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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ทรงใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนพระองคในการทรงงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

“เดี๋ยวนี้ เด็กๆ อายุ 10 ขวบ เลนคอมพิวเตอรเปนอยางนี้ ขาพเจาก็รูสึกวามีปมดอยขึ้นมาวาเลน
คอมพิวเตอรไมเปน
...แลววันหนึ่ง ก็มีคนหนึ่ง เอาคอมพิวเตอรมาใหบอกวา อันนี้ เขียนดนตรี ก็เลยรับเอาไว ที่จริง
รับเอาไวเขาไมไดใหเพราะวาไปซื้อมาก็เงินของเราเอง เราซื้อเราก็ยังกลัว มองดูแลวไมรูจะทํายังไง
แตถึงตอนปใหม กอนปใหม นิดหนึ่ง ก็เอาคอมพิวเตอรขึ้นไปตั้งในหองทํางานแลวก็จิ้มไป เขาบอกวา
เขียนหนังสือได เขียนรูปได ก็เริ่มลองเขียนหนังสือ ก็เขียนสําหรับอวยพรปใหมเปนบัตร ส.ค.ส. แลวก็
เขียนไปๆ เออ... ออกมาได เขียนออกมาเปนตัวได ก็แปลกดี"
_________________________________________________________________________________________
กระแสพระราชดํารัสโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชทานแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา
ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2530

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ทรงใชวิทยุสื่อสาร ในระหวางการเสด็จพระราชดําเนินดวยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง
เพื่อตรวจสภาพน้ําทวมบริเวณทุง พระโขนง และทุงลาดพราว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2526

"การสื่อสารเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งในการพัฒนาสรางสรรคความเจริญกาวหนา รวมทั้ง
รั ก ษาความมั่ น คงและความปลอดภั ย ของประเทศด ว ย ยิ่ ง ในสมั ย ป จ จุ บั น ที่ ส ถานการณ ข องโลก
เปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะ การติดตอสื่อสารที่รวดเร็วทันตอเหตุการณ ยอมมีความสําคัญมากเปนพิเศษ
ทุ กฝ ายและทุ กหนา ยงานที่ เ กี่ ยวข อง กั บการสื่อ สารของประเทศ จึ ง ควรจะไดร วมมื อกั นดํ าเนิ นงาน
และประสานผลงานกันอยางใกลชิด และสอดคลอง
สํ า คั ญ ที่ สุ ด ควรจะได พ ยายามศึ ก ษาค น คว า วิ ช าการและเทคโนโลยี อั น ทั น สมั ย ให ลึ ก และ
กวางขวาง แลวพิจารณาเลือกเฟนสวนที่ดีมีประสิทธิภาพแนนอนมาปรับปรุงใชดวยความฉลาดริเริ่ม
ให พ อเหมาะพอสมกั บ ฐานะและสภาพบ า นเมื อ งของเรา เพื่ อ ให กิ จ การสื่ อ สารของชาติ ไ ด พั ฒ นา
อย า งเต็ ม ที่ และสามารถอํ า นวยประโยชน แ ก ก ารสร า งเสริ ม เศรษฐกิ จ สั ง คม และเสถี ย รภาพ
ของบานเมืองไดอยางสมบูรณแทจริง"
_________________________________________________________________________________________
กระแสพระราชดํารัสโปรดเกลาฯ พระราชทานเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา 100 ป กรมไปรษณียโทรเลข
และวันสื่อสารแหงชาติ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2526
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2526

คํานํา
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน หรือ Information and
Communication Technology for All Club (ICT for All Club) กอตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2550 เพื่อเปน
องคกรภาคประชาชนในการขับเคลื่อนเชิงวิชาการ เพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและความรู (Digital Divide) ในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูดอยโอกาส คนพิการและ
ผูสูงอายุ ภายใตปณิธาน “การสรางความเทาเทียมกัน ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :
Reach The Unreached and Bridge The Digital Divide”
กิ จ กรรมสํ า คั ญ ยิ่ ง กิ จ กรรมแรกของชมรมฯ คื อ การจั ด ปาฐกถาทางวิ ช าการเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดย ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
ผูซึ่งไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงอินเทอรเน็ตไทย เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2550 ระหวางเวลา 13.3015.00 น. ณ หองประชุมโรงเรียนศรีสังวาลย ถนนติวานนท ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังวัดนนทบุรี
มีคณะครูโรงเรียนศรีสังวาลย ผูบริหาร เจาหนามูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวัลย จํานวนกวา 80 คน เขารวมรับฟงการปาฐกถาใน
ครั้งนี้
กิจกรรมถัดมาไดแกการจัดปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาท
ดานการสื่อสาร” โดย พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ (VR-001/HS1BA) ที่ปรึกษามูลนิธิพระดาบส
และอดีตอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข เมื่อวันศุกรที่ 21 ธันวาคม 2550 ระหวางเวลา 13.00-15.30 น. ณ
สมาคมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ มีผูเขารวมรับฟงจํานวน 30 ทาน ประกอบดวย
นักวิทยุสมัครเลน ขาราชการ นักวิชาการ ประชาชนที่สนใจในแวดวงการสื่อสาร จํานวน 10 ทาน และกลุม
ผูสูงอายุ จํานวน 20 ทาน และเมื่อเสร็จสิ้นการปาฐกถาทางวิชาการ ชมรมฯ ไดมอบรายไดจากการจัดงานผาน
พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ ที่ปรึกษามูลนิธิพระดาบส จํานวน 10,080.00 บาท แกมูลนิธิพระดาบส
เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการชวยเหลือผูดอยโอกาสทางการศึกษาตอไป
ในลําดับตอมาชมรมฯ ก็ไดจัดกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
“การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต” ในวันเสารที่ 30 พฤษภาคม 2552
เวลา 09.30 -16.00 น. ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส เฟส 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการ เรื่อง “แนวทางสูการเขาถึงผูสูงวัยที่ยังเขาไมถึงคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
ICT for All Symposium on “Reach The Unreached And Bridge The Digital Divide for Elderly

People”
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2552 เวลา 12.30-17.00 น. ณ หองบรรยาย 1 หนวยประสานงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร
สําหรับรูปแบบการดําเนินงานของชมรมนั้น เนื่องจากชมรมใหความสําคัญดานความเสมอภาค
ดังนั้น การดําเนินงานของชมรมจึงไมมีโครงสรางการบริหารงาน จะมีเพียงผูประสานงาน คือ นายทศพนธ
นรทัศน (HS4HNL) โดยชมรมฯ เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคน หรือแมคนที่ไมไดเปนสมาชิกเขามามีสวนรวม
ในการร ว มคิ ด ร ว มทํ า ร ว มตั ด สิ น ใจและเป น เจ า ของในการดํ า เนิ น กิ จ กรรม โดยใช เ ว็ บ ไซต
www.ictforall.org และจดหมายอิเล็กทรอนิกส info@ictforall.org รวมถึงวารสาร หนังสือพิมพ และ
เว็บไซตตางๆ เปนสื่อในการประชาสัมพันธและประสานการทํางานระหวางกัน
ต อ งขอบคุ ณ ทุ ก ๆ ท า นที่ ไ ด มี ส ว นช ว ยให ช มรมฯ สามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมมาได จ นถึ ง ทุ ก วั น นี้
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณสุวิมล เชื้อชาญวงศ นักวิชาการอิสระ ที่เปนกําลังใจและใหการชวยเหลือสนับสนุน
ชมรมฯ ดวยดีเสมอมา รวมทั้งเปนธุระในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ดวย

ทศพนธ นรทัศน
ผูประสานงานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารเพือ่ ความเทาเทียมกัน

สุวมิ ล เชื้อชาญวงศ
นักวิชาการอิสระ

thossaphol@ictforall.org

ablog1951@gmail.com
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ตามรอยพระยุคลบาท 80 พรรษา

ในหลวงกับ IT

ทศพนธ นรทัศน
hs4hnl@msn.com

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระผูนําและจุดประกายวงการคอมพิวเตอรในประเทศไทย

5 ธั น วาคม 2550 เป น วั น คล า ยวั น พระราชสมภพ “พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช” เปนโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระมหากษัตริยผู
ทรงพระคุณอันประเสริฐตอสังคมไทย ทรงเปนแบบอยางอันดีงามในการดําเนินชีวิตและแบบอยางในการ
เสียสละประโยชน สวนตนเพื่ อประโยชนสวนรว ม ดังพระปฐมบรมราชโองการที่ท รงตั้งเป นพระราช
สัตยาธิษฐานวา "เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม" เมื่อวันที่
5 พฤษภาคม 2493 พระองคทานทรงใชพระอัฉริยภาพในหลากหลายดานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิติของ
พสกนิกรชาวไทยใหอยูเย็นเปนสุขดวยวิถีชีวิตแบบพอเพียงอันเปนคําสอนที่ไดพระราชทานไว โดยหนึ่ง
ในพระอัจฉริยภาพที่สมควรยกมากลาวอางเพื่อเปนเครื่องระลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชา
สามารถ ไดแกพระอัฉริยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) พระองคทาน
ทรงเปนผูนําและผูจุดประกายในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใชเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อใหพสกนิกรทุกหมูเหลาเกิดความผาสุขโดยถวนหนา
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พระอัฉริยภาพดานไอที (IT)
ดังเปนที่ประจักษกันโดยทั่วไปแลววาเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มาเปนระยะเวลากวา 4 ทศวรรษ นับเนื่องแตพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเสด็จประภาสโรงงานคอมพิวเตอรใหญของไอบีเอ็มที่ซิลิคอน
วอลเล ย มลรั ฐ แคลิ ฟ อร เ นี ย สหรั ฐ อเมริ ก า เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม 2503 เพื่ อ จุ ด ประกายให ว งการ
คอมพิ ว เตอร ข องประเทศไทยคิ ด ถึ ง การใช ค อมพิ ว เตอร เ พื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของชาติ ใ ห
ทัดเทียมประเทศที่เจริญแลว1
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระวิสัยทัศนที่ยาวไกลในการใช เทคโนโลยีเ พื่อพั ฒนา
คุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยมาเปนระยะเวลาอันยาวนานนับเนื่องกวา 61 ป แหงการครองสิริราช
สมบัติ และกวา 80 พรรษาแหงพระชนมายุ ทรงเล็ งเห็นความสําคั ญของเครื่องมือเทคโนโลยีต างๆ
โดยเฉพาะดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรงสนับสนุนใหมีการคนควาในทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร ทรงศึกษาคิดคนสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผลขอมูลตางๆ ดวย
พระองคเอง ทรงประดิษฐรูปแบบตัวอักษรไทย ที่มีลักษณะงดงามเพื่อแสดงผลบนจอคอมพิวเตอรและ
เครื่องพิมพ ทรงใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อประดิษฐบัตร ส.ค.ศ. พระราชทานพรแกพสกนิกรชาวไทยใน
โอกาสวันขึ้นปใหมเปนประจําทุกป ทรงพระราชทานทุนทรัพยสวนพระองค พระราชดําริและพระบรมราช
วินิจฉัยในการออกแบบและจัดทําโปรแกรมพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร (โปรแกรมนี้วา BUDSIR:
Buddhist Scriptures Information Retrieval) รวมทั้งมีพระราชวิจารณในการออกแบบโปรแกรมสําหรับ
สืบคนขอมูลดังกลาว ทรงเปนผูนําการพัฒนาพหุสื่อ(Multimedia) อาทิเชน การทําใหคอมพิวเตอรพูด
ภาษาไทยไดชัดขึ้น ตลอดจนทรงใชคอมพิวเตอรในการบันทึกพระราชกรณียกิจตางๆ และทรงติดตั้ง
เครือขายสื่อสารคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนพระราชกรณียกิจตางๆ เปนตน
หากยอนไปเมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2529 ม.ล.อัศนี ปราโมช ไดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมค
อินทอซพลัส ซึ่งเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย พระองคทานจึงทรง
ใช เ ครื่ องคอมพิว เตอร ดวยพระองคเองเป นครั้งแรก ดั งพระราชดํารัส (ซึ่งพระราชทานแก นักศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2530) ความวา2
“เดี๋ยวนี้ เด็กๆ อายุ 10 ขวบ เลนคอมพิวเตอรเปนอยางนี้ ขาพเจาก็รูสึกวามีปม
ดอยขึ้นมาวาเลนคอมพิวเตอรไมเปน
...แลววันหนึ่ง ก็มีคนหนึ่ง เอาคอมพิวเตอรมาใหบอกวา อันนี้ เขียนดนตรี ก็เลยรับ
เอาไว ที่จริงรับเอาไวเขาไมไดใหเพราะวาไปซื้อมาก็เงินของเราเอง เราซื้อเราก็ยังกลัว มองดูแลว
ไมรูจะทํายังไง แตถึงตอนปใหม กอนปใหม นิดหนึ่ง ก็เอาคอมพิวเตอรขึ้นไปตั้งในหองทํางานแลว
1

2

ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “พระอัจฉริยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ” จัดโดย โรงเรียนเทพศิรินทร ณ
หองประชุม ชั้น 8 อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร วันจันทรที่ 16 ตุลาคม 2549. หนา 9.
พระราชอัจฉริยภาพดานคอมพิวเตอร ในหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 72 พรรษา มหาราชา. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดงานวันสื่อสารแหงชาติ, 2542 หนา 67.
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ก็จิ้มไป เขาบอกวาเขียนหนังสือได เขียนรูปได ก็เริ่มลองเขียนหนังสือ ก็เขียนสําหรับอวยพรปใหม
เปนบัตร ส.ค.ส. แลวก็เขียนไปๆ เออ... ออกมาได เขียนออกมาเปนตัวได ก็แปลกดี”
ส.ค.ส.พระราชทาน เป น บั ต รส ง ความสุ ข ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงประดิษฐขึ้นดวย
พระองคเอง เพื่อพระราชทานแกพ สกนิกรชาวไทย
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม เปนประจําทุกป (ยกเวน
พ.ศ. 2548)
ใน วั น ส ง ท า ย ป เ ก า ต อ น รั บ ป ใ หม ของทุ ก ป
(31 ธันวาคม) พระองคทาน จะทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานพร เนื่องในโอกาสขึ้นปใหม ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศนทุกสถานี
เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น จึงได ทรงเริ่ มตน ประดิษ ฐ
ส.ค.ส.พระราชทาน ด ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ส ว น
พระองค และทรงพิมพดวยเครื่องพิมพ (Printer) แลว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ พระราชทานไปยั ง
หนวยงานตางๆ

ดร.บวร ปภัสราทร3 ไดเคยเลาไวในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน
ทอดพระเนตรนิทรรศการทางเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2534 ซึ่งขณะนั้นเทคโนโลยี คอมพิวเตอรยังไมพัฒนามากอยางเชนในปจจุบัน ว า “พระองคทานได
พระราชทานคําแนะนําและคําวิจารณที่เปนประโยชนตองานในวันนั้นอยางยิ่ง รวมทั้งยังไดทรงแนะนําวา
คอมพิวเตอรตอไปจะเปนเครื่องมือสื่อสารหนึ่งในชีวิตประจําวัน โดยคอมพิวเตอรจะทําหนาที่ไดสมบูรณ
ก็เมื่อสามารถสงภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) ที่เหมือนภาพจริงไดควบคูไปกับ การับ-สง
สัญญาณเสียงในเวลาเดียวกัน และตองมีขีดความสามารถในการลําเลียง ขอมูลระหวางคอมพิวเตอรได
อยางรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ตางๆ อยางทั่วถึง ซึ่งคําแนะนําที่พระองคทรงพระราชทานในครั้งนั้น ก็
คือ แนวคิดพื้นฐานของ Information Super Highway ซึ่งทรงพระราชทานในเหตุการณที่เกิดขึ้นเกือบหา
ปมาแลว (นับจาก พ.ศ. 2539-ผูเขียน) ซึ่งขณะนั้นไมมีใครคิดวาจะสามารถชมภาพยนตรและสนทนาผาน
เครื่องคอมพิวเตอรได และขณะนั้นก็ยังไมมีใครคิดวาเครือขาย Internet จะขยายตัวทั้งดานความเร็วใน
การรับ-สงขอมูล และพื้นที่ครอบคลุมอยางกวางขวางเชนในปจจุบัน ซึ่งความคิดเหลานี้เกิดขึ้นเมื่อเพียง
สองสามปที่ผานมาเทานั้น (อินเทอรเน็ตเริ่มมีใชงานในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 25304)
และยังทรงรับสั่งชี้แนะแนวทางการพัฒนาโครงการ Network Conference ใหเพิ่มขีด
ความสามารถในการบีบอัดขอมูลใหเล็กลง เพื่อจะไดสามารถรับสงภาพเคลื่อนไหวไดเหมือนจริง ซึ่งก็คือ
หลักการที่ใชกันอยูในระบบ Multimedia PC ในระยะสองสามปที่ผานมานี้ (นับจาก พ.ศ. 2539-ผูเขียน)
และไดพระราชทานแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดขนาดของฮารดแวรลงมาบรรจุใน Microchip เพื่อให
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บวร ปภัสราทร อางถึงใน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 72 พรรษา มหาราชา. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแหงชาติ,
2542 หนา 76-77.
4
ศรีศักดิ์ จามรมาน, ศาสตราจารย. ผลกระทบของอินเทอรเน็ตตอสังคมไทย. กรุงเทพฯ : เครือขาสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสถาน, 2550. หนา 24.
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อุปกรณตางๆ มีขนาดเล็กลงสะดวกตอการใชงานในลักษณะเคลื่อนที่ (Mobile) ซึ่งก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นแลว
ในการประดิษฐเครื่องคอมพิวเตอร Notebook”
ในเวลาตอมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมเพียงแตทรงงานดวยคอมพิวเตอรเทานั้น หากแต
ทรงสนพระทัยในการศึกษาเทคนิคการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรชนิดตางๆ บางครั้งไดทรงเปด
เครื่องคอมพิวเตอรออกดูระบบภายในเครื่องดวยพระองคเอง ทรงปรับปรุง Software ใหมขึ้นมาใชเอง
และบางครั้งทรงแกไขปรับปรุง Software ในเครื่อง เชน โปรแกรมภาษาไทย CU Writer ใหเปนไปตาม
พระราชประสงค (โปรแกรมประมวลคํา-Word Processor ในชวงที่ประเทศไทยเพิ่งมีการใชคอมพิวเตอร
สวนบุคคล (PC) อยางแพรหลาย ซึ่งพัฒนาโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) เมื่อมีปญหาไวรัสในเครื่อง
คอมพิวเตอรเกิดขึ้น พระองคทานทรงหวงวาไวรัสจะทําลายขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรได ดังนั้น เมื่อ
ทรงใชงานเครื่องคอมพิวเตอรจึงทรงระมัดระวังมาก และทรงเก็บ (Copy) ขอมูลไวหลายชุด5

