Cache Server และ DNS
Server ซึ่งสามารถนําไปติดตั้งไดบนเครื่อง Personal Computer ทั่วไป และยังมี Web
Admin Tool ทําใหสามารถดูแลเครื่องเซิรฟเวอรไดโดยไมตองมีความรูยูนิกซขั้นสูง
๓. หองสมุดดิจิทัล (Digital Library) ตนแบบการสรางเนื้อหาบนเครือขายอินเทอรเน็ต มี
กิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาหาความรู และใหโรงเรียนรวมกลุมพัฒนาเนื้อหาความรูรวมกัน
เพิ่มเติมบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชเครื่องมือสรางเว็บเพจอยางงาย Digital Library
Toolkit
๔. เว็บไซต SchoolNet (http://school.net.th/) เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
แกครู-นักเรียนทั่วประเทศ สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียนบนเครื่อง
SchoolNet เปนศูนยกลางเชื่อมโยงเว็บไซตของโรงเรียนทั่วประเทศ และมีเว็บบอรดเปน
เครื่องมือใหเกิด Community ของครู-นักเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

สถานภาพ

ดําเนินการสิ้นสุดตามวัตถุประสงค พรอมสงมอบใหแกกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขยายผล
ใหทั่วถึงทุกโรงเรียน

ติดตอโครงการ
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๙๒

ภาคผนวก ๒ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๗. โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ชื่อโครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning via Satellite)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
เปนโครงการที่นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแก
นักเรียน ไมวาร่ํารวยหรือยากจนในทุกภูมิภาคอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน โดยใหบริการ
ทางการศึกษาอยางครบถวนสมบูรณ กลาวคือตั้งแตกอนวัยเรียน อนุบาล ไปจนระดับ
ปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรวิชาการสายสามัญและหลักสูตรวิชาชีพ นอกจากนี้ยังชวยบรรเทา
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรผูสอนโดยเฉพาะสาขาวิชาตางประเทศ วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรในโรงเรียนชนบทหางไกล ดําเนินการโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม ซึ่งจัดตั้งขึ้นในป ๒๕๓๘ เพื่อรวมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ทั้งนี้ ในการดําเนินงานเบื้องตน พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชทรัพยจํานวน ๕๐
ลานบาทที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยทูลเกลาฯ ถวาย เปนทุนประเดิม และหลัง
จากนั้นองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดรวมโดยเสด็จพระราชกุศลอยางพรอมเพรียง

กระบวนการ

จัดใหมีสถานีรับสงวิทยุที่โรงเรียนไกลกังวล แพรภาพออกอากาศรายการโทรทัศนเพื่อการ
ศึกษาหลายสาขาวิชาผานทางดาวเทียม ไปยังโรงเรียนปลายทาง โดยที่ทางมูลนิธิฯ รวม
กับกองทัพบกไดดําเนินการติดตั้งอุปกรณการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมใหกับโรงเรียน
เหลานั้น จากขอมูล ณ ป ๒๕๔๔ คาดวามีโรงเรียนประมาณ ๓,๐๐๐ แหงทั่วประเทศที่ได
รับการศึกษาทางไกลผานระบบของมูลนิธิฯ
การติดตั้งอุปกรณเปนเพียงการดําเนินงานเบื้องตน ทางมูลนิธิไดดําเนินงานที่เปนการสง
เสริมการใชเครื่องมือดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพควบคูกันไปดวย อาทิ การจัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการใชงานเครื่องมือ และความรูดานอื่นๆ ใหแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของใน
โรงเรียนปลายทาง นอกจากนี้ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของครูโรงเรียนปลายทาง
ทางมูลนิธิไดจัดทําและเผยแพรคูมือครูสอนทางไกลผานดาวเทียมสําหรับโรงเรียนปลาย
ทาง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของครูผูสอนของโรงเรียนเหลานั้น โดยสาระหลักๆ ใน
หนังสือคูมือดังกลาวประกอบดวย ผังรายการและเวลาที่ออกอากาศ คําแนะแนวการสอน
รายวิชา กําหนดการสอน (เนื้อหา) รายคาบและสิ่งที่โรงเรียนปลายทางตองเตรียม แผน
การจัดการเรียนรู ลักษณะกิจกรรมสําหรับโรงเรียนตนทางและปลายทางโดยละเอียด

แนวความคิดเกี่ยวกับการ
ลดความยากจน

๑. จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๒ มี
ใจความพระราชดํารัสตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม วา “ถา
ประชาชนมีความรู ก็หมายความวาเด็กไดสามารถที่จะเรียนวิชาการตางๆ ทั้งดานวิทยา
ศาสตร ทั้งดานภาษาไดดี ก็สามารถที่จะดํารงชีวิตได ไดดี ไดดีมาก…” (จาก ขวัญแกว
วัชโรทัย, การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม: การเรียนรูตลอดชีวิต หนา ๔)
๒. หลักสูตรที่มีการสอนทางไกลนั้น เปนการศึกษาแบบครบวงจรและมีความสอดคลอง
กันจากชั้นปฐมวัยถึงอุดมศึกษา และครอบคลุมถึงหลักสูตรวิชาชีพแขนงตางๆ จึงนับเปน
แนวทางหนึ่งของการพัฒนาคนเพื่อใหมีความพรอม มีความรู ความสามารถที่จะนําความรู
ไปใชประกอบอาชีพและขยายโอกาสในการเขาสูตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพได
๓. ลักษณะของระบบการศึกษาทางไกลผานดาวทียม เปนการใหโอกาสทางการศึกษาที่
เทาเทียมกันแกชนทุกหมูเหลา ทุกเพศวัย สถานภาพ และสภาพรางกาย โดยไมจํากัด
สถานที่และเวลา ดังนั้น การศึกษาในระบบดังกลาวจะเปนการเปดโอกาสใหผูที่ใฝเรียนรู
สามารถที่จะพัฒนาตนอยูไดตลอดชีวิต จึงกลาวไดวาเปนการพัฒนาศักยภาพในการดํารง
ชีวิต การประกอบอาชีพของบุคคลนั้นๆ

วัตถุประสงคของโครงการ

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียน คือ
๑. ในเชิงปริมาณ ซึ่งมีผลใหสถานศึกษาตางๆ ที่จัดการศึกษาในระบบชั้นเรียนมีโอกาส
ขยายการดําเนินงานไดในวงกวางมากขึ้น สามารถเขาถึงนักเรียนรวมทั้งประชาชนผูสนใจ
ใฝหาความรูเพิ่มเติมในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว
๒. ในเชิงคุณภาพ โดยมีสวนชวยใหนักเรียนในชนบทที่หางไกลมีโอกาสไดรับรู และ
ศึกษาเลาเรียนเทาเทียมกับนักเรียนในเมือง รวมทั้งยังสงเสริมการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผลที่คาดหวัง

สรางโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพระดับเดียวกัน อยางทัดเทียมกัน ไมวาจะ
อยู ณ แหงใดของเมืองไทย และเสริมสราง เพิ่มพูนทักษะและความรูของตน เพื่อนําความ
รูดังกลาวไปใชเพื่อการดํารงชีพได

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

ใชเทคโนโลยีการสื่อสาร (communications) ที่หลากหลาย อาทิ ดาวเทียม เคเบิล
ใยแกวนําเสียง อินเทอรเน็ต ผสมผสานกับเทคโนโลยีกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน
(broadcasting) เครื่องเลนวิดีทัศน เพื่อใชในการนําเสนอการศึกษาชุดวิชาตางๆ ทางไกล
นอกจากนี้ในการติตตอสื่อสารระหวางโรงเรียนวังไกลกังวลกับโรงเรียนปลายทาง จะมี
ลักษณะของการสื่อสารแบบสองทาง (interactive communication) โดยใช โทรศัพท
และโทรสาร รวมไปถึงการประชุมทางโทรทัศน (TV conference)

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๙๓

๗. โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
สถานภาพ

เปนโครงการตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนตนมา และขณะนี้ไดขยายกิจกรรมบาง
ประเภทไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว เวียดนาม

ติดตอโครงการ

นายขวัญแกว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
๑๓๙ อาคารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมสามัญศึกษา)
ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท ๐ -๒๒๘๑-๕๖๓๗, ๐-๒๒๘๐-๑๐๗๕ โทรสาร ๐ -๒๒๘๑-๕๗๘๓
e-mail: webmaster@dlf.ac.th

๙๔

ภาคผนวก ๒ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๘. โครงการพัฒนาซอฟตแวรพื้นฐานสําหรับประเทศไทยโดยใชระบบเปดเผยตนฉบับ
ชื่อโครงการ

เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

โครงการพัฒนาซอฟตแวรพื้นฐานสําหรับประเทศไทยโดยใชระบบเปดเผย
ตนฉบับ
(Development of Fundamental Software Packages for Thailand using
Open Source)
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
ซอฟตแวรเปนหัวใจของการใชคอมพิวเตอร ในปจจุบัน ราคาของซอฟตแวรมีแนวโนมสูง
ขึ้น และบอยครั้ง ราคาซอฟตแวรสูงกวาราคาของอุปกรณ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศดวย ICT ของประเทศที่กําลังพัฒนาและขาดแคลนทั้งงบประมาณและคน เปน
ผลใหประชาชนในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย เริ่มหันมาชวยตัวเองโดยการนํา
ซอฟตแวรที่จําหนายเชิงพาณิชยมาลงในเครื่องของตนเองไดโดยไมไดขออนุญาต ซึ่งถือ
วาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ จําเปนจะตองหาทางออกใหประชาชนไดใชซอฟตแวรที่มี
คุณภาพ ราคาถูก และถูกกฎหมาย
ซอฟตแวรพื้นฐานที่ตองใชกับเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไป ไดแก ระบบปฏิบัติการ
(operating system) และโปรแกรมใชงานทั่วไปในสํานักงาน (office suite)
ซอฟตแวรโอเพนซอรสคือซอฟตแวรที่เผยแพรดวยสัญญาอนุญาต (license) ที่ประกัน
สิทธิในการศึกษา เผยแพร แกไข และใชงานซอฟตแวรไดอยางเสรี เปนแนวคิดของการ
พัฒนาซอฟตแวรที่ไมใชแคใหใชงานเชนเดิมซ้ําแลวซ้ําเลา แตมุงเปดโอกาสใหเรียนรู
เทคโนโลยีที่อยูเบื้องหลัง หรือแมแตจะพัฒนาตอยอดตอไป แนวคิดของโอเพนซอรสแท
ที่จริงแลวแลวก็คือการถายถอดเทคโนโลยีที่มาพรอมกับซอฟตแวรสําเร็จรูปนั่นเอง

