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สื่อใหมที่มีอิทธิพลที่สุดตอวิถีชีวติ ของมนุษยโลกหลังจากยุคปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมคงหนี
ไมพนสื่อคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต อัตราการใชสื่อใหมนี้เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในยุค
สหัสวรรษ ในตางประเทศพบวากลุมผูสูงวัยมีการใชอินเทอรเน็ตในทิศทางที่เพิ่มขึน้ การใชงาน
สวนใหญเปนการสืบคนขอมูลดานขาวสาร สุขภาพ การใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ติดตอสื่อสาร
กับผูใกลชิด ผลการวิจัยในตางประเทศพบวา เมื่อผูสูงวัยมีโอกาสลองใชอินเทอรเน็ต ทาน
เหลานี้จะพอใจและใชสื่อนีต้ อ ไป ปจจัยที่สนับสนุนการใชสื่อนี้ไดแก ลูกหลาน กลุม เพื่อน สโมสร
และชมรม ซึ่งลวนชวยเพิ่มความทาทายและความนาสนใจในการใชชีวติ แกผูสูงวัย ผู
เกษียณอายุในสหราชอาณาจักรใชอินเทอรเน็ตแทนงานอดิเรกที่เคยทํา เชน การถักนิตติ้ง การ
เลนโบวลิ่ง ผลวิจัยในหลายประเทศพบวาอินเทอรเน็ตชวยกระตุนวงจรการทํางานของระบบ
ประสาทในสมองของผูอยูในวัยกลางคนจนถึงในผูสูงวัย รวมทั้งกระตุน การทํางานของสมองใน
สวนที่เกีย่ วของกับการตัดสินใจ และการใชตรรกะที่ซบั ซอน สมองที่ควบคุมการทํางานดาน
ภาษา การอาน ความจํา และการมองเห็น
ผลดังกลาวเห็นไดชัดเจนขึ้นในกลุมผูใชอินเทอรเน็ตทีม่ ีความชํานาญ ซึ่งการกระตุน
ของวงจรในระบบประสาทนี้จะไมพบจากการอานหนังสือเทานั้น ผลนี้ชี้ใหเห็นวาสมองของ
มนุษยยังสามารถพัฒนาไดแมจะมีอายุมาก ในขณะใชเน็ต สมองของผูใชตองทํางานอยาง
ตอเนื่อง คิดถึงการใชขอมูลที่สืบคน นอกจากนี้ผลวิจัยยังพบวาผูใชเน็ตจะไดรับการกระตุนการ
พัฒนาทางจิต ชวยลดระดับความเหงา ความหดหู การซึมเศรา การนอนไมหลับ และความจํา
เสื่อมในผูสูงวัย ผลสํารวจในตางประเทศยังพบวาผูสูงวัยพรอมเรียนรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต
เพิ่มขึ้น ถามีการเรียนการสอนในสถานที่ที่ทานสามารถเดินทางไดสะดวก ดังนั้นรัฐบาลควรเห็น
ความสําคัญ และใหการสนับสนุนการใชอินเทอรเน็ตในผูสูงวัย โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใน
ระดับประเทศที่สามารถใหการใชอินเทอรเน็ตเปนไปอยางแพรหลาย เขาถึงไดงาย และใชได
สะดวกที่สุด
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Abstract
The most influential media for mankind after the industrial revolution is definitely
the computer and the Internet. Internet usage has been increasing rapidly since the turn
of the millennium. Foreign research has found that the senior citizen have used the
Internet in an increasing rate. Most use the Net as search engine for news and
information, health news, electronic mail, and for communication. The senior are
contented with the Internet once they have a chance to try and never give up thereafter.
The supporting factors for Internet usage are their kids, their peer, club and
communities. All enhance their life interest. The retired in the Britain use Internet to
substitute their conventional hobbies as knitting and bowling. Research has found that
Internet usage helps to stimulate neural circuit in the brains of the middle age to the
elderly. This enhances the brain that functions the decision making, the complex
reasoning, the language control, reading, memory, and visible ability.
The result is clearly seen in the experienced Internet users more than those of
the novice. This brain stimulating activity can not be found from reading. The finding
proves that human brain can be developed although they are getting the higher age.
While surfing, the user’s brain has to think continually of the searched information.
Furthermore the Internet surfing also helps to develop the senior citizens’ mental
condition. The surfing helps to reduce loneliness, depression, insomnia, and dementia.
The survey found that the senior are ready to learn more about the Internet if the place
is convenient for them to get to. Therefore, the government should support the Internet
usage for the seniors by developing the infrastructure within the country to diffuse the
accessibility and usability as much as possible.
