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บทคัดยอ 
 
สื่อใหมที่มีอิทธิพลที่สุดตอวถิีชีวติของมนษุยโลกหลังจากยุคปฏิวตัิอุตสาหกรรมคงหนี

ไมพนสื่อคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต อัตราการใชสื่อใหมน้ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในยุค
สหัสวรรษ ในตางประเทศพบวากลุมผูสูงวัยมีการใชอินเทอรเน็ตในทศิทางที่เพ่ิมขึน้ การใชงาน
สวนใหญเปนการสืบคนขอมูลดานขาวสาร สุขภาพ การใชไปรษณียอิเล็กทรอนกิส ติดตอสื่อสาร
กับผูใกลชิด ผลการวิจัยในตางประเทศพบวา เม่ือผูสูงวัยมีโอกาสลองใชอินเทอรเน็ต ทาน
เหลานี้จะพอใจและใชสื่อน้ีตอไป ปจจัยที่สนับสนุนการใชสื่อน้ีไดแก ลูกหลาน กลุมเพ่ือน สโมสร 
และชมรม ซ่ึงลวนชวยเพ่ิมความทาทายและความนาสนใจในการใชชีวติแกผูสูงวยั ผู
เกษยีณอายุในสหราชอาณาจักรใชอินเทอรเน็ตแทนงานอดิเรกที่เคยทํา เชน การถกันิตติ้ง การ
เลนโบวลิ่ง ผลวิจัยในหลายประเทศพบวาอินเทอรเน็ตชวยกระตุนวงจรการทํางานของระบบ
ประสาทในสมองของผูอยูในวัยกลางคนจนถึงในผูสูงวัย รวมทั้งกระตุนการทํางานของสมองใน
สวนที่เกีย่วของกับการตัดสินใจ และการใชตรรกะที่ซับซอน สมองที่ควบคุมการทํางานดาน
ภาษา การอาน ความจํา และการมองเห็น 

ผลดังกลาวเหน็ไดชัดเจนขึ้นในกลุมผูใชอินเทอรเน็ตทีมี่ความชํานาญ ซ่ึงการกระตุน
ของวงจรในระบบประสาทนี้จะไมพบจากการอานหนังสือเทานั้น ผลนี้ชี้ใหเห็นวาสมองของ
มนุษยยังสามารถพัฒนาไดแมจะมีอายุมาก ในขณะใชเน็ต สมองของผูใชตองทํางานอยาง
ตอเน่ือง คิดถึงการใชขอมูลที่สืบคน นอกจากนี้ผลวิจัยยังพบวาผูใชเน็ตจะไดรับการกระตุนการ
พัฒนาทางจิต ชวยลดระดบัความเหงา ความหดหู การซึมเศรา การนอนไมหลับ และความจํา
เสื่อมในผูสูงวยั ผลสาํรวจในตางประเทศยังพบวาผูสูงวัยพรอมเรียนรูเกี่ยวกบัอินเทอรเน็ต
เพ่ิมขึ้น ถามีการเรียนการสอนในสถานที่ที่ทานสามารถเดินทางไดสะดวก ดังน้ันรัฐบาลควรเหน็
ความสําคัญ และใหการสนบัสนุนการใชอินเทอรเน็ตในผูสูงวัย โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใน
ระดับประเทศที่สามารถใหการใชอินเทอรเน็ตเปนไปอยางแพรหลาย เขาถึงไดงาย และใชได
สะดวกที่สุด 
 
 
คําสําคัญ  อินเทอรเน็ต ผูสูงวัย คุณภาพชีวิต สขุภาพจิต 
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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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สื่ออินเทอรเน็ตกับการพฒันาคุณภาพชีวติของผูสูงวัย 

โดย  รองศาสตราจารยจันทนา ทองประยูร 
 
ความนํา 

นับแตการปฏวิัติอุตสาหกรรมเปนตนมา มนุษยโลกตางใหความสําคญักับสังคมทนุนิยม
ที่มองวัตถุและเทคโนโลยเีปนใหญในการสรางความเจริญใหกับมนุษยชาติ โดยเฉพาะความ
เจริญทางวัตถ ุผลผลิตทางสงัคมเปนสิ่งทีส่ังคมยกยอง ใหคุณคาในการชี้วัดความเจริญของ
มนุษยโลก ดวยเหตุน้ี ผูสูงวัยจึงถูกมองเปนสวนเกินของสังคมที่ไมสามารถสรางผลผลติทาง
วัตถุใหแกสังคมได แตกลายเปนกลุมทีต่องพ่ึงพาคนวัยทํางานเพื่อใหคนเหลานั้นอุปการะเลี้ยงดู
โดยที่ผูสูงวัยไมสามารถสรางผลตอบแทนทางวัตถุได ผูสูงวัยเองที่ไมสามารถชวยเหลือตนเอง 
มองวาตนไมสามารถสรางผลผลติหรือชวยเหลือผูอ่ืนโดยเฉพาะลูกหลาน หรือเครือญาติใกลชดิ 
ก็มองวาตนเองเปนผูไรคา เกิดความรูสึกหดหู ซึมเศรา ไมเห็นคุณคาในชีวติของตน บางคน
ถึงกับคิดจะทาํรายตนเองเพื่อหนีปญหาที่รุมเรา โดยไมทราบวธิีการแกปญหาที่ถกูตอง  

