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เวที ป ระชุ ม วิ ชาการ เรื่อง “แนวทางสูการเขาถึง ผูสูง วั ยที่ ยั ง เข า ไมถึงคอมพิ ว เตอร แ ละ
อินเทอรเน็ต | ICT for All Symposium on “Reach The Unreached And Bridge The Digital
Divide for Elderly People” ณ หองบรรยาย 1 หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กรุงเทพมหานคร อาคาร SM Tower ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จัดโดยชมรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (ICT for All Club) เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณจากนักวิชาการผูเชี่ยวชาญและกลุมผูสูง
วัยโดยตรง รวมทั้งรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระผูทรงเปนแรงบันดาลใจในการ
ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ผลการประชุมในครั้งนี้ จะนําไปสูการจัดทํานโยบายสาธารณะเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี สารสนเทศและความรูในกลุมผูสูงวัย เพื่อยกระดับ Information Literacy
และยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงวัยใหเพิ่มสูงขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้มีผูสูงวัย นักวิชาการ และผูที่สนใจ
เขารวมประชุมจํานวน 35 คน (เนื่องจากในวันดังกลาวเกิดฝนตกลงมาอยางหนัก ทําใหไมสะดวกตอการ
เดินทางมาเขารวมงานของหลายทาน จากผูที่แจงความประสงคเขารวมงานจํานวน 50 คน)
กอนที่พิธีเปดการประชุมทางวิชาการจะเริ่มขึ้น ทศพนธ นรทัศน ผูประสานงานชมรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ไดเรียนเชิญผูเขารวมประชุมทุกทานนอมจิตถวายพระ
พรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระผูทรงเปนแรงบันดาลใจในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู ง วั ย ขอพระองค ท รงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ ว วั น ทรงมี พ ระ
พลานามัยสมบูรณแข็ งแรง กอปรดวยพระเกษมสําราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ
ไพศาลขจรขจายทั่วทิศานุทิศ หมูปจจามิตรที่หวังประทุษรายตอพระบรมเดชานุภาพ จงพายแพแก
ทศพิธราชธรรมจรรยาที่ทรงบําเพ็ญมา
การจัดกิจกรรมของชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน นับเปน
ความภาคภูมิใจอยางยิ่ง เพราะวาชมรมฯ เปนองคกรภาคประชาชนที่มิไดมีแหลงทุน หรืองบประมาณ
สนั บ สนุ น หากแต ค า ใช จ า ยที่ ก อ ให เ กิ ด งานในครั้ ง นี้ ก็ ล ว นมาจากเงิ น ที่ ทุ ก ท า นได ก รุ ณ าจ า ยเป น

2

คาลงทะเบียน และมีผูรวมบริจาคบางสวน รวมทั้ง ได รั บ ความกรุ ณ าด า นการประชาสั ม พั น ธ จ าก
หนังสือพิมพมติชน หนังสือพิมพเราคิดอะไร ThaiNGO.org ไดรับความอนุเคราะหเอกสารเผยแพรจาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ชมรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อผูสูงวัย (OPPY) ธนาคาร
กสิกรไทย จึงนับไดวางานในวันนี้เปนของภาคประชาชน โดยภาคประชาชน และเพื่อประชาชนอยาง
แทจริง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่นายินดีวาผูเขารวมบางทานไดเสียสละทั้งเวลาและทุนทรัพยเดินทางมา
จากตางจังหวัด อาทิ บุรีรัมย นครราชสีมา รวมถึงคุณยายวัย 83 ป อยาง พญ.ดวงมณี วิเศษกุล ที่
กรุณามารวมการประชุมดวยความตั้งใจ แมสุขภาพในวันอันยาวนานจะไมอํานวยนัก คุณยายบอกวา “…
ไดรับความรูที่ดีมาก…เมื่อไหรจะมีกิจกรรมอยางนี้อีก” นับเปนกําลังใจที่ดีมากของผูจัดกิจกรรมในครั้งนี้

พญ.ดวงมณี วิเศษกุล (วัย 83 ป)