กระบวนการ

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โดยโครงการ SchoolNet และ
ไทยสาร และฝายวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ ไดศึกษาและพัฒนาซอฟตแวรที่ใช
แหลงที่เปน Open Source มาตั้งแต ป พ.ศ.๒๕๓๘ โดยสรางโปรแกรม Linux SIS
(School Internet Server) เพื่อใชเปนเครื่องบริการอินเทอรเน็ตหลักของโรงเรียน และ
Linux TLE กับ Office TLE (Thai Language Extension) สําหรับใชงานกับเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลทั่วไป โปรแกรมเหลานี้ ใชงานงายและมีคุณภาพทัดเทียมกับ
สินคาที่ผลิตเชิงพาณิชย ซึ่งมีราคาจําหนายที่สูงมาก สามารถทดแทนการนําเขา และชวย
ในการสรางผูชํานาญการดานการพัฒนาซอฟตแวรไทยจํานวนมาก

แนวความคิดเกี่ยวกับ
การลดความยากจน

ซอฟตแวรพาณิชยในทองตลาดมีราคาสูงมาก ประกอบกับทางเลือกในการใชงาน
ซอฟตแวรอื่นไมมี ทําใหเกิดการผูกขาดทางเทคโนโลยี เปนเหตุใหมีการใชงานซอฟตแวร
ละเมิดลิขสิทธิ์เพิ่มสูงขึ้นตามขนาดของกลุมผูใช (ป ๒๐๐๓ อัตรา US$81 ที่มา
www.bsa.org ) กอใหเกิดผลเสียตามมามากมาย ซอฟตแวรโอเพนซอรสเปนทางเลือก
ใหมของการใชงาน ที่จะสามารถชวยลดปญหาตาง ๆ เชน ปญหาการผูกขาด ปญหาการ
ขาดทางเลือก ซึ่งจะสงผลใหการละเมิดลิขสิทธิ์ลดลง สามารถมีเทคโนโลยีที่พึ่งตัวเองได
ไมถูกกดดันและตอรองการคา และ สรางความมั่นใจใหแกการลงทุนภายในประเทศ สราง
งานสรางรายได

วัตถุประสงคของโครงการ

ซอฟตแวร (software) - พัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรสสําหรับ
สังคมไทย
ประชาสัมพันธ (publicity) - ประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีโอเพนซอรส
เพื่อสงเสริมการนําไปใชประโยชน
ทรัพยากรบุคคล (human resource) - พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใหพรอมสําหรับ
เทคโนโลยีโอเพนซอรส
ธุรกิจ (business) - สนับสนุนธุรกิจตอเนื่อง เพื่อชวยและรองรับการผลักดัน

ผลที่คาดหวัง

๑. มีการพรีโหลด (Preload) ซอฟตแวรโอเพนซอรส ระบบปฏิบัติการลินุกซ ชุด
โปรแกรมแอพพลิเคชั่นที่สมบูรณไปพรอมกับเครื่องไมนอยกวารอยละ ๑๕ ของผูผลิตภาย
ในประเทศ (local brand)
๒. เกิดธุรกิจตอเนื่องเกี่ยวกับโอเพนซอรส เชน ธุรกิจการฝกอบรม คูมือการใชงาน
๓. มีการเรียนการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับซอฟตแวรโอเพนซอรสในสถาบันการศึกษา

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

- ซอฟตแวรสวนที่เปนเครื่องมือการบริหารระบบ (System Administration Tool) ที่
ทํางานผานเว็บเปนภาษาไทย เพื่อชวยใหผูใชควบคุมเครื่องไดจากระยะไกล โดยเรียนรู
ไดอยางรวดเร็ว
- ซอฟตแวรสวนที่เปนระบบภาษาไทยสําหรับ Linux (Thai Language Extension) ที่
พัฒนาโดยคนไทย
- ซอรสโคดเกี่ยวกับการจัดการภาษาไทย
- RedHat Linux และ ซอฟตแวรโอเพนซอรสภายใน
- OpenOffice.org
- ฟอนตจากโครงการฟอนตแหงชาติ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๙๕

๘. โครงการพัฒนาซอฟตแวรพื้นฐานสําหรับประเทศไทยโดยใชระบบเปดเผยตนฉบับ
สถานภาพ

กําลังดําเนินงาน

ติดตอโครงการ

นายกําธร ไกรรักษ / นายกริช นาสิงหขันธ
ฝายวิจัยและพัฒนาสาขาสาระสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๖๙๐๐
e-mail: kamthorn.krairaksa@nectec.or.th krich.nasingkun@nectec.or.th

๙๖

ภาคผนวก ๒ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๙. โครงขายทองถิ่นระบบไรสายสําหรับโทรศัพทในชนบท
ชื่อโครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

โครงขายทองถิ่นระบบไรสายสําหรับโทรศัพทในชนบท
(Wireless Local Loop for Rural Telephone)
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
การติดตั้งระบบโทรศัพทในพื้นที่ชนบทที่หางไกลโดยปกติตองใชเงินลงทุนสูง และใช
ระยะเวลาในการติดตั้งนาน แตรายไดที่ไดรับจากการใชบริการของชาวชนบทกลับนอย
กวาชุมชนในเมืองหรือชุมชนที่มีประชากรหนาแนนซึ่งมีตนทุนในการติดตั้งโทรศัพทต่ํา
กวาชนบท ผูใหบริการโทรศัพทไมอยากที่จะลงทุนติดตั้งเพื่อใหบริการโทรศัพทในพื้นที่
ชนบท ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลน ซึ่งเปนสาเหตุอยางหนึ่งของการเกิดปญหา
Digital Divide โครงการนี้เปนการนําเทคโนโลยีระบบไรสายระบบ Wireless Local
Loop มาใชในการติดตั้งระบบโทรศัพทแทนระบบที่ใชสายทองแดง ซึ่งเทคโนโลยีไร
สายดังกลาวนี้จะมีตนทุนและระยะเวลาในการติดตั้งนอยกวาแบบใชสายทองแดงมาก

กระบวนการ

ประสานงานกับบริษัท ทศท คอรปอเรชั่นจํากัด (มหาชน) เพื่อทําการทดลองติดตั้งระบบ
Wireless Local Loop เพื่อใหบริการโทรศัพทและอินเทอรเน็ต ใหแกโรงเรียนในชนบท
๒ แหง ที่วาการ อบต. ๒ แหง และบานเรือนในหมูบานชนบท ๒ หมูบาน เพื่อเก็บขอมูล
ผลของคุณภาพและตนทุนในการใหบริการของระบบ Wireless Local Loop หากผลการ
ทดลองไดผลดี ก็จะขยายผลใหมีการนําระบบนี้ไปใชงานในพื้นที่ชนบทอื่นๆ ทั่วประเทศ

แนวความคิดเกี่ยวกับ
การลดความยากจน

ระบบ Wireless Local Loop นอกจากจะใหบริการระบบโทรศัพทแลว ยังรองรับบริการ
อินเทอรเน็ทในตนทุนที่ต่ํากวา ซึ่งจะเปนการกระตุนใหมีการใชงานมากขึ้น ทําใหชาว
ชนบทเขาถึงขอมูลขาวสารมากขึ้น และหากมีการอบรมใหชาวชนบทใหรูจักใชประโยซน
จากขอมูลขาวสารนั้นเพื่อเพิ่มรายได ก็จะเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตและลดปญหา
ความยากจนของชาวชนบท

วัตถุประสงคของโครงการ

เพื่อนําเทคโนโลยีระบบไรสายระบบ Wireless Local Loop มาใชในการติดตั้งระบบ
โทรศัพทแทนระบบที่ใชสายทองแดง ซึ่งเทคโนโลยีไรสายดังกลาวนี้จะมีตนทุนและ
ระยะเวลาในการติดตั้งนอยกวาแบบใชสายทองแดงมาก ซึ่งจะเปนการกระตุนความ
สนใจใหมีการลงทุนติดตั้งโทรศัพทเพื่อใหบริการในพื้นที่ชนบทที่ยังมีความขาดแคลน
อีกมาก อันจะเปนวิธีหนึ่งของการแกปญหาชองวางและความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Digital Divide)

ผลที่คาดหวัง

ชาวชนบทจะมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

Wireless Communication Technologies

สถานภาพ

อยูในขั้นการพัฒนา

ติดตอโครงการ

นายสุทัศน ปฐมนุพงศ
ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอร
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๖๙๐๐ โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๖๗๖๙
e-mail: sutat.patomnuphong@nectec.or.th

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๙๗

๑๐. โครงการระบบบริการแปลภาษาผานเว็บอัตโนมัติ
ชื่อโครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

โครงการระบบแปลภาษาอัติโนมัติ (Automatic Web Translation Services)
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
การขยายตัวและแพรหลายอยางยิ่งของเครือขายอินเทอรเนต ทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารเปนไปอยางงายดายและรวดเร็ว นอกจากนี้ขอมูลอินเทอรเนตนั้นประกอบดวย
ขอมูลหลากหลายภาษา ตามขอมูลจาก Global Online Marketing Resources (ที่มา
http://www.glreach.com) พบวาในปจจุบันขอมูลบนเครือขายอินเทอรเนตนั้นมีสัดสวน
ของภาษาที่ใชบนเครือขายอินเทอรเนต ๕ อันดับแรก คือ ภาษาอังกฤษ (รอยละ ๓๕.๗),
ภาษาจีน (รอยละ ๑๑.๙), ภาษาญี่ปุน (รอยละ ๑๐.๘), ภาษาสเปน (รอยละ ๘.๑), ภาษา
เยอรมัน (รอยละ ๖.๕) ตามลําดับ จะเห็นไดวาภาษาอังกฤษยังเปนภาษาที่มีการใชบน
เครือขายอินเทอรเนตมากที่สุด ดังนั้น การใชบริการตางๆบนเครือขายอินเทอรเนตนั้น
อุปสรรคสําคัญอยางหนึ่งสําหรับคนไทยคือภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ไมมี
ทักษะในการใชภาษาตางประเทศ เครื่องมือที่ชวยลดอุปสรรคทางภาษาเชน ระบบแปล
ภาษาอัตโนมัติและพจนานุกรมอิเลกทรอนิกสจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบัน

กระบวนการ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แนวความคิดเกี่ยวกับการ
ลดความยากจน

ความรูเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหความยากจนลดลงได ระบบแปลภาษาอังกฤษ
<-> ไทย เปรียบเสมือนเปนตัวกลางที่จะลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลที่อยูใน
ภาษาที่ตางกัน ระบบแปลภาษาอังกฤษ <-> ไทยนี้จะชวยทําใหการถายทอดความรูความ
กาวหนาทางดานเทคโนโลยีสามารถดําเนินไปไดโดยสะดวกมากขึ้น ชวยในการถายทอด
ขาวสารจากภายในประเทศสูภายนอกประเทศ และในทางกลับกันสามารถรับการปรับปรุง
เทคโนโลยีซึ่งรวมทั้งอุปกรณและวิธีการที่อาจจะกําเนิดในตางประเทศใหสามารถใช
ประโยชน หรือมีศักยภาพในการใชประโยชนในประเทศได อันจะนําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศตอไป นอกจากนี้ สารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับสังคมในปจจุบัน
ทั้งในระดับองคกรและปจเจกชน แมในปจจุบันเราจะสามารถสืบคนสารสนเทศไดจากทั่ว
โลก แตขอจํากัดทางดานความรูภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ ทํา
ใหคนไทยไมไดรับประโยชนจากสารสนเทศเหลานั้นมากเทาที่ควร หากสารสนเทศที่สื่อ
ดวยภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบขอความและเสียง สามารถถายทอดเปนภาษาไทยได
อยางสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จะทําใหสารสนเทศกระจายสูผูใชไดทั่วถึงมากขึ้น
นับเปนการเพิ่มคุณคาและมูลคาใหแกสารสนเทศไดทางหนึ่ง ในทํานองเดียวกัน การหาก
คนไทยสามารถใหขาวสาร ความคิด ทัศนะ ความรู แกผูที่ไมรูภาษาไทยได ก็จะทําให
ประชาคมโลกรูจักประเทศไทยดีขึ้นและมีทัศนคติตอประเทศไทยและคนไทยในทางบวก
และขณะเดียวกันก็จะทําใหเราเห็นถึงคุณคาของการรักษาวัฒนธรรมมากขึ้น

วัตถุประสงคของโครงการ

๑. ลดชองวางของการเหลื่อมล้ําที่เกิดจากอุปสรรคทางภาษา เพื่อจะชวยใหศักยภาพ
ของการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางประชาคมไทยกับประชาคมโลกสมบูรณขึ้น
๒. สะสมองคความรูที่เกี่ยวกับงานวิจัยทางดานการประมวลผลขอความและระบบแปล
ภาษา

ผลที่คาดหวัง

เทคโนโลยีแปลภาษาเปนเทคโนโลยีที่ตองประกอบดวยองคความรูในเชิงวิชาการ
คอมพิวเตอรและองคความรูทางภาษา ในปจจุบันมีการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีแปลภาษา
กันอยางแพรหลายในประเทศตางๆ ทั่วโลก รวมทั้งมีการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณในระดับโลกอยูอยางสม่ําเสมอ ประสบการณในการดําเนินการวิจัยใน
โครงการนี้ไมเพียงแตเปนประโยชนในหมูนักวิชาการในประเทศไทยเทานั้น หากยัง
สามารถนําไปใชกับภาษาอื่นๆในโลกที่มีลักษณะคลายภาษาไทยในการสรางระบบแปล
ภาษาอื่นๆไดดวย ปจจุบัน ทางศูนยฯ ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบตัวแปลภาษาที่ได
พัฒนารวมกับประเทศญี่ปุน พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสสําหรับตัวแปลภาษา กฎไวยากรณ
ภาษาไทย ฐานขอมูลคูภาษา ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนองคความรูที่สําคัญในการพัฒนา
ระบบแปลภาษาใหดีขึ้นในอนาคต และกําลังพัฒนา ระบบแปลภาษาไทยเปนอังกฤษ เมื่อ
เสร็จสิ้นแลว เราจะไดระบบแปลภาษาที่สามารถแปลไดทั้งสองดาน การแลกเปลี่ยนความ
รูจะเปนไปไดอยางสมบูรณขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนํา engine ของระบบแปลภาษาไทย
เปนอังกฤษ และระบบแปลภาษาอังกฤษเปนไทยไปพัฒนาเปน Multilingual
Information Retrieval/Extraction/Summarization ในอนาคต

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

การวิจัยทางดานระบบแปลภาษาในประเทศไทย เริ่มขึ้นตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยมีโครง
การที่ไดรับการสนับสนุนจากประเทศฝรั่งเศส ชื่อ โครงการ ARIANE แปลจากภาษา
อังกฤษเปนภาษาไทยดวยวิธีการแปลแบบยายขาม ซึ่งผลลัพธของโครงการนี้ทําใหเราได
องคความรูเกี่ยวกับตัวแปลภาษามากขึ้น ตอมาในป ๒๕๒๙ ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดทําสัญญาความรวมมือในการพัฒนาระบบ

๙๘

ดําเนินการวิจัยรวมกับบริษัท NEC ประเทศญี่ปุน เพื่อสรางระบบแปลภาษา (Engine)
พัฒนาและปรับปรุงกฎไวยากรณ เพื่อใหสามารถ ใชกับภาษาไทยได
รวบรวมและสราง พจนานุกรม เพื่อใชในการแปล
สรางระบบ Server เพื่อใหบริการผานเว็ป
ตรวจสอบ ดูแล รวบรวมระบบ

ภาคผนวก ๒ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๑๐. โครงการระบบบริการแปลภาษาผานเว็บอัตโนมัติ
เครื่องแปลภาษากับ Center of International Cooperation of Computerization
(CICC) โครงการนี้ทําใหเรามีตนแบบในหองปฎิบัติการและองคความรูตางๆทางดานงาน
วิจัยเกี่ยวกับตัวแปลภาษา โครงการพัฒนาระบบตัวแปลภาษา“ภาษิต” เปนโครงการที่
พยายามนําเอาผลลัพธและองคความรูที่ไดสะสมมาประยุกตและพัฒนาเปนระบบที่ให
บริการทั่วไปได โครงการนี้ไดรับความรวมมือจาก บริษัท NEC ประเทศญี่ปุน “ภาษิต”เปน
ระบบการแปลภาษาที่อาศัยกฎไวยากรณ (Rule-based MT) ที่อาศัยรูปแสดงที่ไมขึ้นกับ
ภาษาเปนสื่อกลางในการแปล โดยมีกระบวนการแปลประกอบดวย ๒ ขั้นตอนคือ การ
วิเคราะหจากภาษาตนทาง (Source Language) ไปสูรูปแสดงที่ไมขึ้นกับภาษา และการ
แปลงขอมูลในรูปแสดงที่ไมขึ้นกับภาษา ไปสูภาษาปลายทาง (Target Language)
สถานภาพ

เสร็จสิ้นแลว แตยังดําเนินการตอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปล

ติดตอโครงการ

นายเทพชัย ทรัพยนิธิ
ฝายวิจัยและพัฒนาสาขาสาระสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๖๙๐๐ ตอ ๒๒๖๕ โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๖๘๗๓
e-mail: parsit@nectec.or.th thepchai@nectec.or.th

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน
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๑๑. โครงการคอมพิวเตอรไอซีทีเพื่อคนไทย
ชื่อโครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

โครงการคอมพิวเตอรไอซีทีเพื่อคนไทย (Computer ICT)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะหนวยงานที่สงเสริมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ ดําเนินโครงการคอมพิวเตอรไอซีที เพื่อ
เพิ่มปริมาณผูใชคอมพิวเตอรโดยการผลักดันใหเกิดการผลิตคอมพิวเตอรราคา ๑๐,๙๐๐
บาท โดยกําหนดใหคอมพิวเตอรสามารถดูหนัง ฟงเพลง เลนอินเทอรเน็ต ใชงาน
โปรแกรมสํานักงานได แตไมรองรับการทํางานของโปรแกรมเกี่ยวกับสามมิติ ไดรับการ
รับรองคุณภาพจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)

กระบวนการ

๑. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – บริหารโครงการและประชาสัมพันธ
๒. การสื่อสารแหงประเทศไทย – ผูรับจองคอมพิวเตอรไอซีทีและบริการหลังการขาย
๓. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรินิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ – รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ
คอมพิวเตอร
๔. ธนาคารออมสิน และ กรุงไทย – ผูใหบริการชําระเงินผอน
๕. สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรไทย – ผลิตและสงมอบการสื่อสารแหงประเทศ
ไทย

แนวความคิดเกี่ยวกับ
การลดความยากจน

นอกจากจะเปนการสงเสริมใหตลาดนี้มีการขยายตัวเร็วขึ้นแลว โครงการคอมพิวเตอร
ไอซีทีเพื่อคนไทย จะสงเสริมและสรางโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีมากขึ้น อันเปนพื้นฐานสําคัญในการยกระดับคุณภาพของประชากรในประเทศ
ใหสูงขึ้น

วัตถุประสงคของโครงการ

๑. เพิ่มโอกาสและปริมาณผูใชคอมพิวเตอรภายในประเทศ
๒. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
๓. เพื่อสรางโอกาสแหงการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศใหประชาชน ซึ่งจะเปนพื้นฐาน
สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดหวัง

๑. มีกลุมผูใชคอมพิวเตอรกลุมใหมๆ เพิ่มขึ้น (ยอดจองคอมพิวเตอร ๑๓๔,๖๑๔ คน:
ณ วันที่ ๙-๓๑ พ.ค. ๔๖)
๒. ราคาคอมพิวเตอรในทองตลาดลดลงรอยละ ๒๐-๓๐ ของราคาจําหนายในป ๒๕๔๕
๓. ประชาชนเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
สถานภาพ
ติดตอโครงการ

๑๐๐

กําลังดําเนินงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ ๗๒ ชั้น ๕ อาคาร กสท. โทรคมนาคม (ดานหลังตึกไปรษณียกลางบางรัก)
ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. ๑๐๕๐๐
โทรศัพท ๐-๒๒๓๘-๕๔๔๖ โทรสาร ๐-๒๒๖๘-๒๖๒๓
www.ict.go.th

ภาคผนวก ๒ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๑๒. โครงการคอมพิวเตอรราคาประหยัด
ชื่อโครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

โครงการคอมพิวเตอรราคาประหยัด [Economy-Class PC (MY-Class PC)]
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ รวมกับ
สมาคมผูผลิตคอมพิวเตอรไทย
"คอมพิวเตอรราคาประหยัด" เปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อใหประชาชนผูบริโภคไดใช
คอมพิวเตอรตั้งโตะในราคาประหยัด และมีคุณภาพเหมาะสมกับการใชงาน โดยศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ
ทํางานรวมกับกลุมผูผลิตคอมพิวเตอรที่อยูในโครงการรับรองคุณภาพของเนคเทค โดยให
กําหนดราคาจําหนาย ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) (ซึ่ง ณ ขณะที่เริ่มทํา
โครงการนั้น ราคาเครืองคอมพิวเตอรในทองตลาด โดยเฉลี่ยจะอยูที่เครื่องละประมาณ
๓๕,๐๐๐ บาท) เพื่อสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางแพรหลายมากขึ้น ซึ่ง
จะชวยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศตอไป

กระบวนการ

เปนการทํางานรวมกันระหวางเนคเทคและกลุมผูประกอบการ โดยมีกระบวนการดังนี้
๑. กลุมผูประกอบคอมพิวเตอรตอรองราคากับผูผลิตและจําหนายชิ้นสวนคอมพิวเตอร
๒. จัดใหคอมพิวเตอรที่ผลิตโดยผูประกอบการที่เขารวมโครงการ เขารับการทดสอบและ
รับรองคุณภาพจากเนคเทค และเมื่อผานการรับรองแลว เนคเทคจะติดสติกเกอรรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑไวที่เครื่องทุกเครื่อง

แนวความคิดเกี่ยวกับการ
ลดความยากจน

๑. การทําใหเครื่องคอมพิวเตอรในทองตลาดมีราคาถูกลง จะทําใหประชาชนสามารถซื้อ
หามาใชไดอยางแพรหลายมากขึ้น เปนการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถใชประโยชน
จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาเรียนรู ตลอดจนการทํางานอาชีพ ไดมากขึ้น อัน
เปนการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ สรางงาน และเพิ่มรายได
๒. เพิ่มรายไดใหอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรภายในประเทศ ซึ่งจะสงผลตอการจางแรงงาน
ทําใหประชาชนกลุมหนึ่งไดมีอาชีพ

วัตถุประสงคของโครงการ

๑. ทําใหผูผลิตคอมพิวเตอรสามารถผลิตคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการ
ใชงาน จําหนายในราคาที่เหมาะสมกับคาครองชีพ ที่ประชาชนจะสามารถซื้อหามาใชได
(affordable) และผานการทดสอบและรับรองคุณภาพจาก เนคเทค
๒. เพิ่มโอกาสในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะสงผลตอการพัฒนาศักยภาพในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ

ผลที่คาดหวัง

๑. ราคาเครื่องคอมพิวเตอรที่ประกอบในประเทศลดลง ทําใหประชาชนสามารถซื้อหามา
ใชสวนตัวไดมากขึ้น
๒. สงเสริมอุตสาหกรรมประกอบคอมพิวเตอรในประเทศ
ผลที่ไดรับป ๒๕๔๔-๒๕๔๕
๑. กลุมบริษัทที่เขารวมโครงการมียอดการผลิตและจําหนายเพิ่มสูงขึ้นรอยละ ๑๐-๑๕
หรือสวนแบงตลาดผูผลิตคอมพิวเตอรภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๖๐ เปนรอยละ
๗๐-๗๕
๒. ทําใหราคาคอมพิวเตอรภายในประเทศลดลงจากป ๒๕๔๒-๒๕๔๓ ประมาณรอยละ
๒๐-๓๐
๓. ผูประกอบการภายในประเทศรวมกลุมจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรไทย

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
สถานภาพ
ติดตอโครงการ

ดําเนินการเสร็จสมบูรณแลวตามวัตถุประสงค และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดมีการขยายผลตอภายใตโครงการคอมพิวเตอรไอซีทีเพื่อคนไทย
นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ / นายอรรถนิติ อัศวินนมิตกุล
ฝายวิจัยและพัฒนาสาขาอิเล็กทรอนิกส
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๖๙๐๐ e-mail: pansak@nectec.or.th
ahtaniti.asavinnimitkul@nectec.or.th

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๑๐๑

๑๓. โครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑคอมพิวเตอร
ชื่อโครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

โครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑคอมพิวเตอร
(Computer Certification Project)
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
โครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑคอมพิวเตอร จัดตั้งในป ๒๕๔๑ เพื่อสงเสริมความรู
ความเขาใจในการซื้อ-ขายคอมพิวเตอรภายในประเทศ สงเสริมใหมีการใชคอมพิวเตอร ที่
ไดคุณภาพและลดปญหาความไมเขาใจระหวางผูซื้อและผูขาย และสงเสริมใหสินคาที่
ผลิตภายในประเทศมีคุณภาพทัดเทียมสินคาจากตางประเทศ

กระบวนการ

๑. การตรวจประเมินระบบคุณภาพ(ISO 9000 หรือ TFQS – Thai Foundation Quality
System)
๒. การตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต่ําของคอมพิวเตอรที่ขอรับรอง(เปลี่ยนแปลงทุก ๓ เดือน)
๓. การทดสอบคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานที่กําหนด(ความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟ
ฟา: มอก.๑๙๕๖-๒๕๔๒ หรือCISPR22, ความคงทนทางสภาพแวดลอมIEC68-2,
ความปลอดภัยIEC950และPerformance Testing)
๔. การออกใบรับรอง
๕. การสุมตรวจผลการใชใบรับรองและเครื่องคอมพิวเตอรที่รับรอง

แนวความคิดเกี่ยวกับ
การลดความยากจน

๑. ทําใหสินคาคอมพิวเตอรที่ผลิตในประเทศมีคุณภาพทัดเทียมตางประเทศ
(สงเสริมอุตสาหกรรมSMEs)
๒. สรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนในดานการเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่ผลิตภายใน
ประเทศ
๓. สรางความรูในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพในราคาเหมาะสม

วัตถุประสงคของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพคอมพิวเตอรภายในประเทศใหสามารถผลิตไดอยางมีคุณภาพ
๒. เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจใหกับประชาชน ในดานการเลือกซื้อคอมพิวเตอร ซึ่ง
เปนสินคาที่สําคัญในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตราคาแพง

ผลที่คาดหวัง

๑. ประชาชน และหนวยงานของรัฐ เลือกคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับการ
ใชงานที่ตองการและเชื่อมั่นในคอมพิวเตอรที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากเนคเทค
๒. พัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรภายในประเทศ
๓. เพิ่มปริมาณผูมีความรู ความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการใชพัฒนา
ประเทศ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
สถานภาพ
ติดตอโครงการ

๑๐๒

กําลังดําเนินการกําลังดําเนินการ
นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ / นายอรรถนิติ อัศวินนมิตกุล
ฝายวิจัยและพัฒนาสาขาอิเล็กทรอนิกส
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๖๙๐๐
e-mail: pansak@nectec.or.th ahtaniti.asavinnimitkul@nectec.or.th

ภาคผนวก ๒ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๑๔. โครงการศูนยคอมพิวเตอรชุมชนบานสามขา
ชื่อโครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

โครงการศูนยคอมพิวเตอรชุมชนบานสามขา (Samkha Constructionism Lab)
มูลนิธิศึกษาพัฒน / มูลนิธิไทยคม
เปนโครงการที่มุงเนนการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง ที่จะเปนตนแบบชุมชนพึ่งตนเอง ที่มีการ
พัฒนาการเรียนรู และแกไขปญหาการศึกษาของเยาวชนในชุมชน โดยใชกระบวนการ
เรียนรูตามแนวคิดและทฤษฎี Constructionism ของศาสตราจารย ซีมัวร เพเพิรต
(Professor Seymour Papert) แหงสถาบันเทคโนโลยีมลรัฐแมสซาชูเสตต (MIT)
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนปรัชญาการศึกษาที่ตั้งอยูบนฐานความเชื่อที่วาผูเรียนสราง
ความรูดวยตนเอง คือการสรางความรูจากประสบการณและการปฏิบัติจริง แลวนําไปสูการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยซึ่งจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมตอไป
โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจาก มูลนิธิศึกษาพัฒน มูลนิธิไทยคม ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนภาคเหนือ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ธนาคารกรุง
ไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และเครือเจริญโภค
ภัณฑ(ซีพี)

กระบวนการ

๑. ชุมชนแกปญหาที่มีสาเหตุมาจากการขาดความรูในเรื่องการจัดการ โดยเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรูเขาสูการเรียนรูตามทฤษฎี Constructionism
๒. เปดโอกาสใหคนในชุมชนไดรวมกันวิเคราะหปญหา และชวยกันหาวิธีแกไข โดยรวม
กันเรียนรูทั้งความสําเร็จและความลมเหลว
๓. เกิดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในการเรียนรูเรื่องการจัดการ จากการปฏิบัติใน
สถานการณจริง นําไปสูการพัฒนาความคิดที่เปนนวัตกรรมพื้นบาน การวางแผน และการ
จัดการอยางเปนระบบและรอบคอบ
๔. นําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู โดยเริ่มจากเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
แลวนําไปสูชุมชนเพื่อนําความรูไปใชในการพัฒนาดานตางๆ

แนวความคิดเกี่ยวกับ
การลดความยากจน

เมื่อพัฒนาการศึกษาไดผลดี จะทําใหเกิดความรูอยางแทจริง แลวนําความรูมาคิดแกไข
ปญหา หรือวางแผนและการจัดการอยางเปนระบบ สงเสริมใหเกิดสังคมแหงขอมูลและ
การเรียนรู (knowledge-based society) อันจะชวยพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน และ
ยกระดับความเปนอยูและคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น

วัตถุประสงคของโครงการ

๑. ใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล คือพัฒนาทั้งการเรียนรูและพัฒนาทักษะตางๆ อาทิ การ
พัฒนาทางดานสังคม การพัฒนาดานความรู และการพัฒนารายบุคคล โดยใชวิธีการเรียน
รูหลายๆ อยางมาประกอบกัน
๒. ใหเกิดการพัฒนาที่เนนที่กระบวนการเรียนรูในทุกแขนงวิชาความรูที่มีอยู
๓. เพื่อใหเทคโนโลยี และความรูไปถึงผูที่ขาดโอกาสในพื้นที่หางไกล

ผลที่คาดหวัง

จัดทําโครงการนํารองใหประสบความสําเร็จ ในลักษณะที่อยูในวงแคบกอน โดยมุงการ
ปฏิรูปการศึกษา ที่มุงการสอนไปเปน การมุงการเรียน มีการปรับแกไขเนื้อหาหลักสูตร
เปนตนแบบใหเกิดการพัฒนาตอ เลียนแบบ นําไปใช และมีการขยายผลออกไปในวงกวาง
โดยโครงการนํารองนั้นควรจะสามารถดําเนินการไดในสภาพสังคมไทย เหมาะสมกับวัฒน
ธรรมไทย และสามารถนําไปใชในระดับชาติไดจริง
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นแลวคือการนําความรูเรื่องการจัดการที่ไดรับจากการเรียนรูตามวิธี
Constructionism มาใชในการแกปญหาหนี้เสียของชุมชน เกิดระบบบัญชีชุมชนที่ดี นอก
จากนี้เยาวชนและคนในชุมชนยังไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู
เรื่องการจัดการจากสถานการณจริง มาปรับปรุง พัฒนาความคิด เกิดเปนโครงการตางๆ
ขึ้นมา เชน ศูนยคอมพิวเตอร โครงการธนาคารสมอง หองเรียนภาษาลานนา วิทยุกระจาย
เสียงชุมชน