จากอัตราการเพิ่มของจํานวนผูสูงวัยเนื่องจากความกาวหนาทางการแพทยและการลด
อัตราการเกิดใหม นักวิชาการและกลุมผูสนใจและหวงใยในชีวติความเปนอยูของผูสูงวัยใหความ
สนใจ ศึกษา คนควา และบรูณาการศาสตรเกี่ยวกับผูสูงวัยขึ้นเปนอีกศาสตรหน่ึงที่เกิดขึ้นมา
ไมกี่ทศวรรษที่ผานมา เรยีกวา “ชราภาพวิทยา” (Gerontology) ซ่ึงศึกษาเกีย่วกบัผูสูงวัยในดาน
ชีววิทยา จิตวทิยาสังคม และสังคมวิทยา ชีววิทยาศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผูสูง
วัย จากการเสือ่มถอยของเซลลเน้ือเยื่อ และการพยายามหาวิธีการชะลอความชรา ในขณะที่
จิตวิทยาสังคมศึกษาจิตวิทยาของผูสูงวัยในการใชชวีติอยูในสังคม การถอยออกจากสังคม 
(disengagement) รวมทั้งการเตรียมพรอมในการตาย สวนดานสังคมวิทยาศึกษาสภาพการ
ดํารงอยูของผูสูงวัยที่เกี่ยวพันกับสังคม การใชชวีิตในครอบครัว การพัฒนาผูสูงวัย สถานภาพ
ของผูสูงวัยในสังคม (ยุบล เบญจรงคกิจ และคณะ 2551) 

บทความนี้มีวตัถุประสงคเพ่ือบรรยายปรากฏการณการใชอินเทอรเน็ตในผูสูงวัย โดย
ชี้ใหเห็นความสําคัญของผูสงูวัยและการใชสื่อ บทบาทของอินเทอรเน็ตตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติของผูสูงวัย ขอดีของสื่ออินเทอรเน็ตตอผูสูงวัย ขอจํากัดในการใชอินเทอรเน็ต ปจจัย
สงเสริมการใชอินเทอรเน็ต รวมทั้งสรุปและอภิปรายผล 
 
ความสําคัญของผูสูงวัยและการใชสื่อ 
 “วัย” เปนดัชนีบงชี้ความกาวหนาของชีวติที่ผานประสบการณ และเปนกลไกกําหนด
กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม เชน การเขาเรียน การมีแฟน การแตงงาน การทํางาน และ
การเกษียณอายุ กิจกรรมตางๆ ทางสังคมและเศรษฐกจิในสังคมตางๆ แทบทุกวัฒนธรรม
ดําเนินโดยพิจารณาจากอายุของพลเมือง ซ่ึงแตกตางกนัไปในแตละประเทศ 
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ผูสูงวัยในบทความนี้หมายถึง ผูอยูในวัยที่พนวัยกลางคนไปแลว จากพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542 นิยามคําวา “วัยกลางคน” วาหมายถึงวยัที่มีอายุพนวยั
หนุมสาว แตยังไมแก อายุประมาณ 30-50 ป ดังน้ัน คําวา “ผูสูงวัย” ในที่น้ีจะหมายถึง ผูอยูใน
วัยที่พนวัยกลางคน อายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป 
 อยางไรกต็าม อายุของผูสูงวัยในแตละสังคมและแตละวัฒนธรรมจะแปรเปลี่ยนไป เชน 
ในสหรัฐอเมรกิา การมีอายุถึงวัยที่กําหนดเปนคุณสมบตัิของการไดรับจัดสรรทรัพยากรจากรัฐ ผู
สูงวัยที่มีอายุ 62 หรือ 65 ปจะไดรับสวัสดกิารทางสังคมและเบีย้บํานาญอื่น รวมทั้งไดรับการ
ประกันดูแลดานสุขภาพ เชน การรักษาพยาบาล แมแตพาสปอรตของผูสูงวัยก็ใชในการเขาชม
สถานที่ตางๆดวยอัตราลดพิเศษ รวมทั้งราคาตั๋วโดยสารรถประจําทาง ในประเทศไทย บัตร
ประชาชนของผูสูงวัยสามารถใชไดตลอดชีวติ และผูสูงวัยเริ่มไดรับการจัดสรรการดูแลในดาน
ชีวติและสวัสดิการเพิ่มขึ้น 

ในทางตรงขามกับผลทางบวกของผูสูงวัยที่กลาวขางตน ผูอยูในวัยชราโดยทั่วไปตัง้แต
อายุ 65 ปขึ้นไปจะเริ่มรูสึกถึงประสิทธิภาพการทํางานของอวัยวะในรางกายที่เริ่มเสื่อมสภาพ ไม
ดีอยางแตกอน การไหลเวยีนของโลหิต การเคลื่อนไหวรางกาย การรับรูผานประสาทสัมผัส
ตางๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัสทางผิวหนัง เริ่มเสื่อมไปตามกาลเวลา การเขารับการ
รักษาพยาบาลบอยครั้ง  การทํางานที่ลาชา บทบาททางสังคมก็แปรเปลี่ยนจากผูผลิตผลงาน 
เปนผูเกษียณที่ไมไดรับโอกาสใหผลิตชิ้นงานที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจแกสังคม 

การแปรเปลี่ยนเหลานี้ลวนเปนประสบการณที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดในผูสูงวัย สิ่งทาทาย
คือการหาวิธกีารที่ทําใหชวีติในบั้นปลายของผูอาวุโสมีความสุข ในขณะเดียวกันกย็อมรับสภาพ
ความเสื่อมถอยที่เกิดขึ้น ถาผูสูงวัยเขาใจและพรอมรับมือกับสภาพและกระบวนการที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงการใชชีวติ กระบวนการที่เขาสูการเปนผูสูงวัยจะไมใชปญหาอีกตอไป 

การศึกษาทีเ่กี่ยวกับการสือ่สารในผูสูงวยัพบวา ผูสูงวยัมีรูปแบบการสื่อสารเฉพาะที่เปน
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางจิตใจ และอยูในสังคมที่แปรเปลีย่น ความชราทําให
ประสิทธิภาพการรับรูจากประสาทสัมผัสตางๆ ลดนอยเส่ือมถอยลง ไมวาจะเปนการดู การเห็น 
การอาน การฟง การไดยิน การสัมผัส ความจํา ความเขาใจ ความตองการการเอาใจใส การ
สูญเสียความเชื่อม่ันในตนเอง การลดความเชื่อม่ันและความมั่นคงจากคนรอบขาง เหลานี้ลวน
เปนผลใหผูสูงวัยหันไปบริโภคขาวสารมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความตองการที่ขาดหายไป (ยุบล 
เบ็ญจรงคกิจ และคณะ 2551) 