ที่มา : www.osknetwork.com
หองทรงงานของ “ในหลวง” หองทรงงานนี้ อยูใกลหองพระบรรทมบนชั้น 3 ของพระตําหนักเปนหองเล็กๆ ขนาด 3 x 4 เมตร
ภายในหองมีวิทยุ โทรทัศน โทรสาร โทรศัพท คอมพิวเตอร เทเล็กซ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณอากาศ และอื่นๆ อยางครบวงจร
ผนังหองโดยรอบเปนแผนที่ทางอากาศแสดงถึงพื้นที่หมูบาน แมน้ํา ภูเขาและปาอยางละเอียด หองทรงงานของในหลวงในความคิดของคน
ทั่วไป อาจจะมีโตะ พระอักษร พระเกาอี้ที่โกเก แตแทจริงแลวหาเปนเชนนั้นไม6

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ยั ง สนพระทั ย และทรงพระปรี ช าสามารถในด า น
อิ น เทอร เ น็ ต ดั ง ที่ ศาสตราจารย ดร.ศรี ศั ก ดิ์ จามรมาน ได ก ล า วไว ว า “ผู เ ขี ย นได รั บ ทราบจาก
ขาราชบริพารวา ทรงใชอินเทอรเน็ตอยูบอยมากจนอาจจะกลาวไดวา ทรงพระปรีชาสามารถใน
ดานอินเทอรเน็ตไมนอยกวาผูใดในประเทศไทย”7 นับไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ทรงเปน
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พระราชอัจฉริยภาพดานคอมพิวเตอร ในหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 72 พรรษา มหาราชา. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดงานวันสื่อสารแหงชาติ, 2542 หนา 76.
6
แถมสิน รัตนพันธุ. ใกลเบื้องพระยุคคลบาท. พิมพครั้งที่ 25. กรุงเทพฯ : รวมดวยชวยกัน, 2549. หนา 236.
7
ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน , อางถึงใน หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 72 พรรษา มหาราชา. กรุงเทพฯ :
คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแหงชาติ, 2542 หนา 77-78.
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ผูนําและจุดประกายวงการคอมพิวเตอรในประเทศไทยอยางจริงจัง”8 สมิทธ ธรรมสโรช9 อดีต
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ไดเคยกลาวไววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงศึกษาลักษณะอากาศโดย
ใชขอมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายทุกวัน รวมกับขอมูลจากตางประเทศที่พระองค
ทรงเลือกเองจากระบบสื่อสารตางๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม เชน ใชคอมพิวเตอรเรียกขอมูลจาก
เครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อพยากรณและวิเคราะหลักษณะอากาศและผลกระทบที่มีตอประเทศไทยทุกวัน
โดยเฉพาะในชวงที่มีสภาวะอากาศผิดปกติ เชน มีพายุไตฝุน หรือพายุไซโคลนพัดผาน หรือมีผลกระทบ
ตอประเทศไทย พระองคจะทรงขอลักษณะอากาศเพิ่มเติม เชน แผนที่อากาศชั้นบน ลมในระดับตางๆ
และจะทรงติดตามอยางใกลชิด บางครั้งจะพระราชทานใหคําแนะนําชี้แจงใหทราบวา เสนทางของพายุ
นาจะมีแนวโนมไปทางใด จะมีผลกระทบตอภาคใดสวนใดของประเทศ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้เปนประโยชน
อยางสูงยิ่งตอกรมอุตุนิยมวิทยา
แมในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมายุมากแลว พระองคทานก็ยังคงใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเสมอมามิ ไ ด ข าด นั บ ได ว า เป น ความโชคดี ยิ่ ง ของพสกนิ ก รชาวไทยที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนผูนําดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาความกาวหนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ดวยพระองคเอง โดยทรงเนนถึงการประหยัดและการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ นํามาซึ่งความรมเย็นเปนสุขของพสก
นิกรชาวไทยโดยถวนหนา
อนึ่ง พสกนิกรชาวไทยสามารถรวมชื่นชมพระอัจฉริยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดในงาน Bangkok International ICT EXPO 2007
(www.bangkokictexpo.com) ระหวางวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณ
สวนแสดงนิทรรศการ The King Pavilion ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร
ชาเลนเจอร 2-3

เว็บไซตเฉลิมพระเกียรติ
ด ว ยสํ า นึ ก พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงมี ต อ ชาติ ไ ทย
หนวยงานทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและภาคประชาชน ไดรวมกันจัดทําเว็บไซตเฉลิม
พระเกียรติพระองคทาน โดยนําเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส
ที่ไดพระราชทานไวในโอกาสตางๆ อันเปนชองทางใหพสกนิกรชาวไทยและชาวตางชาติ ไดรวมชื่นชมใน
พระบารมีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทานไดทรงอุทิศใหกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวไทย มาเปนระยะเวลากวา 6 ทศวรรษ ดังปรากฏในเว็บไซตเฉลิมพระเกียรติ ตอไปนี้
เปนอาทิ
www.80thbirthdayanniversary.go.th ศูนยประชาสัมพันธการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

• www.kanchanapisek.or.th
8

เครือขายกาญจนาภิเษก

ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน , อางถึงใน หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 72 พรรษา มหาราชา. กรุงเทพฯ :
คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแหงชาติ, 2542 หนา 66.
9
สมิทธ ธรรมสโรช อางถึงใน พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย. กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม, 2545. หนา 146.
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• www.chaipat.or.th มูลนิธิชัยพัฒนา
• www.rdpb.go.th สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
• www.palaces.thai.net สํานักพระราชวัง
• kanchanapisek.or.th/kp15/index.html สํานักราชเลขาธิการ
• www.most.go.th/fatheroftechnology/ พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
• th.wikipedia.org/wiki/KingBhumibol พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
• www.bangkokpost.net/king/ H.M. King Bhumibol Adulyadej
• www.prd.go.th/80th/first.php
• technology.thai.net/Telecommunication.html
• www.iloveking.net
• www.ourking.net

รวมใจถวายพระพรออนไลน
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พสกนิกรชาวไทย
ทุกทานสามารถรวมถวายพระพรและตั้งปณิธานในการทําความความดีเพื่อพอแหงแผนดินพระองคนี้ ได
ทางเว็บไซตตางๆ ดังตอไปนี้
• www.80thbirthdayanniversary.go.th ศูนยประชาสัมพันธการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

• www.dopa.go.th/bless_king/ กรมการปกครอง
• www.belovedking.com มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
• www.prd.go.th/kingrama/index.html กรมประชาสัมพันธ

ทายที่สุดนี้ ผูเขียนขอเชิญชวนผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพสกนิกรชาวไทย
ทุกหมูเหลา ไดเดินดําเนินรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ในอันที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเปน
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และรวมใจกันทําความดี ดํารงชีวิตดวยความพอเพียงตามหลัก
คําสอนที่พระองคทานไดทรงพระราชทานไว เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และรวมถวายพระพรชัย
มงคล ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณแข็งแรง เปนมิ่งขวัญและศูนยรวมใจ
ของไทยทั้งชาติ ตราบกาลนานเทอญ ..ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา..ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

การปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทดานการสื่อสาร”
เรียบเรียงโดย ทศพนธ นรทัศน, HS4HNL
hs4hnl@msn.com

ที่มา: http://region2.prd.go.th/king/picture/index.htm
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พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ (VR-๐๐๑/HS1BA) ที่ปรึกษามูลนิธิพระดาบส และอดีต
อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข (ซึ่งปจจุบันทานอายุ ๘๑ ป) ไดแสดงปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทดานการสื่อสาร” เมื่อวันศุกรที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ระหวาง
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ สมาคมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เลขที่ ๑๒๘
อาคารพญาไทพลาซา ชั้น ๖ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ การปาฐกถาในครั้งนี้ จัดโดยโครงการ
and
จั ด ตั้ ง ชมรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ ความเท า เที ย มกั น (Information
Communication Technology for All Club: ICT for All Club) ซึ่งนายทศพนธ นรทัศน (HS4HNL) เปนผู
ประสานงานโครงการ มีผูเขารวมรับฟงจํานวน ๓๐ ทาน ประกอบดวย นักวิทยุสมัครเลน วิทยุอาสาสมัคร
ขาราชการ นักวิชาการ ประชาชนที่สนใจในแวดวงการสื่อสาร จํานวน ๑๐ ทาน และกลุมผูสูงอายุ จํานวน
๒๐ ทาน บุคคลสําคัญดานการสื่อสารโทรคมนาคมที่เขารวมรับฟงในครั้งนี้ อาทิเชน อาจารยอุดม จะโน
ภาษ พั น ตํ า รวจเอก อาทิ ต ย อิ น ทเวคิ น รองผู บั ง คั บ การกองตํ า รวจสื่ อ สาร คุ ณ สมจิ ต จุ ฬ ารั ต น
ผูอํานวยการสมาคมโทรคมนาคมแห งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สมณะบินกาว อิทธิภาโว
(HS7OEO) พันตํารวจโท เรวัต หัสเสนะ วิศวกรไฟฟาสื่อสาร (สบ๓) กลุมงานระบบวิทยุ นางสาวปรียา
จิตต วงศนาค หัวหนาฝายวิชาการสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ผูเขารับ
ฟงทุกทานไดรวมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
ตอกิจการสื่อสารของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยุสื่อสาร พระองคทานทรงนําการสื่อสารมา
ประยุกตใชเพื่อเปนเครื่องมือในการสรางความรมเย็นแกพสกนิกร ทรงมุงมั่นศึกษาอยางจริงจัง ทรง
ทดลองปฏิบัติจนรูแจง และพระราชทานคําแนะนําแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่
ผานมา การปาฐกถาในครั้งนี้ เปนการถายทอดความทรงจําในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทานมีตอ
กิจการสื่อสารใหชนรุนหลังไดรับทราบและดําเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทอันงดงามนั้น
พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ ไดกลาววา ภายหลังจากที่ทานไดเขาปฏิบัติหนาที่นายตํารวจ
ราชสํานักเวรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ทานก็ไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่สนองพระเดชพระคุณในดานการสื่อสาร
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โทรคมนาคม และงานดานอื่นๆ อยางใกลชิดมาโดยตลอด และเปนที่ประจักษชัดวาในดานการสื่อสาร
นั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงตระหนักในความสําคัญของการสื่อสาร
เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศ ดานความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
ดังกระแสพระราชดํารัสที่พระราชทานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ๑๐๐ ปกรมไปรษณียโทรเลข
และวันสื่อสารแหงชาติ ๔ สิงหาคม ๒๔๒๖ ความตอนหนึ่งวา "..การสื่อสารเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งอยาง
หนึ่งในการพัฒนาสรางสรรคความเจริญกาวหนา รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ประเทศดวยยิ่งในสมัยปจจุบันที่สถานการณของโลกเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะ การติดตอสือ่ สารที่
รวดเร็วทันตอเหตุการณยอมมีความสําคัญมากเปนพิเศษ.."
ดวยพระบารมีปกเกลาปกกระหมอมของพระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระราชทาน
กระแสพระราชดําริ คําแนะนําตางๆ อันเกิดจากพระอัจฉริยภาพและผลการศึกษาคนควาของพระองคใน
ดานการสื่อสารทางวิทยุและโทรคมนาคม แกหนวยงานของตํารวจ ทหารทุกเหลาทัพ หนวยราชการ
รัฐวิสาหกิจ นักวิทยุอาสาสมัคร วิทยุสมัครเลน เพื่อใหการสื่อสารของขายสื่อสารนั้นๆ มีประสิทธิภาพและ
บังเกิดประโยชนสูงสุด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเปยมดวยพระอัจฉริยภาพในการบริหารความถี่วิทยุ โดย
พระองค ท า นริ เ ริ่ ม จั ด สรรความถี่ วิ ท ยุ ที่ ท รงใช ง านเป น การส ว นพระองค ม าตั้ ง แต ต น และที่
กรมไปรษณียโทรเลขไดทูลเกลาฯ ถวายความถี่เพิ่มเติมมาสมทบภายหลังในลักษณะกลุมความถี่ ในกลุม
ความถี่วิทยุดังกลาว พระองคทานไดทรงแยกแยะซอยลงเปนชองความถี่ใชงานดานตางๆ ตามพระราช
ประสงค อาทิ ขายการสื่อสาร พอ.สว. ขายการสื่อสารในเขตพระราชฐานของสํานักพระราชวัง เปนตน
กอนที่จะทรงกําหนดและจัดสรรความถี่วิทยุสวนพระองคไปใชงานดังกลาว พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว จะทรงตรวจสอบการรบกวนที่อาจจะเกิดขึ้นในชองความถี่นั้นๆ กอน ทั้งที่มาจากภายนอก
และที่จะเกิดขึ้นเองภายในหนว ย เมื่ อตองทํางานรวมกับเครื่องวิทยุในขายอื่นๆ ไดทรงกําหนดช อง
ความถี่ไวเพื่อทําหนาที่ปองกันการรบกวนที่อาจจะเกิดจากชองความถี่ใกลเคียง (Guard Band) ไวดวย
ทุกครั้ง
พระราชวินิจฉัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปนผลจากการศึกษา
ทดลองคนควาของพระองคทาน และไดทรงพระกรุณาพระราชทานสังเกตมาใหแก พลตํารวจสุชาติ เผือก
สกนธ คือ คุณลักษณะในการแผกระจายคลื่นวิทยุที่แผกระจายออกไปในอากาศ ซึ่งเชื่อมโยงกับขีด
ความสามารถในการทํางานของสายอากาศ และเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการสื่อสารทางวิทยุ จากผลการ
ทดลองคนควาดวยพระองคเอง และที่ไดทรงพระกรุณาใหพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ เขารวมในการ
ทดลองดวยนั้น พบวา สัญญาณคลื่นวิทยุที่ใชความถี่ตั้งแตยานความถี่สูงมาก (VHF) ขึ้นไปนั้น จะมี
อาการจางหาย (Fading) ในชวงเวลาหลังเที่ยงคืนไปแลว โดยจะทวีความรุนแรงมากขึ้นไปโดยลําดับ
จนถึงเวลารุงแจง
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา คนควา ทดลองของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในกรณีนี้ มิใช
บังเกิดผลเปนความรูและประสบการณเกี่ยวกับเรื่องอาการจางหายแตเพียงอยางเดียว แตไดชี้นําใหเกิด
แนวความคิดไปถึงเรื่อง การออกแบบระบบถายทอดสัญญาณวิทยุที่ทํางานดวยความถี่ตั้งแตยาน VHF

