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บทคัดยอ 

ในขณะที่จํานวนผูสูงอายุและจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตกาํลังเพ่ิมขึ้นอยางไมหยุดยั้ง แต

ผูสูงอายุที่ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตกลบัมีจํานวนนอยมาก การเขาถึงเทคโนโลยีไมใช

ปญหาหลักของ “ชองวางทางดิจิตัล” ในกลุมผูสูงอายุ แตเปนการขาดความรูในการใช

คอมพิวเตอรและแรงจูงใจมากกวา ดังน้ัน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและการนําเสนอ

เน้ือหาขอมูลขาวสารและบริการที่เหมาะสมสําหรับผูสงูอายุจึงเปนเรื่องสําคัญ วิธีการเรียนรู

สําหรับผูสูงอายุจะตองแตกตางจากเด็ก การสอนผูสูงอายุ ควรเปนการผสมผสานระหวางการ

เรียน การใหขอมูล การสื่อสารในโลกแหงความจริงและโลกเสมือน ผสมผสานดวยความ

สนุกสนานและความบันเทิง ซ่ึงวิธีการนี้สามารถนําไปใชไดกับกลุมผูสูงอายุทุกระดับสังคมและ

เศรษฐกิจ เพ่ือชวยกันลด “ชองวางทางดิจิตัล” และชวยสงเสริมใหทานสามารถพึ่งพาตนเองได

มากขึ้นและดําเนินชีวติไดอยางมีคุณภาพ 

Abstract 

 The population of elderly people and the use of computers and the Internet are 
both growing at extraordinary rates. However, the elderly are currently among the 
lowest users of computers and the Internet. Today the major barrier to the elderly 
Internet usage is not technology accessibility, but their lack of computer literacy and 
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motivation. Therefore it is important to create learning activities and provide information 
and services suitable for the elderly users. Teaching technology to the elderly should be 
a mix of education and information, virtual communication and real contact, 
entertainment and fun. These methods might be applicable in all socioeconomic groups 
of elderly people, in order to bridge the “digital divide,” empower the elderly to live 
independently and maintain a good quality of their lives. 

*********************************** 

1. บทนํา 

 แนวคิดเกี่ยวกับ “ชองวางทางดิจิตัล” หรือ “Digital Divide” เปนเรื่องที่คอนขางซับซอน 
เน่ืองจากเทคโนโลยีและการใชเทคโนโลยีของมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดนิ่ง ในชวง
แรกนั้น แนวคิดเกี่ยวกบั “ชองวางทางดิจิตัล” มีความหมายถึง การเขาถึงคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีทีเ่กี่ยวของ เชน อินเทอรเน็ต เน่ืองจากในระยะแรกนั้น คอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยทีี่
มีราคาสูง เปนเหตุใหเกิดชองวางระหวางคนที่มีความสามารถและไมมีความสามารถในการซื้อ
หามาใชได รวมทั้งคนที่มีความสามารถและไมมีความสามารถใชประโยชนจากคอมพิวเตอรได  

 ปจจุบันน้ี เครื่องคอมพิวเตอรมีราคาถูกลงมาก ทําใหคนทั่วไปสามารถซื้อหามาใชได

มากขึ้น และหลายๆประเทศก็ไดมีการจัดหาคอมพิวเตอรสาธารณะมาใหประชาชนไดใชกันมาก

ขึ้น เชนการสรางศูนยคอมพิวเตอรประจําชุมชน (telecenter) ดังน้ัน ความหมายของ “ชองวาง

ทางดิจิตัล” จึงแปรเปลี่ยนไปจากเดมิ คือแทนที่จะมุงไปที่การเขาถึงคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต ก็กลายเปนวาชองวางนั้นรวมเอาความรูในการใชเทคโนโลยี และความสามารถใน

การใชจายเพือ่ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดวย น่ันคือ รวมเอาปจจัยทั้งดานเทคโนโลยีและ

เงินทุนในการที่จะชวยใหคนสามารถใชศกัยภาพของเทคโนโลยีที่มีอยูอยางเต็มที่ได ปจจุบันนี้ 

เทคโนโลยบีรอดแบนดมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหผูใชอินเทอรเน็ตสามารถตดิตอสื่อสารกัน

ไดงาย และสามารถใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตไดมากขึ้นจากขอมูลหลากหลายประเภท 