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สื่ออินเทอรเน็ตกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส ูงวัย
โดย รองศาสตราจารยจันทนา ทองประยูร
ความนํา
นับแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา มนุษยโลกตางใหความสําคัญกับสังคมทุนนิยม
ที่มองวัตถุและเทคโนโลยีเปนใหญในการสรางความเจริญใหกับมนุษยชาติ โดยเฉพาะความ
เจริญทางวัตถุ ผลผลิตทางสังคมเปนสิ่งทีส่ ังคมยกยอง ใหคุณคาในการชี้วัดความเจริญของ
มนุษยโลก ดวยเหตุนี้ ผูสูงวัยจึงถูกมองเปนสวนเกินของสังคมที่ไมสามารถสรางผลผลิตทาง
วัตถุใหแกสังคมได แตกลายเปนกลุมทีต่ อ งพึ่งพาคนวัยทํางานเพื่อใหคนเหลานั้นอุปการะเลี้ยงดู
โดยที่ผูสูงวัยไมสามารถสรางผลตอบแทนทางวัตถุได ผูสูงวัยเองที่ไมสามารถชวยเหลือตนเอง
มองวาตนไมสามารถสรางผลผลิตหรือชวยเหลือผูอื่นโดยเฉพาะลูกหลาน หรือเครือญาติใกลชดิ
ก็มองวาตนเองเปนผูไรคา เกิดความรูสึกหดหู ซึมเศรา ไมเห็นคุณคาในชีวติ ของตน บางคน
ถึงกับคิดจะทํารายตนเองเพื่อหนีปญหาที่รุมเรา โดยไมทราบวิธีการแกปญหาที่ถกู ตอง
จากอัตราการเพิ่มของจํานวนผูสูงวัยเนื่องจากความกาวหนาทางการแพทยและการลด
อัตราการเกิดใหม นักวิชาการและกลุมผูสนใจและหวงใยในชีวติ ความเปนอยูของผูสูงวัยใหความ
สนใจ ศึกษา คนควา และบูรณาการศาสตรเกี่ยวกับผูส ูงวัยขึ้นเปนอีกศาสตรหนึง่ ที่เกิดขึ้นมา
ไมกี่ทศวรรษที่ผานมา เรียกวา “ชราภาพวิทยา” (Gerontology) ซึ่งศึกษาเกีย่ วกับผูสูงวัยในดาน
ชีววิทยา จิตวิทยาสังคม และสังคมวิทยา ชีววิทยาศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผูสูง
วัย จากการเสือ่ มถอยของเซลลเนื้อเยื่อ และการพยายามหาวิธีการชะลอความชรา ในขณะที่
จิตวิทยาสังคมศึกษาจิตวิทยาของผูสูงวัยในการใชชวี ติ อยูในสังคม การถอยออกจากสังคม
(disengagement) รวมทั้งการเตรียมพรอมในการตาย สวนดานสังคมวิทยาศึกษาสภาพการ
ดํารงอยูของผูสูงวัยที่เกี่ยวพันกับสังคม การใชชวี ิตในครอบครัว การพัฒนาผูสูงวัย สถานภาพ
ของผูสูงวัยในสังคม (ยุบล เบญจรงคกิจ และคณะ 2551)
บทความนี้มีวตั ถุประสงคเพือ่ บรรยายปรากฏการณการใชอินเทอรเน็ตในผูสูงวัย โดย
ชี้ใหเห็นความสําคัญของผูสงู วัยและการใชสื่อ บทบาทของอินเทอรเน็ตตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของผูสูงวัย ขอดีของสื่ออินเทอรเน็ตตอผูสูงวัย ขอจํากัดในการใชอินเทอรเน็ต ปจจัย
สงเสริมการใชอินเทอรเน็ต รวมทั้งสรุปและอภิปรายผล
ความสําคัญของผูสูงวัยและการใชสื่อ
“วัย” เปนดัชนีบงชี้ความกาวหนาของชีวติ ที่ผานประสบการณ และเปนกลไกกําหนด
กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม เชน การเขาเรียน การมีแฟน การแตงงาน การทํางาน และ
การเกษียณอายุ กิจกรรมตางๆ ทางสังคมและเศรษฐกิจในสังคมตางๆ แทบทุกวัฒนธรรม
ดําเนินโดยพิจารณาจากอายุของพลเมือง ซึ่งแตกตางกันไปในแตละประเทศ
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ผูสูงวัยในบทความนี้หมายถึง ผูอยูในวัยที่พนวัยกลางคนไปแลว จากพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 นิยามคําวา “วัยกลางคน” วาหมายถึงวัยที่มีอายุพนวัย
หนุมสาว แตยังไมแก อายุประมาณ 30-50 ป ดังนั้น คําวา “ผูสูงวัย” ในที่นี้จะหมายถึง ผูอยูใน
วัยที่พนวัยกลางคน อายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป
อยางไรก็ตาม อายุของผูสูงวัยในแตละสังคมและแตละวัฒนธรรมจะแปรเปลี่ยนไป เชน
ในสหรัฐอเมริกา การมีอายุถึงวัยที่กําหนดเปนคุณสมบัติของการไดรับจัดสรรทรัพยากรจากรัฐ ผู
สูงวัยที่มีอายุ 62 หรือ 65 ปจะไดรับสวัสดิการทางสังคมและเบีย้ บํานาญอื่น รวมทั้งไดรับการ
ประกันดูแลดานสุขภาพ เชน การรักษาพยาบาล แมแตพาสปอรตของผูสูงวัยก็ใชในการเขาชม
สถานที่ตางๆดวยอัตราลดพิเศษ รวมทั้งราคาตั๋วโดยสารรถประจําทาง ในประเทศไทย บัตร
ประชาชนของผูสูงวัยสามารถใชไดตลอดชีวติ และผูสูงวัยเริ่มไดรับการจัดสรรการดูแลในดาน
ชีวติ และสวัสดิการเพิ่มขึ้น
ในทางตรงขามกับผลทางบวกของผูสูงวัยที่กลาวขางตน ผูอยูในวัยชราโดยทั่วไปตัง้ แต
อายุ 65 ปขึ้นไปจะเริ่มรูสึกถึงประสิทธิภาพการทํางานของอวัยวะในรางกายที่เริ่มเสื่อมสภาพ ไม
ดีอยางแตกอน การไหลเวียนของโลหิต การเคลื่อนไหวรางกาย การรับรูผานประสาทสัมผัส
ตางๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัสทางผิวหนัง เริ่มเสื่อมไปตามกาลเวลา การเขารับการ