ในยุคสื่อสารมวลชนมีอิทธิพล สื่อมวลชนกลายเปนองคประกอบหนึ่งของแทบทุก
ครัวเรือน แมการรับรูน้ีจะไมเดนชัด แตการใชชวีิตประจําวันของคนในสังคมรวมทัง้ผูสูงวัย ลวน
เปนผลมาจากการรับรูขาวสารจากสื่อมวลชนเปนปจจัยสําคัญ สวนในปจจุบัน สื่อไรสายอยาง
อินเทอรเน็ตเริ่มเขามาเปนสวนหนึ่งของการใชชวีิตทั้งในบาน ในชุมชน และในสังคม 
อินเทอรเน็ตเปนสื่อที่คอยๆคืบคลานเขามาในครัวเรอืนคลายกับสือ่มวลชนในอดีต จากความ
งายและความสะดวกในการใช รวมทั้งความสนุก ความเพลิดเพลิน และความนาสนใจ ในการ
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คนพบขอมูลใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการใชชวีิต ทําใหผูเริ่มใชอินเทอรเน็ตมีทศันคติที่ดีตอการ
ใช และตองการใชตอไป 

ผลวิจัยพบวาเม่ือผูสูงวัยมีโอกาสใชอินเทอรเน็ต หรือ “เน็ต” ทานเหลานั้นจะใชตอไป
โดยไมลมเลิก เพราะคนพบขอดีจากการใชอยางไมอาจคํานวณเปนปริมาณได ไมวาจะเปนการ
รับรูขอมูลขาวสารใหมที่เปนประโยชนกับตน การสามารถเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลกภายนอกที่ตนไมไดเขาไปสัมผัสโดยตรง การเปนแหลงขอมูลสนทนาหรือการสื่อสาร
ระหวางบุคคล ซ่ึงไมจําเปนตองเปนแบบเห็นหนากันอีกตอไป แตสามารถพูดคุยผานหอง
สนทนาในเนต็ การประเมนิความสามารถของตนเองจากการเลนเกมส ปริศนาอักษรไขว ฯลฯ ที่
ผูสูงวัยจะสามารถประเมินระดับความสามารถของตนได ทําใหเห็นไดวาตนยังมีความสามารถ
อยู สติปญญายังไมเสื่อมถอย หรือถอยกลับ แตสามารถเรียนรูไดแมจะอยูในวัยชรา จึงชวยสราง
ความเชื่อม่ันกลับคืนใหแกตนได นอกจากนี้ กิจกรรมในเน็ตยังกอใหเกิดความสนกุสนาน 
เพลิดเพลิน ผูสูงวัยจึงมองเห็นคุณคาชีวติของตนมากขึ้น จากการสํารวจกลุมตวัอยางพบวา
ระบบที่มีประสิทธิผลที่สุดคอืระบบทีใ่หขอมูลเฉพาะดาน ไมใชขอมูลทั่วไป และการสงขอมูลทาง
โทรศัพทมือถอื ฟงกชั่นที่ใชบอยคือกระดานสนทนา สื่อเน็ตจึงเปรยีบไดเหมือนเครื่องมือที่เปด
โลกกวางใหกบัผูสูงวัย 

 
บทบาทของอินเทอรเน็ตตอการพัฒนาคุณภาพชีวติผูสูงวัย 

การใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงวัย เปนการใชประโยชน
จากสื่อไรสายเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในการใชชวีติของผูสูงวัยในทางเจริญขึ้น ทั้งทาง
กายภาพ ทางจิตใจ และการเขาสังคม โดยดึงศักยภาพที่ดีเดนของผูสูงวัยออกมาเพื่อรับรู 
เรียนรู ปรับความคิดและทศันคติ จนถึงเกิดการยอมรับและปฏิบตัิโดยการใชอินเทอรเน็ตดวย
ตนเองได และนําไปสูการใชชีวติอยางมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับครอบครวั ในชุมชน และ
ในสังคม ดวยความสุขและเปนอิสระ ไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน หรือพ่ึงพานอยที่สุด 

อินเทอรเน็ตมีบทบาทที่สามารถเสริมการใชทักษะของผูสูงวัยในดานตางๆ ดังน้ี 
 

บทบาทการใชทักษะในการแกไขปญหา 
ความสามารถในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการปรับตวัของ

การสูงวัย พัฒนาการของทักษะในการแกไขปญหาเปนปจจัยสําคัญนําไปสูการปกครองตนเอง 
(autonomy) และการเคารพตนเอง (self-esteem) ตลอดจนปองกันการตอบสนองที่ไมพึง
ประสงค เชน การแสดงความหงุดหงิด และความลมเหลวในการปรบัตวั ทักษะการแกไขปญหา
เปนเรื่องสําคญัสําหรับผูสูงวัย โดยเฉพาะผูอยูในสถานะหมายที่คูครองจากไปกอน 
ความสามารถในการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิผลจําเปนตองใชความสามารถในการจัดการกับ
ความเครียด ความวติกกังวล และความคลุมเครือที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต 
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การสืบคนขอมูลที่เปนประโยชนตอการแกไขปญหาในระดับตางๆ ทีเ่กิดขึ้นใน
ชีวติประจําวัน หรือการอานพบปญหาของผูอ่ืน รวมทั้งขอเสนอแนะที่เปนแนวทางแกไขปญหา
น้ัน ยอมสามารถชวยใหผูสงูวัยเรียนรูปญหาและวธิีแกไขปญหาอุปสรรคไดดียิ่งขึ้น ไมวาปญหา
น้ันจะเกิดแกตนเองหรือผูอ่ืน 

 
บทบาทการใชทักษะในการสื่อสาร 
การใชชวีิตดวยความพึงพอใจ ทั้งในชีวติสมรส ชวีิตครอบครัว และกบัเพ่ือน ในชุมชน 