๔
ขึ้นไป หรือ ระบบรีพีทเตอร (Repeater) เพื่อเพิ่มรัศมีการทํางานใหไกลยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนั้น ไดเริ่มมี
การนํามาใชในกิจการถายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน และระบบวิทยุไมโครเวฟซึ่งใชเปนสื่อนําสัญญาณ
ของวงจรทางไกลขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยจากสวนกลางไปยังสวนภูมิภาคกันบางแลว
ดังนั้น ถึงแมวาเครื่องสงวิทยุที่นํามาใชในระบบรีพีทเตอรจะมีกําลังไมสูงมาก แตก็จําเปนตองมีการจัด
แผนความถี่วิทยุใชงานภายในระบบใหเหมาะสมเพื่อปองกันการรบกวนระหวางสถานีรีพีทเตอรภายใน
ระบบที่ใชความถี่เดียวกันซึ่งเปนเหตุใหการทํางานของระบบตองหยุดชะงักไมสามารถติดตอสื่อสารแบบ
สองทิศทางได ที่เรียกกันวา “รีพีทเตอรคาง”
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังไดทรงเขารวมขายสื่อสารของตํารวจ โดยพระองค
ทานทรงใชวิทยุสื่อสารสวนพระองคในการเฝาฟงและติดตอกับขายสื่อสารของตํารวจ ทําใหพระองคทาน
ทรงทราบขาวและรายงานเหตุการณตางๆ เชน ขาวโจรกรรม อัคคีภัย การจราจร ไดทุกระยะ โดย
พระองคทานทรงใชสัญญาณเรียกขานประจําพระองควา “กส.๙” ตามที่ พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ
ไดทูลเกลาถวายเพื่อทรงใชงานในขายสื่อสารของตํารวจ ซึ่งพระองคก็ไดทรงใชสัญญาณเรียกขานนี้มา
จวบจนทุ ก วั น นี้ พระองค ท า นทรงติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ พนั ก งานวิ ท ยุ ป ระจํ า หน ว ยตํ า รวจต า งๆ อย า ง
คลองแคลวไมถือพระองค ทรงจดจําสัญญาณเรียกขานประจําตัวบุคคลและหนวยงานตางๆ ภายในขาย
ประมวลสั ญ ญาณวิ ท ยุ หรื อ โค ด “ว.” และระเบี ย บปฏิ บั ติ อื่ น ๆ ภายในข า ยได อ ย า งแม น ย่ํ า วิ ธี ก าร
ติดตอสื่อสารภายในขายวิทยุไมวาจะเปนขายใดก็ตาม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงปฏิบัติโดยใช
วาจาที่สุภาพและเครงครัดตอวินัยในการสื่อสารเปนอยางยิ่ง อาทิเชน การติดตอในขายการสื่อสารตํารวจ
ไดมีการกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติไววา สถานีวิทยุ หรือบุคคลที่เปนลูกขาย จะติดตอระหวางกันโดยตรง
ในขายการสื่อสารไมได จําเปนตองไดรับอนุญาตจากศูนยควบคุมขายกอนทุกครั้ง ก็จะทรงปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัตินั้น หรือหากในกรณีที่เปนเรื่องราวที่จะตองใชระยะเวลาในการติดตอนานเปนพิเศษ
พระองคจะไมทรงใชชองสัญญาณความถี่กลาง ซึ่งเปนชองฉุกเฉินดวย โดยจะแจงใหคูสถานีเปลี่ยนไปใช
ชองสัญญาณความถี่อื่นแทน
มีอยูครั้งหนึ่งเปนเวลายามดึก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงติดตอกับพนักงานวิทยุ
ประจําสถานีตํารวจภูธรแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี โดยทรงใชชองสัญญาณความถี่วิทยุของหนวยงานนั้น
โดยตรง เพื่อพระราชทานคําแนะนําขอปฏิบัติที่สมควรบางประการ เมื่อพนักงานวิทยุไดตอบรับทราบ
แลว โดยมิไดคาดคิดวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับฟงการติดตอสื่อสารของตํารวจภูธรไดทุก
ชองสัญญาณ พนักงานวิทยุผูนั้นไดเปลี่ยนชองสัญญาณไปอีกชองหนึ่งเพื่อติดตอกับสถานีวิทยุอื่นในขาย
เดียวกันแลวปรารภกับคูสถานีวา
“ไมทราบวา กส.๙ ที่ไดติดตอเขามาเมื่อสักครู เปนตัวจริงหรือเปลา ?”
เมื่อไดทรงรับฟงคําปรารภของตํารวจผูนั้น ดวยพระเมตตาบารมี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มิไดทรงระคายเคืองพระราชหฤทัยเลยแมแตนอย พระองคไดรับสั่งเลาให พลตํารวจตรี สุชาติ เผือก
สกนธ ฟงทางโทรศัพทสายตรงอยางมีพระอารมณขัน และไดทรงกําชับมิใหพลตํารวจตรีสุชาติ เผือก
สกนธหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเปนปญหาทางวินัยแกตํารวจผูนั้น นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน
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การที่ไดทรงเขารวมในขายสื่อสารของตํารวจอยูเปนประจํา จึงจูงใจใหนายตํารวจชั้นผูใหญซึ่ง
แตกอนไมเคยใหความสนใจในการติดตอสื่อสารเลย หันมาสนใจสดับตรับฟงขาวและรูจักวิธีการใชเครื่อง
วิทยุในการติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ จนจัดไดวาขายสื่อสารของตํารวจเปนขายสื่อสารที่มี
มาตรฐานตราบเทาทุกวันนี้
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังทรงใชงานเครื่องวิทยุรับ-สงยานความถี่สูง หรือ HF
Single Sideband ที่สามารถปรับความถี่ในการติดตอสื่อสารขนาดตางๆ ไดตามความประสงคที่เรียกวา
ระบบ Synthesizer ซึ่งสวนราชการฝายทหาร ไดนอมเกลาฯ ถวายไวเพื่อไดทรงทราบขาวสารเหตุการณ
ที่เกี่ยวของกับทุกขสุขของพสกนิกรของพระองค แมสัญญาณวิทยุซึ่งไมสูจะชัดเจนมีเสียงรบกวน
ตลอดเวลา แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงอดทนตั้งใจสดับตรับฟงสัญญาณวิทยุดังกลาวขางตน
โดยมิไดทรงเบื่อหนายแตอยางใด
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดกลาววา ภายหลังจากที่ทานไดโอนจากกรมตํารวจกลับไป
รับราชการที่กรมไปรษณียโทรเลขอีกครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ (ทานเคยรับราชการกรมไปรษณียโทรเลข
มาแลวครั้งหนึ่งระหวาง พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๖ แลวจึงโอนไปรับราชการที่กองการสื่อสาร กรมตํารวจ)
ซึ่ ง เป น ป ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ ข องกรมไปรษณี ย โ ทรเลข และได ดํ า รงตํ า แหน ง อธิ บ ดี
กรมไปรษณียโทรเลข เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๒๑ สืบตอจากคุณศรีภูมิ ศุขเนตร ซึ่งยายไปดํารงตําแหนง
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
สภาพของกรมไปรษณียโทรเลข หลังจากที่ไดมีการแยกหนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการประชาชน
ในดานไปรษณียและโทรคมนาคมออกไปเปนรัฐวิสาหกิจ คือ การสื่อสารแหงประเทศไทยในครั้งนั้น
อาจจะกลาวไดวา เกือบสิ้ นเนื้อประดาตัวจริงๆ คุณศรีภูมิ ศุขเนตร ซึ่งขณะนั้นดํ ารงตําแหนงอธิบ ดี
กรมไปรษณี ยโ ทรเลข ไดห อบหิ้ ว ผู ใ ตบังคั บ บัญ ชาประมาณ ๓๐๐ ชีวิ ต รวมทั้ ง พลตํ ารวจตรี สุ ช าติ
เผือกสกนธ ดวย ออกจากตึกบัญชาการของกรมฯ ที่บางรัก เขามาตั้งถิ่นฐานใหมอยูที่ตึกซึ่งเคยเปน
โรงเรียนไปรษณียเดิมที่ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน ในลักษณะหอบเสื่อผืนหมอนใบติดตัวกันมาจริงๆ
พรอมดวยทรัพยสินที่มีมูลคาซึ่งไมอาจจะประเมินได คือ พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พุทธศักราช
๒๔๙๘ และสมุดบัญชีทะเบียนควบคุมความถี่วิทยุของประเทศทั้งหมด ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงานหนึ่งที่ยังเหลือตกคางอยูในสังกัดกรมไปรษณียโทรเลข คือ สํานักงานบริหารความถี่วิทยุ กับ
ที่ดินราชพัสดุในครอบครองอยูที่ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน จํานวน ๑ แปลง และอยูติดถนนแจงวัฒนะ
หลักสี่ อีก ๑ แปลง (ในปจจุบัน ไดมีการโอนที่ดินแปลงนี้บางสวนใหแกองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
ก อ สร า งเปน สถานที่ ทํ า การใหญ ) และที่จั ง หวั ด นนทบุ รีอี ก ๑ แปลง (ป จจุ บัน ใช เ ป น ที่ ตั้ง ของสถานี
ภาคพื้นดินกลางเพื่อควบคุมระบบการสื่อสาร และการทํางานของดาวเทียมสื่อสาร “ไทยคม” กับสถานี
ตรวจสอบเฝาฟงวิทยุของกรมไปรษณียโทรเลข)
เป นที่ นายินดีวา ในการกลั บมาของทานในครั้งนี้ ทานไดมีโอกาสพบเพื่อนเกาของทาน คือ
คุณวิเศษศรี ฤทธิเสนา ซึ่งยังคงทําหนาที่ควบคุมสมุดทะเบียนความถี่วิทยุของประเทศอยูเชนเดิม มิได
โยกยายตําแหนงหนาที่ไปอยูที่อื่นใด
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อาจจะกลาวไดวา อํานาจหนาที่หลักของกรมไปรษณียโทรเลขภายหลังการเปลี่ยนแปลงครั้ง
นั้น เกือบจะไมมีอะไรหลงเหลืออยูเลย ยกเวนเรื่อง การเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ และการติดตอประสานงานกับตางประเทศเกี่ยวกับกิจการไปรษณียและ
โทรคมนาคม ในฐานะผูแทนของประเทศไทยเทานั้น จนกระทั่งไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคน
เสนอใหยุบกรมไปรษณียโทรเลข เพราะไมมีงานทํา
ในฐานะที่ไดดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการแหงนี้ พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ จึงตกอยูใน
ฐานะที่คอนขางลําบาก และอึดอัดใจอยูไมนอยที่จะตองขวนขวายศึกษาหาทางออกวา จะเดินแตมคูหา
วิธีการบริหารสวนราชการแหงนี้ใหคงอยูตอไปอยางราบรื่นเปนที่ยอมรับทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน
ไดอยางไร เพราะในยุคสมัยนั้น อาจจะกลาวไดวา ไมมีบุคคลในคณะรัฐบาล นักการเมือง นักวิชาการ
นักธุรกิจ สวนราชการ และภาคเอกชน ใหความสนใจในคุณคาของคลื่นวิทยุซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติที่
มีคุณคายิ่งของประเทศอยางจริงจัง การขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณจากรัฐเพื่อการบริหาร
ความถี่วิทยุของประเทศ อาทิ การจัดตั้งสถานีตรวจสอบเฝาฟงวิทยุ จึงเปนไปดวยความลําบากยากยิ่ง
ในที่สุด จากความรูและประสบการณในเรื่องเทคนิคการสื่อสารทางวิทยุ และการบริหารความถี่
วิทยุที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาถายทอดใหแกพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธเมื่อ
ครั้งดํารงตําแหนงหัวหนากองการสื่อสาร กรมตํารวจ ทานจึงไดขอยุติที่เปนทางออกซึ่งมีคุณคาประเสริฐ
ที่สุด คือ การนําเอาพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมดังกลาว โดยเฉพาะเรื่อง อํานาจหนาที่ในการจัดสรร
ความถี่ วิ ท ยุ ซึ่งเป นเสมื อ นดาบอาญาสิท ธิ์ ของสว นราชการนี้ออกมาปดฝุน ศึก ษา ทบทวน กํา หนด
แนวทาง และหาวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อใหบังเกิดประโยชนแกสวนรวมมากที่สุด ซึ่งกลาวโดยสรุป
ไดดังนี้
๑. ก อ นที่ จ ะมี ก ารจั ด สรรความถี่ วิ ท ยุ ใ ห แ ก ส ว นราชการใดตามคํ า ขอ จํ า เป น ต อ งมี ก าร
ตรวจสอบเฝาฟงในชองความถี่วิทยุที่จะจัดสรรใหกอนวา มีการรบกวนในลักษณะใดบาง เชน การผสม
คลื่นระหวางกัน (Intermodulation) การแผกระจายคลื่นที่ไมตองการ (Spurious Radiation) ฯลฯ เขามา
ในชองสัญญาณความถี่นั้นหรือไมเพียงใด
๒. กรมไปรษณียโทรเลขจะตองหมั่นตรวจสอบเฝาฟงการใชความถี่วิทยุที่สวนราชการไดรับ
การจัดสรรไปแลวแตเดิม และที่ไดรับจัดสรรใหมวา สวนราชการดังกลาวไดมีการใชความถี่วิทยุนั้นให
บังเกิดประโยชนอยางคุมคาหรือไมเพียงใด หากเปนการขอจัดสรรไปเก็บไวในลักษณะการจับจองโดยไม
ใชประโยชน ก็จะตองเรียกความถี่วิทยุนั้นคืน
๓. ความถี่วิทยุที่กรมไปรษณียโทรเลข ไดจัดสรรใหไป สวนราชการนั้นจะตองนําไปใช
ประโยชนในกิจการที่ไมขัดตอพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม และขอบังคับของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ
๔. คลื่นวิทยุในยานความถี่ตั้งแต VHF ขึ้นไปจนถึงยานความถี่วิทยุไมโครเวฟใหสามารถนํา
ความถี่ที่สถานีวิทยุแหงหนึ่งใชอยูในพื้นที่หนึ่ง ไปใชยังสถานีวิทยุอีกแหงหนึ่ง หรือ อีกหลายแหงที่อยู
ตางพื้นที่ในรัศมีทําการที่พอเหมาะ เปนการนําคลื่นความถี่มาใชซ้ํา (Frequency Reuse) เพื่อใหบังเกิด
ประโยชนสูงสุดไดโดยไมมีการรบกวนระหวางกัน

๗
ในดานสายอากาศและการแพรกระจายคลื่นวิทยุนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงสน
พระทัยในการทํ างานของสายอากาศ และการแพรกระจายคลื่นวิ ทยุมากเปนพิเ ศษ ไดเคยรั บ สั่งว า
ถึงแมวาเครื่องสงวิทยุจะมีกําลังสงสูงมากเพียงใด เครื่องรับวิทยุจะมีความไวดีเพียงใด (สามารถรับ
สัญญาณที่กําลังแรงต่ําๆ ได) หากสายอากาศที่ถูกนํามาใชในการสง หรือ การรับสัญญาณ ไมดีพอ การ
ติดตอสื่อสารทางวิทยุนั้น ยอมจะไมมีประสิทธิภาพอยางแนนอน จึงไดทรงใหความสําคัญของสายอากาศ
รวมทั้งอุปกรณสวนควบคือ สายนําสัญญาณ (Transmission Line) เปนอยางมาก ไดทรงทดลอง
สายอากาศแบบตางๆ ในลักษณะภูมิประเทศที่แตกตางกัน ทรงสังเกตการสะทอนกลับของคลื่นวิทยุ
(Reflected Wave) โดยทรงใชเครื่อง RF Watt meter และผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น อาจกลาวไดวา วงการ
วิทยุคมนาคมเมืองไทยในสมัยนั้น ยังไมมีผูใดไดใหความสนใจศึกษาคนควาในเรื่องนี้เปนพิเศษแตอยาง
ใด
สายอากาศติ ด รถยนต แ บบพื้ น ฐานได แ ก สายอากาศแบบมาร โ คนี ซึ่ ง ตามทฤษฎี จะเป น
สายอากาศที่มีความยาว ๑/๔ ของความยาวคลื่น ติดตั้งไวในแนวดิ่ง โดยอาศัย Ground Plane คือ โลหะ
ของตัวถังรถยนต เชน หลังคา หรือ กระโปรงทายรถ ตรงจุดที่ติดตั้งสายอากาศ เปนสวนชวยเพิ่มความ
ยาวของสายอากาศขึ้ น อี ก เท า หนึ่ ง เป น ๑/๒ ของความยาวคลื่ น อย า งไรก็ ต าม ในทางปฏิ บั ติ แ ล ว
สายอากาศที่นํามาติดตั้งจะมีความยาวแตกตางจาก ๑/๔ ของความยาวคลื่นไปเล็กนอย
การติดตั้งสายอากาศแบบนี้ที่รถยนตพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงตัดลวดตัวนํา
ไฟฟาเพื่อทําเปนสายอากาศมีความยาวที่แตกตางจาก ๑/๔ ความยาวคลื่นขนาดตางๆ ทรงใชลูกปด
พลาสติกสีตางๆ สวมไวที่ปลายสายอากาศเหลานั้น แลวทรงนําเอาสายอากาศเหลานี้มาทดลองเลื่อนหา
จุดที่ตั้งที่เหมาะสม มีการสะทอนกลับของคลื่นวิทยุนอยที่สุด จนเปนที่พอพระราชหฤทัยแลว จึงจะทําการ
ติดตั้งจริง
ต อ จากนั้ น พระองค ไ ด ท รงทํ า การศึ ก ษาค น คว า เรื่ อ งสายอากาศอย า งจริ ง จั ง และต อ เนื่ อ ง
นอกจาก พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ แลว ยังไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูที่ทรงคุณวุฒิอีก
หลายทาน อาทิ เจากรมการทหารสื่อสาร เจากรมสื่อสารทหารเรือ เจากรมสื่อสารทหารอากาศ ดร. สุธี
อักษรกิตติ์ ผูชวยศาสตราจารย (ตําแหนงขณะนั้น) คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา พระนครเหนือ เปนตน เขาเฝาฯ เพื่อกราบบังคมทูลหลักวิชาเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยเฉพาะเรื่อง
สายอากาศ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ดร.สุธีฯ ใหสนองพระราชดําริตางๆ ซึ่งไดพระราชทานไปมาก
ถึง ๒๑ หัวขอ เพื่อทําการคนควาพัฒนาสายอากาศแบบตางๆ ที่มีประสิทธิภาพในการแพรกระจายคลื่น
และรับสัญญาณสูงมากเปนพิเศษ ผลงานการคนควาของ ดร.สุธีฯ ทําใหเกิดสายอากาศแบบใหมขึ้นมา
มีรัศมีทําการไกลมากเปนพิเศษ สามารถนํามาใชประโยชนในระบบถายทอดสัญญาณวิทยุ หรือ ระบบ
รีพีทเตอรไดเปนอยางดี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงทดลองทําการติดตอสื่อสารทางวิทยุยาน
ความถี่สูงมาก (VHF) ระหวางพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม กับ กรุงเทพมหานคร ผาน
ระบบรีพีทเตอรโดยใชสายอากาศที่ ดร.สุธีฯ ไดทําการคนควา ซึ่งปรากฏวา สามารถติดตอกันไดอยาง
ชัดเจนเปนที่พอพระราชหฤทัยเปนอยางยิ่ง จึงไดทรงพระกรุณาพระราชทานนามของสายอากาศที่เปน
ผลงานการคนควาและการประดิษฐของ ดร.สุธีฯ ซึ่งมีอยู ๔ แบบดวยกันวา “สายอากาศ “สุธี ๑, สุธี ๒,
สุธี ๓ และสุธี ๔“ นอกจากนี้ ยังไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
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ตางๆ เชน กองตํารวจสื่อสาร การไฟฟาฝายผลิต ฯลฯ นําเอาแบบของสายอากาศเหลานี้ไปสรางเพื่อ
ใชประโยชนในการติดตอสื่อสารทางวิทยุภายในแตละหนวยงานดวย
นอกจากสายอากาศแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงใหความสําคัญแกสายนําสัญญาณ
ซึ่งเปนอุปกรณวิทยุเชื่อมตอระหวางเครื่องวิทยุ และสายอากาศ และไดทรงมีพระราชดําริวา อุปกรณสวน
นี้ มี ส ว นที่ ทํ า ให พ ลั ง งานคลื่ น วิ ท ยุ ที่ จ ะแผ ก ระจายออกจากสายอากาศ และพลั ง งานสั ญ ญาณไฟฟ า
กระแสสลับความถี่วิทยุที่สายอากาศไดแปลงจากพลังงานคลื่นวิทยุที่รับมาไดถูกบั่นทอนลงไปไดมาก
หากนํ า เอาสายนํ า สั ญ ญาณที่ มี คุ ณ ภาพไม ดี หรื อ มีค วามยาวเกิ น ควรมาใช ง าน จะเป น เหตุ ใ ห ก าร
ติดตอสื่อสารทางวิทยุดอยประสิทธิภาพไปดวย
ดานกิจการวิทยุสมัครเลนในประเทศไทยนั้น พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดกลาวไววา ใน
สมัยนั้น หนวยงานดานความมั่นคงของประเทศไมเห็นชอบดวยที่จะใหมีกิจการวิทยุสมัครเลนในประเทศ
ไทย ทานจึงตัดสินใจแกเผ็ดสวนราชการนั้น โดยการจัดตั้งขายวิทยุอาสาสมัคร (Voluntary Radio: VR)
ขึ้น โดยเอาตําแหนงหนาที่ของทานเปนเดิมพันประกาศจัดตั้ง “ชมรมนักวิทยุอาสาสมัคร” ขึ้นในประเทศ
ไทยเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๔ โดยไดจัดสรรความถี่วิทยุยาน ๑๔๔-๑๔๖ MHz หรือที่เรียกวา "Two
Meter Band" ซึ่งเปนความถี่ในยานวิทยุสมัครเลน (Amateur Radio) รวมทั้งการนําเอาประมวลสัญญาณ
คือ Q-Codes ที่ใชในกิจการวิทยุสมัครเลนสากล มาใชในการติดตอสื่อสารภายในขายนี้
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดกําหนดวัตถุประสงคสําคัญในการจัดตั้งชมรมนี้ไว ๒ ประการ
คือ
๑. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดอาสาสมัครชวยเหลือสังคมสวนรวมโดยการรายงานขาว
ป ญ หาสํ า คั ญ ต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน ในท อ งถิ่ น ในสาธารณสถาน ให ห น ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ห น า ที่
เกี่ยวของรับทราบและแกไขปญหาไดทันเหตุการณ โดยใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่ตนครอบครองเปน
เครื่องมือรายงานขาว (ใชวิธีการรายงานขาวเชนเดียวกับการรายงานขาวการจราจร และขาวอุบัติภัยของ
สมาชิกของสถานีวิทยุกระจายเสียง จส.๑๐๐ และ สวพ.๙๑ ในปจจุบันนี้ แตกตางกันที่เครื่องมือสื่อสารที่
ใชรายงานขาวเทานั้น)
๒. เพื่อใหผูที่สนใจศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในเทคนิคการติดตอสื่อสารในกิจการวิทยุสมัครเลน
แตไมมีโอกาสกระทําไดเชนเดียวกับนานาประเทศซึ่งไดมีความเห็นพองตองกันแลววา กิจการวิทยุ
สมัครเลนมีบทบาท และเปนกลไกสําคัญในการวิจัยพัฒนากิจการวิทยุคมนาคมของโลก ทั้งนี้ เนื่องจาก
ส ว นราชการของรั ฐ คือ สภาความมั่ น คงแหง ชาติ ใ นขณะนั้ น ยั ง มีค วามหวาดระแวงว า กิ จ การวิ ท ยุ
สมัครเลนจะมีผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ จึงไดประวิงหนวงเหนี่ยว แชเย็นไวไมยอม
ใหกรมไปรษณียโทรเลขดําเนินการตามที่ไดขอไป
นั ก วิ ท ยุ อ าสาสมั ค รทุ ก คนจึ ง ได ถื อ ว า วั น ที่ ๕ ธั น วาคม เป น วั น สํ า คั ญ ยิ่ ง ของกลุ ม นั ก วิ ท ยุ
อาสาสมัคร และชมรมนี้ไดมีบทบาทในการอาสาสมัครชวยเหลือบานเมืองประเทศชาติในรูปแบบตางๆ
มากมายหลายประการ จนเปนที่ยอมรับของสวนราชการและสังคมเมืองไทยในขณะนั้น นอกจากนี้ ยัง
กลาวไดวา กิจการวิทยุอาสาสมัครนี้เองที่ไดปูรากฐานใหกิจการวิทยุสมัครเลนของประเทศไทย ฟนตัวขึ้น