รักษาพยาบาลบอยครั้ง การทํางานที่ลาชา บทบาททางสังคมก็แปรเปลี่ยนจากผูผ ลิตผลงาน
เปนผูเกษียณที่ไมไดรับโอกาสใหผลิตชิ้นงานที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจแกสังคม
การแปรเปลี่ยนเหลานี้ลว นเปนประสบการณที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดในผูสูงวัย สิ่งทาทาย
คือการหาวิธกี ารที่ทําใหชวี ติ ในบั้นปลายของผูอาวุโสมีความสุข ในขณะเดียวกันก็ยอมรับสภาพ
ความเสื่อมถอยที่เกิดขึ้น ถาผูสูงวัยเขาใจและพรอมรับมือกับสภาพและกระบวนการที่เกิดขึ้น
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงการใชชีวติ กระบวนการที่เขาสูการเปนผูสูงวัยจะไมใชปญหาอีกตอไป
การศึกษาทีเ่ กี่ยวกับการสือ่ สารในผูสูงวัยพบวา ผูสูงวัยมีรูปแบบการสื่อสารเฉพาะที่เปน
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางจิตใจ และอยูในสังคมที่แปรเปลีย่ น ความชราทําให
ประสิทธิภาพการรับรูจากประสาทสัมผัสตางๆ ลดนอยเสื่อมถอยลง ไมวาจะเปนการดู การเห็น
การอาน การฟง การไดยิน การสัมผัส ความจํา ความเขาใจ ความตองการการเอาใจใส การ
สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง การลดความเชื่อมั่นและความมั่นคงจากคนรอบขาง เหลานี้ลวน
เปนผลใหผูสูงวัยหันไปบริโภคขาวสารมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการที่ขาดหายไป (ยุบล
เบ็ญจรงคกิจ และคณะ 2551)
ในยุคสื่อสารมวลชนมีอิทธิพล สื่อมวลชนกลายเปนองคประกอบหนึ่งของแทบทุก
ครัวเรือน แมการรับรูน้จี ะไมเดนชัด แตการใชชวี ิตประจําวันของคนในสังคมรวมทัง้ ผูสูงวัย ลวน
เปนผลมาจากการรับรูขาวสารจากสื่อมวลชนเปนปจจัยสําคัญ สวนในปจจุบัน สื่อไรสายอยาง
อินเทอรเน็ตเริ่มเขามาเปนสวนหนึ่งของการใชชวี ิตทั้งในบาน ในชุมชน และในสังคม
อินเทอรเน็ตเปนสื่อที่คอยๆคืบคลานเขามาในครัวเรือนคลายกับสือ่ มวลชนในอดีต จากความ
งายและความสะดวกในการใช รวมทั้งความสนุก ความเพลิดเพลิน และความนาสนใจ ในการ
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คนพบขอมูลใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการใชชวี ิต ทําใหผูเริ่มใชอินเทอรเน็ตมีทศั นคติที่ดตี อการ
ใช และตองการใชตอไป
ผลวิจัยพบวาเมื่อผูสูงวัยมีโอกาสใชอินเทอรเน็ต หรือ “เน็ต” ทานเหลานั้นจะใชตอไป
โดยไมลมเลิก เพราะคนพบขอดีจากการใชอยางไมอาจคํานวณเปนปริมาณได ไมวาจะเปนการ
รับรูขอมูลขาวสารใหมที่เปนประโยชนกับตน การสามารถเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลกภายนอกที่ตนไมไดเขาไปสัมผัสโดยตรง การเปนแหลงขอมูลสนทนาหรือการสื่อสาร
ระหวางบุคคล ซึ่งไมจําเปนตองเปนแบบเห็นหนากันอีกตอไป แตสามารถพูดคุยผานหอง
สนทนาในเน็ต การประเมินความสามารถของตนเองจากการเลนเกมส ปริศนาอักษรไขว ฯลฯ ที่
ผูสูงวัยจะสามารถประเมินระดับความสามารถของตนได ทําใหเห็นไดวาตนยังมีความสามารถ
อยู สติปญญายังไมเสื่อมถอย หรือถอยกลับ แตสามารถเรียนรูไดแมจะอยูในวัยชรา จึงชวยสราง
ความเชื่อมั่นกลับคืนใหแกตนได นอกจากนี้ กิจกรรมในเน็ตยังกอใหเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ผูส ูงวัยจึงมองเห็นคุณคาชีวติ ของตนมากขึ้น จากการสํารวจกลุมตัวอยางพบวา
ระบบที่มีประสิทธิผลที่สุดคือระบบทีใ่ หขอ มูลเฉพาะดาน ไมใชขอมูลทั่วไป และการสงขอมูลทาง
โทรศัพทมือถือ ฟงกชั่นที่ใชบอยคือกระดานสนทนา สื่อเน็ตจึงเปรียบไดเหมือนเครื่องมือที่เปด
โลกกวางใหกบั ผูสูงวัย
บทบาทของอินเทอรเน็ตตอการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูสูงวัย
การใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงวัย เปนการใชประโยชน
จากสื่อไรสายเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในการใชชวี ติ ของผูสูงวัยในทางเจริญขึ้น ทั้งทาง
กายภาพ ทางจิตใจ และการเขาสังคม โดยดึงศักยภาพที่ดีเดนของผูสูงวัยออกมาเพื่อรับรู
เรียนรู ปรับความคิดและทัศนคติ จนถึงเกิดการยอมรับและปฏิบตั ิโดยการใชอินเทอรเน็ตดวย
ตนเองได และนําไปสูการใชชีวติ อยางมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับครอบครัว ในชุมชน และ
ในสังคม ดวยความสุขและเปนอิสระ ไมตอ งพึ่งพาผูอื่น หรือพึ่งพานอยที่สุด
อินเทอรเน็ตมีบทบาทที่สามารถเสริมการใชทักษะของผูส ูงวัยในดานตางๆ ดังนี้
บทบาทการใชทักษะในการแกไขปญหา
ความสามารถในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการปรับตัวของ
การสูงวัย พัฒนาการของทักษะในการแกไขปญหาเปนปจจัยสําคัญนําไปสูการปกครองตนเอง
(autonomy) และการเคารพตนเอง (self-esteem) ตลอดจนปองกันการตอบสนองที่ไมพึง
ประสงค เชน การแสดงความหงุดหงิด และความลมเหลวในการปรับตัว ทักษะการแกไขปญหา
เปนเรื่องสําคัญสําหรับผูสูงวัย โดยเฉพาะผูอยูในสถานะหมายที่คูครองจากไปกอน
ความสามารถในการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิผลจําเปนตองใชความสามารถในการจัดการกับ
ความเครียด ความวิตกกังวล และความคลุมเครือที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต
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การสืบคนขอมูลที่เปนประโยชนตอการแกไขปญหาในระดับตางๆ ทีเ่ กิดขึ้นใน
ชีวติ ประจําวัน หรือการอานพบปญหาของผูอื่น รวมทั้งขอเสนอแนะที่เปนแนวทางแกไขปญหา
นั้น ยอมสามารถชวยใหผูสงู วัยเรียนรูปญ
 หาและวิธีแกไขปญหาอุปสรรคไดดียิ่งขึ้น ไมวาปญหา
นั้นจะเกิดแกตนเองหรือผูอื่น
บทบาทการใชทักษะในการสื่อสาร
การใชชวี ิตดวยความพึงพอใจ ทั้งในชีวติ สมรส ชีวิตครอบครัว และกับเพื่อน ในชุมชน
ชมรม สถาบันตางๆ เชน ดานสุขภาพหรือระบบสวัสดิการ ลวนตองใชทักษะการสื่อสารระหวาง
บุคคลอยางมีประสิทธิผล ทักษะการสื่อสารที่ชํานาญจะชวยเพิ่มความสามารถในการปรับตัว
โดยเฉพาะผูสงู วัยที่สูญเสียคูชีวติ เพื่อน หรือญาติ ความสามารถในการแสดงออกในสวนลึก
ที่สุดชวยในการควบคุมและรักษาความสมดุลของรางกายและจิตใจเปนอยางดี
การใชอินเทอรเน็ตโดยสม่ําเสมอจะชวยใหผูสูงวัยเกิดทักษะและความชํานาญในการใช
เทคโนโลยีเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ นอกเหนือจากการเกิดทักษะในการติดตอสื่อสาร และแลกเปลีย่ น
ความรูและขอมูลขาวสารกับผูใชเน็ตดวยกัน ทําใหรูจักคนในวงกวางขึ้น นอกเหนือจากในกลุม
เครือญาติใกลชิด อินเทอรเน็ตจึงชวยขยายโลกทัศนแหงการสื่อสารของผูสูงวัยใหกวางขึ้น
บทบาทในการพัฒนาสติปญญา (wisdom)
การพัฒนาสติปญญาในชวงปลายชีวิตนาจะเปนอุดมคติการใชเชาวนปญญาที่ติดตัวมา
แตกําเนิด สติปญญานี้เปนความตระหนักในความรูทมี่ ีจํากัดของคนเรา และความสามารถในการ
ใชชวี ิตในแวดวงที่กวางขึ้น เปนความสามารถที่ทําใหเกิดความสมดุลระหวางความรู อารมณ
การไมยึดติด (detachment) การกระทําและการไมกระทํา และความสงสัย แมวาสติปญญาจะ
เพิ่มขึ้นตามประสบการณและวัย แตไมใชวาจะพบในผูสูงวัยทุกคน การพัฒนาดานสติปญญา
ควรครอบคลุมลักษณะดังตอไปนี้ (Lassey and Lassey 2001)
- ความยืดหยุนและการฟนฟูจากสถานการณที่ไมพงึ ประสงค
- ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น
- การใสใจผูอื่นและดํารงความสัมพันธใหคงอยู
- การไมเห็นแกตัว
- การพึ่งผูอื่นเทาที่จําเปน
- การใสใจสังคมสวนใหญ
- การเขาถึงความซับซอนของชีวิต
- การถอมตัวและปรารถนาในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
- การมีอารมณขัน เห็นชีวติ ดานบวก
- การยอมรับวัฏสงสารโดยไมกลัวความตาย
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การใชอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ รูเ ทาทันขอดีและขอจํากัดของสื่อจะชวยใหผูสูง
วัยสามารถพัฒนาความคิด สติ และปญญาเพิ่มขึ้น นําไปสูความสุขและความอิสระในการใชชีวติ
ทั้งภายในจิตใจ ทางรางกาย และทางสังคม อยางไมเปนภาระแกผูใด ขณะเดียวกันก็สามารถ
เปนที่ปรึกษาและผูชี้แนะใหกับผูอื่นในดานความรู ภูมิปญญา และประสบการณทผี่ ูอยูในวัยต่ํา
กวาควรไดเรียนรูและนําไปใชพิจารณาเพื่อปฏิบัตติ าม
ขอดีของสื่ออินเทอรเน็ตตอผูสูงวัย
สื่ออินเทอรเน็ตมีคุณลักษณะที่ผสมผสานระหวางขอดีของสื่อสิ่งพิมพและสื่อวิทยุ
โทรทัศนในดานการรับรูผานประสาทสัมผัสทางตาและทางหู มีภาพ เสียง การเคลือ่ นไหวที่
ใกลเคียงกับภาพเหตุการณในชีวติ จริงมากกวา ขณะเดียวกัน ก็สามารถเสนอขอมูลเชิงลึกได
โดยไมจํากัดความยาวของพื้นที่และเวลา
สังคมในอดีตเคยมองวาผูสูงวัยกับเทคโนโลยีอยูกันคนละขั้วโลก ไมสามารถเชื่อมโยง
กันได มุมมองเหลานั้นอาจเปนการรับรูทผี่ ิด แตกอนคนสวนใหญเคยเขาใจวาเทคโนโลยี
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และเวิรลดไวดเว็บ เปนเรื่องของคนวัยหนุมสาวและคนรุน
ใหมเทานั้น แตผลการสํารวจจํานวนมากพบวาผูสูงวัยมีอัตราการใชเน็ตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
และเปนอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