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
สถานภาพ
ติดตอโครงการ

คอมพิวเตอร / อินเทอรเน็ต / GIS
กําลังดําเนินงาน (บริหารจัดการโดยชุมชน)
นางศรีนวล วงศตระกูล
โรงเรียนบานสามขา ต.หัวเสือ อ.แมทะ จ.ลําปาง
โทรศัพท ๐-๙๙๙๙-๒๒๓๖ / ๐-๑๗๖๔-๓๓๑๘

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๑๐๓

๑๕. โครงการศูนยสงเสริมการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
ชื่อโครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

โครงการศูนยสงเสริมการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต (บานนานอย)
มูลนิธิศึกษาพัฒน / มูลนิธิไทยคม
เปนโครงการที่พัฒนาศูนยสงเสริมการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต (ตั้งอยูที่
เลขที่ ๘๒/๑ ต.หนองโบสถ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย ซึ่งเปนบานของนางสนิท ทิพยนางรอง
(นานอย)) เพื่อใหชุมชนไดใชเปนสถานที่สําหรับเรียนรูเทคโนโลยี และนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังเปนแหลงความรู สําหรับคนควาหาขอมูลที่จะนําไป
ใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
โดยไดรับการสนับสนุนจาก มูลนิธิศึกษาพัฒน มูลนิธิไทยคม และกรมการศึกษานอก
โรงเรียน

กระบวนการ

๑. จดบันทึกประสบการณและขอมูลตางๆ ของครอบครัว เปนการพัฒนาและสรางความรู
จากประสบการณของตนเอง
๒. เรียนรูการทําบัญชี ทําใหรูจักการวางแผนจัดการกับรายรับ-รายจาย ชวยเพิ่มรายรับ
และลดหนี้สินที่เกิดจากรายจายที่ไมจําเปน
๓. เรียนรูการใชคอมพิวเตอร เปลี่ยนจากการทําบัญชีบนกระดาษสูการใชคอมพิวเตอร
ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและแมนยํายิ่งขึ้น
๔. นําองคความรูตางๆ เขาสูชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนใหเข็มแข็งและพึ่งตนเองได โดย
จัดทําระบบบัญชีใหกับรานคาสหกรณ

แนวความคิดเกี่ยวกับการ
ลดความยากจน

เนื่องจากความยากจนของชุมชนเกิดจากการขาดความรู ความเขาใจในดานการจัดการ
รายรับ-รายจาย ดังนั้น การนําความรูเขาสูชุมชนจะชวยสงเสริมใหคนในชุมชนมีความรู
ความเขาใจในเรื่องการจัดการดีขึ้น รูจักการจัดการกับรายรับ-รายจาย ที่ไมกอใหเกิดหนี้
นอกจากนี้ยังสมารถนําองคความรูตางๆ มาใชในการวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มรายไดให
กับตนเองและชุมชนได

วัตถุประสงคของโครงการ

๑.
๒.
๓.
๔.

ผลที่คาดหวัง

ชุมชนสามารถนําความรูไปใชแกปญหาที่เกิดขึ้น เกิดการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณตางๆ รวมกัน เกิดความสามัคคีกันขึ้นในชุมชน มีความเขม
แข็ง สามารถพึ่งตนเองได และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการของชุมชน
เพิ่มโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีของพื้นที่หางไกล
เพื่อสรางองคความรูตางๆ ที่จะชวยสรางเสริมศักยภาพของชุมชนใหมีรายรับมากขึ้น
เพื่อเปนการสรางรากฐานของชุมชนในการใชเทคโนโลยีและความรูในการพัฒนา

ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นแลวคือ นานอยไดเรียนรูเรื่องระบบบัญชี ชวยใหรูรายได-รายจายของ
ตนเองชัดเจน รูวารายไดมาจากไหน รายจายใดเกินจําเปน อะไรที่ควรประหยัด ปญหา
เกิดจากอะไรบาง สาเหตุของหนี้สิน วิธีการหลุดจากเงินกูและดอกเบี้ย แนวทางการปลด
หนี้ ตลอดจนระบบบริหารจัดการ และไดแนะนําการทําบัญชีครัวเรือนใหคนในชุมชนที่
สนใจ ทําใหชุมชนมีระบบการจัดการบัญชีที่ดี หนี้สินของคนในชุมชนเริ่มลดลง และ
ชุมชนเห็นความสําคัญจึงรวมกันทําระบบบัญชีกลุมสหกรณรานคาชุมชนขึ้นมา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

คอมพิวเตอร / อินเทอรเน็ต

สถานภาพ

กําลังดําเนินงาน (บริหารจัดการโดยชุมชน)

ติดตอโครงการ

นางสนิท ทิพยนางรอง (นานอย)
เลขที่ ๘๒/๑ ต.หนองโบสถ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
โทรศัพท ๐-๔๔๗๘-๐๒๘๒ / ๐-๙๘๔๖-๕๖๖๐
e-mail: tipnangrong@hotmail.com

๑๐๔

ภาคผนวก ๒ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๑๖. โครงการศูนยบริการสารสนเทศชุมชน
ชื่อโครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

โครงการศูนยบริการสารสนเทศชุมชน (The Community Telecenter)
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
เปนโครงการที่มุงมั่นจะนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการสงเสริมและตอ
ยอดภูมิปญญาไทยในทองถิ่นซึ่งเปนทุนทางสังคมของประเทศ ใหสามารถเชื่อมตอ
เศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจภายนอกได และสรางภาคีความรวมมือกันระหวางชุมชน
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในทองถิ่น เพื่อผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดในชุมชน และเพื่อคนหารูปแบบการดําเนิน
งานของศูนยบริการสารสนเทศชุมชนที่เหมาะสม กอนจะพัฒนาระบบดังกลาวไปสูการ
เปนตนแบบของศูนยบริการสารสนเทศชุมชนในประเทศไทย

กระบวนการ

สํารวจชุมชนที่มีการรวมกลุมกันอยางแนบแนน มีผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณประจําทอง
ถิ่น และคัดเลือกชุมชน ๔ แหง เพื่อเปนตัวแทนเพื่อรวมดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการสาร
สนเทศชุมชนนํารอง โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูชุมชน สรางรากฐานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชน เกิดการเรียนรูและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสาร
สนเทศ เกิดการประสานความรวมมือระหวางชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในทองถิ่น
และนําไปสูการบริหารจัดการศูนยบริการสารสนเทศชุมชนดวยชุมชนเองอยางยั่งยืน

แนวความคิดเกี่ยวกับ
การลดความยากจน

ศูนยบริการสารสนเทศชุมชนจะสรางโอกาสใหชุมชนใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสรางเสริมศักยภาพของชุมชนใหมีรายรับจากสินคาชุมชนและการทอง
เที่ยวเพิ่มขึ้น โดยชุมชนสามารถเผยแพรผลิตภัณฑทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน ประวัติ
ศาสตรชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แหลงทองเที่ยว ใหเปนที่รูจักทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติ โดยการใชประโยชนจากเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งจะเปนการชวยเพิ่มรายรับ
ใหแกชุมชน นอกจากนี้ยังเปนการทําใหเทคโนโลยีโคงตัวโนมลงสูชุมชนในระดับราก
หญา เกิดกระบวนการเรียนรู ริเริ่มอันเปนการสรางรากฐานของชุมชนในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและความรูพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน

วัตถุประสงคของโครงการ

๑. เพื่อจัดตั้งศูนยบริการสารสนเทศชุมชนนํารอง ๔ แหง เพื่อเปนสถานที่เปดโลกทัศน
ความรูและเผยแพรขอมูลขาวสารเขาสูชุมชน และจากชุมชนออกสูโลกภายนอก
๒. เพื่อสรางโอกาสใหชุมชนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางเสริม
ศักยภาพชุมชนใหมีรายรับจากสินคาชุมชนและการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
๓. เพื่อสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและขาวสารที่เปนประโยชนและเหมาะสม
กับความตองการของแตละชุมชน
๔. เพื่อศึกษาและวิจัยหารูปแบบการบริหารจัดการศูนยบริการสารสนเทศที่เหมาะสมใน
แตละทองถิ่น
๕. เพื่อเปนการสรางรากฐานของชุมชนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู
พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืนตอไป
๑. กอใหเกิดการกระจายความรู และโอกาสไปสูชาวบานอยางเสมอภาคเทาเทียม
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางชุมชน ถักทอขึ้นเปนภูมิปญญาไทยอันทรง
คุณคาและนาภาคภูมิ
๒. ชุมชนสามารถเผยแพรผลิตภัณฑทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน ประวัติศาสตรชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แหลงทองเที่ยว ใหเปนที่รูจักทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ โดย
การใชประโยชนจากเครือขายอินเทอรเน็ต
๓. เกิดกระบวนการพัฒนาที่วางอยูบนพื้นฐานของการใชประโยชนจากตนทุนทางวัฒน
ธรรมที่มีอยูในสังคม แลวนํามาสรางสรรคใหเกิดความเขมแข็ง เติบโต และยั่งยืนตอไป

ผลที่คาดหวัง

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
สถานภาพ
ติดตอโครงการ

คอมพิวเตอรเบื้องตน / อินเทอรเน็ตเบื้องตน / การทําเว็บไซต / Open Source
กําลังดําเนินการ (บริหารจัดการโดยชุมชนเอง)
นางรอยบุญ รัศมีเทศ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
๗๓/๑ อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐-๒๖๔๔-๘๑๕๐..๙ ตอ ๖๑๐
e-mail: royboon@nectec.or.th

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๑๐๕

๑๗. โครงการศูนยการเรียนการสอนคอมพิวเตอรเคลื่อนที่
ชื่อโครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

โครงการศูนยการเรียนการสอนคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ (Mobile IT Training)
พระสาครมุนี (ประสาท สุชีโว) เจาอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม
ศูนยการเรียนการสอนคอมพิวเตอรเครื่องที่ เปนโครงการที่เกิดจากแนวคิดของพระสาคร
มุนี เจาอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม ต.ทาฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมุงมั่นที่จะให
โรงเรียนที่ขาดแคลนในทองถิ่นไดมีความรูทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงไดนํารถทัวรมาปรับปรุง ใสอุปกรณที่จําเปนและเครื่องคอมพิวเตอรคันละ ๒๐ เครื่อง
จํานวน ๒ คัน เพื่อออกเดินทางไปสอนคอมพิวเตอรตามโรงเรียนตางๆ ในจังหวัด
สมุทรสาครที่ขาดแคลนอุปกรณ และบุคลากรที่มีความรูในการสอนคอมพิวเตอร โดย
พระภิกษุที่มีความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอรจากทางวัดสุทธิวาตวรารามจะเปน
ผูดําเนินการสอนใหดวยตัวทานเอง