“ชองวางทางดิจิตัล” จึงกินความหมายไปถึงความเหลือ่มล้ําของการใชเทคโนโลยบีรอดแบนด

ดวย เพราะผูที่สามารถ “ซ้ือ” หรือ “มี” เทคโนโลยีบรอดแบนดใช ยอมจะไดเปรียบผูที่ไมมี ซ่ึง

ความสามารถนี้ก็เกี่ยวของกบัความสามารถในการจายคาบริการหรือปจจัยทางเศรษฐกิจน่ันเอง” 
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2.  ปจจัยที่มผีลตอ “ชองวางทางดิจิตลั” 

มีการศึกษาจาํนวนมากเกี่ยวกับสาเหตุแหงการเกิด “ชองวางทางดิจิตัล” เชน งานของ 
Roycroft และ Anantho (2003) พบวาปจจัยที่มีผลตอ “ชองวางทางดิจิตัล” ในอัฟริกาขณะนั้น
คือ 

     1.  ปจจัยตามดัชนีการพัฒนามนุษยของสหประชาชาติ (United Nation’s Human 
Development Index (HDI)  อันไดแก จํานวนอายุเฉลีย่ของประชากร  อัตราการรู
หนังสือ  อัตราสวนการเขาเรียนในระดับประถม  มัธยม  และมหาวทิยาลัย  และรายไดตอหัว
ของประชากร กลาวโดยสรปุก็คือปจจัยดานระดับการศกึษาและเศรษฐกิจน่ันเอง 

2.   ปริมาณของแบนดวิธ (bandwidth) ถามีอินเทอรเน็ตที่มีความเร็วสูงหรือ 
bandwidth มาก คนก็จะใชอินเทอรเน็ตมากขึ้น  

3.   การใชภาษาอังกฤษเปนภาษาทางการของประเทศ  มีผลบวกกบัการเปนสมาชิก
อินเทอรเน็ตของประชากรในประเทศในอฟัริกา  เน่ืองจากภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักที่ใน
อินเทอรเน็ต  ถาคนในชาติรูภาษาอังกฤษกันมาก  พวกเขากจ็ะเห็นคณุคาของการใช
อินเทอรเน็ตกนัมากกวา 

               4.  การผูกขาดในตลาดผูใหบริการอินเทอรเน็ต  มีผลลบกับระดับการสมัครเปนสมาชิก
อินเทอรเน็ต  เพราะการผูกขาดอาจสงผลใหคาบริการสงูหรือทําใหการบริการขาดความ
หลากหลาย  ความสําเร็จของการใชอินเทอรเน็ตในประเทศที่พัฒนาแลวโดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นไดเพราะมีการแขงขนัระหวางผูใหบริการอินเทอรเน็ต  จึงสงผลใหมีการ
ริเริ่มการบริการรูปแบบใหมๆ ซ่ึงเปนการดึงดูดผูใชอินเทอรเน็ตได 

 การศึกษาเกี่ยวกับ “ชองวางทางดิจิตัล” ในระยะแรกๆนั้น ปจจัยหลักที่มีการกลาวถึงกัน

มากคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และความยากจน ปจจุบันน้ี ผูหญิงที่ใชอินเทอรเน็ตมีจํานวน

แซงหนาเพศชายไปแลว สวนปญหาดานการศึกษาและความยากจนก็ยังคงเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาทุกดานโดยตลอด แตรัฐบาลของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเองก็ไดพยายามจัดหา

เทคโนโลยีและอุปกรณ และการใหความรูดานเทคโนโลยีเพ่ือใหประชาชนที่ยากจนมีโอกาสไดใช

อินเทอรเน็ตใหมากขึ้น สวนปจจัยที่สําคญัที่ดูเหมือนจะถูกมองขามมาตลอดคือ “อายุ” ของผูใช

อินเทอรเน็ตน่ันเอง จากการที่ USC Annenberg (2009) ทําการศึกษาผูใชอินเทอรเน็ตใน13 

ประเทศจากภูมิภาคตางๆของโลก รายงานผลการศึกษาที่เผยแพรเม่ือ พ.ศ. 2552 ยังพบวาการ

ใชอินเทอรเน็ตมีความสัมพันธโดยตรงกบัอายุ เพราะผูใชอินเทอรเน็ตมักเปนคนวัยหนุมสาว

สวนใหญจะมีอายุต่ํากวา 24 ป สวนกลุมอายุที่มีอัตราการใชอินเทอรเน็ตต่ํามากทีสุ่ดไดแกกลุม

ผูที่มีอายุเกินกวา 65 ป 
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3.  “ชองวางทางดิจิตลั” ในกลุมผูสูงอายุ 