ชมรม สถาบันตางๆ เชน ดานสุขภาพหรือระบบสวัสดิการ ลวนตองใชทักษะการสื่อสารระหวาง
บุคคลอยางมีประสิทธผิล ทกัษะการสื่อสารที่ชํานาญจะชวยเพิ่มความสามารถในการปรับตวั
โดยเฉพาะผูสงูวัยที่สูญเสียคูชีวติ เพ่ือน หรือญาติ ความสามารถในการแสดงออกในสวนลึก
ที่สุดชวยในการควบคุมและรักษาความสมดุลของรางกายและจิตใจเปนอยางดี 

การใชอินเทอรเน็ตโดยสม่ําเสมอจะชวยใหผูสูงวยัเกิดทักษะและความชํานาญในการใช
เทคโนโลยีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ นอกเหนือจากการเกิดทักษะในการติดตอสื่อสาร และแลกเปลีย่น
ความรูและขอมูลขาวสารกบัผูใชเน็ตดวยกัน ทําใหรูจักคนในวงกวางขึ้น นอกเหนือจากในกลุม
เครือญาติใกลชิด อินเทอรเน็ตจึงชวยขยายโลกทัศนแหงการสื่อสารของผูสูงวัยใหกวางขึ้น 

 
บทบาทในการพัฒนาสตปิญญา (wisdom) 
การพัฒนาสติปญญาในชวงปลายชวีิตนาจะเปนอุดมคติการใชเชาวนปญญาที่ติดตัวมา

แตกําเนิด สตปิญญานี้เปนความตระหนักในความรูทีมี่จํากัดของคนเรา และความสามารถในการ
ใชชวีิตในแวดวงที่กวางขึ้น เปนความสามารถที่ทําใหเกดิความสมดุลระหวางความรู อารมณ 
การไมยึดติด (detachment) การกระทําและการไมกระทํา และความสงสัย แมวาสติปญญาจะ
เพ่ิมขึ้นตามประสบการณและวยั แตไมใชวาจะพบในผูสูงวัยทุกคน การพัฒนาดานสติปญญา
ควรครอบคลมุลักษณะดังตอไปน้ี (Lassey and Lassey 2001) 

- ความยืดหยุนและการฟนฟูจากสถานการณที่ไมพึงประสงค 
- ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
- การใสใจผูอ่ืนและดํารงความสัมพันธใหคงอยู 
- การไมเห็นแกตัว 
- การพึ่งผูอ่ืนเทาที่จําเปน 
- การใสใจสังคมสวนใหญ 
- การเขาถึงความซับซอนของชีวิต 
- การถอมตัวและปรารถนาในการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
- การมีอารมณขัน เห็นชีวติดานบวก 
- การยอมรับวฏัสงสารโดยไมกลัวความตาย 
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การใชอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทันขอดีและขอจํากัดของสื่อจะชวยใหผูสูง
วัยสามารถพฒันาความคิด สติ และปญญาเพิ่มขึ้น นําไปสูความสขุและความอิสระในการใชชีวติ
ทั้งภายในจิตใจ ทางรางกาย และทางสังคม อยางไมเปนภาระแกผูใด ขณะเดียวกันก็สามารถ
เปนที่ปรึกษาและผูชี้แนะใหกับผูอ่ืนในดานความรู ภูมิปญญา และประสบการณทีผู่อยูในวัยต่ํา
กวาควรไดเรยีนรูและนําไปใชพิจารณาเพื่อปฏิบัตติาม 

 
ขอดีของสื่ออินเทอรเน็ตตอผูสูงวยั 

สื่ออินเทอรเน็ตมีคุณลักษณะที่ผสมผสานระหวางขอดีของสื่อสิ่งพิมพและสื่อวทิยุ
โทรทัศนในดานการรับรูผานประสาทสัมผัสทางตาและทางหู มีภาพ เสียง การเคลือ่นไหวที่
ใกลเคยีงกับภาพเหตุการณในชีวติจริงมากกวา ขณะเดียวกัน ก็สามารถเสนอขอมูลเชิงลึกได
โดยไมจํากัดความยาวของพื้นที่และเวลา 
 สงัคมในอดีตเคยมองวาผูสูงวัยกับเทคโนโลยีอยูกันคนละขั้วโลก ไมสามารถเชื่อมโยง
กันได มุมมองเหลานั้นอาจเปนการรับรูทีผ่ิด แตกอนคนสวนใหญเคยเขาใจวาเทคโนโลยี
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และเวิรลดไวดเวบ็ เปนเรื่องของคนวัยหนุมสาวและคนรุน
ใหมเทานั้น แตผลการสํารวจจํานวนมากพบวาผูสูงวัยมีอัตราการใชเน็ตเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
และเปนอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 

การเปดรับสื่ออินเทอรเน็ตชวยใหผูสูงวัยไดรับขอมูลตางๆ ทั้งจากรายการโทรทัศน 
รายการวิทยุ และรายการจากสื่อตางๆ ขอมูลเหลานี้ลวนสนับสนุนการปฏิสัมพันธ การสนทนา 
ความเขาใจกลุมตางๆ ในสงัคม ความเขาใจพฤติกรรมที่เกี่ยวกบัวยั การใหความรูเพ่ือกระตุน
และทาทายการทํางานของสมอง การฝกสมองในรายการเกมสโชวหรือการแขงขันในการใช
ความคิด การพัฒนาตนเอง การฝกทักษะภาษา การออกกําลังกายตามตนแบบทีเ่ห็นในรายการ 
การรับความบันเทิง การเปนเพ่ือนแกเหงา ฯลฯ ทั้งน้ีการเปดรับเนื้อหาตางๆ เหลานี้เปนการ
ลงทุนที่เสยีคาใชจายต่ํามาก และยังสามารถเขาถึงเครือขายที่สนับสนุนขอมูลที่หลากหลาย
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 