กิจกรรมในวันนี้ เปนกิจกรรมที่ตอยอดมาจากการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต” ที่ชมรม ICT for All รวมกับมหาวิทยาลัยรังสิต
จัดขึ้นเมื่อวันเสารที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 -16.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 5
โรงแรมสวนดุสิต เพลส เฟส 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดรับกระแสตอบรับดี
มาก และจากบทความประชาสัมพันธเกี่ยวกับผูสูงวัยที่เขาไมถึงคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่ตีพิมพใน
หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม 2552 มีผูสูงวัยเปนจํานวนมากที่โทรศัพทมาสอบถามวาชมรม
ICT for All จะจัดฝกอบรมคอมพิวเตอรใหผูสูงวัยใชหรือไม พอทราบวาเปนการประชุมหลายทานก็แสดง
ความรูสึกผิดหวัง เพราะทานเหลานั้นตองการที่จะลงมือปฏิบัติจริง (Take Action) มากกวามานั่งฟง
ภาคทฤษฎี
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา โครงสรางประชากรของประเทศไทย ไดกาวเขาสูสังคมสูงอายุ
เชนเดียวกับประเทศตางๆ ทั่วโลก ประชากรผูสูงอายุไทยเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ที่ผานมา ผูสูงอายุ
ไทยเพิ่มจากรอยละ 5.0 ในป พ.ศ.2493 เปนรอยละ 10.1 ในป พ.ศ.2543 เปนการเพิ่มขึ้นถึง 2 เทา ในป
พ.ศ. 2552 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) ระบุวาประชากรไทย 63.4 ลาน
คนเปนประชากรสูงอายุประมาณ 7.2 ลานคน หรือรอยละ 11.3 ของประชากรทั้งประเทศ และประมาณ
การณวาในพ.ศ. 2558 จะมีสัดสวนผูสูงอายุรอยละ 15.6 พ.ศ. 2568 มีรอยละ 21.5 และ พ.ศ. 2576 มี
รอยละ 25
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ในหลายประเทศที่กาวสู หรือกําลังกาวเขา สู สั ง คมผู สู ง อายุ ได ว างนโยบายสํ า คั ญ เพื่ อ ดู แ ล
ผูสูงอายุ รวมทั้งการสงเสริมการใหบริการดานการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุใชชีวิตไดอยาง
มีคุ ณภาพ ใช เ วลาวางให เ กิดประโยชน อันมีสวนลดโรคสมองเสื่อ มและภาวะโรคซึม เศรา ตั วอยา ง
มาตรการและโครงการสําหรับผูสูงอายุในตางประเทศที่นาสนใจ ไดแก จัดการศึกษาพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดใชศักยภาพของตัวเองอยางเต็มที่ไปกับการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งเปนการลด
อาการซึมเศราและโรคที่เกี่ยวกับสมอง เชน อัลไซเมอร เปนตน ในตางประเทศจึงมีนโยบายและโครงการ
ดานการศึกษาแกผูสูงอายุ อาทิ ประเทศเกาหลีใต กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของเกาหลีใต
(Ministry of Information and Communication: MIC) จัดโครงการการศึกษาไอซีทีเพื่อผูสูงอายุ (ICT
Education for the Elderly) โดยรวมกับสถาบันสงเสริมการใชไอซีทีของเกาหลี (Korea Agency for
Digital Opportunity and Promotion: KADO) และขอความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน วิทยาลัย ศูนยสวัสดิการสังคม และศูนยสวัสดิการผูที่อยูในวัยเกษียณ เพื่ออบรมทักษะ ICT แก
ผูสูงอายุที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป เปนเวลา 20-30 ชั่วโมง (ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์,2551)
United Nations Development Program (UNDP) ไดกําหนดใหการเขาถึงความรูและการศึกษา
ของประชากร เปนสวนหนึ่งของดัชนีชี้วัดการพัฒนามนุษย (Human Development Index) ของประเทศ
ต า งๆ ทั่ ว โลก ซึ่ ง การเกิ ด ขึ้ น ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารโดยเฉพาะเว็ บ ไซต ไดทํ าให
พรมแดนในการเขาถึงความรูและการศึกษาหายไป การสงเสริมใหประชากรเขาถึงความรูและการศึกษา