๙
ใหม กอตัวเปนรูปรางถูกตองตามกฎหมายอยางแทจริง เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๐ และเจริญเติบ
ใหญ มีสมาชิกมากมายมาจนทุกวันนี้
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดนําเรื่องการจัดตั้งชมรมวิทยุอาสาสมัครนี้ กราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบ เมื่อทานไดมีโอกาสเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระอยูหัวเปนการสวนพระองค พระองค
ทานไดรับสั่งวา “เปนการดี พวกเขา (นักวิทยุอาสาสมัคร) จะไดภาคภูมิใจ” และไดทรงรับสัญญาณ
เรียกขาน “วีอาร-๐๐๙” ที่พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดทูลเกลาฯ ถวายเปนสัญญาณเรียกขาน
ประจําพระองค (พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ใชสัญญาณเรียกขานประจําตัววา “วีอาร-๐๐๑”) เปนการ
ยืนยันวา พระองคทานไดทรงเขารวมในขายวิทยุอาสาสมัครตั้งแตวันนั้น
ชมรมนักวิทยุอาสาสมัครใชสัญญาณเรียกขานประจําสถานีวา “วีอาร-… (VR-…)” มิไดใช “HS…” ดังเชนนักวิทยุสมัครเลน เนื่องจากเหตุผลทางดานบริหารราชการแผนดินในขณะนั้น ดังกลาวแลว
ขางตน
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๔ พวกเราไดมีโอกาสรับฟงพระราชกระแสของพระองคทานผานขาย
วิทยุอาสาสมัครเปนครั้งแรก ภายหลังที่นักวิทยุอาสาสมัครไดรวมกันกลาวคําถวายพระพรทางวิทยุในวัน
พระชนมพรรษาปนั้นวา “วีอาร ๐๐๑ จาก วีอาร ๐๐๙ ขอขอบใจวีอารทุกคน” นักวิทยุอาสาสมัครทุก
คนที่ไดมีโอกาสไดรับฟงพระสุรเสียงของพระองคแลว บางทานขนลุกซู บางทานน้ําตาไหลดวยความปติ
ยินดีเปนลนพน
ตลอดเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเขารวมในขายวิทยุอาสาสมัคร โดยไดทรง
ทดสอบสัญญาณ รายงานสถานภาพของสถานี หรือ เช็คเนตกับศูนยควบคุมขาย “สายลม” ของ
กรมไปรษณียโทรเลขตามระเบียบที่วางไวเปนประจํา พระองคทานไดทรงเครงครัดตอระเบียบขอบังคับ
กฎเกณฑกติกาของชมรมวิทยุอาสาสมัคร เชนเดียวกับนักวิทยุอาสาสมัครทั่วไป ทรงจดจําประมวล
สัญญาณ หรือ Q-Codes ที่ใชในการติดตอสื่อสารภายในขายไดอยางแมนยํา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงตระหนักดีวา นักวิทยุอาสาสมัครจํานวนไมนอยมีความสนใจ
ที่จะขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมในดานเทคนิคการติดตอสื่อสารทางวิทยุเพื่อพัฒนาตนเองใหมีทักษะ
เพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น ในฐานะที่ พ ระองค ท า นได ท รงมี ค วามรู และประสบการณ ใ นเทคนิ ค แขนงนี้ สู ง กว า
อั น เนื่ อ งมาจากได ท รงผู ก พั น อยู กั บ เรื่ อ งการสื่ อ สารทางวิ ท ยุ ม าก อ น มี กิ จ การวิ ท ยุ อ าสาสมั ค รเป น
เวลานานกวา ๑๓ ป จึงทรงพระกรุณาพระราชทานความรูเพิ่มเติมใหแกนักวิทยุอาสาสมัครอยูเปนประจํา
โดยไดโปรดเกลาฯ ใหแพทยประจําพระองค ซึ่งเปนนักวิทยุอาสาสมัคร ตั้งคําถามเกี่ยวกับเทคนิคในการ
ติดตอสื่อสารทางวิทยุ เชน เรื่องการแผกระจายของคลื่นวิทยุ สายอากาศ เปนตน และใหพลตํารวจตรี
สุชาติ เผือกสกนธ เปนผูตอบปญหาทางอากาศขึ้นทุกตอนเย็นเปนประจําในชวงเวลาประมาณ ๑๗.๐๐๑๘.๐๐ น. เพื่อใหนักวิทยุอาสาสมัครอื่นๆ ที่มีความสนใจไดรับฟงเปนการเพิ่มพูนความรูไปดวย ในบาง
โอกาส ได ท รงเข า ร ว มสนทนาด ว ย ในโอกาสนี้ จะทรงช ว ยขยายความคํ า อธิ บ ายตอบป ญ หาของ
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธซึ่งทรงเห็นวา สั้นเกินไป ฟงแลวยังเขาใจยาก เพื่อใหผูรับฟงไดเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
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เครื่องรับ-สงวิทยุประจําที่ซึ่งไดทรงใชในการติดตอสื่อสารภายในขายวิทยุอาสาสมัครเปน
เครื่องวิทยุยี่หอ “YAESU” รุน FT-726 ซึ่งเปนเครื่องยี่หอและรุนเดียวกับที่ศูนยควบคุมขาย “สายลม” ใช
เครื่องวิทยุดังกลาวมีหนาปด มีปุมควบคุมบังคับการทํางานในหนาที่ตางๆ คอนขางสลับซับซอน สราง
ความยุงยากสับสนแกเจาหนาที่ประจําศูนยฯ ไมนอย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณา
พระราชทานคําแนะนําวิธีใชที่ถูกตองอยูเปนประจําเพื่อใหเจาหนาที่ประจําศูนยฯ ใชเครื่องไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้ง ในกรณีที่เจาหนาที่ประจําศูนยฯ ประสบปญหาทางเทคนิคตางๆ อาทิ
การรบกวนในลักษณะการผสมคลื่นระหวางกัน (Intermodulation) การแผกระจายคลื่นที่ไมตองการ
(Spurious Radiations) จากสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ที่ตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน และจากสถานี
วิทยุคมนาคมอื่นๆ ซึ่งเปนผลจากความถี่ที่ใชงานคลาดเคลื่อน อัตราการผสมคลื่น (Modulation Index)
มากเกินพิกัด เปนตน
เรื่องการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับสถานีวิทยุคมนาคม
จนเป น เหตุ ใ ห เ กิ ด การรบกวน มี เ สี ย งจากรายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งเข า มาสอดแทรกระหว า งการ
ติดตอสื่อสารนั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีประสบการณในเรื่องนี้มากอน เนื่องจากใน
บริเวณสวนจิตรลดา มีสถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส. ซึ่งมีกําลังสงสูง ตั้งอยูไมหางจากพระตําหนักฯ มาก
นัก การติดตอสื่อสารทางวิทยุของพระองคทานจึงถูกสถานีวิทยุแหงนี้รบกวนมาแลว และไดทรงทดลอง
ศึกษาคนควาจนกระทั่งสามารถแกไขปญหาในลักษณะนี้ได ดังนั้น เมื่อไดทรงสังเกตพบในระหวางที่ได
ทรงรับฟงสั ญญาณจากศูนยควบคุมขาย “สายลม”
วากําลังประสบปญหาถูกรบกวนจากสถานี
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ๑ ปณ. ซึ่ ง มี กํ า ลั ง ส ง สู ง และตั้ ง อยู ใ นบริ เ วณใกล เ คี ย งกั น จึ ง ได ท รงพระกรุ ณ า
พระราชทานแนะนําใหมีการตรวจสอบระบบสายดิน (Ground) ของไมโครโฟน และสายที่เชื่อมตอเขากับ
เครื่องวิทยุ ดวยเหตุผลวา หากระบบสายดินไมดี ตอไวไมแนน หรือ ขั้วตอรอยตอไมสะอาดเปนสนิม
จะเกิดการชักนําเอาสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเขามาทําใหเกิดการรบกวนขึ้นได แตหากระบบสายดิน
เปนปกติเรียบรอยดี คงจะตองตอวงจรกรองสัญญาณยานต่ํา (Low Pass Filter) เพื่อปองกันการรบกวน
อีกชั้นหนึ่ง
มีอยูครั้งหนึ่ง ในขณะที่ทรงเฝาฟงการทํางานของศูนยควบคุมขาย “สายลม” ไดทรงสังเกตพบวา
มีสัญญาณอื่นแปลกปลอมเขามารบกวนในชองสัญญาณความถี่กลางของศูนยฯ มีความแรงสูงมากเปน
เหตุใหไมสามารถรับฟงสัญญาณจากสถานีลูกขายได พระองคทานไดทรงพระกรุณาแนะนําใหศูนยฯ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณปองกันการรบกวนที่เรียกวา “คาวิตี้ ฟลเตอร (Cavity Filter)” ซึ่ง
ศูนยฯ ใชงานอยู ใหมีขีดความสามารถในการบั่นทอนความแรงของสัญญาณวิทยุที่มีความถี่ไมตรงกับ
ชองปฏิบัติงานใหไดมากยิ่งขึ้น จึงจะสามารถขจัดปดเปาปญหาการรบกวนได โดยไดรับสั่งอธิบายทาง
อากาศให เ จ า หนา ที่ ป ระจํ าศู น ย ฯ และนั ก วิท ยุ อ าสาสมัค รที่ร ว มรับ ฟ ง อยู ใ นข า ยในขณะนั้ น โดยการ
เปรียบเทียบความหมายของ “คาวิตี้” ใหเขาใจไดงายวา “คาวิตี้ แปลวา ชองโหว เชนเดียวกับชองโหว
ของฟนที่ทําใหเราปวดฟน…”
ศูนยควบคุมขาย “สายลม” ซึ่งใชเสาสายอากาศที่มีความสูงมาก อยูในที่โลงแจงพอสมควร
จึงประสบปญหาเรื่องอสุนีบาต หรือ ฟาลง เปนประจํา ในขณะที่ฝนฟาคะนองรุนแรง เจาหนาที่ประจํา
ศูนยฯ บางคนอยูในอาการหวาดผวา ไมอยากที่จะปฏิบัติหนาที่ติดตอกับสถานีลูกขายในสภาพอากาศ

๑๑
เชนนั้น ไดทรงพระกรุณาพระราชทานคําแนะนําที่เปนหลักวิชา ขอปฏิบัติ และวิธีการปองกันฟาผาให
เจาหนาที่ประจําศูนยฯ ไดมีความรูและเขาใจ เชน การปรับปรุงระบบสายดิน ฯลฯ
แตเปนที่นาเสียดายอยางยิ่งวา ภายหลังที่พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดพนจากตําแหนง
หนาที่อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขไมนาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเลิกลา การเขารวมในขาย
สื่อสารของนักวิทยุอาสาสมัคร รวมทั้งในขายวิทยุสมัครเลน ดังนั้น นักวิทยุสมัครเลนจึงไมมีโอกาสไดยิน
พระสุรเสียงของพระองคทานอีกจนกระทั่งทุกวันนี้ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาพระองคทานจะมิไดทรงเขา
รวมในขายวิทยุสมัครเลน หรือในขายวิทยุอื่นๆ ดังเชนแตกอน เนื่องจากมีพระราชภารกิจที่สําคัญซึ่ง
เกี่ยวของกับความรมเย็นเปนสุข การอยูดีกินดีแบบพอเพียงของพสกนิกรอยูมากมายหลายประการ
พระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหัว ยั งทรงมี พระกรุณ าคุณตอนักวิ ท ยุอ าสาสมัค ร นัก วิท ยุสมั ค รเลน และ
เจาหนาที่สถานีวิทยุของสวนราชการตางๆ อยูเสมอมาโดยตลอด
ดานพระอัจฉริยภาพในเทคนิคการหาทิศวิทยุ (Radio Direction Finding Techniques) นั้น
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดกลาววา นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงใชเครื่องวิทยุ
สื่อสารเพื่อการสดับตรับฟงขาวสารเหตุการณประจําวัน ดวยพระราชประสงคที่จะทรงทราบสาระทุกขสุข
ดิบของพสกนิกรไดรวดเร็ว และเพื่อการติดตอสื่อสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหปฏิบัติงานบรรเทา
อุบัติภัยความเดือดรอนที่เกิดขึ้นไดทันทวงที ปรากฏวา มีอยูบอยครั้งที่การติดตอสื่อสารทางวิทยุของ
พระองคทานมิไดรับความสะดวกเทาที่ควรเนื่องจากคลื่นวิทยุในยานความถี่ที่ทรงใชงานถูกรบกวน
พระองคทานจึงไดสนพระทัยเปนพิเศษที่จะคนหาตนเหตุของการรบกวนเพื่อจะไดกําหนดมารตรการ
ปองกันแกไขใหถูกตอง ดังนั้น ทุกครั้งที่ทรงสังเกตพบการรบกวนทางคลื่นวิทยุขึ้นในขายการสื่อสารที่
ทรงใชงานอยูก็ตาม หรือในขายการสื่อสารของสวนราชการอื่นที่ทรงสดับตรับฟงอยูทั้งที่รุนแรง และไม
รุนแรง พระองคทานจะมีพระราชกระแสแจงใหทราบโดยตรง ในโอกาสที่พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ
เขาเฝาฯ หรือผานทางขายการสื่อสารตางๆที่พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดวางถวายไวเพื่อทรงใช
งานซึ่งไดแก ขายการสื่อสารทางวิทยุของกรมตํารวจ ขายการสื่อสารทางวิทยุสวนพระองครวมทั้งขาย
โทรศั พ ท แ ละเทเล็ ก ซ นอกจากการแจ ง ป ญ หาการรบกวนที่ เ กิ ด ขึ้ น แล ว ยั ง พระราชทานกระแส
พระราชดําริตามมาดวยวา นาจะมีตนเหตุมาจากที่ใด ควรจะแกกันอยางไร เปนไปไดหรือไมวาจะแกดวย
วิธีของพระองคทานที่ทรงเขาพระทัยวานาจะเปนไปได ฯลฯ ซึ่งพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ จะกราบ
บังคมทูลแนวความคิดของพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ซึ่งมีทั้งสอดคลองและขัดแยงกัน ในกรณีที่
ขอคิดเห็นไมตรงกัน พระองคทานจะทรงรับฟงดวยดี
ตัวอยางปฏิบัติการตรวจสอบหาทิศวิทยุของสถานีซึ่งสงคลื่นวิทยุมารบกวนขายตํารวจ "ปทุมวัน"
การตรวจสอบหาทิศทางและที่ตั้งของสถานีที่สงคลื่นมารบกวนดังกลาว ตองใชเวลานานพอสมควร โดย
ไดพบจุดพิกัดโดยประมาณวาอยูในทิศตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพมหานคร สัญญาณที่วัดไดมีความ
แรงสูง จึงคาดคะเนวา จุดที่ตั้งของสถานีวิทยุแหงนี้ไมนาจะอยูไกลมากนัก เมื่อไดพิจารณาในแผนที่ตรง
จุดตัดระหวางเสนทิศทางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงวัดจากพระตําหนักจิตรลดารโหฐานกับเสน
ทิศทางที่ พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ วัดจากบานพักในกองการสื่อสาร กรมตํารวจ บางเขน คาดวา
จะอยูแถวอําเภอบางพลี สมุทรปราการนี้เอง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงรับสั่งใหพลตํารวจตรีสุชาติ
เผื อกสกนธ นําเครื่ องอุปกรณที่จําเป นติดตัวไปดวยและมีภรรยานั่งไปเปนเพื่อน ขณะเดินทางรูสึ ก