กระบวนการ

๑. เตรียมโครงการ เตรียมปจจัยสําหรับลงทุนในการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรและรถบัส
และทําการติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรในรถบัส ๒ คัน (เครื่องคอมพิวเตอร ๔๐ ชุด
โทรทัศนเพื่อใชเปนสื่อการสอน ๒ เครื่อง)
๒. จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร โดยพระภิกษุที่มีความรูความสามารถ
ดานคอมพิวเตอรในวัดสุทธิวาตวราราม
๓. จัดอบรมคอมพิวเตอรใหแกโรงเรียนตางๆ (พระภิกษุเปนวิทยากรในการอบรม) โดยใช
รถคอมพิวเตอรเคลื่อนที่เปนเครื่องมือในขยายการเรียนการสอนคอมพิวเตอรไปยัง
โรงเรียนตางๆ ที่ขาดแคลนความรูและอุปกรณ

แนวความคิดเกี่ยวกับ
การลดความยากจน

โครงการนี้จะเปนการฝกอบรมใหแกเยาวชน โดยมีจุดมุงหมายใหเยาวชนไดมีความรูทาง
ดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรตั้งแตขั้นพื้นฐาน และพัฒนาตอไปเพื่อใหไดบุคคลที่มี
ศักยภาพ มีความรูความสามารถ และนําไปใชประโยชนตอชีวิตประจําวัน การประกอบ
อาชีพ ซึ่งจะเพิ่มรายไดใหแกคนเองและครอบครัวได นอกจากนี้ยังมุงหวังใหเยาวชนไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน เพื่อใหหางไกลยาเสพติดซึ่งเปนตัวบั่นทอนคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของชุมชนดวย

วัตถุประสงคของโครงการ

๑. เพื่อใหโรงเรียนที่ขาดแคลนไดมีความรูทางคอมพิวเตอร ใหเทาทันเทคโนโลยี
๒. เพื่อใหสังคมไดรับรูวาพระในพุทธศาสนาสามารถใหอะไรกับสังคมได ทําใหสังคมเห็น
คุณคาของพระพุทธศาสนามากขึ้น
๓. เพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการตอตานยาเสพติด โดยใหเยาวชนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน และไดความรู เพื่อมุงหวังใหเกิดการลด ละ เลิกเกี่ยวของกับยาเสพติด

ผลที่คาดหวัง

๑. เยาวชนและบุคคลทั่วไปไดมีความรูทางดานคอมพิวเตอร และมีความเทาทัน
เทคโนโลยี
๒. สังคมไดเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนาในการ ที่สามารถสรางประโยชนใหแกสังคม
ได
๓. เยาวชนและชุมชนเลิกเกี่ยวของกับยาเสพติด และหันมาสนใจการหาความรูที่จะกอให
เกิดประโยชนกับตัวเอง สังคมและประเทศชาติ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

คอมพิวเตอร

สถานภาพ

กําลังดําเนินการ

ติดตอโครงการ

พระสาครมุนี (ประสาท สุชีโว) เจาอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม
วัดสุทธิวาตวราราม ต.ทาฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
www.chonglom.com

๑๐๖

ภาคผนวก ๒ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๑๘. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทัณฑสถาน ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ชื่อโครงการ

เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทัณฑสถาน ตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(IT for Inmates Under the Initiatives of Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn)
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
โครงการเทคโนโลยีทัณฑสถาน เปนโครงการยอยโครงการหนึ่งภายใตโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เริ่มโครงการนํารองครั้งแรกที่ ทัณฑสถาน ๓ แหงในกรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน ๒๐ เครื่อง
พรอมพริ้นเตอร ๒ เครื่อง แกทัณฑสถานฯ เพื่อใหนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรใหแกผูตองขัง เพื่อใหผูตองขังไดมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม ที่
กําลังเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพตอ
ไปในอนาคตเมื่อพนโทษ ซึ่งจากผลการดําเนินงานปรากฏวาผูตองขังไดใหความสนใจ
สมัครเขาเรียนจํานวนมาก และประสบความสําเร็จเปนอยางดี ตอมาจึงไดขยายผลไปยัง
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง และเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ในป ๒๕๔๒ และ
๒๕๔๓ ตามลําดับ โดยเรือนจําชายทั้ง ๒ นี้ ไดรับพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร ๒๐
เครื่อง และพริ้นเตอร ๒ เครื่อง และนําไปจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรเชนเดียวกัน
นอกจากทางเรือนจําทั้ง ๓ แหงจะจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรใหแกผูตองขังแลว
ผูตองขังที่จบการศึกษาคอมพิวเตอรของเรือนจําทั้ง ๓ แหง ยังไดรับจางพิมพงานเอกสาร
จากหนวยงานภายนอก ทําใหผูตองขังไดนําความรูความสามารถที่ไดรับจากการศึกษาเลา
เรียนในหองเรียน มาใชใหเกิดประโยชน และเปนโอกาสที่จะไดฝกฝนวิชาความรูที่ไดเรียน
มาใหเกิดความชํานาญ เพื่อจะไดนําไปประกอบอาชีพไดในอนาคต และยังเปนการทํางาน
หารายไดระหวางตองโทษอีกทางหนึ่งดวย
นอกจากผูตองขังจะไดเรียนคอมพิวเตอร ไดทํางานเกี่ยวกับทางดานคอมพิวเตอร ระหวาง
ที่ถูกตองโทษแลว เมื่อผูตองขังพนโทษออกไป ปรากฏวามีอดีตผูตองขังหลายคนไดนํา
ความรูความสามารถ และประสบการณจากการทํางานที่ไดรับระหวางตองโทษ ไปสมัคร
งาน และไดรับการคัดเลือกใหเขาทํางานที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร มีรายไดเพียงพอ
สําหรับตนเอง และครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นับ
เปนความสําเร็จของโครงการ และนับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนพน ที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ไดพระราชทานโอกาส พระราชทานชีวิตใหมใหแกพวกเขาเหลานั้น

กระบวนการ

เริ่มดําเนินการแหงแรกที่ทัณฑสถานหญิงกลาง บางเขน เมื่อป ๒๕๔๐ และขยายผลไปยัง
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง และเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครในป ๒๕๔๒ และ
๒๕๔๓ ตามลําดับ โดยรูปแบบคือ การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพิมพ ใหแก
ทัณฑสถานฯ (ซึ่งเริ่มจากเครื่องมือสองกอน และเมื่อมีพัฒนาการ มีผลงานดี ก็จะไดรับ
การพิจารณา upgrade เปนเครื่องที่มีสมรรถนะสูงขึ้นในระยะตอไป) พรอมกับการให
การอบรมความรูและทักษะ โดยใชหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวง
ศึกษาธิการ

แนวความคิดเกี่ยวกับ
การลดความยากจน

การใหความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการประกอบการงานอาชีพ ทําใหเพิ่มโอกาสใน
การทํางานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว อันเปนการชวยเพิ่มรายไดแกตนเองและครัว
เรือนตามลําดับ สงผลตอการลดความยากจนของประชากรในภาพรวม

วัตถุประสงคของโครงการ

เพื่อใหผูตองขังไดรับการอบรมและฝกทักษะการใชคอมพิวเตอในระหวางอยูในที่คุมขัง
เพื่อใหสามารถนําความรูและทักษะไปใชในการประกอบอาชีพเมื่อพนโทษ เปนพลเมืองดี
ของสังคมตอไปในอนาคต

ผลที่คาดหวัง

ใหผูตองขังมีความรูและทักษะดานคอมพิวเตอร เพื่อที่เมื่อพนโทษอออกมาจะไดมีความรู
สําหรับการประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได และไมหวนกลับมาทําความผิด
ซ้ําอีก

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

Basic Computer Literacy, Graphics Design

สถานภาพ
ติดตอโครงการ

อยูระหวางดําเนินการ
นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
กรรมการและเลขานุการ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐-๒๖๔๔-๖๖๔๕ โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๖๖๕๓
e-mail: chadamas@nectec.or.th

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๑๐๗

๑๙. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสารสนเทศ
สําหรับคนพิการและคนดอยโอกาส
ชื่อโครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสารสนเทศสําหรับคนพิการและคนดอยโอกาส
(Assistive Technology for People with Disabilities)
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
เปนโครงการที่มุงเนนการสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูพิการ โดยทํางานรวมกับหนวยงานที่ทํางานดานการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการริเริ่ม เสนอแนะนโยบายหรือมาตรการ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการและดอยโอกาส

กระบวนการ

๑. พัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกผูพิการ
๒. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการนําไปประยุกตใช
๓. ติดตามประเมินผล และจัดทําขอเสนอแนะสําหรับการนําไปขยายผล และหรือพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพ

แนวความคิดเกี่ยวกับ
การลดความยากจน

เนื่องจากธรรมชาติของความรวดเร็วของวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเกิด
การละเลยการใหความสําคัญของผูพิการตอการใชหรือเขาถึงเทคโนโลยีดังกลาว จึงเกิด
ความเหลื่อมล้ําในดานการเขาถึงเทคโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ การพัฒนา
เทคโนโลยีและอุปกรณตางๆ ที่จะทําใหผูพิการสามารถเขาถึงสารสนเทศและความรูได
อยางทัดเทียมกับคนปกติ จะชวยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูพิการ ทําใหสามารถเขาถึงความรู เขาถึงการศึกษา อันจะทําใหมีความรูสามารถ
ที่จะประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได

วัตถุประสงคของโครงการ

๑. เพื่อสรางความตระหนักของหนวยงานที่จะใหบริการคนพิการและคนทั่วไปไดทราบถึง
ประโยชนและศักยภาพของเทคโนโลยี ในการพัฒนาคุณภาพชีวติของผูพิการ
๒. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับความพิการประเภทตางๆ
๓. เพื่อเผยแพรใหเกิดการนําเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกไปใชกับผูพิการประเภท
ตางๆ ใหสามารถเขาถึงสารสนเทศและความรูไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกับคนปกติ

ผลที่คาดหวัง

คนพิการและคนดอยโอกาสในประเทศไทยสามารถใชเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เหมาะสมในการเขาถึงสารสนเทศอยางทั่วถึง

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

ซอฟตแวรและ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

สถานภาพ

อยูระหวางการดําเนินงาน

ติดตอโครงการ

นางสาววันทนีย พันธชาติ
หัวหนางานเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนคนพิการและคนดอยโอกาส
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๖๙๐๐ ตอ ๒๔๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๖๘๗๖
e-mail: wantanee.phantachat@nectec.or.th