จึ ง เป น หนึ่ ง ในความจํ า เป น ของภาครั ฐ ที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ หลั ก การ Information
Literacy ที่องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) (2008, Towards
Information Literacy Indicators: Conceptual Framework Paper) ไดนิยามวาเปนความสามารถของ
ปจเจกชนในการ (1) ตระหนักรูถึงความตองการสารสนเทศของตนเอง (2) รูถึงวิธีการในการสืบคนเพื่อ
หาขอมูล/สารสนเทศที่ตองการ รวมถึงตองสามารถประเมินคุณภาพของสารสนเทศที่สามารถหามาได
(3) รูจักวิธีการจัดเก็บและเรียกขอมูล/สารสนเทศมาใชเมื่อตองการ (4) สามารถใชขอมูล/สารสนเทศอยาง
มีประสิทธิผลและมีจริยธรรม (5) สามารถประยุกตใชสารสนเทศเพื่อสรางและสื่อสารความรู
สําหรับประเทศไทยก็ดูเหมือนการสงเสริมการเรียนของผูสูงวัย โดยเฉพาะดานคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตจะยังหางไกลกับความตองการของผูสูงวัยอยางมาก แมในปจจุบัน รัฐบาลจะไดเห็นชอบแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (พ.ศ.2552-2556) โดยกําหนด
หนึ่งในยุทธศาสตรหลักของแผนแมบทดังกลาว คือ การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมี
ความสามารถในการสร า งสรรค ผลิ ต และใช ส ารสนเทศอย า งมี วิ จ ารณญาณและรู เ ท า ทั น ภายใต
มาตรการพัฒนาการเรียนรู ICT แกผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ สรางความรวมมือกับสภาผูสูงอายุ
ฯ ซึ่งมีสาขาอยูทั่วประเทศ ในการจัดทําหลักสูตรและจัดอบรมความรู ดาน ICT แกผูสูงอายุที่สนใจโดย
อาจใช ส ถานที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และ/หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาที่ ก ระจายอยู ทั่ ว ประเทศ แต ดู เ หมื อ น
แผนปฏิบัติการ (Action plan) ที่จะไปสูเปาหมายดังกลาวยังเลื่อนลาง
หากยอนกลับไปดูสถิติจากรายงานสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ครั ว เรื อ น พ.ศ. 2551 ของสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ พบว า ประชากรกลุ ม อายุ 50 ป ขึ้ น ไป มี ก ารใช
คอมพิวเตอรเพียงรอยละ 5 สวนที่ใชอินเทอรเน็ตเพียงรอยละ 3.4 จากประชากรทั้งหมด 60,345,271 คน
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โดยแยกเปนกลุมอายุ 50-59 ป (จํานวน 7,313,843 คน) มีผูใชคอมพิวเตอร 626,246 คน (คิดเปนรอย
ละ 8.6) มี ผู ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต 438,041 คน (คิ ด เปน ร อ ยละ 6.0) ส ว นกลุ ม อายุ 60 ป ขึ้ น ไป (จํ า นวน
7,244,133 คน) มีผูใชคอมพิวเตอร 106,972 คน (คิดเปนรอยละ 1.5) มีผูใชอินเทอรเน็ต 60,283 คน
(คิดเปนรอยละ 0.8) แสดงใหเห็นวายังมีประชากรกลุมผูสูงวัยจํานวนมากที่ยังเขาไมถึงคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตควรไดรับโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชนจากคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อเปดโลก
การเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
กิจกรรมสําคัญในการจัดประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
ผูซึ่งไดรับการยกยองวาเปน “บิดาอินเทอรเน็ตไทย” (Father of the Internet in Thailand) กลาวเปดการ
ประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระผูทรงเปนแรงบันดาลใจในการ
ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย” จากนั้น จะเปนการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “การพัฒนาสังคมแหงความเทาเทียมกันดวย ICT สําหรับผูสูงวัย” โดย คุณสมศรี หอมกันยา