๑๒
กระหยิ่มและมั่นใจวาภารกิจนี้จะตองประสบความสําเร็จโดยงาย และพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ
ได มี ก ารตรวจสอบพิ กั ด กั บ พระองคท า นเปน ระยะๆไปเพื่ อใหเ กิ ด ความแน ใ จว า ได เ ดิ น ทางมาตาม
เสนทางที่ถูกตองแลว พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไปถึงตลาดบางพลีเมื่อเวลาประมาณใกลเที่ยงคืน
ขณะนั้นเปนคืนขางแรมมืดสนิท และในบริเวณนี้ไดเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ยุงชุมที่สุด เขาจะบิน
เกาะกลุมกันมาเปนฝูงๆ เมื่อถึงจุดที่เหมาะสม ไดมีพระราชกระแสใหพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ
ตรวจสอบความแรงของสั ญ ญาณและใช ส ายอากาศหาทิ ศ ที่ นํ า ติ ดตั ว ไปด ว ยตรวจสอบทิ ศ ทางด ว ย
เนื่ อ งจากการนั่ ง อยู ใ นรถซึ่ ง ป ด กระจกมิ ด ชิ ด และเป ด เครื่ อ งปรั บ อากาศไม ส ะดวกในทางปฏิ บั ติ
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ จึงนําเครื่องอุปกรณออกไปตรวจสอบนอกรถตามพระราชกระแสดวย
ความอดทนเปนอยางยิ่งตอการรบกวนของกลุมยุงที่เฝาเวียนสับกันเขามามะรุมมะตุมพลตํารวจตรีสุชาติ
เผือกสกนธ เปนระยะๆ ขณะที่ทานตองออกมาปฏิบัติหนาที่นอกรถ การติดตอสื่อสารทางวิทยุระหวาง
พลตํ ารวจตรีสุช าติ เผือกสกนธ กั บพระองคทานตองใชเครื่องรั บ-สงวิท ยุมือถือ หรือ แฮนดี้ทอลกกี้
(Handie Talkie) ตอไปนี้ เปนตัวอยางการติดตอระหวางพระองคทานกับพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ
"กส ๑ จาก กส ๙ ว ๒"
"กส ๑ ว ๒ อุบ!"
"กส ๑ จาก กส ๙ มีอะไรเกิดขึ้น?"
"กส ๙ จาก กส ๑ ยุงเขาไปในปากหลายตัว"
"(เสียงพระสรวล) กส ๑ จาก กส ๙ อนุญาตใหเขาไป ว ๔ ในรถได" ฯลฯ
กส ๙ เปนสัญญาณเรียกขานทางวิทยุซึ่งพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดทูลเกลาฯถวายใหทรง
ใชในขายการสื่อสารของกรมตํารวจ
กส ๑ เปนสัญญาณเรียกขานประจําตัวของพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ และคําวา ว ๒ ว ๔
เปนประมวลสัญญาณหรือ โคด (Code) "ว" ที่พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดริเริ่มบัญญัติขึ้นเพื่อใชใน
การติดตอสื่อสารภายในขายของกรมตํารวจซึ่งยังคงสืบทอดใชกันตอมาจนถึงทุกวันนี้
เปนที่นาแปลกใจวา ความแรงของสัญญาณวิทยุที่วัดได ณ จุดที่ทําการตรวจสอบจุดนี้กลับมิได
สูงสุดตามที่คาดคิด เครื่องอุปกรณหาทิศยังคงแสดงจุดและทิศทางชี้ไปตามเสนทางกรุงเทพ-ชลบุรีเพื่อให
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ จะตองติดตามคนหาตอไป แตโดยที่ขณะนั้นเวลาไดลวงเลยไปจนใกลรุง
แลว พระองคทานจึงรับสั่งใหระงับการคนหาไวชั่วคราว โดยไดรับสั่งวา "...หากจะ ว ๔ (ปฏิบัติการ) ให
ไดผล จําเปนจะตองเปดสถานีประจําที่ที่บางเขน (ที่บานพักของพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ)
ทํางานรวมอีกสถานีหนึ่ง จุดตัดของสามสถานีที่ปฏิบัติการรวมกันจึงจะแนนอนยิ่งขึ้น..."
แนวกระแสพระราชดํารินี้ทําใหพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ตองเปลี่ยนแผนปฏิบัติการใหมใน
วันรุงขึ้น โดยพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดอยูปฏิบัติหนาที่สถานีตรวจสอบฯ ประจําที่สถานีที่ ๒
และสั่งใหผูใตบังคับบัญชานํารถยนต สะเตชั่นแว็กกอนพรอมดวยเครื่องอุปกรณหาทิศวิทยุเปนสถานี
เคลื่อนที่ออกไปตรวจหาไปตามเสนทางถนนพหลโยธิน สายกรุงเทพ-ชลบุรีในวันรุงขึ้น ในที่สุดก็สามารถ
คนหาสถานีวิทยุที่สงคลื่นรบกวนได สถานีวิทยุแหงนี้เปนของสวนราชการหนึ่ง (ขออนุญาตไมระบุชื่อ)
ตั้งอยูบนยอดเขาสูงกอนเขาตัวเมืองชลบุรี เปนการรบกวนที่ไมไดตั้งใจเกิดขึ้น เนื่องจากความเสื่อมของ

๑๓
อุปกรณภายในเครื่องซึ่งทําหนาที่สรางความถี่วิทยุ (Oscillator) เปนเหตุใหคลื่นวิทยุที่แผกระจาย
ออกไปในอากาศมีความถี่คลาดเคลื่อนไปและบังเอิญไปเทากับความถี่ที่ใชในขายการสื่อสารของกรม
ตํ า รวจพอดี เมื่ อ เจ า หน า ที่ ข องกองการสื่ อ สาร กรมตํ า รวจ ได ชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจกั บ เจ า หน า ที่
ผูรับผิดชอบของสถานีวิทยุนั้น และชวยกันตรวจปรับจนความถี่ไมคลาดเคลื่อน การรบกวนก็สิ้นสุดไป
นับตั้งแตนั้นเป นตนมา สถานีตรวจสอบเฝาฟงและหาทิศวิทยุทั้งประจํ าที่ และเคลื่อนที่ก็ได
ทะยอยอุบัติขึ้นทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาคทั่วประเทศไทยหลายสถานีดังที่ปรากฏอยูในขณะนี้
ความสําเร็จในการดําเนินงานเรื่ องนี้จึงนับไดวา เปนสวนหนึ่งที่บังเกิดจากพระราชอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางปฏิเสธไมได
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว กั บ การสื่ อ สารเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารฝนหลวง พลตํ า รวจตรี สุ ช าติ
เผื อ กสกนธ ได ก ล าวว า โดยที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยูหั ว ได ท รงพิ จ ารณาเห็ น ว า การปฏิ บั ติ ก าร
ฝนหลวงจะบรรลุความสําเร็จไดก็ตอเมื่อหนวยปฏิบัติการทางอากาศ ภาคพื้นดิน และศูนยอํานวยการ
มีโครงขายการสื่อสารโดยเฉพาะทางวิทยุเชื่อมตอถึงกัน เพื่อใหการสั่งการเปนไปโดยรวดเร็ว เนื่องจาก
สภาพดินฟาอากาศที่เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดฝนซึ่งไดแก อุณหภูมิ ความชื้น และความกดของ
อากาศ รวมทั้งทิศทางของลมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะตลอดเวลา ประจวบกับในชวงเวลานั้น
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดมีโอกาสถวายงานดานการสื่อสารสนองพระเดชพระคุณอยูแลว จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ จัดขายการสื่อสารขึ้นเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะ
การสื่ อ สารที่ไ ด จั ดขึ้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติก ารฝนหลวงนี้ มี ขา ยการสื่ อ สารทางวิ ท ยุเ ป น ขา ยหลั ก
เชื่อมตอระหวางศูนยอํานวยการฝนหลวง (ตั้งอยูที่พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน และในโอกาสที่เสด็จแปร
พระราชฐานไปประทับแรมในสวนภูมิภาค เชน พระราชวังไกลกังวล หัวหิน ศูนยฯ นี้จะถูกยายติดตาม
เสด็จไปดวย) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงอํานวยการดวยพระองคเอง ศูนยประสานงานซึ่งอยู
ในการควบคุมดูแลของพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ (ตั้งอยูที่บานพักของพลตํารวจตรีสุชาติ เผือก
สกนธ ในบริเวณกองการสื่อสาร กรมตํารวจ บางเขน) หนวยปฏิบัติการทางอากาศซึ่งเปนหนาที่กองบิน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยปฏิบัติการภาคพื้นดินซึ่งเปนเจาหนาที่จากกรมอุตุนิยมวิทยาทํา
หน า ที่ ถ วายรายงานสภาพดิ น ฟ า อากาศในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารให อ งค ผู อํ า นวยการทรงทราบทุ ก ระยะ
สัญญาณเรียกขานทางวิทยุประจําพระองค คือ "กส.๙" ของพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธคือ "กส.๑"
หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารทางอากาศ(กองบิ น เกษตร)ใช "วรุ ณ …(ตามด ว ยตั ว เลข)" และหน ว ยปฏิ บั ติ ก าร
ภาคพื้นดิน(กรมอุตุนิยมวิทยา)ใช "อากาศ…(ตามดวยตัวเลข)"

๑๔

คําสั่งปฏิบัติการแบงออกเปน ๒ ประเภท ประเภทที่ ๑ ไดแก คําสั่งเตรียมปฏิบัติการในวันถัดไป
ประเภทที่ ๒ เปนคําสั่งที่ออกมาในระหวางการปฏิบัติ คําสั่งประเภทแรก โดยปกติจะพระราชทานผานมา
ทางวิทยุ เทเล็กซ หรือ โทรศัพท มาใหแกพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ในชวงเวลาหลังเที่ยงคืนแลว
(ประมาณ ๑ นาฬิกา) เพื่อถายทอดไปยังหนวยปฏิบัติการทุกหนวยใหทันกอนเวลาเริ่มปฏิบัติการซึ่งอยู
ในชวงเวลาเชาตรูของวันถัดไป เพราะสภาพดินฟาอากาศในตอนเชามีอุณหภูมิต่ํา ความชื้นสูง จึงอํานวย
ใหการปฏิบัติการงายขึ้น สวนประเภทที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะพระราชทานตรงทางวิทยุไป
ยังหนวยปฏิบัติการที่อยูในพื้นที่ เมื่อเสร็จภารกิจในแตละวันแลว หนวยปฏิบัติการจะถวายรายงานผล
ปญหาอุปสรรคใหทรงทราบ โดยรายงานทางวิทยุผานศูนยการสื่อสารรวมของกรมตํารวจ ปทุมวัน และ
ศู น ย นี้ จ ะถ า ยทอดถวายรายงานไปยั ง ศู น ย อํ า นวยการฝนหลวงทางเทเล็ ก ซ กั บ รายงานให
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ทราบผลและปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ไดทรงทราบในแตละ
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงวิเคราะหและประเมินผลดวยพระองคเองเพื่อการวางแผน
ปฏิบัติการในวันตอไป
นอกจากนี้ แมในยามที่ประเทศชาติประสบกับภาวะวิกฤติรายแรง พระองคทานก็ทรงใชการ
สื่ อ สารเป น เครื่ อ งมื อสํ าคั ญ ในการแกไ ขปญ หารา ยแรงนั้ น อาทิ เ ช น เหตุ ก ารณ วั น มหาวิ ป โยค (๑๔
ตุลาคม ๒๕๑๖) และวันเมษาฮาวาย (๑ เมษายน ๒๕๒๔) ทรงขจัดปดเปาเหตุการณรายแรงถึงขั้นนอง
เลือดใหคลี่คลายสูสภาพปกติในระยะเวลาอันสั้น กอนที่บานเมืองจะประสบความวิบัติหายนะ เกิดความ
เดือดรอนทุกหยอมหญา โดยเฉพาะในเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นั้น ทรงมีพระราชกระแสให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติการใชมาตรการในการระงับเหตุการณที่กําลังลุกลามดวยวิธีการผอนหนักผอนเบา
ละมุนละไม เพื่อปองกันมิใหมีการสูญเสียเลือดเนื้อชีวิตคนไทยดวยกันไปมากกวานั้น พระองคทานได
ทรงหวงใยในเรื่องนี้เปนอยางยิ่ง ทรงเฝาฟงการติดตอวิทยุอยูในหองทรงงานตลอดคืน มิไดเสด็จเขาหอง
บรรทม คงประทับกับพื้นบรรทมหลับๆ ตื่นๆ อยูในหองทรงงานนั้นเอง และในที่สุดพระองคทานก็ไดทรง
ตัดสินพระทัยเขายุติเหตุการณดวยพระองคเอง โดยปรากฏพระองคและพระราชทานกระแสพระราช

๑๕
ดํารัสทางโทรทัศน เหตุการณรายจึงไดคลี่คลายและสงบอยางรวดเร็ว สวนเหตุการณเมษาฮาวาย ใน
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๔ ก็ไดทรงพระกรุณาแนะแนวทางปฏิบัติบางประการในทางเทคนิคสื่อสารแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการประยุกตใชกับเครื่องมืออุปกรณสื่อสารเทาที่มีอยู จนเหตุการณสามารถ
คลี่คลายสมความมุงหมาย
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีความรูความเขาใจ ประสบความสําเร็จในวิชาการ
สื่อสารโทรคมนาคม ทั้งในดานทฤษฎีและดานปฏิบัติการอันไดแกการบริหารความถี่วิทยุ การหาทิศทาง
วิทยุ การปฏิบัติการสื่อสารรวม การสื่อสารเพื่อปฏิบัติการฝนหลวง การซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร (ทรง
เปนนายชางวิทยุผูยิ่งใหญ) ดานกิจการโทรศัพท เทเล็กซ โทรศัพทเคลื่อนที่ กิจการวิทยุอาสาสมัคร วิทยุ
สมัครเลน เปนอาทิแลว พระองคยังไดทรงเปยมดวยองคธรรมสําคัญประจําพระองคที่เรียกวา “พรหม
วิหาร ๔” ไดแก พระเมตตา ไดทรงพระกรุณา ขวนขวายหาวิธีการมาแนะนํา สั่งสอน ถายทอดความรู
ผลงาน ผลการทดลองคนควาตางๆ ใหแกผูที่อยูในวงการไดมีความรูความเขาใจในทางที่ถูกตอง อยาง
ไมทรงถือพระองค ไมทรงเบื่อหนายที่จะพระราชทานคําสอน คําแนะนํา แกขาราชบริพารที่ปฏิบัติหนาที่
ถวายงานใกลชิด แมแตคณะแพทยประจําพระองค ก็ไดทรงอบรมสั่งสอนวิธีการใชเครื่องรับ-สงวิทยุใน
การติดตอสื่อสาร ใหรูจักเทคนิคการทํางานของเครื่องอุปกรณที่จําเปนตองใชรวมดวยอยางถูกตอง อาทิ
เชน เสา และสายอากาศ เปนตน
มิใชแตเพียงเทานั้น พระองคทานยังทรงพระกรุณาแนะนํา อบรมสั่งสอนวิชาการวิทยุสื่อสาร
ใหแก ขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมทั้งประชาชนที่อาสาสมัคร
ชวยเหลือสังคมโดยใชเครื่องวิทยุเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติหนาที่รายงานขาว หรือ “นักวิทยุ
อาสาสมัคร” ไมวาจะเปนเวลากลางวัน หรือ กลางคืน ทั้งโดยรับสั่งโดยตรง และรับสั่งผานขายวิทยุโดย
ทรงใชภาษาพูดที่เขาใจไดงายๆ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงใชหลักธรรมที่เกื้อหนุนใหพระองคประสบความสําเร็จ คือ
“อิทธิบาท ๔” โดยไดทรงโนมนาวเนนกระตุนใหบุคคลเหลานี้บังเกิดฉันทะ คือความยินดีพอใจใน
ความสําคัญของการติดตอสื่อสารทางวิทยุ ซึ่งสามารถนําเอามาใชใหเปนประโยชนในการชวยเหลือแกไข
ปญหาสําคัญตางๆของสังคมและประเทศชาติไดอยางไร ใหบังเกิดวิริยะ คือความเพียรพยายาม จิตตะ
คือความเอาใจใส สนใจ และวิมังสา คือการศึกษาทดลองคนควาทําความเขาใจในคุณลักษณะสําคัญของ
เครื่องวิทยุ และอุปกรณประกอบ โดยเฉพาะเรื่องสายอากาศ และเทคนิคการแผกระจายคลื่นวิทยุ ซึ่งจะ
สามารถชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารใหมากยิ่งขึ้นโดยไมตองเสียคาใชจายสูง เมื่อผูที่
ไดรับพระราชทานพระกรุณา และรูสึกซาบซึ้งในเรื่องดังกลาว จนสามารถประสบความสําเร็จสามารถ
พัฒนาปญญาของตนในวิชาแขนงนี้ใหสูงขึ้นจากเดิมไดในระดับหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงตระหนักและใหความสําคัญเปนอยางยิ่งดวยพระปญญา
บริสุทธิ์เมื่อไดทรงสัมผัส ศึกษาทดลอง คนความาและสามารถนําเอาผลการศึกษาทดลองคนควาของ
พระองคทานมาประยุกตใชประโยชนไดอยางแทจริง เปนพระปญญาบริสุทธิ์ซึ่งมิไดอยูภายใตอิทธิพลของ
ผูใดจึงทําใหทรงเขาพระทัยในธรรมชาติที่แทจริงของคลื่นความถี่วิทยุอยางละเอียดลึกซึ้งทะลุปรุโปรง
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงรูจักวิธีการที่จะนําเอาธรรมชาติของคลื่นความถี่วิทยุมาใช