ปจจุบันน้ี พลเมืองโลกที่ใชอินเทอรเน็ตมีจํานวนประมาณ 1,596 พันลานคน หรือคิด

เปนรอยละ 23.8 และคาดวาจะมีจํานวนเกิน 1,900 พันลานคน หรือคิดเปนรอยละ 30 ของ

พลเมืองโลกภายในป พ.ศ. 2569  ซ่ึงผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนคนที่อยูในวัยหนุมสาวดังที่

กลาวมาแลวขางตน ปรากฏการณน้ีกําลังสวนทางกับสภาพความเปนจริงที่วา โลกกําลังยางเขา

สูสังคมผูสูงอายุ โดยมีการคาดหมายวากลางศตวรรษนี้  พลเมืองโลกที่มีอายุมากกวา 65 ปจะมี

จํานวนถึงรอยละ 15 สําหรับประเทศไทยนั้น ในป พ.ศ. 2568 ประเทศไทยนาจะมีผูสูงอายุเปน

จํานวนถึงรอยละ 32.2 ทีเดียว  ดังน้ัน ผูสูงอายุจึงกําลังจะกลายเปนพลเมืองกลุมใหญของโลก

และของประเทศไทย ซ่ึงหมายความวาอัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุตอคนวัยแรงงานจะเพิ่ม

สูงขึ้นเปนเงาตามตวั ดังน้ัน ผูสูงอายุจึงควรมีโอกาสเขาถึงและใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตได

มากขึ้น เชน ใชในการติดตอสื่อสารกับเพ่ือนและครอบครัว การทําธรุกรรมตางๆ  การแสวงหา

ความรู ความบันเทิง และการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงจะทาํใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวติไดอยาง

มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น ซ่ึงจะทําใหเปนภาระแกสังคมนอยลง  

การสํารวจของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติเม่ือป พ.ศ. 2551 

พบวาประเทศไทยมีผูใชอินเทอรเน็ตประมาณ 13.4 ลานคน หรือรอยละ 20.5 ของประชากรทั้ง

ประเทศ แตเปนผูมีอายุระหวาง 50-59 ป เพียงรอยละ 5.2 และผูมีอายุ 60 ปขึ้นไปเพียงรอยละ 

0.9 เทานั้น ซ่ึงตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นอยางเดนชัดถึงความเหลื่อมล้ําหรือชองวางทางดิจิตัล

ที่เกิดขึ้นกับกลุมประชากรผูสูงอายุและเปนอุปสรรคในการใชศักยภาพของ ICT เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตใหเทาเทียมกบัประชากรกลุมอ่ืนๆในสังคม  

เทคโนโลยีสามารถเปนดัชนีชี้วัดไดวาทานเปนคน “รุน” ใด ในประเทศเยอรมนี 

Sachmann และ Weymann (1994) ไดนําเสนอรุนทางเทคโนโลยี (technological generation)

ไวดังน้ี 1) กลุมที่เกิดกอน พ.ศ. 2482 เรียกวา “รุนกอนเทคโนโลยี” 2) กลุมที่เกิดระหวาง พ.ศ. 

2482-2491 เรียกวา “รุนของการปฏิวัติในครัวเรือน” 3) กลุมที่เกิดระหวาง พ.ศ. 2492-2507 

เรียกวา “รุนทีมี่การใชเทคโนโลยีในครวัเรือนที่ทันสมัย” 4) กลุมที่เกดิหลัง  พ.ศ. 2507 เรียกวา 

“รุนคอมพิวเตอร” แตบัดนี้ก็มีผูแนะนําวาใหกําหนดรุนที่ 5 ไวดวยวา เปน “รุนที่โตขึน้มากับ

เครื่องชวยดิจิตัล” (Tully, 2003) จะเห็นไดวาบุคคลแตละชวงอายุน้ันเติบโตขึ้นมากับ

สภาพแวดลอมของเทคโนโลยีที่แตกตางกัน จึงสงผลถึงทัศนคติและศักยภาพของบุคคลเหลานัน้

ที่มีตอเทคโนโลยีดวย 
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การวิจัยเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตของผูสูงอายุในประเทศเยอรมนี พบวาผูสูงอายุ

สนใจที่จะใชอินเทอรเน็ตเพ่ือคนหาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการเงนิการลงทุน สวนมาก