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมและพัฒนาคลังความรู
สํานักสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การนําเสนอ เรื่อง “สื่อ
อิ น เทอร เ น็ ต กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู สู ง วั ย ”
ของ รศ.จั น ทนา ทองประยู ร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ เรื่อง “ชองวางทางดิจิตัลในการใชอินเทอรเน็ตของผูสูงอายุ” โดย
ผศ. พ.ต.ท.หญิง ดร. ศิริวรรณ อนันตโท สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การ
นําเสนอ เรื่อง “จุดเริ่มตนของผูสูงวัยที่ตองการเรียนรูคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต” โดย ครูเจี๊ยบ (สุธี
ป ของชมรมคอมพิวเตอรและ
รา จําลองศุภลักษณ) ผูสอนคอมพิวเตอรแกผูสูงวัยมากวา 10
อินเทอรเน็ตผูสูงวัย (OPPY) การนําเสนอ เรื่อง “การเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงวัยดวยไอซีที” โดย ผศ.
ดร.อรนุช สูงสวาง คณะพาณิชศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การนําเสนอ เรื่อง
“การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต”
โดย ทศพนธ นรทัศน ผู
ประสานงาน ชมรม ICT for All และการเปดเวทีใหกับผูเขาประชุมทุกทานไดการอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ “แนวทางสูการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี สารสนเทศและ
ความรูในประชากรผูสูงวัย และการขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบายสาธารณะดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การเรียนรูของผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ”
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ผลจากการประชุมในครั้งนี้ แมจะยังไมเห็น แนวทางที่ชัดเจนในการที่จะชวยใหผูสูงวัยสามารถ
เขาถึงคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงวัยในตางจังหวัดที่โอกาสเขาถึงคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตแทบจะเปนไปไมได แตผูเขารวมประชุมหลายทานตางก็ไดระดมความเห็นที่จะนําไปสู
การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิตัลในประชาการผูสูงวัย โดยมีประเด็นที่นาสนใจดังนี้
1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรขยายจํานวนศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชน
ใหเพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศ (รวมถึงการดูแลศูนยที่ตั้งแลวใหมีประสิทธิภาพ) และเพิ่มเปาหมายในการจัด
ฝกอบรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใหกับผูสูงวัยในป 2553 ใหมากกวา 200 คน เพราะตัวเลขนี้ นอย
มากๆๆๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูสูงวัยที่ตองการเรียนรูคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตทั่วประเทศ
2. การฝกอบรมอาสาสมัคร ICT ชุมชน หรือหมูบานทั่วประเทศ เพื่อออกไปชวยสอนหรือแนะนํา
การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใหกับผูสูงอายุ
3. การสงเสริมใหลูกหลานชวยสอนคอมพิวเตอรใหผูสูงวัยในครอบครัว ซึ่งเปนวิธีที่มีคาใชจายต่ํา
ที่สุดและมีความยั่งยืน สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันในครอบครัว แตปญหาที่พบคือลูกหลานมักจะ
มองวาผูสูงวัยไมมีความจําเปนตองรูเรื่องคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
4. สําหรับผูสูงวัยที่มีรายไดพอจายคาฝกอบรมคอมพิวเตอรได ซึ่งอยูที่หลักสูตรละประมาณ
2,500-3,500 บาท ก็สามารถเขารับการฝกอบรมกับสถาบัน หรือหนวยงานที่จัดฝกอบรมใหผูสูงวัยเปน
การเฉพาะได
5.