เน้ือหาในเน็ตที่เหมาะกับผูสูงวัยคลายกบัเนื้อหาที่ผูสงูวัยนิยมเปดรบัจากสื่อโทรทัศน 
ไดแก รายการประเภทขาวสารบานเมือง ถาเปนละครก็เปนละครแนวประวัตศิาสตรหรือยอนยุค 
เน้ือหาเกี่ยวกบัสุขภาพ กฎหมายทรัพยสิน ความรูเกี่ยวกับการเมืองไทย การสงเสริมอาชีพ การ
เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว รายการธรรมะ การเปดรับรายการเหลานี้เปนการมองผูสูงวัยในฐานะ
ผูกระทํามากกวาผูถูกกระทํา จากการเลอืกเปดรับสื่อตามความตองการและความพึงพอใจของ
ตน 

 
ขอดีของสื่ออินเทอรเน็ตตอการใชชีวติในผูสูงวยั 
การใชบริการผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสเปนผลดีตอผูสูงวัย หลายคนมีปญหาในการ

เคลื่อนไหว มีปญหาในการเขาถึงแหลงขอมูล การอยูอยางโดดเดี่ยว หรือมีความตองการใชชีวติ
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อยางอิสระแตตองการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ การใชเน็ตชวยตอบสนองความตองการ
ดังกลาวได 

ผูสูงวัยชาวอเมริกันใชอินเทอรเน็ตมากขึน้เพ่ืออานหนังสือพิมพออนไลน การสะสม
ตํารับและสูตรการทําอาหาร การสืบคนประวัตขิองครอบครัว รับสงอีเมลหรือไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส สงบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส เปนสมาชิกรานหนังสือ คนหาขอมูลดานศาสนา
และทองเที่ยว และกิจกรรมอ่ืนที่นาสนใจในชีวติ ผูที่อายุมากกวา 65 ป เปนกลุมทีมี่อัตราการ
ใชเน็ตสูงสุด เพ่ิมขึ้นจากป 2000 ถึงรอยละ 47 สวนผูอยูในวัย 50 เม่ือเริ่มใชคอมพิวเตอรจะใช
ตอไป จํานวนการใชเน็ตของผูสูงวัยกลายเปนดัชนีบงชีส้ําคัญของการเปนสังคมขาวสาร 
(http://www.nytimes.com/2004/03/25/technology/circuits/25elde.html?pagewanted=1) 

กิจกรรมการใชออนไลนแตกตางตามวัย ผลวิจัยพบวาผูอยูในวัย 55 ปขึ้นไปใช
อินเทอรเน็ตนอยสุดในการเลนเกมส หางาน หรือมีสวนรวมในหองสนทนา และฟงวิทยุออนไลน 
แตกลุมน้ีจะใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสขุภาพมากกวากลุมอ่ืน และใชอีเมลหรือ
ไปรษณียอิเลก็ทรอนิกสพอๆ กับผูอยูในวัยสูงกวา 
 

ขอดีของสื่ออินเทอรเน็ตตอประสิทธิภาพการทํางานของสมองในผูสงูวัย 
การสืบคนขอมูลชวยกระตุนการทํางานของสมอง เพราะขณะใชสมองตองคิดถึง

วิธีการใชขอมูล สวนในขณะอาน สมองตองรับขอมูลและประมวล เปนกิจกรรมที่เกิดการ
ปฏิสัมพันธโตตอบภายในสมอง แสดงใหเห็นวาแมเรามีอายุมากขึ้น สมองก็ยังเรียนรูอยู 

การสืบคนขอมูลทางเน็ตชวยใหสมองของผูอยูในวัยกลางคนแหลมคมขึ้น ผูมี
ประสบการณในการใชเน็ตยิ่งเกิดผลในการกระตุนการคิดในสมอง การทํางานของสมองใน
ลักษณะนี้ไมพบจากการอาน แตเดิมเกมสที่พบวาชวยกระตุนการทํางานของสมองไดแกเกมส
ปริศนาอักษรไขว เกมส Soduko ฯลฯ ซ่ึงชวยใหผูสูงวัยคิดไดเร็วขึ้นและคมชัดขึ้น 
นักวิทยาศาสตรเชื่อวาการใชคอมพิวเตอรชวยใหเกิดผลใกลเคียงกับการเลนเกมสดังกลาว 

มีการทดลองกับคนไขอาสาสมัคร 24 คน ที่อยูในวัย 55-76 ป ผูวิจัยแบงกลุมคนไขเปน
สองกลุม กลุมหน่ึงใหลองเขาไปใชเว็บ อีกกลุมใหลองอานหนังสือ เพ่ือเปรียบเทยีบประสทิธิผล
ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของระบบประสาท จากนั้นใหกลุมตัวอยางรบัการสแกนทางสมองดวย
คลื่นแมเหล็ก (functional magnetic resonance imaging, fMPRI) ตามดวยการตรวจสอบการ
ทํางานของเสนประสาทโดยวัดการไหลของโลหิตผานไปยังสวนตางๆ ของสมอง ผลการ
ตรวจสอบพบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางทั้งสอง ผูรับการทดลองทั้งหมดไดรับการ
กระตุนในสวนของสมองที่ควบคุมการใชภาษา การอาน ความจํา และความสามารถทางประสาท
การมองเห็น แตกลุมทีใ่ชเวบ็ไดรับการกระตุนที่สมองสวนหนา และสวนที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจและการใชเหตุผลที่ซับซอน (temporal and cingulated) ศาสตราจารยผูวิจัยกลาววา
การสืบคนทางอินเทอรเน็ตชวยใหเกิดการกระตุนการทาํงานของวงจรประสาทซึ่งไมพบจากการ
อานหนังสือ แตพบในกลุมทีมี่ประสบการณการใชเน็ต  



 9

(http://www.channel4.com/news/articles/society/health/internet+sharpens+elderly+brains/
2527482) 

การใชเน็ตชวยในการเยียวยาอาการผิดปกติทางสมอง การรักษาโรคนอนไมหลับ ชวย
ในการกระตุนภาวะทางจิตใจอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงชวยปองกันการเสื่อมของสมอง (dementia and 
cognitive decline) การเยียวยานี้ใหผลดีกวาการเลนทายปริศนาและเลนเกมสเกี่ยวกับการใชคํา 

