พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และวิทยุสมัครเลน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระผูทรงเปนแรงบันดาลใจ
ในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย
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บทนํา
สังคมไทยและในหลายประเทศของโลก ไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (อายุเกิน 60
ปบริบูรณขึ้นไป) ภายใตกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตนในศตวรรษที่ 21 เปนความทาทายที่ผูสูงวัย จะเผชิญกับเทคโนโลยีและสารสนเทศตางๆ อยาง
หลีกเลี่ยงไมได ผูสูงวัยหลายทานจึงลุกขึ้นมาเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม อยางคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เพื่อเปดโลกการ
เรียนรู สรางสังคมออนไลน ใชเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ตลอดจนเพื่อความบันเทิง และในฐานะที่ผูเขียนเปนนักวิทยุ
สมัครเลนก็เห็นวา “วิทยุสมัครเลน” เปนอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย ทําใหผูสูงวัยรูสึกถึงคุณคาใน
ตนเอง โดยเฉพาะการที่ผูสูงวัยจะไดใหคําแนะนําและชี้แนะแนวทางตางๆ ที่ถูกตองแกลูกหลานในเครือขายวิทยุสมัครเลน

พระผูทรงเปนแรงบันดาลใจในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูสูงวัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนพระมหากษัตริยผูมีพระวิสัยทัศนยาวไกลในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพสกนิกรชาวไทย ทรงเล็งเห็นความสําคัญของเครื่องมือเทคโนโลยีตางๆ โดยเฉพาะดานวิ ทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรงติดตั้งเครือขายสื่อสารคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนพระราชกรณียกิจตางๆ รวมทั้ง ทรงสนพระทัยและ
ทรงพระปรีชาสามารถในดานอินเทอรเน็ตดังที่ ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ไดกลาววา “ไดรับทราบจากขาราชบริพาร
วาทรงใชอินเทอรเน็ตอยูบอยมากจนอาจจะกลาวไดวาทรงพระปรีชาสามารถในดานอินเทอรเน็ตไมนอยกวาผูใดในประเทศ
ไทย”
หากยอนไปเมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2529 ม.ล.อัศนี ปราโมช ไดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมคอินทอซพลัส ซึ่งเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย พระองคทานจึงทรงใชเครื่องคอมพิวเตอรดวยพระองคเองเปนครั้งแรก
ดังพระราชดํารัส (ซึ่งพระราชทานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนิน
พระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2530) ความวา (คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแหงชาติ, 2542 : 77-78)

“เดี๋ ย วนี้ เด็ ก ๆ อายุ 10 ขวบ เล น คอมพิ ว เตอร เ ป นอย า งนี้ ข า พเจ าก็ รู สึ กว ามี ป มด อ ยขึ้ น มาว า เล น

คอมพิวเตอรไมเปน ...แลววันหนึ่ง ก็มีคนหนึ่ง เอาคอมพิวเตอรมาใหบอกวา อันนี้ เขียนดนตรี ก็เลย
รับเอาไว ที่จริงรับเอาไวเขาไมไดใหเพราะวาไปซื้อมาก็เงินของเราเอง เราซื้อเราก็ยังกลัว มองดูแลวไม
รูจะทํายังไง แตถึงตอนปใหม กอนปใหม นิดหนึ่ง ก็เอาคอมพิวเตอรขึ้นไปตั้งในหองทํางานแลวก็จิ้มไป
เขาบอกวาเขียนหนังสือได เขียนรูปได ก็เริ่มลองเขียนหนังสือ ก็เขียนสําหรับอวยพรปใหมเปนบัตร
ส.ค.ส. แลวก็เขียนไปๆ เออ... ออกมาได เขียนออกมาเปนตัวได ก็แปลกดี”
ในเวลาตอมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมเพียงแตทรงงานดวยคอมพิวเตอรเทานั้น หากแตทรงสนพระทัยในการศึกษา
เทคนิคการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรชนิดตางๆ บางครั้งไดทรงเปดเครื่องคอมพิวเตอรออกดูระบบภายในเครื่องดวย
พระองคเอง ทรงปรับปรุงซอฟตแวรใหมขึ้นมาใชเอง และบางครั้งทรงแกไขปรับปรุงซอฟตแวรในเครื่องใหเปนไปตามพระราช
ประสงค เมื่อมีปญหาไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอรเกิดขึ้น พระองคทานทรงหวงวาไวรัสจะทําลายขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรได
ดังนั้น เมื่อทรงใชงานเครื่องคอมพิวเตอรจึงทรงระมัดระวังมาก และทรงเก็บ (Copy) ขอมูลไวหลายชุด (คณะกรรมการจัดงาน
วันสื่อสารแหงชาติ, 2542 : 76)

การพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส ูงวัยดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
จากเวทีอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวย
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต” จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (ICT for All Club) รวมกับมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อ
วั น เสาร ที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 -16.00 น. ณ ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เฟส 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผูสูงวัย นักวิชาการและสื่อมวลชน เขารวมประมาณ 110
คน
พบวา มีผูสูงวัยจํานวนมากที่อยากเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต การรับสง e-Mail ใหเปน เพราะสิ่งเหลานี้เปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐานที่
สําคัญของยุคโลกภาวัตน
ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา
ผูแทนดร.อาทิตย อุไรรัตน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรังสิต กลาวสุนทรพจนนํา

การเสวนา กับ คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ผูดําเนิน
รายการ คุณนพชนก สุวรรณพิมลกุล (ซาย)
และนาวาอากาศเอกหญิงวิยะดา เนตรมุกดา (ขวา)

ศาสตราจารย ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน

กิจกรรมอบรมสัมมนา เริ่มตนโดยในชวงเชา ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา ผูแทน
ดร.อาทิตย อุไรรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ไดกลาวสุนทรพจนนํา โดยเนน
ย้ํ า ให เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของคอมพิ ว เตอร แ ละอิ น เทอร เ น็ ต ที่ มี ต อ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตผูสูงวัยวา “การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุเปนไปเพื่อดํารงคุณคา
ใหกับตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณคากับครอบครัว
ผมมองเห็นการสรางความสัมพันธทางการเรียนรูระหวางคุณปูคุณยา คุณ
ตาคุณยาย กับหลานๆ ในครอบครัว โดยมีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
เปนตัวเชื่อมโยงโดยมีกิจกรรมที่สําคัญคือ การถายทอดประสบการณการ
เรียนรูระหวางกัน ซึ่งผมมองวา เปนการเรีย นรูรวมกันโดยผานตัวรว ม
เดี ย วกั น คื อ กระบวนทั ศ น แ บบเด็ ก และมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ คื อ
คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต มันเปนการเรียนรูเพื่อสรา งสัม พันธภาพ
ความรั ก และความผู ก พั น ให เ กิ ด ขึ้ น ในครอบครั ว ภายใต ค วามสนุ ก
ความสุขที่เกิดจากการแลก เปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน”
จากนั้น คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ประธานชมรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
เพื่อผูสูงวัย (Old People Playing Young Club: OPPY Club) บุคคลแรกๆ ของ

อาจารยอุดม จะโนภาษ จากสถานีโทรทัศนไทยทีวสี ี
ชอง 3 (TV 3)