การเปดรับสื่ออินเทอรเน็ตชวยใหผสู ูงวัยไดรับขอมูลตางๆ ทั้งจากรายการโทรทัศน
รายการวิทยุ และรายการจากสื่อตางๆ ขอมูลเหลานี้ลว นสนับสนุนการปฏิสัมพันธ การสนทนา
ความเขาใจกลุมตางๆ ในสังคม ความเขาใจพฤติกรรมที่เกี่ยวกับวัย การใหความรูเ พื่อกระตุน
และทาทายการทํางานของสมอง การฝกสมองในรายการเกมสโชวหรือการแขงขันในการใช
ความคิด การพัฒนาตนเอง การฝกทักษะภาษา การออกกําลังกายตามตนแบบทีเ่ ห็นในรายการ
การรับความบันเทิง การเปนเพื่อนแกเหงา ฯลฯ ทั้งนี้การเปดรับเนื้อหาตางๆ เหลานี้เปนการ
ลงทุนที่เสียคาใชจายต่ํามาก และยังสามารถเขาถึงเครือขายที่สนับสนุนขอมูลที่หลากหลาย
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เนื้อหาในเน็ตที่เหมาะกับผูส ูงวัยคลายกับเนื้อหาที่ผูสงู วัยนิยมเปดรับจากสื่อโทรทัศน
ไดแก รายการประเภทขาวสารบานเมือง ถาเปนละครก็เปนละครแนวประวัตศิ าสตรหรือยอนยุค
เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ กฎหมายทรัพยสิน ความรูเกี่ยวกับการเมืองไทย การสงเสริมอาชีพ การ
เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว รายการธรรมะ การเปดรับรายการเหลานี้เปนการมองผูสูงวัยในฐานะ
ผูกระทํามากกวาผูถูกกระทํา จากการเลือกเปดรับสื่อตามความตองการและความพึงพอใจของ
ตน
ขอดีของสื่ออินเทอรเน็ตตอการใชชีวติ ในผูสูงวัย
การใชบริการผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสเปนผลดีตอผูสูงวัย หลายคนมีปญหาในการ
เคลื่อนไหว มีปญหาในการเขาถึงแหลงขอมูล การอยูอยางโดดเดี่ยว หรือมีความตองการใชชีวติ
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อยางอิสระแตตองการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ การใชเน็ตชวยตอบสนองความตองการ
ดังกลาวได
ผูสูงวัยชาวอเมริกันใชอินเทอรเน็ตมากขึน้ เพื่ออานหนังสือพิมพออนไลน การสะสม
ตํารับและสูตรการทําอาหาร การสืบคนประวัตขิ องครอบครัว รับสงอีเมลหรือไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส สงบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส เปนสมาชิกรานหนังสือ คนหาขอมูลดานศาสนา
และทองเที่ยว และกิจกรรมอื่นที่นาสนใจในชีวติ ผูที่อายุมากกวา 65 ป เปนกลุมทีม่ ีอัตราการ
ใชเน็ตสูงสุด เพิ่มขึ้นจากป 2000 ถึงรอยละ 47 สวนผูอ ยูในวัย 50 เมื่อเริ่มใชคอมพิวเตอรจะใช
ตอไป จํานวนการใชเน็ตของผูสูงวัยกลายเปนดัชนีบงชีส้ ําคัญของการเปนสังคมขาวสาร
(http://www.nytimes.com/2004/03/25/technology/circuits/25elde.html?pagewanted=1)
กิจกรรมการใชออนไลนแตกตางตามวัย ผลวิจัยพบวาผูอยูในวัย 55 ปขึ้นไปใช
อินเทอรเน็ตนอยสุดในการเลนเกมส หางาน หรือมีสวนรวมในหองสนทนา และฟงวิทยุออนไลน
แตกลุมนี้จะใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพมากกวากลุม อื่น และใชอีเมลหรือ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสพอๆ กับผูอยูในวัยสูงกวา
ขอดีของสื่ออินเทอรเน็ตตอประสิทธิภาพการทํางานของสมองในผูสงู วัย
การสืบคนขอมูลชวยกระตุน การทํางานของสมอง เพราะขณะใชสมองตองคิดถึง
วิธีการใชขอมูล สวนในขณะอาน สมองตองรับขอมูลและประมวล เปนกิจกรรมที่เกิดการ
ปฏิสัมพันธโตตอบภายในสมอง แสดงใหเห็นวาแมเรามีอายุมากขึ้น สมองก็ยังเรียนรูอยู
การสืบคนขอมูลทางเน็ตชวยใหสมองของผูอยูในวัยกลางคนแหลมคมขึ้น ผูมี
ประสบการณในการใชเน็ตยิ่งเกิดผลในการกระตุนการคิดในสมอง การทํางานของสมองใน
ลักษณะนี้ไมพบจากการอาน แตเดิมเกมสที่พบวาชวยกระตุนการทํางานของสมองไดแกเกมส
ปริศนาอักษรไขว เกมส Soduko ฯลฯ ซึ่งชวยใหผสู ูงวัยคิดไดเร็วขึ้นและคมชัดขึ้น
นักวิทยาศาสตรเชื่อวาการใชคอมพิวเตอรชวยใหเกิดผลใกลเคียงกับการเลนเกมสดังกลาว
มีการทดลองกับคนไขอาสาสมัคร 24 คน ที่อยูในวัย 55-76 ป ผูวิจยั แบงกลุมคนไขเปน
สองกลุม กลุมหนึ่งใหลองเขาไปใชเว็บ อีกกลุมใหลองอานหนังสือ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผล
ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของระบบประสาท จากนั้นใหกลุมตัวอยางรับการสแกนทางสมองดวย
คลื่นแมเหล็ก (functional magnetic resonance imaging, fMPRI) ตามดวยการตรวจสอบการ
ทํางานของเสนประสาทโดยวัดการไหลของโลหิตผานไปยังสวนตางๆ ของสมอง ผลการ
ตรวจสอบพบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางทั้งสอง ผูรับการทดลองทั้งหมดไดรับการ