ผลการวิจัยผูอยูในวัย 50-75 ปพบวาการเลมเกมสคอมพิวเตอรชวยพัฒนาความ
กระตือรือรน ฝกฝนความจํา ชวยในการมองเห็น การไดยิน การทํางานของสมอง การเพิ่มความ
ไวของสมองใหมีประสิทธิภาพคลายประสิทธิภาพของสมองในผูที่มีอายุนอยกวาถึง 10 ป การ
ใชเน็ตจึงชวยในการดูแลสมองใหไดรับการฝกฝนและเอาใจใส และชวยในดานอารมณ 
นอกจากนี้ยังมีผลวิจัยที่พบวาการใชเน็ตชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับ ชวยใหคนไขที่
ปวยดวยโรคนอนไมหลับ สามารถนอนหลับไดนานเพิ่มขึ้นถึง 80 นาที 
(http://www.physorg.com/news132396268.html) 

 
ขอดีของสื่ออินเทอรเน็ตตอสุขภาพทางกายและทางจิตของผูสงูวัย 
การใชอินเทอรเน็ตชวยใหการใชชวีิตหลังเกษียณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการวิจัย

พบวาผูสูงวัยสามารถใชชวีติอยางอิสระโดยการใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลความรูเกี่ยวกบัการ
ดูแลสุขภาพ การใชเน็ตชวยลดระดับความอางวางโดดเดี่ยว ลดระดับอาการปวยเร้ือรังดวย
โรคเบาหวาน หอบหืด หัวใจลมเหลว อาการทางปอด และปวยทางจติ ผูปวยเบาหวานมีการ
ควบคุม glycemic ดีขึ้น ผูปวยโรคหอบหดืสามารถดูแลตวัเองไดดีขึ้นและเกิดความเชื่อม่ันมาก
ขึ้น นอกจากนี้ผูปวยหัวใจลมเหลวก็ไดรับการปรับยาในทางดีขึ้น การใชเน็ตจึงชวยลดการเขารบั
การรักษาพยาบาล การใชบริการของหองฉุกเฉิน รวมทั้งคาใชจายในการรักษา และสงเสริมการ
มีสุขภาพที่ดี งานวิจัยน้ีศึกษาผูอยูในวยั 65 ปขึ้นไป เปนชนกลุมนอย รายไดนอย และอยู
หางไกลจากเขตบริการดานสุขภาพ (http://www.medicalnewstoday.com/articles/128934.php) 

 การสืบคนขอมูลเกี่ยวกบัสขุภาพทางเนต็ชวยใหผูปวยมีความกระตือรือรนเพ่ิมขึ้น มี
ความรูเกี่ยวกบัสุขภาพมากขึ้น ชวยใหเกดิความสัมพันธที่ดีขึ้นระหวางผูปวยกับผูประกอบ
วิชาชีพดานสขุภาพ ผูประกอบวิชาชีพควรแนะนําผูปวยในดานเว็บไซตที่ควรสบืคน 
 
ขอจํากัดในการใชอินเทอรเน็ตของผูสูงวัย 

แมการใชอินเทอรเน็ตสงผลดานบวกมากมายตอผูสงูวยั แตการใชกมี็ขอจํากัดหลาย
ประการ ทั้งขอจํากัดภายในตัวบุคคล และขอจํากัดจากปจจัยภายนอก 

 
ขอจํากัดภายในระดับบคุคล 
ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่เปนอุปสรรคตอการใชอินเทอรเน็ตคือ การที่ผูสูงวัยมองไมเห็น

คุณคาของการใช รวมทั้งการไมเชื่อในคาํแนะนําของผูใกลชิดและผูเกี่ยวของ อุปสรรคอื่นไดแก 
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การเขาถึงชองทางการสื่อสาร ความยากงายในการใช และความสะดวกของระบบเทคโนโลยีที่
เอ้ือตอการใช นอกเหนือจากอุปสรรคดานความกลวัเทคโนโลยีและความไมสนใจ  

ผูสูงวัยที่ใชอินเทอรเน็ตในระดับต่ําเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองและของผูอ่ืน อาจมีสาเหตุ
ที่ไมใชมาจากความกลวัหรอืความไมสนใจเทานั้น แตอาจอยูในกลุมเดียวกับผูมีระดับรายไดและ
การศึกษาทีเ่ปนอุปสรรคตอการเขาถึง รวมทั้งอุปสรรคดานกายภาพ ความคิด และจิตใจ ที่มา
กับวัยและเปนอุปสรรคตอการใช ถาปญหาเหลานี้ไดรับการดูแล เอาใจใส และแกไขแลว 
อุปสรรคสําคญัตอไปจะอยูที่การเขาถึงและการใช (Eastman and Iyer 2004) 

ปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งคือการศึกษา การรูเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน การยอมรับ
นวัตกรรมใหมๆ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับตวั ทัศนคตใินการมองและการใชชวีิต 
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูใช 

 
ขอจํากัดภายนอก 
ปจจัยสําคัญในการจํากัดการเขาถึงและการใชอินเทอรเน็ตของผูสูงวยั ไมแตกตางจาก

ขอจํากัดในการเขาถึงและการใชของผูอยูในวัยอ่ืน ไดแก โครงสรางพื้นฐานของการเขาสูระบบ
เครือขายไรสาย การลงทุนของรัฐบาลหรอืผูบริหารประเทศในการวางโครงสรางพื้นฐานใหการ
ใชเทคโนโลยทีั่วถึง แมในเขตชนบทที่อยูหางไกลความเจริญทางเทคโนโลยี  

ผลสํารวจการใชเน็ตในแถบประเทศทางยโุรปพบวา พ้ืนที่หางไกลและพื้นที่ชนบทยัง
ขาดโครงสรางพื้นฐานในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต การยอมรับเทคโนโลยีของผูสูงวัยลาชา ทําให
เพ่ิมชองวางดานดิจิทัลระหวางเขตเมืองกับเขตชนบท (Browne 2000) 

สูเครือขาย นอกจากนี้อีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูสูงวัยไมกลาใชเน็ตคือเกรงวาจะทําให
เครื่องเสีย 