๑๐๘

ภาคผนวก ๒ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

ภาคผนวก ๓
อธิบายศัพท
บทที่ ๑
food poverty line

เสนความยากจนดานอาหาร

บทที่ ๒
biotechnology

เทคโนโลยีชีวภาพ คือการนําเอาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นสวนของสิ่งมีชีวิตมาปรับ
ปรุงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชนมากขึ้นโดยใชเทคโนโลยี

nanotechnology

นาโนเทคโนโลยี คือเทคโนโลยีที่สามารถสรางสิ่งประดิษฐตางๆ ขึ้นมา จาก
การจัดเรียงตัวของอนุภาคขนาดเล็ก เชน อะตอม หรือโมเลกุลเขาดวยกัน
ดวยความแมนยําในระดับนาโนเมตร (หนึ่งในพันลานเมตร)

UNESCO

องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

FAO

องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ
Food and Agriculture Organization of the United Nations

SEAMEO

องคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Southeast Asian Ministers of Education Organization

ARIANE

โครงการพัฒนาระบบการแปลภาษาไดรับการสนับสนุน
จากประเทศฝรั่งเศส

CICC

ศูนยความรวมมือนานาชาติเพื่อการใชคอมพิวเตอร(ประเทศญี่ปุน)
Center of International Cooperation of Computerization

online

การใชงานคอมพิวเตอรที่มีระบบสื่อสารเชื่อมโยงกัน ทําใหสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลจากที่ตางกันไดทันที

e-learning

การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๑๐๙

บทที่ ๓
catchments area

พื้นที่รับน้ําในลุมน้ํา เปนพื้นที่ที่รองรับน้ําจากสายน้ําหลัก

El Niño

เอล นินโญ เปนปรากฏการณที่ผิดปกติทางธรรมชาติอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
มหาสมุทรแปซิฟกตะวันออกบริเวณเสนศูนยสูตรคือ การไหลยอนกลับของ
ผิวน้ําทะเลที่อุนในชวงเวลาหนึ่งๆ จากบริเวณเสนศูนยสูตรทางมหาสมุทร
แปซิฟกตะวันตกไปแทนที่กระแสน้ําเย็นที่พัดอยูเดิมตามบริเวณเสนศูนย
สูตรทางมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออก และบริเวณชายฝงตะวันออกเฉียง
เหนือของทวีปอเมริกาใต (เอกวาดอร เปรูและซิลีตอนเหนือ) สงผล
กระทบใหพื้นที่ที่เคยชุมชื้นเกิดภาวะแหงแลงและพื้นที่ที่เคยมีฝนตกนอย
กลับฝนตกหนัก เกิดภาวะน้ําทวม อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น และอาจทําใหระบบนิเวศเสียสมดุล

La Niña

ลา นินญา คือความผันผวนของสภาพอากาศโลกซึ่งเปนปรากฎการณชวง
ระยะเวลาเย็นลงของน้ําทะเลของปรากฎการณเอลนิโญ โดยจะสงผลใหพื้น
ที่ที่เคยมีอากาศหนาวเย็นอยูแลวมีอุณหภูมิลดต่ําลงไปอีก และในบริเวณที่
มีฝนตกเปนประจําจะมีฝนตกชุกยิ่งขึ้น

MIT

สถาบันเทคโนโลยีแหงรัฐแมสซาชูเสตต (Massachusetts Institute of
Technology) ตั้งอยู ณ เมืองเคมบริดจ มลรัฐแมสซาชูเสตต ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

GIS

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS)
หมายถึง เครื่องมือที่ใชระบบคอมพิวเตอร เพื่อใชในการนําเขา จัดเก็บ จัด
เตรียม ดัดแปลง แกไข จัดการ และวิเคราะห พรอมทั้งแสดงผลขอมูลเชิง
พื้นที่ ตามวัตถุประสงคตางๆ ที่ไดกําหนดไว ดังนั้น GIS จึงเปนเครื่องมือ
ที่มีประโยชนเพื่อใชในการจัดการ และบริหารการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูลดานพื้นที่ ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

Internet GIS

เปนระบบการแสดงขอมูลเชิงพื้นที่ และสามารถทําการสืบคนขอมูลรวมทั้ง
เลือกแสดงขอมูลไดตามสวนที่ตองการแสดงไดบนเครือขายอินเตอรเน็ต

PostgreSQL

เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล (Database Management System) ที่เปน
Free Software สนับสนุนภาษา ANSI SQL 1998, 92, 89 สามารถ
ทํางานไดในหลาย Platform หลายระบบปฏิบัติการ เปนผลิตภัณฑที่เกิด
จากความรวมมือกันของผูพัฒนาโปรแกรมจากทั่วโลกผานทางระบบ
Internet โดยมีการพัฒนามาตั้งแตป ๑๙๘๕

DBMS

Database Management System คือโปรแกรมที่ทําหนาที่เปนตัวกลาง
ระหวางผูใช (user) กับฐานขอมูล เพื่อจัดการและควบคุมความถูกตอง
ความซ้ําซอน และความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ ภายในฐานขอมูล

๑๑๐

ภาคผนวก ๓ อธิบายศัพท

Data Clearing House

ระบบดัชนีขอมูลที่จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ สะดวกในการสืบคน ซึ่ง
ขอมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของ Metadata (ขอมูลของขอมูล)

information broker

ผูนําการใชขอมูลในชุมชน เปนการใชขอมูลที่เกิดจากโจทยปญหาของชุม
ชนเอง เปนผูนําในการใชความคิด การใชขอมูลใหเกิดประโยชน และเกิด
การเรียนรูที่สามารถผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคตอชีวิต
และชุมชน

information push

การผลักดันองคความรูที่มีอยูไปสูชุมชน โดยที่ยังไมทราบความตองการที่
แทจริงของแตละชุมชน

information pull

การหมุนกลับของโจทยจากชุมชนสูกระบวนการใชขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งสงผล
ถึงการพัฒนาขอมูลทั้งระบบในลําดับตอไป

digital archive

การเก็บขอมูลที่อยูในรูปแบบเกาใหอยูในรูปแบบ digital ไฟล แทนการ
เก็บในรูปถังเอกสาร

Check dam

ฝายแมว เปนชื่อที่ใชเรียกฝายทดน้ําขนาดเล็กที่มักสรางกั้นลําธารตามไหล
เขา เพื่อชวยรักษาความชุมชื้นใหผืนปาโดยเฉพาะหนาแลง และลดตะกอน
ที่อาจทําใหอางเก็บน้ําดานลางเกิดความตื้นเขินได

Field Server

ระบบโทรมาตร หมายถึง ระบบการเก็บขอมูลภาคสนาม รวมถึงการสงขอ
มูลแบบอัตโนมัติสูผูใชที่เปนหนวยงาน ทําหนาที่ในการวิเคราะหขอมูลที่ได
รับ เพื่อใชในงานดานอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา หรือการเตือนภัยจากพื้นที่
ที่ตั้งอยูในเขตสภาวะเสี่ยงภัยจากธรรมชาติ

Micro-climate

สภาพอากาศเฉพาะถิ่น ซึ่งจะมีผลตอชนิดและการเติบโตของพืชในพื้นที่
นั้นๆ ตลอดจนมีอิทธิพลตอความเปนอยูและการตั้งถิ่นฐานของประชากร

Virtual Orchard Management

การประยุกตใชระบบสารสนเทศกับการควบคุมการทํางานของอุปกรณบาง
อยางในสวนผลไม เชน ระบบการใหน้ํา โดยการเก็บขอมูลองคประกอบที่
จําเปนสําหรับพืชที่ปลูกและสั่งการใหระบบทํางานโดยอัตโนมัติ ทําใหลด
การใชแรงงานและทรัพยากรที่จํากัด เชนน้ํา เปนตน

MIS

๑.ระบบ MIS (Management Information System) เปนระบบงานดานขอ
มูลสารสนเทศที่ใหกับผูบริหาร เพื่อชวยในการตัดสินใจ เปนการรวบรวม
รายงานที่จําเปนสําหรับผูบริหาร ผูบริหารสามารถดูทั้งรายงานแบบสรุป
รายงานแบบแจกแจง รายงานในรูปกราฟ
๒.ระบบ MIS หรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เปนระบบสารสนเทศ
ที่รวบรวมขอมูลสารสนเทศทั้งหมดภายในองคกร อันเปนผลมาจาการ
ประมวลผลในระบบ DP เพื่อใหสามารถเรียกใชในลักษณะและแลกเปลี่ยน
สารสนเทศที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกัน ระหวางหนวยงานตางๆ
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๑๑๑

GRASS

เปนโปรแกรมรหัสเปดทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่สนับสนุนการ
วิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ ดวยขอมูลราสเตอร เวคเตอร และการประมวลผล
ภาพ สามารถทํางานไดบนหลาย platform ดวย graphic user interface
และ x-windows ภายใต GNU License

Spatial Database

ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ เปนขอมูลที่แสดงตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตร (georeferenced data) ของรูปลักษณของพื้นที่ (graphic feature) และคุณ
ลักษณตางๆทางพื้นที่

Orthophotos

ภาพถายทางอากาศที่มีการปรับแกคาความคลาดเคลื่อนเนื่องจากความสูง
(relief displacement) เรียบรอยแลว

บทที่ ๔
Automatic Web Translation Services

ระบบบริการแปลภาษาผานเว็บอัตโนมัติ

digital divide

ชองวางทางสังคม หรือความเหลื่อมล้ําในสังคม ที่เกิดจากโอกาสในการเขาถึง
สารสนเทศที่ไมเทาเทียมกัน

digital library

โครงการพัฒนาเนื้อหาความรูสําหรับเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย

knowledge workforce

แรงงานที่ใชความรู คือบุคคลกลุมหนึ่งที่ใชความรูในการทํางานเปนหลัก
หรือตองใชความรูเฉพาะ ทั้งนี้ วิวัฒนาการในกลายประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาชี้ใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมที่มีอาชีพที่เกี่ยวของ
กับสารสนเทศและความรูมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพที่ใชแรงงานเปน
หลัก

knowledge-based economy/society

เศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู

๑๑๒

ภาคผนวก ๓ อธิบายศัพท

บทที่ ๕
Constructionism

การสรางสรรคดวยปญญา คือทฤษฎีการศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดย
ศาสตราจารยซีมัวร เพเพิรต แหงสถาบันเทคโนโลยีมลรัฐแมสซาซูเสตต
เปนทฤษฎีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง

eco tourism

การทองเที่ยวแบบธรรมชาติ

บทที่ ๖
social welfare

สวัสดิการสังคม

social safety net

โครงขายความคุมครองทางสังคม

assistive technology device

อุปกรณเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

Spina Bifida

อัมพาตครึ่งทอนลาง
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๑๑๓

ภาคผนวก ๔
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ
๑.

นายกิตติ ขันธมิตร
รองผูอํานวยการสํานักงานโครงการสวนพระองค
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
e-mail: Kitti@school.net.th
(บทที่ ๑ หนา ๑๑, ๑๒)

๒.