กระตุนในสวนของสมองที่ควบคุมการใชภาษา การอาน ความจํา และความสามารถทางประสาท
การมองเห็น แตกลุมทีใ่ ชเว็บไดรับการกระตุนที่สมองสวนหนา และสวนที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจและการใชเหตุผลที่ซับซอน (temporal and cingulated) ศาสตราจารยผวู ิจัยกลาววา
การสืบคนทางอินเทอรเน็ตชวยใหเกิดการกระตุนการทํางานของวงจรประสาทซึ่งไมพบจากการ
อานหนังสือ แตพบในกลุมทีม่ ีประสบการณการใชเน็ต
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(http://www.channel4.com/news/articles/society/health/internet+sharpens+elderly+brains/
2527482)
การใชเน็ตชวยในการเยียวยาอาการผิดปกติทางสมอง การรักษาโรคนอนไมหลับ ชวย
ในการกระตุนภาวะทางจิตใจอยางสม่ําเสมอ ซึ่งชวยปองกันการเสื่อมของสมอง (dementia and
cognitive decline) การเยียวยานี้ใหผลดีกวาการเลนทายปริศนาและเลนเกมสเกี่ยวกับการใชคํา
ผลการวิจัยผูอ ยูในวัย 50-75 ปพบวาการเลมเกมสคอมพิวเตอรชว ยพัฒนาความ
กระตือรือรน ฝกฝนความจํา ชวยในการมองเห็น การไดยิน การทํางานของสมอง การเพิ่มความ
ไวของสมองใหมีประสิทธิภาพคลายประสิทธิภาพของสมองในผูที่มีอายุนอยกวาถึง 10 ป การ
ใชเน็ตจึงชวยในการดูแลสมองใหไดรับการฝกฝนและเอาใจใส และชวยในดานอารมณ
นอกจากนี้ยังมีผลวิจัยที่พบวาการใชเน็ตชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับ ชวยใหคนไขที่
ปวยดวยโรคนอนไมหลับ สามารถนอนหลับไดนานเพิ่มขึ้นถึง 80 นาที
(http://www.physorg.com/news132396268.html)
ขอดีของสื่ออินเทอรเน็ตตอสุขภาพทางกายและทางจิตของผูสงู วัย
การใชอินเทอรเน็ตชวยใหการใชชวี ิตหลังเกษียณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการวิจยั
พบวาผูสูงวัยสามารถใชชวี ติ อยางอิสระโดยการใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลความรูเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ การใชเน็ตชวยลดระดับความอางวางโดดเดี่ยว ลดระดับอาการปวยเรื้อรังดวย
โรคเบาหวาน หอบหืด หัวใจลมเหลว อาการทางปอด และปวยทางจิต ผูปวยเบาหวานมีการ
ควบคุม glycemic ดีขึ้น ผูปวยโรคหอบหืดสามารถดูแลตัวเองไดดีขึ้นและเกิดความเชื่อมั่นมาก
ขึ้น นอกจากนี้ผูปวยหัวใจลมเหลวก็ไดรับการปรับยาในทางดีขึ้น การใชเน็ตจึงชวยลดการเขารับ
การรักษาพยาบาล การใชบริการของหองฉุกเฉิน รวมทั้งคาใชจายในการรักษา และสงเสริมการ
มีสุขภาพที่ดี งานวิจัยนี้ศึกษาผูอยูในวัย 65 ปขึ้นไป เปนชนกลุมนอย รายไดนอย และอยู
หางไกลจากเขตบริการดานสุขภาพ (http://www.medicalnewstoday.com/articles/128934.php)
การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพทางเน็ตชวยใหผูปว ยมีความกระตือรือรนเพิ่มขึ้น มี
ความรูเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น ชวยใหเกิดความสัมพันธที่ดีขึ้นระหวางผูปวยกับผูป ระกอบ
วิชาชีพดานสุขภาพ ผูประกอบวิชาชีพควรแนะนําผูปว ยในดานเว็บไซตที่ควรสืบคน
ขอจํากัดในการใชอินเทอรเน็ตของผูสูงวัย
แมการใชอินเทอรเน็ตสงผลดานบวกมากมายตอผูสงู วัย แตการใชกม็ ีขอจํากัดหลาย
ประการ ทั้งขอจํากัดภายในตัวบุคคล และขอจํากัดจากปจจัยภายนอก
ขอจํากัดภายในระดับบุคคล
ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่เปนอุปสรรคตอการใชอินเทอรเน็ตคือ การที่ผูสูงวัยมองไมเห็น
คุณคาของการใช รวมทั้งการไมเชื่อในคําแนะนําของผูใกลชิดและผูเกี่ยวของ อุปสรรคอื่นไดแก
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การเขาถึงชองทางการสื่อสาร ความยากงายในการใช และความสะดวกของระบบเทคโนโลยีที่
เอื้อตอการใช นอกเหนือจากอุปสรรคดานความกลัวเทคโนโลยีและความไมสนใจ
ผูสูงวัยที่ใชอินเทอรเน็ตในระดับต่ําเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองและของผูอื่น อาจมีสาเหตุ
ที่ไมใชมาจากความกลัวหรือความไมสนใจเทานั้น แตอาจอยูในกลุมเดียวกับผูมีระดับรายไดและ
การศึกษาทีเ่ ปนอุปสรรคตอการเขาถึง รวมทั้งอุปสรรคดานกายภาพ ความคิด และจิตใจ ที่มา
กับวัยและเปนอุปสรรคตอการใช ถาปญหาเหลานี้ไดรับการดูแล เอาใจใส และแกไขแลว
อุปสรรคสําคัญตอไปจะอยูท ี่การเขาถึงและการใช (Eastman and Iyer 2004)
ปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งคือการศึกษา การรูเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน การยอมรับ
นวัตกรรมใหมๆ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว ทัศนคติในการมองและการใชชวี ิต