ผูสูงอายุจะอานขาวออนไลนและหาขอมูลที่เฉพาะเจาะจงลงไป เชน หาสินคาหรือขอควรรูใน

การเดินทาง รอยละ 63 ของผูสูงอายุในประเทศเยอรมนี ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือหาขอมูลเกี่ยวกับ

งานอดิเรก และรอยละ 46 ใชเพ่ือการสื่อสาร เชน รับ-สง อีเมลและสนทนา (chat) 4 ใน 10 ของ

ผูใชอินเตอรเน็ตวัยสูงอายุใชอินเทอรเน็ตเพ่ือกิจกรรมการเรียนรู ผูสูงอายุที่ไมใชอินเทอรเน็ต

อางวา พวกเขาสามารถรับรูโลกภายนอกอยางพอเพียงแลวจากโทรทัศนและโทรศัพท และคิด

วาเปนการลําบากเกินไปทีจ่ะใหมาเรียนรูและกาวทันอินเทอรเน็ต ผูสูงอายุจํานวนมาก

มอบหมายใหลูกหลายเปนผูชวยคนหาขอมูลที่ตองการ นอกจากนั้น การที่ผูสูงอายุไดรับฟง

ขอมูลเกี่ยวกบัไวรัสคอมพิวเตอรและอาชญากรรมคอมพิวเตอรทางการเงิน ก็มีสวนทําใหพวก

เขาไมอยากเกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตเทาใดนัก แมวาอินเทอรเน็ตจะมีความนาสนใจและมี

ประโยชน แตผูสูงอายุก็รูสึกวาไมไดใหอะไรแกพวกเขามากเทาใดนัก (Schulze, 2003) 

มหาวิทยาลัยดานสุขภาพและวทิยาศาสตรแหงรัฐออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกาได

ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธพิลตอการใชคอมพิวเตอรที่บานของกลุมคนไขผูสูงอายุ (มากกวา 65 

ป)เกี่ยวกบัสุขภาพ เพ่ือที่จะนํา IT มาใชในการสงเสริมสุขภาพของประชาชนผูสูงอายุใหมากขึ้น 

การศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอการใชคอมพิวเตอรดานสุขภาพ ไดแก แรงจูงใจ คาใชจาย 

ความรูในการใช IT ระดับการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม โครงสรางพื้นฐานและการเขาถึง

เทคโนโลย ีซ่ึงสามารถสรุปบางประเด็นไดดังน้ี (U.S. Department of Health & Human Services, 

2008). 

 1. คนไขชอบระบบที่สามารถใหขอมูลขาวสารที่เปนเรือ่งเฉพาะตัวของพวกเขา ไมใช
ขาวสารสขุภาพทั่ว ๆ ไป และตองการใหมีการใหคําแนะนําและตอบโตในประเด็นสขุภาพเฉพาะ
เรื่องอยางทันเวลา 

 2.  คนไขชอบระบบที่สงขอมูลขาวสารที่เหมาะสมกับการใชในชวีิตประจําวันของพวก
เขา เชน สงไปยังโทรศัพทมือถือ 

 3. อุปสรรคเบือ้งตนที่คนไขไมใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม คือ คนไขไมได
ตระหนักถึงประโยชนหรือไมเชื่อถือในคําแนะนําเกี่ยวกบัคุณประโยชนจึงมีผลทําใหไมตองการ
ใช  

 4. ปจจัยเรื่องการเขาถึง ความยากในการใช และความไมสะดวกของระบบเทคโนโลยี 
นับวาเปนอุปสรรคสําคัญในการใชเทคโนโลยีอยางแพรหลายของผูสูงอายุ 
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 5. เม่ือผูสูงอายุมีการใชระบบคอมพิวเตอร คนไขไมชอบที่จะเปดเผยตัวและไมอยากถูก
ตัดสิน โดยเฉพาะกลุมคนไขที่เปน HIV/AIDS หรือพวกที่มีปญหาดานความผิดปกติทางจิต 

เปนที่นาประหลาดใจวา เม่ือเปรียบเทียบการใชอินเทอรเน็ตระหวางประชากรกลุมยอย 

อันไดแกกลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ และกลุมผูดอยโอกาส จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยออ

เรกอนนี้ พบวาการใช IT ดานสุขภาพของกลุมผูพิการ และกลุมผูดอยโอกาสยังดีกวากลุม

ผูสูงอายุ น่ันยอมแสดงใหเห็นวา  “ชองวางทางดิจิตัล” ในกลุมผูสูงอายุ อยูในสภาพนาเปนหวง