รศ. วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน

รศ.ดร. อนงคนาฎ ศรีวิหค

คุณศิริวรรณ เจนการ

ประเทศไทย ที่สงเสริมใหผูสูงวัยมาเรียนรูคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ไดกลาว
เปดการสัมมนาและรวมเสวนาในหัวขอ “คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อผูสูง
วัย” และ ศาสตราจารย ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ผูซึ่งไดรับการยกยองวาเปน
“บิดาอินเทอรเน็ตไทย” (Father of the Internet in Thailand) ไดบรรยายพิเศษ
เรื่ อ ง “การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู ง วั ย ด ว ยคอมพิ ว เตอร แ ละอิ น เทอร เ น็ ต ” ซึ่ ง
อาจารยไดยกตัวอยางของ “คุณยายไอวี่ บีน (Ivy
Bean)” ผูใชอินเทอรเน็ตที่อายุมากที่สุดในโลก โดยใน
พ.ศ. 2550 เมื่ อ คุ ณ ยายอายุ 102 ป ได ใ ช เ ฟซบุ ค
(www.facebook.com) และ พ.ศ. 2552 อายุ 104 ป ใช
ทวิตเทอร (http://twitter.com)
สําหรับในภาคบาย เปนการทดลองใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตเพื่อเปดโลกการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงวัย--การสืบคน ขอมูลที่เปนประโยชนตอผูสูงวัยทางเว็บไซต และการ
รับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) วิทยากรโดย รศ. วัชราภรณ สุริยา
ภิ วั ฒ น ภาควิ ช าสถิ ติ คณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร. อนงคนาฎ ศรีวิหค ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอจากนั้น ไดเปดเวทีใหผูเขารวม
สัมมนาไดอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ “โลกของคอมพิวเตอร
และอิ น เทอร เ น็ ต ในมุ ม มองผู สู ง วั ย ” และการให ข อ เสนอแนะในการจั ด ทํ า
นโยบายสาธารณะดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมี คุณศิริวรรณ เจนการ ผูอํานวยการมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไท
ในพระบรมราชูปถัมภ เปนผูดําเนินการอภิปราย ปดทายดวยการบรรยาย เรื่อง
“การใชคอมพิวเตอรอยางถูกวิธีเพื่อลดปญหาโลกรอน” โดย นายทศพนธ
นรทัศน ผูประสานงานชมรม ICT for All
ผลของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พบวามีผูสูงวัยจํานวนมากตองการที่จะเรียนรูการ
ใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เชน การเขาสืบคนขอมูลทางเว็บไซต การ
รับสง e-Mail แตสวนใหญขาดคนสอน หรือไมมีเงินเพียงพอที่จะไปสมัครเรียน
คอมพิ ว เตอร แ ละอิ น เทอร เ น็ ต สํ า หรั บ ผู สู ง วั ย โดยเฉพาะ แม ว า การสอน
คอมพิวเตอรแกผูสูงวัยจะมีเนื้อหาที่งาย แตก็จําเปนตองใชเทคนิคการสอนที่ชาๆ
คอยเปนคอยไป เริ่มตนจากแนะนําใหรูจักเครื่องคอมพิวเตอร วิธีเปด-ปดเครื่อง
ทําความรูจักกับระบบปฏิบัติการของเครื่อง การเรียกดูเว็บไซต การสืบคนขอมูล
สารสนเทศทางเว็บไซต การรับ-สง e-Mail การเลือกซื้อคอมพิวเตอรและแพ็คเก
ตเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่เหมาะสม ซึ่งจะใชเวลาในการสอนประมาณ 1-2 วัน

ผูสูงวัยที่เขารวมอบรมสัมมนาดวยความตั้งใจ

เหตุ ผ ลที่ ผู สู ง วั ย ต อ งการใช ง านคอมพิ ว เตอร แ ละอิ น เทอร เ น็ ต ให เ ป น นั้ น ก็ มี
หลากหลาย เชน ตองการรูวาลูกหลานทําอะไรในคอมพิวเตอร ตองการเปดโลก
ทัศน เปดโลกการเรียนรู ติดตามขอมูลขาวสารของบานเมือง ตองการนําขอมูลใน
อินเทอรเน็ตมาสนับสนุนการทํางานของตน การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต การมี e-Mail ไวติดตอสื่อสารกับเพื่อนฝูงและ
ลูกหลาน รวมถึงการใชคอมพิวเตอรเพื่อใหความบันเทิง (ดูหนัง ฟงเพลง)

คุ ณ ลุ ง แสนพั น ชิ ณ ศิ ริ sanpan@doramail.com
ที่เดินทางไกลมาจากจังหวัดกาฬสินธุ