การขาดทักษะในการสืบคนขอมูลยิ่งทําใหคนจนและคนวางงานเสียเปรียบยิ่งขึ้น 
กลายเปนพวกอยูนอกกลุมผูใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส (eExcluded) ในขณะทีผู่มีการศึกษา
และอาชีพเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญตอการเขาถึงและใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (eInclusion) 
โดยเฉพาะในระดับทองถิ่น (liu and Tseng 2003) 

ตัวแปรทางประชากรดานเพศมีผลตอการใชเน็ต ผลสาํรวจพบวาผูหญิงใชเน็ตมากกวา
ชาย ผูอยูในวยั 55 ปขึ้นไปมีการฝกฝนเพิ่มทักษะการใชคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีไมรวม
ผูมีการศึกษานอยและมีรายไดนอย จะเห็นไดวา การศึกษา อายุ และรายไดเปนตัวแปรสําคัญใน
เรื่องชองวางการใชดิจิทัล การใชอินเทอรเน็ตตองใชทกัษะพื้นฐาน เชน การอานออกเขียนได ซ่ึง
มักพบในกลุมที่มีการศึกษา กลุมคนที่ใชเทคโนโลยีมักเริ่มจากผูอยูในเขตชุมชนเมืองกอน 

การเขาใชอินเทอรเน็ตและทักษะการใชคอมพิวเตอรชวยใหคนกาวพนความยากจน แต
การไดรับขอมูลโดยเฉพาะจากแหลงขอมูลระดับประเทศเปนสิ่งจําเปนตอการกําหนดนโยบาย
เพ่ือชวยใหคนเขาถึงสังคมขาวสาร 
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ปจจัยสงเสรมิการใชอินเทอรเน็ตในผูสูงวัย 
ปจจัยสําคัญทีมี่ความสัมพันธกับการใชอินเทอรเน็ตของผูสูงวัยคือ การรับรูประโยชน

จากการใช เชน ประโยชนดานสุขภาพ ปจจัยสําคัญที่สงเสริมการใชคือ ครอบครัว ลูกหลานที่
กระตุนใหผูสูงวัยใชเน็ต รวมทั้งศูนยและชมรมของผูอยูในวัยชรา ชมรมคอมพิวเตอรก็มีสวน
สงเสริมการใชเน็ต กระตุนใหผูสูงวัยใชเน็ตเปนสื่อในการคนขอมูล และมีความเชือ่ถือในขอมูล
น้ัน ผลสํารวจพบวาแมผูสูงวัย อายุ 99 และ 101 ป ก็ใชอินเทอรเน็ตในการสงบัตรอวยพรและ
สื่อสารกับลูก หลาน และเหลน รวมทั้งสืบคนขอมูลใหมๆ ที่นาสนใจ แสดงวาสมองมนุษย
สามารถเรียนรูไดโดยไมจํากัดวัย 

การเขารวมกลุมผูใชเน็ตเปนผลมาจากแรงขับดันจากกลุมเพ่ือนดวย (peer pressure) 
บางคนคิดวาควรเริ่มใชเน็ตเม่ือรางกายยังมีความสามารถใชได นอกจากนี้ การจัดสถานที่
สําหรับเรียนรูและฝกฝนการใชเน็ตก็เปนปจจัยเสริมที่ดี ผลสํารวจพบวาผูสูงวัยยนิดีเขาชั้นเรียน
เพ่ือเรียนรูเกีย่วกับเทคโนโลยีน้ี ถาสถานที่ที่สอนอยูในพ้ืนที่ที่ทานสามารถเดินทางไดสะดวก 
(Eastman and Iyer 2004) 

ฐานะทางเศรษฐกิจและระดบัการศึกษาก็เปนตัวแปรสําคัญที่สัมพันธกับการใชเน็ต ผูสูง
วัยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ยินดีใชเน็ตและซื้อผลติภัณฑออนไลน ดังน้ันฐานะของผูสูงวัยจึงมี
ผลตอการซื้ออุปกรณและผลิตภัณฑออนไลน นอกจากนี้ระดับการศกึษาก็สัมพันธกับการใชเน็ต 
โดยที่ระดับการศึกษามีผลตอการใชมากกวาการซื้อผลิตภัณฑ 

ปจจัยที่ชวยสงเสริมการใชอินเทอรเน็ตของผูสูงวัยจะคลายกับการสงเสริมการใชเน็ตใน
กลุมประชาชนทั่วไป ไดแก ราคาคอมพิวเตอรที่ถูกลง และการเริ่มตนของหลายประเทศในการ
ใชเทเลเซ็นเตอรเพ่ือใหชุมชนเขาถึง ทําใหคนเขาถึงคอมพิวเตอรมากขึ้น เม่ือมีการใช
คอมพิวเตอรมากขึ้น ชองวางของการใชดิจิทัลจะแปรเปลี่ยนไป โดยขึ้นอยูกับความสามารถและ
ทักษะในการใชเทคโนโลยขีองผูใช และราคาของคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนปจจัยดานเทคนิคและ
ปจจัยดานการเงิน ปจจัยน้ีเปนตัวแปรสําคัญสําหรับการใชเทคโนโลยีอยางเต็มศักยภาพ รวมทั้ง
ความสามารถในการเขาถึงอินเทอรเน็ต แมในประเทศร่ํารวยก็ประสบปญหาในการเขาถึง
เน่ืองจากความไมเทาเทียมในดานเศรษฐกิจ ภาษา และเหตุผลอ่ืนทีค่ลายกัน รวมทั้งภาวะ
เศรษฐกิจ ราคาของอุปกรณที่เขา 

ถาพิจารณาในระดับมหภาค ปจจัยสําคัญในการสงเสริมการใชอินเทอรเน็ตของผูสูงวัย
คือรัฐบาล รัฐควรใหการสนบัสนุนโดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการเขาถึงและใช
เทคโนโลยี การใหบริการผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสอยางทั่วถึง การเอื้อใหสามารถใชอุปกรณ
ดวยราคาคาใชจายที่ไมสูงมากนัก และการลดชองวางการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในกลุมผูมีรายได
นอย ระดับการศึกษาไมสูงมากนัก แมจะอยูในพ้ืนที่ที่หางไกลจากความเจริญทางวตัถุ และควร
ออกแบบระบบใหผูสูงวัยใชงานไดงายที่สุด 