๑๖
ใหเปนประโยชนตอสวนรวม สังคมและประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพสูง และประหยัดอยาง
คุมคาที่สุด
การเจริญรอยตามพระยุคลบาท การสืบสานแนวพระราชดําริ และพระราชวิสัยทัศนใหบังเกิดเปน
รู ป ธรรม และการดํ า เนิ น ชี วิ ต ให เ ป น ไปในทางที่ ช อบที่ ค วร นอกจากจะเป น การแสดงออกถึ ง ความ
จงรักภักดี ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ความกตัญูกตเวทิคุณที่มีตอพระองคทาน ซึ่งมีคุณคา
มากกวาการแสดงออกในลักษณะวัตถุนิยมใดๆ ทั้งสิ้นแลว ยังจะชวยเสริมสรางความสวัสดีเปนสิริมงคล
แกตนเอง และครอบครัวไดอยางแทจริง
ดังนั้น ชาวไทยทุกหมูเหลา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูในแวดวงดานการสื่อสารโทรคมนาคม
ควรจะไดปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอันงดงาม ดํารงชีวิตดวยความพอเพียง ตามคําสอนที่ไดทรง
พระราชทานไวเปนแนวทาง มีจิตสํานึกในประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เพื่อถวายเปน
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา และรวมถวายพระพรขอ
พระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณแข็งแรง เปนมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทย
ตลอดกาลนานเทอญ

เมื่อเสร็จสิ้นการปาฐกถาทางวิชาการ โครงการจัดตั้งชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อความเทาเทียมกัน ไดมอบรายไดจากการจัดปาฐกถาทางวิชาการ
แกมูลนิธิพระดาบส ผาน
พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ ที่ปรึกษามูลนิธิพระดาบส จํานวน ๑๐,๐๘๐.๐๐ บาท เพื่อโดยเสด็จ
พระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการชวยเหลือผูดอยโอกาสทางการศึกษาใหสัมฤทธิ์ผล
สมดังพระราชประสงคตอไป สําหรับทานใดที่ประสงคจะบริจาคทรัพยแกมูลนิธิพระดาบส เพื่อโดยเสด็จ
พระราชกุศล สามารถติดตอไดที่ มูลนิธิพระดาบส เลขที่ ๓๘๔-๓๘๖ ถนนสามเสน (ตรงขามหอสมุด
แหงชาติ) ทาวาสุกรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท ๐-๒๒๘๒-๗๐๐๐, ๐-๒๒๘๑-๐๓๗๗ โทรสาร
๐-๒๒๘๐-๐๑๕๕

๑๗

ในการนี้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ (กทช.) และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ไดมอบนิตยสาร
เทเลคอมไดเจสท วิดีทัศนเฉลิมพระเกียรติชุด “พระอัจฉริยภาพดานวิทยุสื่อสาร” หนังสือตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท ดวยทศพิธราชธรรมและหลักการทรงงาน และหนังสือ ๘ ทศวรรษแหงการพัฒนา แก
ผูเขารวมงานในครั้งนี้ดวย
สมณะบินกาว อิทธิภาโว (HS7OEO) หนึ่งในผูเขารวมรับฟงปาฐกถาในครั้งนี้ ไดกลาวไววา
“ตองขออนุโมทนา...ซาบซึ้งและเห็นถึงพลังอิทธิบาท...ที่พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ ทานปฏิบัติให
ทุกทานไดเห็นในวันนี้ แมกายสังขาร (ของทาน) จะไมอํานวยนัก พรอมทั้งมั่นใจวา ทุกทานจักมีความ

๑๘
มั่นคงในศาสนาที่ตนศรัทธาและนับถือ พรอมทั้งทุมเทเพื่อการสั่งสมอาริยะทรัพย สั่งสมกรรมดีตั้งใจ
ทํางานเพื่อประเทศชาติสืบไป...ขอเจริญพร”

และในโอกาสปมหามงคลนี้ พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ รวมกับสมาคมโทรคมนาคมแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดทํา “หนังสือพระเจาอยูหัว นักวิทยุสื่อสารผูยิ่งใหญ” ซึ่งเปน
หนังสือประมวลพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพดานการสื่อสารโทรคมนาคมของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในรอบ ๓๘ ปที่ผานมา ซึ่งพลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ ผูถวายงานสนองพระเดช
พระคุ ณ ได ร วบรวมไว ตั้ ง แต ป พ.ศ. ๒๕๑๑ เป น ต น มา ด ว ยพระราชกรณี ย กิ จ ด า นการสื่ อ สาร
โทรคมนาคมหลากหลายดาน แตละดานไดแสดงออกถึงพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพและความ
เปนพหูสูต ที่ลวนเกิดจากพระปญญาคุณที่สามารถเขาถึง มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในแกนหรือ
ธรรมชาติที่แทจริงของวิชาการแขนงนี้ ทั้งยังทรงสามารถนําเอามาใชประโยชนตอสวนรวมไดอยาง
แทจริง
หนังสือดังกลาว มีขนาด ๘.๕๐ x ๑๐.๒๕ นิ้ว หนา ๓๒๐ หนา ปกแข็งพิมพ ๔ สี ปมทองเค เนื้อ
ในกระดาษอารตมัน พิมพ ๔ สี ทั้งเลม ราคา ๘๐๐ บาท ทานที่สนใจสามารถติดตอสั่งจองไดที่ สมาคม
โทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เลขที่ ๔๐/๕๔ ซอยอินทามระ ๘ ถนนสุทธิสารฯ
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๖๑๖-๖๙๓๖-๙ โทรสาร. ๐-๒๖๑๖-๖๙๔๐
ทายที่สุดนี้ ผูที่สนใจรวมเปนสวนหนึ่งในการจัดตั้งชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อความเทาเทียมกัน ในอันที่จะรวมจัดกิจกรรมและขับเคลื่อนในเชิงวิชาการเพื่อผลักดันทางใหสังคม
ตระหนักถึงผูดอยโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ...
สามารถสมั ค รเป น สมาชิ ก ชมรมฟรี ที่ น ายทศพนธ นรทั ศ น โทร. ๐๘-๑๒๖๑-๐๗๒๖ หรื อ
hs4hnl@msn.com

๑๙

การปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ”

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระผูนําและจุดประกายวงการคอมพิวเตอรในประเทศไทย

๒

โครงการจัดตั้งชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (Information
and Communication Technology for All Club: ICT for All Club) และโรงศรีสังวาลย (มูลนิธิอนุเคราะห
คนพิ ก ารในพระราชู ป ถั ม ภ ข องสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ) ได จั ด ปาฐกถาทางวิ ช าการ
เฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยมี
ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
นายกสมาคมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ เปนองคปาฐถก เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ระหวางเวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ
หองประชุมโรงเรียนศรีสังวาลย ถนนติวานนท ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังวัดนนทบุรี มีคณะครู
โรงเรียนศรีสังวาลย ผูบริหาร เจาหนามูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวัลย จํานวนกวา ๘๐ คน เขารวมรับฟงการปาฐกถา
ในครั้งนี้ ดวยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อเปนเครื่องมือในการสรางความรมเย็นแกพสกนิกรตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนานที่ผานมากวา ๖๐ ป
ศาสตราจารย ดร.ศรี ศั ก ดิ์ จามรมาน ได ก ล า วว า พระบาทสมเด็ จ เจ า อยู หั ว ทรงเห็ น
ความสําคัญและประโยชนอยางยิ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรงสนับสนุน การคนควาในทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร และทรงนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในโครงการพัฒนาตางๆ เพื่อประโยชนในการพัฒนา
ประเทศทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม อั น นํ า ไปสู ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของพสกนิ ก รให ดี ขึ้ น
เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงจุดประกายไอที โดยเสด็จประพาส
โรงงานไอบีเอ็ม ที่ซิลิคอนวอลเลย เมืองซานโฮเซ มลรัฐแคลิฟอรเนียร สหรัฐอเมริกา พระวิสัยทัศนใน
การเสด็จประพาสโรงงานไอบีเอ็มครั้งนั้น เปนการจุดประกายใหวงการคอมพิวเตอรของไทยคิดถึงการใช
คอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแลว

๓
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีหลากหลาย
ดาน ดังนี้
ดานอักขระคอมพิวเตอร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสนพระทัย หลังจากที่ไดทรงศึกษาและใชคอมพิวเตอรทํา
โนตเพลงเมื่อประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๒๙ ตอมาประมาณเดือนกุมภาพันธ ๒๕๓๐ ไดทรงทดลองใช
โปรแกรม “ฟอนทาสติค (Fontastic)” เพื่อทรงประดิษฐอักขระคอมพิวเตอร (Computer Font) โดย
พระองคไดทรงประดิษฐรูปแบบตัวอักษรไทยหลายแบบ อาทิเชน แบบจิตรลดา และแบบภูพิงค เปนตน
ทั้งนี้ ไดทรงประดิษฐอักษรตั้งแตขนาดใหญที่สุดจนถึงเล็กที่สุด ยิ่งกวานั้น ยังทรงตั้งพระทัยที่จะทรง
ประดิษฐอักขระคอมพิวเตอรในภาษาอื่นๆ เพิ่มขึ้น อาทิ ภาษาสันสกฤตและภาษาญี่ปุน แตยังไมไดทรง
เริ่มประดิษฐอักขระภาษาญี่ปุน เพราะทรงสนทัยในอักขระเทวนาครีมากกวา ทรงเรียกอักขระเทวนาครี
วา “ภาษาแขก” ซึ่งทํายากกวาอักขระภาษาไทย โดยที่ในภาษาไทยนั้นไมมีการนําอักขระสองตัวมาผสม
กัน แตในอักขระเทวนาครีถานําสวนหนึ่งของอักขระตัวหนึ่งมาตอรวมกับอีกสวนหนึ่งของอักขระอีกตัว
หนึ่งก็ จะไดอักขระตัวใหม ขึ้น การสรางอักขระเทวนาครี นั้น ทรงเริ่ มเมื่ อประมาณเดือนพฤษภาคม
๒๕๓๐ โดยทรงศึกษาภาษาเทวนาครีดวยพระองคเองจากพจนานุกรมและตําราภาษาสันสกฤต รวมทั้ง
ทรงสอบถามจากผูเชี่ยวชาญดานภาษาบาลีและสันสกฤต อาทิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และ ม.ล. จิรายุ นพวงศ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงนําโปรแกรมภาษาเทวนาครีออกแสดงเปนครั้งแรกเมื่อวันที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ มีผูสงสัยวาเหตุใดพระองคทาน จึงทรงสนพระทัยในภาษาเทวนาครีหรือภาษา
แขก ก็ไดคําตอบวา ทรงศึกษาขอธรรมะในพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยูในภาษาแขก ทรงเห็นวาบรรดา
ธรรมะที่ลึกซึ้งและยากแกการเขาใจอาจจะถูกตีความผิดพลาดบิดเบือนไป ถาไมศึกษาจากตนตํารับใน
ภาษาแขก
หลังจากทรงใชเครื่องคอมพิวเตอรแมคอินทอช แลวไดมีผูทูลเกลาฯ ถวายเครื่องไอบีเอ็ม พีซี
(IBM PC) พระองคทานไดทรงแกซอฟตแวรเครื่องไอบีเอ็ม พีซี ใหเปนไปตามพระราชประสงค อาทิ
ซอฟตแวรประมวลผลคํา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ชื่อ “ซียูไรทเตอร (CU Writer)” นอกจากนี้
พระองคทาน ยังทรงใชเครื่องคอมพิวเตอรทั้งแบบแมคอินทอชและแบบไอบีเอ็มในงาน ทรงพระอักษร
สวนพระองค และทรงเก็บงานตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและบทพระราชนิพนธ รวมทั้ง ยังได
ทรงพั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ แสดงและพิ ม พ ภ าษาไทย ภาษาสั น สกฤต และ ตั ว แสดงการออกเสี ย ง
(Phonetic Symbols) ดังนั้น เพื่อเปนการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์
จามรมาน จึงไดจัดใหมีอักขระคอมพิวเตอรโบราณแบบอาลักษณขึ้นอีก ๓ แบบ แบบที่หนึ่ง คือ “ฟอนต
ศรีศักดิ์ (Srisakdi Font)” แบบที่สอง คือ “ฟอนตจามรมาน (Charmonman Font)” และแบบที่สาม คือ
“ฟอนตชารมแอตเอยู (Charm@Au)” โดยประกาศวา บิดาของทาน คือ พระยานิติศาสตรไพศาลย เคย
เปนเจากรมพระอาลักษณในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ทานจึงอยากเห็นคนไทย
ไดใชอักษรแบบคลายอาลักษณกันมากขึ้น เพื่อเปนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
พระราชนิพนธ และส.ค.ส. พระราชทาน

๔
พระบาทสมเด็จ พระเจ า อยู หัว ทรงใช คอมพิ ว เตอรใ นการทรงพระอั ก ษรและบั นทึ กข อมู ล
รายละเอียดดานพระราชภารกิจ พระราชนิพนธตางๆ อาทิ เรื่อง “นายอินทรผูปดทองหลังพระ” และ
ในวาระดิ ถี ขึ้ น ปใ หม ข องทุ ก ป พระบาทสมเด็จ พระเจ า อยู หัว จะทรงปรุ ง ส.ค.ส. อวยพรป ใ หม เ พื่ อ
พระราชทานแกขาราชการและพสกนิกรดวยคอมพิวเตอร มาอยางตอเนื่องทุกป เวนพ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่ง
มิ ไ ด พ ระราชทาน ส.ค.ส. โดยมี ข า วในหนั ง สื อ พิ ม พ ม ติ ช นรายวั น ฉบั บ วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๔๗
ปที่ ๒๗ ฉบั บ ที่ ๙๗๙๒ ว าท า นขวั ญ แก ว วั ช โรทัย ประธานมู ล นิธิ ร าชประชานุ เ คราะห ใ นพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ ให สั ม ภาษณ ว า เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ ธั น วาคม ตนได เ ข า เฝ า ฯ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว
เนื่ อ งในวโรกาสที่ พ ระองค จ ะพระราชทานพระราชดํ า รั ส เนื่ อ งในวั น ป ใ หม ซึ่ ง หลั ง จากที่ พ ระองค
พระราชทานเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงตรัสวา ปใหมปนี้ไมมี ส.ค.ส.พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพราะพระองคทรงทํางานอยางหนักในการใหความชวยเหลือประชาชน
ชาวใตที่ไดรับความเดือดรอน (จากธรณีพิบัติภัยสึนามิ) ทานขวัญแกวกลาวอีกวา นอกจากนี้พระองคยัง
ทรงตรัสอีกวา พระองคทรงรูสึกปลื้มใจที่คนไทยไมทิ้งกัน เวลาเดือดรอนก็ชวยเหลือกัน เปนเรื่องที่ดี
มากๆ ซึ่งการที่คนไทยไดชวยเหลือกันครั้งนี้เหมือนเปนหลักประกันใหพระองควา เมื่อไรที่พระองค
เดือดรอนก็จะมีคนมาชวย สิ่งที่ทุกคนทําผลบุญก็จะสงใหกับผูที่ใหการชวยเหลือผูที่เดือดรอนดวย ซึ่ง
พระองคทรงตรัสวา ทรงปลื้มใจคนไทยที่ใหความชวยเหลือทุกคนไมรังเกียจวาเปนคนชนชาติไหน
พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร
โครงการพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร เปนหนึ่งโครงการในพระราชดําริ เพื่อทําใหการศึกษา
พระไตรปฎกและชุดอรรถกถา เปนไปอยางสะดวกรวดเร็วและแมนยํา รวมทั้งเปนการรวบรวมขอมูล
อยางครบถวนสมบูรณ เพื่อสะดวกตอการเผยแพร โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานทรัพยสวนพระองคจํานวน ๑,๔๗๒,๙๐๐ บาท
ใหกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาพระไตรปฎกและ
อรรถกถา โครงการนี้ไดพัฒนาแลวเสร็จและไดทูลเกลาฯ ถวายแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ โดยใชชื่อวา “ระบบคน
พระไตรปฎก รุนที่ ๔ (Buddhist Scriptures Information Retrieval IV หรือ BUDSIR IV)” ในรูปแบบ
ซีดีรอม
จากเว็บไซตโครงการนี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทําขึ้น http://budsir.mahidol.ac.th
และ
www.budsir.org ไดมีการพัฒนาพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง เมื่อเขาไปในเว็บไซตผูใช
ใหมจะตองลงทะเบียนแลว เว็บไซตจะแสดงพระไตรปฎกบาลีอักษรโรมัน หากผูใชตองการสืบคนเปน
ภาษาตางๆ ก็ทําได อาทิ ภาษาไทย ภาษาบาลีอักษรเทวนาครี และภาษาสิงหล รวมทั้งการสืบคนพุทธ
วจนะ ชื่อพระสูตร และชื่อบุคคล เปนตน โดยมีพระไตรปฎกบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐจํานวน ๔๕
เลม พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวงแปลจากพระไตรปฎกบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐ จํานวน ๔๕
เลม อรรถกถาบาลีอักษรไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหามกุฏราชวิทยาลัยจํานวน ๕๗
เล ม ฎีกาบาลีอักษรไทย ฉบับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ยจํานวน ๒๗ เลม และคั มภี รสํ าคัญอื่นๆ
โดยเฉพาะคัมภีรที่ใชเรียนในหลักสูตรเปรียญธรรมจํานวน ๒๐ เลม