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูใช
ขอจํากัดภายนอก
ปจจัยสําคัญในการจํากัดการเขาถึงและการใชอินเทอรเน็ตของผูสูงวัย ไมแตกตางจาก
ขอจํากัดในการเขาถึงและการใชของผูอยูในวัยอื่น ไดแก โครงสรางพื้นฐานของการเขาสูระบบ
เครือขายไรสาย การลงทุนของรัฐบาลหรือผูบริหารประเทศในการวางโครงสรางพื้นฐานใหการ
ใชเทคโนโลยีทั่วถึง แมในเขตชนบทที่อยูหางไกลความเจริญทางเทคโนโลยี
ผลสํารวจการใชเน็ตในแถบประเทศทางยุโรปพบวา พืน้ ที่หางไกลและพื้นที่ชนบทยัง
ขาดโครงสรางพื้นฐานในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต การยอมรับเทคโนโลยีของผูสูงวัยลาชา ทําให
เพิ่มชองวางดานดิจิทัลระหวางเขตเมืองกับเขตชนบท (Browne 2000)
สูเครือขาย นอกจากนี้อีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูสูงวัยไมกลาใชเน็ตคือเกรงวาจะทําให
เครื่องเสีย
การขาดทักษะในการสืบคนขอมูลยิ่งทําใหคนจนและคนวางงานเสียเปรียบยิ่งขึ้น
กลายเปนพวกอยูนอกกลุมผูใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (eExcluded) ในขณะทีผ่ ูมีการศึกษา
และอาชีพเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญตอการเขาถึงและใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (eInclusion)
โดยเฉพาะในระดับทองถิ่น (liu and Tseng 2003)
ตัวแปรทางประชากรดานเพศมีผลตอการใชเน็ต ผลสํารวจพบวาผูห ญิงใชเน็ตมากกวา
ชาย ผูอยูในวัย 55 ปขึ้นไปมีการฝกฝนเพิ่มทักษะการใชคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ไมรวม
ผูมีการศึกษานอยและมีรายไดนอย จะเห็นไดวา การศึกษา อายุ และรายไดเปนตัวแปรสําคัญใน
เรื่องชองวางการใชดิจิทัล การใชอินเทอรเน็ตตองใชทกั ษะพื้นฐาน เชน การอานออกเขียนได ซึ่ง
มักพบในกลุมที่มีการศึกษา กลุมคนที่ใชเทคโนโลยีมักเริ่มจากผูอยูในเขตชุมชนเมืองกอน
การเขาใชอินเทอรเน็ตและทักษะการใชคอมพิวเตอรชวยใหคนกาวพนความยากจน แต
การไดรับขอมูลโดยเฉพาะจากแหลงขอมูลระดับประเทศเปนสิ่งจําเปนตอการกําหนดนโยบาย
เพื่อชวยใหคนเขาถึงสังคมขาวสาร
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ปจจัยสงเสริมการใชอินเทอรเน็ตในผูส ูงวัย
ปจจัยสําคัญทีม่ ีความสัมพันธกับการใชอินเทอรเน็ตของผูสูงวัยคือ การรับรูประโยชน
จากการใช เชน ประโยชนดานสุขภาพ ปจจัยสําคัญที่สง เสริมการใชคือ ครอบครัว ลูกหลานที่
กระตุนใหผูสูงวัยใชเน็ต รวมทั้งศูนยและชมรมของผูอยูในวัยชรา ชมรมคอมพิวเตอรก็มีสวน
สงเสริมการใชเน็ต กระตุนใหผูสูงวัยใชเน็ตเปนสื่อในการคนขอมูล และมีความเชือ่ ถือในขอมูล
นั้น ผลสํารวจพบวาแมผูสูงวัย อายุ 99 และ 101 ป ก็ใชอินเทอรเน็ตในการสงบัตรอวยพรและ
สื่อสารกับลูก หลาน และเหลน รวมทั้งสืบคนขอมูลใหมๆที่นาสนใจ แสดงวาสมองมนุษย
สามารถเรียนรูไดโดยไมจํากัดวัย
การเขารวมกลุมผูใชเน็ตเปนผลมาจากแรงขับดันจากกลุมเพื่อนดวย (peer pressure)
บางคนคิดวาควรเริ่มใชเน็ตเมื่อรางกายยังมีความสามารถใชได นอกจากนี้ การจัดสถานที่
สําหรับเรียนรูแ ละฝกฝนการใชเน็ตก็เปนปจจัยเสริมที่ดี ผลสํารวจพบวาผูสูงวัยยินดีเขาชั้นเรียน
เพื่อเรียนรูเกีย่ วกับเทคโนโลยีนี้ ถาสถานที่ที่สอนอยูในพื้นที่ที่ทานสามารถเดินทางไดสะดวก
(Eastman and Iyer 2004)
ฐานะทางเศรษฐกิจและระดับการศึกษาก็เปนตัวแปรสําคัญที่สัมพันธกับการใชเน็ต ผูสูง
วัยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ยินดีใชเน็ตและซื้อผลิตภัณฑออนไลน ดังนั้นฐานะของผูสูงวัยจึงมี
ผลตอการซื้ออุปกรณและผลิตภัณฑออนไลน นอกจากนี้ระดับการศึกษาก็สัมพันธกับการใชเน็ต
โดยที่ระดับการศึกษามีผลตอการใชมากกวาการซื้อผลิตภัณฑ
ปจจัยที่ชวยสงเสริมการใชอินเทอรเน็ตของผูสูงวัยจะคลายกับการสงเสริมการใชเน็ตใน
กลุมประชาชนทั่วไป ไดแก ราคาคอมพิวเตอรที่ถูกลง และการเริ่มตนของหลายประเทศในการ
ใชเทเลเซ็นเตอรเพื่อใหชุมชนเขาถึง ทําใหคนเขาถึงคอมพิวเตอรมากขึ้น เมื่อมีการใช
คอมพิวเตอรมากขึ้น ชองวางของการใชดิจิทัลจะแปรเปลี่ยนไป โดยขึ้นอยูกับความสามารถและ
ทักษะในการใชเทคโนโลยีของผูใช และราคาของคอมพิวเตอร ซึ่งเปนปจจัยดานเทคนิคและ
ปจจัยดานการเงิน ปจจัยนี้เปนตัวแปรสําคัญสําหรับการใชเทคโนโลยีอยางเต็มศักยภาพ รวมทั้ง
ความสามารถในการเขาถึงอินเทอรเน็ต แมในประเทศร่ํารวยก็ประสบปญหาในการเขาถึง
เนื่องจากความไมเทาเทียมในดานเศรษฐกิจ ภาษา และเหตุผลอื่นทีค่ ลายกัน รวมทั้งภาวะ