 
สรุปและอภิปราย 
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 ชีวติความเปนอยูของมนุษยในยุคการสื่อสารไรพรมแดนและไรกาลเวลาเปนสิ่งทีทุ่กคน
ที่อาศัยอยูบนโลกตองประสบ ไมมากก็นอย แมความเจริญดานเทคโนโลยีซ่ึงเปนกลไกสําคัญ
ของการสื่อสารจะแผขยายไปอยางไมเทาเทียมในทุกสวนของโลก แตในไมชาความเจริญและ
การเขาถึงเทคโนโลยีการสือ่สารจะเปนไปในลักษณะแผขยายและพบในทุกหนแหง สงผลใหการ
สื่อสารโยงใยไปยังทุกสวนของโลกอยางทั่วถึงยิ่งขึ้น 

คอมพิวเตอรและเครือขายการสื่อสารไรสายในปจจุบนัเปนสื่อสาธารณะที่เปน
แหลงขอมูลสาํคัญในการเพิม่พูนความรู โดยเปนแหลงขอมูลที่ไรขีดจํากัดและไรกาลเวลา ผู
สืบคนขอมูลสามารถใชงานไดตามความสะดวก ถามีอุปกรณในการเขาถึงและในการใช สื่อน้ี
เปนแหลงเสรมิความรูและทักษะที่ไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทัง้ในประเทศพฒันาและ
ประเทศกําลังพัฒนา กลุมผูสูงอายุใชอินเทอรเน็ตเพ่ิมขึน้อยางตอเน่ืองในรอบทศวรรษที่ผานมา  
และเปนกลุมที่มีอัตราการใชเน็ตเพ่ิมมากกวากลุมอ่ืน 

ผลจากการสาํรวจวิจัยจํานวนมากพบวา อินเทอรเน็ตมีบทบาทสําคญัชวยพัฒนาทักษะ
แกผูสูงวัยในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวติ ดวยการสืบคนขอมูลที่เปนประโยชนตอการใช
ชีวติ ตอการดูแลตนเองและดูแลสุขภาพ ตอการแกไขปญหาเมื่อเกิดอุปสรรค และอ่ืนๆ การ
เรียนรูแนวทางแกไขปญหาของผูสูงวัยอาจเรียนรูจากปญหาของผูอ่ืน แลวนํามาประยุกตใชกับ
การดําเนินชีวติของตนเอง นอกจากนี้อินเทอรเน็ตยังมีบทบาทชวยเพิ่มทักษะการสื่อสารแกผูสูง
วัย ทั้งในการสื่อสารระหวางบุคคลและการสื่อสารกับกลุมคนหรือเครอืขาย ผานกระดานสนทนา
หรือหองสนทนาในเวบ็ อินเทอรเน็ตจึงชวยใหผูสูงวัยสามารถใชชวีิตในระดับตางๆ ทั้งในระดับ
ครอบครัว ระดับกลุม ระดับชุมชน จนถงึระดับสังคม และระดับโลกได โดยไมมีอุปสรรคดาน
พ้ืนที่ ระยะทาง หรือกาลเวลา อินเทอรเน็ตยังมีบทบาทชวยใหผูสูงวัยสามารถพฒันาสติปญญา 
ชวยใหสามารถใชชวีติอยางมีความสุขและเปนอิสระในบั้นปลายของชีวติ สามารถพึ่งตนเองได
มากที่สุด อีกทั้งชวยใหผูสงูวัยรูเทาทันบริบทแวดลอมที่แปรเปลีย่นไปในสังคมและในโลก 
สามารถใชชวีติอยางสมดุลและเปนสขุยิ่งขึ้นทั้งทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคม  

การใชอินเทอรเน็ตมีขอดีหลายประการทัง้ในดานสงเสริมสมรรถภาพการทํางานของ
สมอง สงเสริมสุขภาพทางกายและทางจติใจ สงเสริมคณุภาพการใชชีวติในครอบครวัและใน
สังคม อยางไรก็ตาม การใชอินเทอรเน็ตก็มีขอจํากัดหลายประการ โดยเฉพาะดานรายไดและ
ระดับการศึกษาของผูสูงวยั ความสามารถในการเรียนรูและการใชเทคโนโลยี รวมทั้งปจจัยทาง
จิตวิทยาในดานการยอมรับนวัตกรรม ความเอาใจใส ความสนใจ การเห็นคุณคาและประโยชน
จากการใช การปรับตวั ตลอดจนปจจัยทางมหภาคซึ่งเปนความรับผดิชอบในระดบัรัฐบาลหรือ
ผูปกครองประเทศ ในการวางโครงสรางพื้นฐานเพื่อเชือ่มตออุปกรณ การวางระบบเครือขาย 
การออกแบบการใชงานใหงายตอการใช โดยเฉพาะในกลุมผูสูงวัยที่มีขอจํากัดดานประสาท
สัมผัสทั้งทางตา หู และการสัมผัสทางกาย  

ปจจัยสําคัญทีจ่ะสงเสริมการใชอินเทอรเน็ตคือ การลดราคาคอมพิวเตอรและอุปกรณใน
การใชเพ่ือติดตอสื่อสารผานเครือขาย และการสงเสรมิในดานอ่ืน ทั้งน้ีเพ่ือชวยใหผูสูงวัยซ่ึงเปน
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กลุมบุคคลทีท่รงคุณคาในสังคมดานสติปญญา ภูมิความรู ความเชีย่วชาญ และประสบการณที่
ไมอาจประเมินคาได ใหสามารถดํารงอยูคูกับครอบครวั ชุมชน และสังคมไดอยางเปนสุข อิสระ 
และประสานประโยชนกับทุกภาคสวนของสังคมอยางยั่งยืน 
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