๕
แผนที่แสดงสภาวะอากาศ
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๘ ขณะที่ไตฝุนแองเจลา (Angela)
ทําความเสียหายใหกับ
ประเทศฟลิ ปปนส และคาดว าจะเขาสูประเทศไทยในเวลาตอมาทางกรมอุ ตุนิยมวิท ยาไดแจงเตื อน
ประชาชนชาวไทยใหเตรียมระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงติดตามความ
เคลื่อนไหวของไตฝุนนี้ และไดพระราชทานความเห็นวาไมควรตระหนกแตอยางใดเนื่องจากไตฝุนได
ออนกําลังลงเมื่อเคลื่อนเขาสูประเทศเวียดนาม และไดแปรสภาพเปนความกดอากาศขนาดยอมเทานั้น
ขาวอันนายินดีสําหรับชาวไทยนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพและความกาวล้ําในการทรงใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในดานแผนที่แสดงสภาวะอากาศ และทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ไดพัฒนาตามเบื้อง
พระยุคลบาทตอไป
ขอมูลจากเว็บกองทัพเรืออเมริกัน (www.npmoc.navy.mil) แองเจลลาเปนใตฝุนที่รุนแรงที่สุด
สําหรับฟลิปปนสตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ มีผูเสียชีวิตกวา ๖๐๐ คน และสูญหายกวา ๑๐๐
คน บานเรือนถูกทําลายกวา ๙๖,๐๐๐ หลัง คาเสียหายสําหรับถนนและสะพานรวมทั้งสิ้นประมาณ ๗๐
ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๒,๕๐๐ ลานบาท แลวยังมีคาเสียหายดานการเกษตรอีกกวา ๑๘ ลาน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๖๔๐ ลานบาท แตประเทศไทยไมไดรับผลความเสียหายจากแองเจลลาเลย
อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในดานแผนที่แสดงสภาวะอากาศนี้เอง
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ดานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ เพื่อรวมเฉลิมฉลองทรง
ครองราชยครบ ๕๐ ป มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม หรือ “ดีแอลเอฟ (DLF = Distance
Learning Foundation)” ซึ่งทานขวัญแกว วัชโรทัย เปนประธาน ไดเริ่มโครงการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมขึ้น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยม
โรงเรียนวังไกลกังวลที่หัวหิน ซึ่งโครงการ “ดีแอลเอฟ อีเลิรนนิ่ง เฉลิมพระเกียรติ” ใชหองเรียนที่โรงเรียน
ดังกลาว เปนสตูดิโอถายทอดสดการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ อาจกลาวไดวาเปนแหงเดียวใน
โลกที่ใชหลักการ “ชั้นละหนึ่งชองโทรทัศน” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ มีการถายทอดการสอนไปยังโรงเรียน
มัธยมประจําจังหวัดทั่วประเทศ ประมาณ ๒,๗๐๐ โรงเรียน โรงเรียนเอกชนและอื่นๆ ๓๐๐ แหง จวบจน
พ.ศ. ๒๕๔๙ มีโรงเรียนที่ชมการถายทอดสดได ๑๒,๒๒๑ โรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนมุสลิมในภาคใต
ประมาณ ๔๐๐ โรงเรียน มีนักเรียนที่ไดรับพระราชทานการศึกษาจากโรงเรียนวังไกลกังวลประมาณ ๒
ลานคน มีสมาชิก “ยูบีซี” ประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ คน มีประเทศเพื่อนบานที่รับชม ๔ ประเทศ ไดแก
กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม นอกจากถายทอดสดหลักสูตรมัธยมศึกษาแลวยังมีรายการการศึกษา
ชุมชนหลักสูตรวิชาชีพของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตวังไกลกังวล เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถรับรายการไดทางอินเทอรเน็ตที่ www.dlf.ac.th
ทรงใชอินเทอรเน็ตเปนประจํา
อินเทอรเน็ตถือกําเนิดขึ้นในอเมริกาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ในฐานะผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
คอมพิ วเตอรที่ มหาวิทยาลัย มิ ซซู รี และผู อํานวยการโครงการวิ จัย ของมูล นิธิวิ ทยาศาสตร แหงชาติ
อเมริกัน (NSF) ขณะนั้น ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ไดทดลองใชอินเทอรเน็ตมาเมืองไทยครั้ง
แรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT)

๖
มีเหตุการณครั้งหนึ่งในอดีต กอนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะเสด็จแปรพระราชฐานไป
พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทางในวังจะโทรศัพทแจงให ศาสตราจารย
ดร.ศรี ศั ก ดิ์ จามรมาน ทราบ เพื่ อ ทํ า การติ ด ตั้ ง วงจรสื่ อ สารเชื่ อ มต อ อิ น เทอร เ น็ ต ถวายทรงใช ง าน
ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์ จึงไดทําหนังสือดวนที่สุดถึงองคการโทรศัพทใหรีบเชื่อมตอสายโทรศัพทแบบ
พิเศษ (Leased Line) เชื่อมตอจากแมขาย (Server) ที่อัสสัมชัญหรือเคเอสซีไปยังหองทรงงาน และ
จัดการทดสอบวาใชไดดี บางครั้งทางในวังก็แจงให ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์ นําเครื่องคอมพิวเตอร
ที่โตะทํางานของทานเองไปถวายใหทรงใชดวย รวมทั้งไดมีการติดตั้งวงจรเชื่อมตออินเทอรเน็ตเปนการ
ถาวรใหโครงการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม อันเปนโครงการตามพระราชดําริดวย
ศาสตราจารย ดร.ศรี ศั กดิ์ จามรมาน ได กลาวว า “ทานไดรับ ทราบจากข า ราชบริพารว า
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชอินเทอรเน็ตอยูบอยมาก จนอาจจะกลาวไดวาทรงพระ
ปรีชาสามารถในดานอินเทอรเน็ตไมนอยกวาผูใดในประเทศไทย”
นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ให ศาสตราจารย ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน เขาเฝาถวายหลักสูตรอินเทอรเน็ตระยะสั้น และถวายรายงาน
ดา นอิ น เทอร เ น็ ต รวมทั้ ง พระราชทานพระราชานุ ญ าตให จั ดพิ มพ ห นั ง สือ ชื่ อ “อิน เทอรเ น็ ต กั บ การ
ประยุกตทุกดาน ที่ทานควรทราบ” หรือชื่อแบบชาวบานวา “๑๐๘ อีนี่ อีนั่น จากอีออคชั่น ถึงอีซู” รายได
หลังหักคาใชจาย นอมเกลาฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
หนังสือเลมนี้ไดที่ www.eeverything.info
ทรงใชคอมพิวเตอรหิ้วถือรุนแรกของโลก
คอมพิวเตอรหิ้วถือ (Portable Computer) รุนแรกของโลกมีชื่อวา “ออสบอรน (Osbourne)” ซึ่ง
ออกแบบและผลิตโดย “อดัม ออสบอรน (Adam Osbourne)” ออสบอรนนั้นเปนคนไทยโดยกําเนิด
เนื่องจากเกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยมีบิดาเปนชาวอังกฤษและมารดาเปนชาวโปแลนด
หลังจากนั้นไดยายไปอยูที่อินเดียและสหรัฐอเมริกา ออสบอรนจบปริญญาเอกดานวิศวกรรมเคมีจาก
มหาวิ ท ยาลั ย เดลาแวร สหรั ฐ อเมริ ก า และผลิ ต คอมพิ ว เตอร หิ้ ว ถื อเครื่ อ งแรกของโลกเมื่ อ เมษายน
๒๕๒๔ โดยมีน้ําหนัก ๒๔.๕ ปอนด และสามารถใสใตเกาอี้เครื่องบินได ขณะนั้นบริษัทคอมพิวเตอร
ยูเ นี่ย นในเครื อ สหยู เ นี่ ย นเปน ตัว แทนจํา หน ายในประเทศไทย โดยมี ท า นอานั น ท ป น ยารชุ น เป น
ประธาน และ ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน เปนกรรมการ ทางบริษัทไดนําเครื่องออสบอรน
ทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อทรงใชสวนพระองค
คอมพิวเตอร “ออสบอรน ๑” เปนที่ยอมรับกันวาเปน “คอมพิวเตอรหิ้วถือ (Portable Computer)”
ออกแบบใหเปนกระเปามีหูหิ้วเหมือนกระเปาเดินทาง มีแบตเตอรี่สํารองใหใชไดโดยไมตองเสียบปลั๊ก
ไฟฟา ในพ.ศ. ๒๕๒๔ นั้นเปนที่ยอมรับกันวาคอมพิวเตอรออสบอรนเปนเครื่องที่ทันสมัยมากแตก็มี
ขอจํากัด อาทิ จอขนาดเพียง ๕ นิ้ว ซึ่งนับวาเล็กมากแตก็ใหญกวาจอโทรศัพทมือถือ แสดงตัวอักษรได
ไมเกิน ๕๒ ตัวในแตละบรรทัดบนจอ แตสามารถเลื่อนซายขวาอานอักษรบนแตละบรรทัดไดถึงบรรทัด
ละ ๑๒๘ ตัวอักษร มีเครื่องขับเคลื่อนจานแมเหล็กชนิดออน (Floppy Disks) ๒ เครื่อง มีซอฟตแวร
ตางๆ อาทิ ระบบปฏิบัติการ “ซีพี/เอ็ม (CP/M = Control Program /Microcomputers)” โปรแกรม

๗
“ตารางคํานวณซูเปอรคาล (SuperCalc Spreadsheet)” โปรแกรม “ประมวลผลคําเวิรดสตาร
(WordStar Word Processing)” และโปรแกรม “ภาษาเอ็มเบสิค (MBASIC Programming Language)”
เปนตน
หลังจากวางตลาดเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๒๔ แลวอีก ๕ เดือน คือเดือนกันยายน ๒๕๒๔ เครื่อง
คอมพิวเตอร ออสบอรนก็สามารถขายไดถึงหนึ่งลานเหรียญตอเดือน อยางไรก็ตามถึงเดือนกันยายน
๒๕๒๖ บริษัท ออสบอรน ก็ยื่นศาลขอลมละลาย ทั้งนี้ เพราะระหวางที่อดัม ออสบอรน มาอยูที่กรุงเทพ
นั้น ทางไอบีเอ็มไดประกาศผลิตเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะสูงกวาออสบอรนถึง ๒ เทา และถาผูใด
สั่งซื้อ ๕๐๐ เครื่องจะลดราคาใหถึงรอยละ ๕๐ ปรากฎวาบริษัทและมหาวิทยาลัยใหญๆ พากันไปสั่งซื้อ
เครื่องไอบีเอ็มแทน ทําใหเครื่องออสบอรนที่ผลิตไวแลวขายไมออก

ตัวอยางเครื่องคอมพิวเตอรหิ้วถือ ออสบอรน น้ําหนัก 24.5 ปอนด แตสามารถใสใตเกาอี้เครื่องบินได

เสด็จงานนิทรรศการคอมพิวเตอร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสนพระทัยในวิวัฒนาการดานเทคโนโลยี พระองคทรงเสด็จ
พระราชดําเนินทอดพระเนตรนิทรรศการคอมพิวเตอรในหลายโอกาส อาทิ งานนิทรรศการคอมพิวเตอรที่
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง โดยเสด็ จ พร อ มด ว ยสมเด็ จ พระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และสมเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอ เจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ขณะนั้น ศาสตราจารยดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ซึ่งดํารงตําแหนงเปนศาสตราจารย
ระดั บ ๑๑ และเป น ประธานสภาคณาจารย ได ร ว มเข า เฝ า รั บ เสด็ จ และถวายรายงานเรื่ อ งการใช
คอมพิวเตอรในการสอน ก.ไก ข.ไข การใชคอมพิวเตอรในโรงสี และเรื่ องการใชคอมพิวเตอรดาน
ปญญาประดิษฐ ระหวางที่ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ พระองคทานทรงพระราชทานพระราชวินิจฉัย
วาสมควรแกไขหรือเพิ่มเติมโปรแกรมอยางไร แสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพดานคอมพิวเตอรเปนอยาง
ยิ่ง ซึ่งการเสด็จพระราชดําเนินในครั้งนี้ พระองคทานทรงพระเกษมสําราญยิ่ง และทรงใชเวลาในการ
ทอดพระเนตรนิทรรศการเปนเวลาหลายชั่วโมง
ตัวอยางเว็บไซตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดมีการจัดทําเว็บไซตเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพและพระ
ราชกรณี ย กิ จ ของสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว มากมาย อาทิ เว็ บ ไ ซ ต เ ค รื อ ข า ย ก า ญ จ น า ภิ เ ษ ก

๘
(www.kanchanapisek.or.th) เว็ บ ไซต มู ล นิ ธิ ๕ ธั น วามหาราช (www.BelovedKing.com)
ซึ่งศาสตราจารยดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน เปนประธานฝายพัฒนาเว็บไซต เปนตน

เว็บไซต เ ครื อ ข า ยกาญจนาภิ เ ษก
www.kanchanapisek.or.th

เว็ บ ไซต มู ล นิ ธิ 5 ธั น วามหาราช
www.BelovedKing.com

ในเว็บ ที่จัด ทํ า ขึ้น โดยมู ล นิธิ 5 ธัน วามหาราชมีข อมูล โดยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การจั ดงานเฉลิ ม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว และงานเฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ า
พระบรมราชินีนาถ นอกนั้นก็มีขอมูลที่เกี่ยวของอีกมากมาย อาทิ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
โครงการหลวง เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพลังงานทดแทนแกสโซฮอล ดีโซฮอล น้ํามันปาลมบริสุทธิ์
และเพลงพระราชนิพนธ ในหัวขอโครงการหลวงมีขอมูลตางๆ อาทิ พระหฤทัยพัฒนาชนบท พระวิริยะ
แกปญหารถติด โครงการพัฒนาลุมน้ําปาสัก โครงการรักษาสภาพแวดลอมจากประพาสตนเปนสวน
ผลไม โครงการโกลเดนเพลซ โครงการศูนยแพทยพัฒนา และตํารวจภายใตรมพระบารมี หัวขอเพลง
พระราชนิพนธมีเพลงตางๆ อาทิ อาทิตยอับแสง ชะตาชีวิต เทวดาพาคูฝน ดวงใจกับความรัก แกวตาขวัญ
ใจ คําหวาน ใกลรุง ลมหนาว มหาจุฬาลงกรณ เปนตน
สําหรับหัวขอเศรษฐกิจพอเพียง มีหัวขอยอยประกอบดวย หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิ จพอเพีย งกั บ ทฤษฎี ใ หม ต ามแนวพระราชดํ าริ การสรา งกระบวนการขับ เคลื่อ นเศรษฐกิ จ
พอเพียง รวมทั้งกระแสพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ ความ
ตอนหนึ่งวา
" … ขอใหทกุ คนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพ
 อกิน

มีความสงบและทํางานตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธาน
ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแ บบพอกิน
ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตมีความความพออยูพอกิน มีความสงบ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได
เราก็จะยอดยิ่งยวดได …
ฉะนั้นถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูมีความคิดและมีอิทธิพล
มีพลังทีจ่ ะทําใหผูอื่น ซึ่งมีความคิดเหมือนกัน
ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอย้ําพอควร
พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได
ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล "

๙
สรุป
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระอัจฉริยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศอันกอใหเกิด
คุณูปการอเนกอนันตตอประเทศชาติ พระองคทานทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลและทรงเห็นบทบาทอัน
สําคัญยิ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถจะกอใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนได พระองคทรงเปน
ผูจุดประกายเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย และทรงศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีใหกับประเทศไทย
นานัปการ ซึ่งเปนที่ประจักษอยางชัดแจงแลววาพระองคทานทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศชาติอยางหาที่เปรียบมิได
เมื่อเสร็จสิ้นการปาฐกถาในครั้งนี้ นางสาวอุศมา เทศแกน ครูใหญโรงเรียนศรีสังวาลย ไดกลาว
ขอบคุ ณ ศาสตราจารย ดร.ศรี ศั ก ดิ์ จามรมาน องค ป าฐก พร อ มมอบของที่ ร ะลึ ก ในนามโรงเรี ย น
ศรีสังวาลย นายทศพนธ นรทัศน ผูประสานงานโครงการจัดตั้งชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ไดมอบของที่ระลึกแกองคปาฐกในนามของโครงการจัดตั้งชมรมฯ พรอม
มอบหนังสือที่ระลึกแกผูแทนโรงเรียนศรีสังวาลย (นางสาวทิพยภาพร เนตรแกว ผูชวยครูใหญฝาย
กิ จ การนั ก เรี ย น) องค ป าฐกมอบเกี ย รติ บั ต รที่ ร ะลึ ก แก ผู เ ข า ร ว มรั บ ฟ ง การปาฐกถาในครั้ ง นี้ ผ า น
นางอํานวย สีพั้วฮาม ผูชวยครูใหญฝายวิชาการ จากนั้นเปนการบันทึกภาพหมูเปนที่ระลึก

๑๐

๑๑

โครงการจัดตั้งชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน และโรงเรียน
ศรี สั ง วาลย ขอขอบคุ ณ บริ ษั ท สามารถอิ น โฟเนต จํ า กั ด (www.samartconnect.com) สํ า นั ก งาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (www.nesac.go.th) โดย คุณพรรณราย ขันธกิจ เลขาธิการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คุณเยาวลักษณ สุขวิวัฒนพร รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คุณวัชรา ไชยสาร หัวหนากลุมงานประชาสัมพันธ สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ และคุ ณ สุ วิ ม ล เชื้ อ ชาญวงศ ที่ ไ ด ใ ห ก ารสนั บ สนุ น โครงการในครั้ ง นี้
จนสําเร็จลุลวงสมความมุงหมายทุกประการ
ทายที่สุดนี้ ผูที่สนใจรวมเปนสวนหนึ่งในการจัดตั้งชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อความเทาเทียมกัน ในอันที่จะรวมจัดกิจกรรมและขับเคลื่อนในเชิงวิชาการเพื่อผลักดันทางใหสังคม
ตระหนักถึงผูดอยโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ... สมัคร
เปนสมาชิกชมรมฟรี ที่ นายทศพนธ นรทัศน โทร. ๐๘-๑๒๖๑-๐๗๒๖ หรือ hs4hnl@msn.com
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Abstract
HM the King of Thailand is highly
talented in all kinds of fields including
Information Technology. He provided the
most significant inspiration for Thai
Information Technology by visiting the IBM
plant in San Jose, California, USA, in the
year 1960. That event encouraged Thailand
to start thinking about computerization and
led to the installation of the first two
computers in Thailand in the year 1964,
when Singapore installed only one for the
first time and Malaysia none. This paper
presents examples of HM the King’s talents
in developing computer fonts, composing
New Year cards, Buddhist Scripture, weather
maps, antenna, distance learning, Internet,
and using the first version of portable
computer. Also presented are his visiting
computer exhibitions, and sample webs for
information on HM the King.
1.

All universities in Thailand have started
teaching about IT. The first college to teach
IT in Thailand is Asian Institution of
Technology (AIT) where Prof. Dr. Srisakdi
Charmonman
taught
Management
Information System in early 1980’s. In the
year 1992, HM the Queen visited AIT. In his
capacity as the President of AIT Alumni
Association, Prof. Charmonman was granted
an audience.

HM the Queen visiting AIT

Introduction

HM the King has highly remarkable
talents in many fields such as Royal Projects,
Energy,
Water
Management,
HM
Sufficiency Economy Doctrine, Economy,
Arts, Culture, Music and Sports and
Information Technology. HM the King
realizes the importance of development in IT
and supports relevant research. He studies,
invents and applies IT in many royal
activities.