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานมูลนิธิศึกษาพัฒน
มูลนิธิศึกษาพัฒน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เลขที่ ๙๑ ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุงครุ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐
โทรศัพท ๐-๒๔๗๐-๘๐๑๐
(บทที่ ๓,๕ หนา ๒๙, ๕๘, ๖๑ )

๓.

ดร.สุชิน เพ็ชรักษ
ผูอํานวยการโครงการ Constructionism Lab
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ จ.ลําปาง
e-mail: suchin_p@hotmail.com
(บทที่ ๓,๕ หนา ๒๙, ๕๖, ๕๘)

๔.

อาจารยศรีนวล วงศตระกูล
ผูนําชุมชนบานสามขา
โรงเรียนบานสามขา ต.หัวเสือ อ.แมทะ จ.ลําปาง
โทรศัพท ๐-๙๙๙๙-๒๒๓๖, ๐-๑๗๖๔-๓๓๑๘
(บทที่ ๓,๕ หนา ๒๙, ๕๙)

๕.

ดร.กฤษณพงศ กีรติกร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธน
บุรี
โทรศัพท ๐-๒๔๗๐-๘๐๒๐
(บทที่ ๔ หนา ๔๗)

๖.

นางสาวพรรณี สรอยแกว
เจาหนาที่ศูนย “บานฟอนเทเลเซ็นเตอร”
โรงเรียนบานฟอนวิทยา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง
โทรศัพท ๐-๑๘๘๔-๘๘๔๖
e-mail: soiykaw005596@hotmail.com
(บทที่ ๕ หนา ๕๒)

๗.

กํานันเฉลย สินสวัสดิ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนยบริการสารสนเทศชุมชน
“บานอินเทอรเน็ต”
บานสวายจะ ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร
(บทที่ ๕ หนา ๕๒)

๘.

นายสมพร พัฒนาพาณิชยผล
ประธานศูนยเศรษฐกิจชุมชน ต.เกวียนหัก จ.จันทบุรี
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนยบริการสารสนเทศชุมชน
“เกวียนหักอินเทอรเน็ต”
ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี
โทรศัพท ๐-๓๙๓๖-๒๑๐๐
(บทที่ ๕ หนา ๕๓)

๙.

นายอานนท มงคล
ประธานองคการบริหารสวนตําบลทาตาล
และประธานศูนยบริการสารสนเทศชุมชน “ศูนย
บริการอินเทอรเน็ตทาตาล”
ต.ทาตาล อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
โทรศัพท ๐-๕๕๒๘-๘๑๔๕
(บทที่ ๕ หนา ๕๓)

๑๐.

พระครูโสภณสิริพัฒน
เจาอาวาสวัดทาตาล
ต.ทาตาล อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
โทรศัพท ๐-๕๕๒๘-๘๐๗๒
(บทที่ ๕ หนา ๕๓)

๑๑.

นางสนิท ทิพยนางรอง (นานอย)
ผูจัดทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีชุมชน
ศูนยสงเสริมการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรและอินเทอร
เน็ต
เลขที่ ๘๒/๑ ต.หนองโบสถ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
โทรศัพท ๐-๔๔๗๘-๐๒๘๒
e-mail: tipnangrong@hotmail.com
(บทที่ ๕ หนา ๕๔, ๕๕)

๑๒.

นางอารี อินทรมาปน (นาติ๋ม)
ผูจัดทําบัญชีรานคาชุมชน บานสามขา
ต.หัวเสือ อ.แมทะ จ.ลําปาง
(บทที่ ๕ หนา ๕๔, ๕๕)

๑๓.

นางสาวพรนับพัน วงศตระกูล
เยาวชนชุมชนบานสามขา
ต.หัวเสือ อ.แมทะ จ.ลําปาง
โทรศัพท ๐-๑๐๒๐-๗๔๓๘
(บทที่ ๕ หนา ๕๙)

๑๔.

อาจารยสุทัศน ปฐมนุพงศ
นักวิจัย ฝายวิจัยและพัฒนาสาขาโทรคมนาคมและ
เครือขายคอมพิวเตอร
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหง
ชาติ
โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๖๙๐๐
e-mail: sutat@nectec.or.th
(บทที่ ๕ หนา ๖๓)

๑๑๔

ภาคผนวก ๔ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ

๑๕.

พระสาครมุนี
เจาอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม (วัดชองลม)
ต.ทาฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท ๐-๓๔๘๑-๘๙๓๐
www.chonglom.com
(บทที่ ๕ หนา ๖๓, ๖๔)

๑๖.

พระอธิการเกรียงไกร
เจาอาวาสวัดใหมราษฎรนุกูล
ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท ๐-๙๕๒๐-๐๔๗๖
(บทที่ ๕ หนา ๖๕, ๖๖)

๑๗.

นายสมพร นาคพิทักษ
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง
(บทที่ ๕ หนา ๖๗)

๑๘.

นางกิตติมา พันธุงาม
อาจารยใหญโรงเรียนศรีสังวาลย
๗๘/๑๑ หมู ๑ ถนนติวานนท ปากเกร็ด นนทบุรี
๑๑๑๒๐
โทรศัพท ๐-๒๕๘๓-๘๔๓๔
โทรสาร ๐-๒๕๘๓-๕๐๕๑
e-mail: Sswnew@Thaimail.com
(บทที่ ๖ หนา ๗๓)

๑๙.

นางสาวศิริพร จิรธนกุล
นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด
(อดีตนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย)
๑๒๘/๓๗ ม.๓ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๑๑๑๒๐
โทรศัพท ๐-๒๙๖๐-๖๐๖๐
โทรสาร ๐-๒๙๖๐-๖๐๐๖
e-mail (โรงเรียน): pks@pk.ac.th
(บทที่ ๖ หนา ๗๓)

๒๐.

นางพิกุลทอง กันทาดง
เจาหนาที่บานทองอยู มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร
ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม
๘๐ หมู ๓ ต. สันผีเสื้อ
อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๐๐๐
โทรศัพท ๐-๕๓๒๔-๗๔๙๙
โทรสาร ๐-๕๓๒๕-๑๔๐๕
e-mail: cheshirehome@hotmail.com
(บทที่ ๖ หนา )

๒๑.

ด.ช.อับดุลเลาะ บาราหาแม
นักเรียนโรงเรียนบานลือเน็ง
ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
(บทที่ ๖ หนา ๗๔)

๒๒.

ด.ญ.ตอยยีบะห สือแม
นักเรียนโรงเรียนบานปลักปลา
ต.ลําภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
(บทที่ ๖ หนา ๗๕)

๒๓.

นางประนอม ศรีไพรวัลย
ครูการศึกษาพิเศษ โครงการสอนเด็กเจ็บปวยเรื้อรัง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
๑๘๗๓ ถนนพระราม ๔ กรุงเทพ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท ๐-๒๖๕๒-๔๖๐๐..๒๙ ตอ ๓๓๓๒
โทรสาร ๐-๒๒๕๖-๔๙๑๑
(บทที่ ๖ หนา ๗๗)

๒๔.

รศ.พญ.สุวรรณี พันเจริญ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร หัวหนาโครงการสอนเด็ก
เจ็บปวยเรื้อรัง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
๑๘๗๓ ถนนพระราม ๔ กรุงเทพ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท ๐-๒๒๕๖-๕๐๐๖…๗
โทรสาร ๐๒-๒๕๖-๔๙๑๑
e-mail: s_phancharoen@hotmail.com
(บทที่ ๖ หนา ๗๗)
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๑๑๕

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ๒๕๔๖. “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ:
๒ ปแหงการเปลี่ยนแปลง.” เอกสารประกอบการประชุมประจําป ๒๕๔๖ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”.
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ.
Human Development Report 2001: Making New Technologies Work for Human Development
ฉบับแปลภาษาไทยรายงานการพัฒนาคน ๒๕๔๔: การทําเทคโนโลยีใหมใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อการ
พัฒนาคน.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ๒๕๔๕. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน”.
สํานักงานสถิติแหงชาติ. ๒๕๔๕. รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน. ประมวลโดย สํานัก
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. ๒๕๔๕. ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ.
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน และคณะ. ๒๕๔๓. รายงานการวิจัยนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาของประเทศไทย.
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. ๒๕๔๖. เรื่องเลาเทเลเซ็นเตอร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพธนาเพรส แอนด
กราฟฟก จํากัด.
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ๒๕๔๕.
“พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคน
พิการ.” สารเนคเทค ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔๙ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๔๕. หนา ๖–๑๓.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. ๒๕๔๐. ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพชวนพิมพ.
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. ๒๕๔๖. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. ปทุมธานี: ฝายนิเทศสัมพันธ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ชาติ.

๑๑๖

บรรณานุกรม

ภาษาอังกฤษ
MIDAS Agronomics Company, Limited in association with the Resource Management and Development Center,
Chiang Mai University. 1996. “Inception Report submitted to the Asian Development Bank by on
Socioeconomic Impact Study of Rural Telecommunications in Thailand Section B.” Estimating
economic benefits. page 4.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency,
Ministry of Science and Technology. 2003. IT for Poverty Reduction: Sample cases from Thailand.
United Nations Development Programme-UNDP. 2003. Thailand Human Development Report 2003.
เว็บไซต
www.moe.go.th/operation_centre/
www.moe.go.th/operation_centre/IT45.htm
www.glreach.com
www.truehits.net
www.nesdb.go.th/Interesting_menu/progress_plan9/
www.dsdw.go.th
www.nso.go.th/thai/indext.htm
www.porchor.moi.go.th
www.porchor.moi.go.th/bnm.html
www.opp.go.th
www.oppd.opp.go.th
www.social.go.th
www.social.go.th/masterplan/plan4.htm

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

๑๑๗

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา:
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ
ดร.เมธี ครองแกว
ดร.สุชิน เพ็ชรักษ
บรรณาธิการ:
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผูชวยบรรณาธิการ:
นายดิเรก เจริญผล
ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
กองบรรณาธิการ:
ดร.รอยล จิตรดอน
ดร.ปราโมทย ศรีสุขสันต
ดร.วันทนีย พันธชาติ
ดร.กษิติธร ภูภราดัย
นายเทพชัย ทรัพยนิธิ
นายพิสุทธิ์ ไพบูลยรัตน
นางเยาวลักษณ คนคลอง
นางสาววันดี กริชอนันต
นายกําธร ไกรรักษ
นายกริช นาสิงหขันธ
นายอรรถนิติ อัศวินนิมิตกุล
นางรอยบุญ รัศมีเทศ
นายนเรศ เขงเงิน
นายวิศิษฐ ศิลปสุวรรณชัย
นางอารยา ดานุเสถียรพงศ
นางสาวพาสนี กระตืองาน
นางสาวศิริพร ปานสวัสดิ์
นางสาวมณฑิกา บริบูรณ
นางสาวลัญจนา นิตยพัฒน
งานประชาสัมพันธและมัลติมีเดีย

๑๑๘

บรรณานุกรม