ถึงเวลาแลวที่เราจะหันมาใหความสําคัญกับการสอนคอมพิวเตอรใหกับผูสูงวัย
การเริ่มตนที่งายที่สุดก็คือ การเริ่มตนจากที่บาน โดยลูกหลานนั่นเองที่จะชวย
สอนคอมพิวเตอรใหผูสูงวัยในครอบครัว นอกจากจะชวยใหผูสูงวัยใชคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตเปนแลว ยังเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวอีกดวย
นอกจากนี้ องคกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะตองจัดอบรม
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใหผูสูงวัยโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจายที่ไม
สูงมากนักจากผูสูงวัยที่เขารับการอบรม เพราะคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมีผล
อยางมากตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงวัยให
ดีขึ้นในยุคโลกาภิวัตน

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยวิทยุสมัครเลน
วิทยุสมัครเลนเปนอีกหนึ่งเครื่องมือที่นาสนใจ สําหรับการนํามาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงวัย โดยเราจะตองสงเสริมใหผูสูงวัยที่สนใจไปสมัครสอบเพื่อเปนนักวิทยุ
สมัครเลน แลว ใหทา นไดทดลองใชวิทยุสมัครเลนในการติดตอสื่อสาร การให
คําแนะนําตางๆ จากประสบการณที่ทานเหลานั้นสั่งสมมายาวนาน รวมทั้งสราง
เครือขายสังคมทางอากาศผานวิทยุสมัครเลน ซึ่งจะทําใหผูสูงวัยไมอยูอยางโดด
เดียว มีเพื่อนคุยในวัยที่ใกลเคียงกันจากตางอําเภอ หรือตางจังหวัด การรวมตัว
เปนกลุม ชมรม สมาคม เพื่อออกมาทํากิจกรรมชวยเหลือสังคมในโอกาสตางๆ
ทศพนธ นรทัศน (HS4HNL) ผูประสานงานชมรม
ICT for All

ขอยกตัวอยาง คุณยาย Neva Heckman (KC7MWB) นักวิทยุสมัครเลน วัย 106
ป (เกิด 10 เมษายน ค.ศ. 1903) ชาวไอดาโฮ (Idaho) สหรัฐอเมริกา คุณยาย
ยัง คงออกอากาศทางวิ ท ยุส มั ค รเลน ย า น 2 มิ เ ตอร จ ากบ า นพั ก ของคุ ณ ยายที่
ไอดาโฮ ดูเพิ่มเติมไดที่ http://www.arrl.org/news/features/2004/01/15/1/
ชมรม ICT for All ขอขอบคุณหนวยงานที่รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรม
สัม มนาคอมพิว เตอรแ ละอิ น เทอรเน็ต เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ผูสูงวัย ในครั้ ง นี้
ประกอบดวย บริษัท เทเลโทรล วัน จํากัด, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (www.mict.go.th), สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, นิตยสาร 100 วัตต, หนังสือพิมพเราคิด
อะไร, หนังสือพิมพมติชน, สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน, คุณชาญยุทธ เจนธัญญา
รั ก ษ , คุ ณ ยุ พ า ครู ศ ากยวงศ , คุ ณ ปวิ ม ลวรรณ รั ต นศรี โ ชติ ช  ว ง,คุ ณ ช อ ทิ พ ย
(ชางภาพอาสาสมัคร), คุณเถลิงศักดิ์ ทับแถม (E20UWZ) และทุกๆ ทานที่มิได
เอยนาม สําหรับผูที่สนใจรายละเอียดการสัมมนา หรือ “รวมเปนสวนหนึ่ง...
ในการสร า งความเท า เที ย มกั น ในสั ง คมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร | Reach The Unreached And Bridge The Digital Divide”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.ictforall.org

คุณยาย Neva Heckman (KC7MWB)
วัย 106 ป นักวิทยุสมัครเลนที่อายุมาก
ที่สุดในโลก แบบอยางของผูสูงวัยที่ใช
วิทยุสมัครเลนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ภาพโดย Paul Rhines, KB7REX)
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