ไมนอย 

4.  การลด “ชองวางทางดิจิตัล” ในกลุมผูสูงอาย ุ

การศึกษาในประเทศตางๆ จํานวนมากชี้ใหเห็นสาเหตแุละปจจัยที่กอใหเกิด “ชองวาง
ทางดิจิตัล” และนําไปสูความพยายามที่จะลดชองวางดังกลาว 

สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union:  

ITU) ไดจัดการประชุมสุดยอดระดับโลกวาดวยสังคมสารสนเทศ (The World Summit on the 
Information Society–WSIS) มีแผนปฏิบัติการเจนวีา (Geneva Plan of Action) ป ค.ศ. 2003 
ซ่ึงกําหนดขอสรุป 11 ขอ อันรวมถึงบทบาทของรัฐบาลและผูมีสวนไดเสียในการสงเสริมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาโดยความรวมมือทัง้ภาครัฐและเอกชน การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร  การสงเสริมใหประชาชนเขาถึงสารสนเทศและ
ความรู  การสรางความรู ทกัษะและความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกประชาชนทุก
ระดับ การสรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยี และการเคารพ ในแตกตาง
ทางความคิดและ วัฒนธรรมของประชาชน ทั้งในระดับทองถิ่น และระดับประเทศ เปนตน ซ่ึง
ขอสรุปตางๆเหลานี้ลวนมีสวนสนับสนุนการใชอินเทอรเน็ตในกลุมผูสงูอายุไดทั้งสิ้น 

    ประเทศไทยกไ็ดจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชวง 10 ป 
นับตั้งแตฉบับที่ 1 (IT-2000) และฉบบัที ่2 (IT-2010) โดยมีความสอดคลองกับแผนงานและ
ความรวมมือในระดับนานาชาติตามที่กลาวมาแลวขางตน และกําลังกาวเขาสูกรอบนโยบาย ICT 
2020 ในทศวรรษตอไป สวนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
น้ัน ปจจุบันเปนฉบับที ่2 (พ.ศ. 2552-2556) ไดกําหนดวิสัยทศันไววา “ประเทศไทยเปนสังคม
อุดมปญญา (Smart Thailand) ดวย ICT” วัตถปุระสงคของแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 น้ีมีการ
กลาวถึงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและปจเจกบุคคล โดยการเขาถึงและใชประโยชน
จากสารสนเทศ ในกิจการของครัวเรือนและชุมชน รวมถึงในการแสวงหาความรู สรางภูมิปญญา 
การมีสวนรวมในระบบการเมืองการปกครอง และในการดํารงชีวิตประจําวัน เพ่ือนําไปสูการ
พ่ึงตนเองและลดปญหาความยากจน โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ 
ยิ่งไปกวานัน้ ยุทธศาสตรของแผนผูสูงอายุแหงชาติของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 

2564) ซ่ึงจัดแบงเปน 5 ยุทธศาสตร ไดกลาวถึงการใช ICT เขามาเปนเครื่องมือในการบริหาร
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จัดการและสงเสริมใหเกิดผลเปนรูปธรรมไดในหลายประการ เชน   มาตรการการใหการศึกษา

และการเรียนรูตลอดชีวติ มาตรการสงเสรมิความรูดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ดูแลตนเอง

เบื้องตน และมาตรการสงเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการเพื่อผูสูงอายุ และสนับสนุน

ใหผูสูงอายุไดรับความรู และสามารถเขาถึงขาวสารและสื่อ และมาตรการสนับสนนุและสงเสริม

การศึกษาวิจัยดานผูสูงอายุ เปนตน  

ผลงานเพื่อการลด “ชองวางทางดิจิตัล” ของประเทศไทยในชวงที่ผานมา เนนการ

แกปญหาการเขาถึงเปนสวนมาก โครงการเหลานี้รวมถึงโครงการอินเทอรเน็ตตําบล ของบรษิทั

ทีโอทีรวมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพ่ือใหบริการอินเทอรเน็ต ณ ทีท่ําการองคการ

บริหารสวนตําบล เทศบาลตาํบล และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอและจังหวัด 

จํานวนรวม 8,675 แหงทั่วประเทศ (บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) 2552) และโครงการศูนยการ

เรียนรูไอซีทีชมุชน (telecenter) ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให

ประชาชนทัว่ประเทศไดมีโอกาสเขาถึงอินเทอรเน็ตกันมากขึ้น 

5.  บทสรุป 

 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมมุงกลุมเปาหมายไปที่คนวัยหนุมสาวและคนมี