เศรษฐกิจ ราคาของอุปกรณที่เขา
ถาพิจารณาในระดับมหภาค ปจจัยสําคัญในการสงเสริมการใชอินเทอรเน็ตของผูส ูงวัย
คือรัฐบาล รัฐควรใหการสนับสนุนโดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการเขาถึงและใช
เทคโนโลยี การใหบริการผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสอยางทั่วถึง การเอื้อใหสามารถใชอุปกรณ
ดวยราคาคาใชจายที่ไมสูงมากนัก และการลดชองวางการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในกลุมผูมีรายได
นอย ระดับการศึกษาไมสูงมากนัก แมจะอยูในพื้นที่ที่หา งไกลจากความเจริญทางวัตถุ และควร
ออกแบบระบบใหผูสูงวัยใชงานไดงายที่สุด
สรุปและอภิปราย
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ชีวติ ความเปนอยูของมนุษยในยุคการสื่อสารไรพรมแดนและไรกาลเวลาเปนสิ่งทีท่ ุกคน
ที่อาศัยอยูบนโลกตองประสบ ไมมากก็นอย แมความเจริญดานเทคโนโลยีซึ่งเปนกลไกสําคัญ
ของการสื่อสารจะแผขยายไปอยางไมเทาเทียมในทุกสวนของโลก แตในไมชาความเจริญและ
การเขาถึงเทคโนโลยีการสือ่ สารจะเปนไปในลักษณะแผขยายและพบในทุกหนแหง สงผลใหการ
สื่อสารโยงใยไปยังทุกสวนของโลกอยางทั่วถึงยิ่งขึ้น
คอมพิวเตอรและเครือขายการสื่อสารไรสายในปจจุบนั เปนสื่อสาธารณะที่เปน
แหลงขอมูลสําคัญในการเพิม่ พูนความรู โดยเปนแหลงขอมูลที่ไรขีดจํากัดและไรกาลเวลา ผู
สืบคนขอมูลสามารถใชงานไดตามความสะดวก ถามีอุปกรณในการเขาถึงและในการใช สื่อนี้
เปนแหลงเสริมความรูและทักษะที่ไดรับความนิยมเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ ทัง้ ในประเทศพัฒนาและ
ประเทศกําลังพัฒนา กลุมผูสูงอายุใชอินเทอรเน็ตเพิ่มขึน้ อยางตอเนื่องในรอบทศวรรษที่ผานมา
และเปนกลุมที่มีอัตราการใชเน็ตเพิ่มมากกวากลุมอื่น
ผลจากการสํารวจวิจัยจํานวนมากพบวา อินเทอรเน็ตมีบทบาทสําคัญชวยพัฒนาทักษะ
แกผูสูงวัยในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวติ ดวยการสืบคนขอมูลที่เปนประโยชนตอการใช
ชีวติ ตอการดูแลตนเองและดูแลสุขภาพ ตอการแกไขปญหาเมื่อเกิดอุปสรรค และอื่นๆ การ
เรียนรูแนวทางแกไขปญหาของผูสูงวัยอาจเรียนรูจากปญหาของผูอื่น แลวนํามาประยุกตใชกับ
การดําเนินชีวติ ของตนเอง นอกจากนี้อินเทอรเน็ตยังมีบทบาทชวยเพิ่มทักษะการสื่อสารแกผูสูง
วัย ทั้งในการสื่อสารระหวางบุคคลและการสื่อสารกับกลุมคนหรือเครือขาย ผานกระดานสนทนา
หรือหองสนทนาในเว็บ อินเทอรเน็ตจึงชวยใหผูสูงวัยสามารถใชชวี ิตในระดับตางๆ ทั้งในระดับ
ครอบครัว ระดับกลุม ระดับชุมชน จนถึงระดับสังคม และระดับโลกได โดยไมมีอุปสรรคดาน
พื้นที่ ระยะทาง หรือกาลเวลา อินเทอรเน็ตยังมีบทบาทชวยใหผูสูงวัยสามารถพัฒนาสติปญ
 ญา
ชวยใหสามารถใชชวี ติ อยางมีความสุขและเปนอิสระในบั้นปลายของชีวติ สามารถพึ่งตนเองได
มากที่สุด อีกทั้งชวยใหผูสงู วัยรูเทาทันบริบทแวดลอมที่แปรเปลีย่ นไปในสังคมและในโลก
สามารถใชชวี ติ อยางสมดุลและเปนสุขยิ่งขึ้นทั้งทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคม
การใชอินเทอรเน็ตมีขอดีหลายประการทัง้ ในดานสงเสริมสมรรถภาพการทํางานของ
สมอง สงเสริมสุขภาพทางกายและทางจิตใจ สงเสริมคุณภาพการใชชีวติ ในครอบครัวและใน
สังคม อยางไรก็ตาม การใชอินเทอรเน็ตก็มีขอจํากัดหลายประการ โดยเฉพาะดานรายไดและ
ระดับการศึกษาของผูสูงวัย ความสามารถในการเรียนรูและการใชเทคโนโลยี รวมทั้งปจจัยทาง
จิตวิทยาในดานการยอมรับนวัตกรรม ความเอาใจใส ความสนใจ การเห็นคุณคาและประโยชน
จากการใช การปรับตัว ตลอดจนปจจัยทางมหภาคซึ่งเปนความรับผิดชอบในระดับรัฐบาลหรือ
ผูปกครองประเทศ ในการวางโครงสรางพื้นฐานเพื่อเชือ่ มตออุปกรณ การวางระบบเครือขาย
การออกแบบการใชงานใหงายตอการใช โดยเฉพาะในกลุมผูสูงวัยที่มีขอจํากัดดานประสาท
สัมผัสทั้งทางตา หู และการสัมผัสทางกาย
ปจจัยสําคัญทีจ่ ะสงเสริมการใชอินเทอรเน็ตคือ การลดราคาคอมพิวเตอรและอุปกรณใน
การใชเพื่อติดตอสื่อสารผานเครือขาย และการสงเสริมในดานอื่น ทั้งนี้เพื่อชวยใหผูสูงวัยซึ่งเปน
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กลุมบุคคลทีท่ รงคุณคาในสังคมดานสติปญญา ภูมิความรู ความเชีย่ วชาญ และประสบการณที่
ไมอาจประเมินคาได ใหสามารถดํารงอยูคูกับครอบครัว ชุมชน และสังคมไดอยางเปนสุข อิสระ
และประสานประโยชนกับทุกภาคสวนของสังคมอยางยั่งยืน
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