การจัดตั้งมูลนิธิ หรือองคกรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรการกุศล
ตางประเทศ เพื่อมาพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เชน การจัดฝกอบรม
การจัดหาคอมพิวเตอรราคาถูกแกผูสูงวัย เปนตน
6. การออกคายหรือจัดฝกอบรมคอมพิวเตอรใหผูสูงวัยของสถาบันการศึกษาในชวงปดภาคเรียน
7. การจัดวางโครงสรางพื้นฐานเพื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ตราคาถูกใหครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งที่
ประชุมก็ฝากความหวังไวกับเทคโนโลยี 3G และ Wi-Max ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้
8. การจัดทํารถอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ (Mobile) เคลื่อนที่ไปตามแหลงชุมชนตางๆ ในตางจังหวัด
คลายกับที่ทําในทวีปแอฟริกา วิธีนี้ก็ดูจะไมคอยไดผลในระยาว เสมือนหนึ่งการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
เพียงหนึ่งมือ แตในวันตอไปก็ไมมีอาหารใหรับประทานอีก แตอยางนอยก็นาจะชวยใหผูสูงวัยรับรูถึง
เทคโนโลยีและประโยชนของมัน
9. การดําเนินงานโครงการอินเทอรเน็ตตําบลในอดีตดูเหมือนจะเปนการลงทุนที่สูญเปลา เพราะ
ประชาชนไมสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดเลย
10. รัฐควรจัดบริการอินเทอรเน็ตแบบใหเปลา หรือมีคาใชจายที่เหมาะสม เชน เดียวกับกรณีของ
ไฟฟา ประปา
แมวาความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ เหลานี้ จะมีทั้งที่นาจะเปนไปไดและยากที่จะเปนไปได แต
อยางนอยก็ เ ปนแนวทางที่ จะกา วตอไปเพื่อแก ไ ขปญหาความเหลื่อมล้ํ าทางดิ จิตัล ที่มาพรอมกับ ยุ ค
สารสนเทศ (Information age) เปนปญหาที่มีความสําคัญและยิ่งใหญไมตางกับปญหาความยากจนเลย
ทีเดียว
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จากรายงานการวิ จั ย ความต อ งการการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชุมชนเมืองใน
สังคมยุคแหงการเรียนรู (2550-2551) ของวัทนี จันทรโอกุล, ผูอํานวยการกลุมแผนงาน สํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พบวา ความตองการเรียนรูของผูสูงวัยสาม
อันดับแรกไดแก การดูแลสุขภาพ ธรรมะในศาสนาที่นับถือ และการใชชีวิตอยูรวมกับสมาชิกในครอบครัว
ไดอยางมีความสุข ซึ่งองคความรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ เหลานี้มีอยูอยางมากมายในอินเทอรเน็ต จึงเปน
โอกาสอันดีที่จะสรางโอกาสใหผูสูงวัยไดเขาถึงองคความรูเหลานั้นทางเครือขายอินเทอรเน็ต
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ตระหนักถึงความตั้งใจและ
กระหายใครรูในการเรียนคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของผูสูงวัย แมชมรมฯ จะเปนเพียงองคกรภาค
ประชาชนเล็กๆ ที่ไมมีงบประมาณ แตเราจะพยามอยางที่สุดในการจัดฝกอบรมคอมพิวเตอรใหกับผูสูง
วัยที่สนใจ ในหลักสูตรคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเบื้องตน โดยมีเปาหมายใหผูสูงวัยสามารถใชงาน
เว็บไซตและสืบคนขอมูลทางเว็บไซตได การรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) การใชอินเทอรเน็ต
อยางปลอดภัย และการเลือกซื้อคอมพิวเตอรและแพ็คเกจเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่เหมาะสม คาดวาจะใช
เวลาในการอบรมประมาณ 3 วัน ซึ่งอาจจะขอใหผูสูงวัยที่เขาอบรมชวยออกคาใชจายเพื่อเปนคาอาหาร
กลางวัน อาหารวาง และคาเอกสารคูมือฝกอบรม คาดวาจะจัดไดในชวงเดือนพฤษภาคม 2553 ผูที่สนใจ
ติดตามขาวสารของชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (ICT for All Club)
ไดที่ www.ictforall.org