ฐานะ เราจะเห็นงาย ๆ ไดจากโทรศัพทมือถือที่ไมคอยเอ้ืออํานวยใหผูสูงอายุใชงานไดสะดวก 

เม่ือ 10 ปที่แลวผูผลิตเทคโนโลยีมักมองวากลุมผูสูงอายุเปนชนชั้นสอง (marginal group) ซ่ึงใน

ยุคนี้อาจเปนการเขาใจผิด เพราะกลุมผูสงูอายุกําลังกลับกลายเปนกลุมที่มีกําลังซ้ือและมี

ความหมายอยางสําคัญในสังคม 

แมวาประเทศไทยจะมีแนวนโยบายละแผนระดับชาตใินการลด “ชองวางทางดิจิตัล” และ

มีการดําเนินการตางๆมาบางแลวก็ตาม แตโครงการสวนใหญไมสามารถตอบสนองกลุมผูสูงอายุ

ไดมากนัก ดังที่กลาวแลวในตอนตนวา ปญหา “ชองวางทางดิจิตัล” ของผูสูงอายุในปจจุบันไมได

ขึ้นอยูกับการเขาถึงเทคโนโลยเีปนหลัก แตเปนการขาดความรูในการใชคอมพิวเตอรและเหตผุล

ในการใชหรือแรงจูงใจมากกวา จะเห็นวาเด็กและผูใหญมีโอกาสที่จะเขาไปหาเพือ่นคุยหรือ

กิจกรรมรวมในประเด็นตางๆมากมายบนอินเทอรเน็ต เชน แชท เกมส เพลง ภาพยนตร แต

กิจกรรมบนอินเทอรเน็ตทีเ่หมาะสมกับผูสูงอายุยังมีอยูนอย สวนมากแลวผูสูงอายุชอบที่จะ

สื่อสารกับบุคคลในกลุมอายุที่ใกลเคียงกนั เชน กลุมผูเกษียณอายุ กลุมที่มีภูมิหลังดาน

การศึกษาใกลเคียงกัน และยังชอบรับขอมูลขาวสารที่เปนเรื่องเฉพาะเจาะจงหรือเปนประโยชน

กับตนเอง ดังน้ัน การออกแบบกิจกรรมและการนําเสนอเนื้อหาขอมูลขาวสารทางอินเทอรเน็ตจึง

เปนเรื่องสําคญั 
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ผูสูงอายุหลาย ๆ คนลังเลในการที่จะเรียนรูการใชคอมพิวเตอร โดยมักจะแกตัววา ตน

ไมใชคนในยคุคอมพิวเตอร หรือไมเห็นประโยชน ดังน้ัน วิธีการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุจะตอง

แตกตางจากเด็ก คนหนุมสาวคุนเคยกับการใชเทคโนโลยีโดยวิธีการลองผิดลองถูกและ

กระบวนการเรียนรูจากกลุมเพ่ือน ในขณะที่ผูสูงอายุจะชินกับการใชเหตุผล คิดอยางเปนระบบ

และมีกระบวนการเปนขั้นเปนตอน ซ่ึงเหมาะสมสําหรับการเรียนรูอยางเปนทางการ แตอาจเปน

อุปสรรคตอการใชเทคโนโลยีสมัยใหมได ดังน้ัน การเรียนรูในการใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุอาจ

เปนการเรียนรูทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ อาจเรียนจากลูกหลาน หรือจัดกลุมเรียน

กับกลุมผูสูงอายุดวยกัน โดยจัดบรรยากาศใหเหมาะสม ไมใหผูสูงอายุเสียหนาและเสียอารมณ 

เพราะอาจทําใหทานเลิกความพยายามในการเรียนได การสอนผูสูงอายุ ควรเปนการผสมผสาน

ระหวางการเรยีน การใหขอมูล การสื่อสารในโลกแหงความจริงและโลกเสมือนผสมผสานดวย

ความสนุกสนานและความบันเทิง ซ่ึงวธิกีารนี้สามารถนําไปใชไดกับกลุมผูสูงอายุทุกระดับสังคม

และเศรษฐกิจ เพ่ือชวยกันลด “ชองวางทางดิจิตัล” และชวยสงเสริมใหทานสามารถพึ่งพาตนเอง

ไดมากขึ้นและดําเนินชีวติไดอยางมีคุณภาพและเสมอภาคกับพลเมืองกลุมอ่ืนๆในสังคม 
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