Another example of Thai university
teaching IT is Assumption University (AU or
ABAC) where there are more than 25 ITrelated degree programs. The first IT
program at Assumption University is in the
field of Business Computer in which Prof.
Charmonman drafted the curriculum at
Assumption University and served as
Chairman of the Committee to approve it at
the Ministry of University Affairs.
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HRH the Crown Prince graciously
allowed Assumption University to present to
him the Honorary Ph.D. in Information
Technology and Prof. Charmonman drafted
and presented the citation.
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
graciously allowed AIT to present to her
Ph.D. in Technology. In his capacity as
President of AIT Alumni Association
(AITAA), Prof. Charmonman invited Her
Royal Highness to become an Honorary
Member of AITAA.

In the year 1960, there was no computer
installed in Thailand, Singapore and Malaysia.
On July 1960, HM the King provided highly
significant IT inspiration for Thailand by
visiting IBM factory in San Jose, California,
USA. That event encouraged Thailand to think
about using computer in social and economic
development of the country to keep abreast
with developed countries.

HRH the Crown Prince graciously allowed
Assumption University to present to him an
Honorary Ph.D. on IT

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn at the
celebration ceremony
for her Honorary Ph.D. at AIT

2. HM The King Provided The Most
Significant
IT
Inspiration
For
Thailand

HM the King visiting IBM plant
in San Jose, California, USA.

An institution which followed HM the
King’s inspiration was SEATO Graduate
School of Engineering at Chulalongkorn
University which later became AIT.
In the year 1960, AIT announced a
scholarship for Ph.D. in Computer field for
the one who ranked first and that one
happened to be Srisakdi Charmonman who
went to study in USA.
In the year 1964, Srisakdi Charmonman
became the first Thai to earn a Ph.D. in the
Computer field. It took him two and a half
years to complete the degree.
In the year 2004, AIT Alumni
Association declared Prof. Dr. Srisakdi
Charmonman Outstanding Alumni for
Education and Research, and General
Boonsrang Niumpradit (the Supreme
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Commander) Outstanding Alumni for Armed
Forces Affairs.

arrangement to implement ancient Thai Fonts
which he named “Srisakdi font”, “Charmonman
font” and “Charm@Au font” [5].
เนื่องจากตัวอาลักษณ์ เดิม คือ ตัวเขียนลายมือที่มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและการลากหางที่ยาว จึงใช้ภาพรวมนั้นในการตั้งทิศทางใน
การออกแบบ สิ่งที่ต้องการเพิ่ มเติมในตัวพิ มพ์ นี้ คือ การมีเป็นตัว
เขียน ที่แต่ละตัวมีบุคลิกลักษณะของตัวนั้นๆ
Charmonman Font

อิมแพคเมืองทองธานี ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน และนายกสมาคมอินเทอร์
เน็ต เปิ ดเผยแก่ ผู้สื่อข่าวของเราว่า บิดาของท่าน คือ พระยานิ ติศาสตร์
ไพศาลย์ (วั น จามรมาน) เคยเป็ น เจ้ า กรมพระอาลั ก ษณ์ ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๗
Srisakdi Font
Outstanding Alumni of the year 2004.

3.

Computer Fonts.

HM the King studied and experimented
with the software program “Fontastic” [2] in
the year 1987. He then developed many sets
of Thai fonts such as Chitralada Font and
Phu Phing Font. He used both of them in the
New Year cards he composed. He has been
highly interested in the teaching of the Lord
Buddha and the scripture which was initiated
and distributed in India. Therefore, he
implemented the ancient Indian font named
“Devanagari” [6, 11].

ดั ด แปลงจากลายมื อ ภาษาไทยดั้ ง เดิ ม ที่ ใช้ เบี ย นในประกาศนี ย บั ต ร
ที่มักเขียนด้วยปากกาคอแร้ง มีลักษณ์หางแหลมๆ แล้วสะบัดแบบไทยๆ
ลายเส้นจะเล็กและแหลมค่อนข้างอ่านยากแต่เป็นลักษณะตัวเขียนแบบไทย
Charm AU Font

4. HM the King’s New Year Cards
HM the King has been using computer
in his work. He kept his various writing,
such as His Majesty’s Thai version of “A
Man Called Interpid” in the computer. On
the New Year occasions, he has been
composing New Year cards for Thai people
[13]. Sample cards for the years 1988 and
2007 are given below.

Devanagari Font

HM the King has developed computer
program to display and print Thai font,
Sanskrit font, and phonetic symbols.
To follow HM the King’s inspiration,
Prof. Dr. Srisakdi Charmonman has made

Happy New Year 1988.

Fourth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, November 18-19, 2007, Bangkok, Thailand

4.3

Srisakdi Charmonman

Vietnam and it was changing into a
depression. Therefore, Thai people enjoyed
the good news due to HM the King’s talent
and skills in IT.

Happy New Year 2007.

5. Computerized Buddhist Scripture
Computerized Buddhist Scripture is a royal
project to make it convenient and accurate to
study Buddhist Scripture and related
statements, to make complete collection of
information on Buddhist Scripture, and to
make it easy for distribution.
In May 2001, HM the King kindly
donated 1,472,900 baht to Mahidol
University to develop computerized system
for the study of Buddhist Scripture and
related statements. The project was
completed and presented to HM the King
and HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.
The presentation was made on 18 January
1995 under the name “Buddhist Scriptures
Information Retrieval IV (BUDSIR IV)”. A
later version is “BUDSIR/TT V.3” including
194 books [1, 4].
6.

HM the King explaining
the weather map.

7. Communication and Antenna.
HM the King has been interested in the
field of communication since he was young.
He has been capable of repairing and tuning
radio equipments.

Weather Maps

In November 1995, Typhoon Angela
devastated Philippines and expected to reach
Thailand. The Meteorological Department
gave warning to Thais to prepare for the
coming danger. HM the King followed the
movement of Angela and declared in
contradiction
to
the
Meteorological
Department warning that there was no need
to be frightened because the typhoon was
degenerating when it was moving into

HM the King using a radio
communication device

HM the King has been using radio
communication
regularly
and
has
experimented with transmitting the signal
more clearly. He gave directions to experts
to research and develop antenna. He
presented his model to government and
enterprise units to produce antenna with
increased efficiency.
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HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
at the DLF site
Suthi 2 Antenna

In the year 1980, HM the King proposed
his idea to design and construct antenna
superior to the existing ones at that time
instead of modifying the radio equipment
which is more difficult than improving the
antenna, resulting in Suthi 1, 2, 3, and 4. The
antenna proposed by HM the King could be
used with all the 22 radio equipments he was
using at that time with not more than 1%
fading of signal, while the commercial
standards allow 10% fading.
Suthi 2 antenna is port-to-port. It is
usable with mobile phone and can reach as
far as from Bangkok to Chiang Mai. As of
the year 2007, there is no commercial
antenna similar to Suthi 2. Suthi 3 antenna
may rotate 360◦, and Suthi 4 antenna can
solve the problem of fading due to weather
condition and use Dual Polarization,
horizontally, vertically and both ways.
8.

Satellite-Based Distance Learning.

On 5 December 1995, celebrating HM
the King 50th Anniversary on the throne,
Distance Learning Foundation (DLF) was
established with Khwankeo Vajarodaya, as
the chairman to start distance education
through satellite [7].

The DLF Project utilized actual class
rooms at Klaikangwon school for
broadcasting live teaching in the class of M.1
– M.6 (Grade 7 – Grade 12). It may be said
that the DLF Project is only one in the world
to use one actual class room for one
television channel, for all the grades and
channels.
In the year 1995, DLF broadcast to
Secondary and high schools in every
province of Thailand (2,700 government
schools) and to 300 private schools. In the
year 2007, DLF broadcast to 12,221 schools
including about 400 schools in the southern
part. About 2 million kids have studied in the
DLF program and more than 350,000 UBC
subscribers have access to DLF. Neighboring
countries, namely, Kampuchea, Laos,
Myanmar and Vietnam have access to DLF.
In addition to secondary and high school
level, DLF also have the Community
Education Program, the Professional
Program from Klaikangwon Industrial and
Community Education College and Program
from
Ratchamongkol
Institute
of
Technology, Klaikangwon Compus.
In the year 2003, the DLF program
may be accessed through the web at
“www.dlf.ac.th”.
At DLF, there is also “Internet IT with
Srisakdi Charmonman Program”, every
Sunday at 12.00 – 13.00, UBC 56 in case of
satellite and UBC 89 in case of cable.
Internet IT with Srisakdi Charmonman
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Program provides lectures on 5 courses, each
with three credits (45 hours), that is,
Introduction to Computer (45 hours),
Introduction to the Internet (45 hours),
Management Information Systems (45
hours), Computer and Internet Security (45
hours) and eLearning (45 hours). Internet IT
with Srisakdi Charmonman program may
also be accessed at www.WebAv.biz [14].

Assumption University to become a
Founding Member of the Internet Society.
Assumption University is the only Founding
Member of ISOC in ASEAN.

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
presiding over the opening of the International
Internet Gateway at Assumption University.

www.WebAv.biz
9. HM the King Using the Internet
Regularly.
The Internet was born in the US in about
1969. In his capacity as Director of Graduate
Studies in Computer Science at the
University of Missuori and Director of
research projects funded by the US National
Science Foundation, Prof. Dr. Srisakdi
Charmonman had the opportunity to use the
Internet when it was born in the US.
The Internet came to Thailand in 1987 at
AIT. Prof.Dr. Srisakdi Charmonman was
President of AIT Alumni Association who
was one in the first group of users of the
Internet when it arrived in Thailand. At that
time, in his capacity as a member of a Board
of Trustees of Assumption University, he got
a grant from Assumption University to buy
the computer and modem. He proposed to
Assumption University to require all students
to use the Internet (In the US, the Internet
was available but not required). He helped

.
Prof. Dr. Srisakdi Charmonman is the
founder and co-owner of KSC which is the
first ISP to register with the Ministry of
Commerce of Thailand. KSC at one point
was the largest ISP in Thailand and valued at
1,000 million US$ but did not sell at that
price because the Internet market collapsed
worldwide. Assumption University and KSC
presented Internet services to HM the King
and HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
graciously allowed Prof. Dr. Srisakdi to
present Internet connection to her.
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When HM the King travelled to
Klaikangwon Palace, a staff member from
the palace would notify Prof. Dr. Srisakdi
Charmonman by phone. Prof. Dr. Srisakdi
Charmonman would send an urgent letter to
TOT to provide leased line connection from
Assumption University or KSC to HM the
King’ s study room. Sometimes, Prof. Dr.
Srisakdi Charmonman had to take the
computer on his own desk for HM the King
to use at Klaikangwon palace. When HM the
King returned to Bangkok, the palace staff
would
notify
Prof.
Dr.
Srisakdi
Charmonman.
Prof.
Dr.
Srisakdi
Charmonman, in turn, notified TOT to
disconnect the link and Prof. Dr. Srisakdi
Charmonman to take the computer back to
Assumption University. Later, HM the King
stayed longer at Klaikangwon palace and so
TOT provided permanent connection.

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
graciously allowed Prof. Dr. Srisakdi to give a
short course about the Internet.

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
graciously granted permission for Prof. Dr.
Srisakdi Charmonman to publish a book
“Internet and Applications You Should
Know About” or a more informal name “108
E from eAuction to eZoo”. The proceeds
after deduction of expenses will be presented
to HRH the Princess for charity.

HM the King giving a plaque to
Prof. Dr. Srisakdi for providing
Internet connection.

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
graciously granted permission for Prof. Dr.
Srisakdi Charmonman to present a short
course and report on the progress of the
Internet.

The front cover of the book on 108 Es.
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10.

HM the King Used the First Version
of the Portable Computer.

The first portable computer in the world
was named Osborne. It was invented by
Adam Osborne who is a Thai by birth, i.e. he
was born in Bangkok in the year 1939. His
father is English and his mother is Polish.
Later on, Osborne moved to India and the
US. He earned a Ph.D. from Delaware
University in the US. He invented the first
portable computer in the world in the year
1981.

permission to report on the use of computer
to teach the Thai alphabets, computer
application in rice mills and artificial
Intelligence.

HM the King at King Mongkut’s Institute of
Technology, Lad Krabang.

Osborne portable computer
weighed 10.5 kilograms.

HM the King at King Mongkut’s Institute of
Technology, Lad Krabang.

Computer Union Company in Bangkok
is the agent of Osborne. H.E. Anand
Panyarachun was the chairman of the
company
and
Prof.
Dr.
Srisakdi
Charmonman was a member of the Board of
Directors. The company presented an
Osborne portable computer to HM the King.
11. HM the King
Exhibitions.

Visited

Computer

HM the King together with HRH
Princess Maha Chakri Sirindhorn and HRH
Krom Luang Naradhivas Ratchanakarindra
visited computer exhibition at KMIT
Ladkrabang. Prof. Dr. Srisakdi Charmonman
was C-11 Professor and President of the
Faculty Senate there and got Royal

HM the King graciously commenting on the
software developed by Charmonman.
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www.BelovedKing.com for which
Prof. Dr. Srisakdi is the Chairman of
the Website Committee.

13. Concluding Remarks.
HM the King graciously providing advice
on how to improve the software.

12.

Sample Webs for Information on
HM the King.

There are many webs with information on
HM the King, such as www.kanchanapisek.or.th
[10], and www.BelovedKing.com [3].

www.kanchanapisek.or.th

Had HM the King not visited the IBM
plant in the US in the year 1960, AIT would
not have given the Ph.D. scholarship to Srisakdi
Charmonman. If Srisakdi Charmonman had
not earned his Ph.D. in 1964, he would not have
become the first C-11 Professor in Engineering,
the father of Thai Internet in the year 2000
and the father of Thai eLearning in the year
2006. Assumption University would not
have constructed Srisakdi Charmonman IT
Center [12] which is the seat of the College
of Internet Distance Education [9].
Therefore, it may be said that Prof. Dr.
Srisakdi Charmonman has become what he is
today because of the kindness and the most
significant IT inspiration from HM the King.
Prof. Dr. Srisakdi Charmonman is one of many
Thai citizens who are highly grateful to HM
the King and ready to serve him for the benefits
of Thailand. HM the King is outstandingly
talented in IT and has made significant
contribution to the country. HM the King has
great vision. He realizes the importance of IT
in providing benefits for the happiness of his
people. He is the one who provided significant
inspiration for computerization. He has studied
and developed IT applications, whose
footsteps Thai professionals should follow.
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All Thai people are deeply grateful to HM
the King’s inspiration and contribution.
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บทคัดยอ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช (5 ธันวาคม พ.ศ. 2470) ทรงนํา
คอมพิ ว เตอร แ ละอิ น เทอร เ น็ ต มาใช ง านประกอบ
พระราชกรณี ยกิจ นานัป การ เพื่อยั ง ประโยชนสุข แก
พสกนิกรชาวไทย แมในวันที่ทรงเจริญพระชนมายุมาก
แล ว นั บ ได ว า ทรงเป น แรงบั น ดาลใจในการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงวัยโดยแท
คําสําคัญ: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช; คอมพิวเตอร; อินเทอรเน็ต; คุณภาพชีวิต;
ผูสูงวัย
Abstract
His Majesty King Bhumibol Adulyadej
th
(born 5 December, 1927) has been using
computers and the internet for his work in various
projects to help sustain and improve the
happiness and well-being of all Thai people. For
this reason, His Majesty the King is an inspiration
and a role model to elderly people for using this
area of technology to improve their quality of life.

1. บทนํา
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงเสด็ จ
ประภาสโรงงานคอมพิ ว เตอร ใ หญ ข องไอบี เ อ็ ม ที่
ซิลิคอนวอลเลย มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2503 นับเปนการจุดประกายใหวงการ
คอมพิวเตอรของประเทศไทยคิดถึงการใชคอมพิวเตอร
เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของชาติ ใ ห ทั ด เที ย ม
ประเทศที่เจริญแลว นับไดวา “ทรงเปนผูนําและจุด
ประกายวงการคอมพิวเตอรในประเทศไทยอยาง
จริงจัง” (ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2542: 66)

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระผูจุดประกาย
วงการคอมพิวเตอรในประเทศไทย

Keywords: His Majesty King Bhumibol Adulyadej;
Computer; Internet; Elderly people; Quality of life
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต”
30 พฤษภาคม 2552 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

-22. ทรงใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตประกอบ
พระราชกรณียกิจ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงทดลองใชเครื่องคอมพิวเตอร
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงเป น
พระมหากษั ต ริ ย ผู มี พ ระวิ สั ย ทั ศ น ย าวไกลในการใช
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาว
ไทยมาเปนระยะเวลาอันยาวนานนับเนื่องกวา 62 ป
แหงการครองสิริ ราชสมบัติ ทรงเล็งเห็น ความสํา คัญ
ของเครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ต า งๆ โดยเฉพาะด า น
วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรง
สนับสนุนใหมีการคนควาในทางวิทยาการคอมพิวเตอร
ทรงศึกษาคิดคนสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการ
ประมวลผลขอมูลตางๆ ดวยพระองคเอง ทรงประดิษฐ
รูปแบบตัวอักษรไทย ที่มีลักษณะงดงามเพื่อแสดงผล
บนจอคอมพิ ว เตอร แ ละเครื่ อ งพิ ม พ ทรงใช เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอรเพื่อประดิษฐบัตร ส.ค.ศ. พระราชทานพร
แกพสกนิกรชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปใหมเปนประจํา
ทุ ก ป ทรงพระราชทานทุ น ทรั พ ย ส ว นพระองค
พระราชดําริและพระบรมราชวินิจฉัยในการออกแบบ
และจั ด ทํ า โปรแกรมพระไตรป ฎ กฉบั บ คอมพิ ว เตอร
(โปรแกรมนี้วา BUDSIR: Buddhist Scriptures
Information Retrieval) รวมทั้งมีพระราชวิจารณในการ
ออกแบบโปรแกรมสําหรับสืบคนขอมูลดั งกลาว ทรง
เปนผูนําการพัฒนาพหุสื่อ(Multimedia) อาทิ การทําให
คอมพิวเตอรพูดภาษาไทยไดชัดขึ้น ตลอดจนทรงใช
คอมพิวเตอรในการบันทึกพระราชกรณียกิจตางๆ และ

ทรงติดตั้งเครือขายสื่อสารคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน
พระราชกรณียกิ จ ตา งๆ นอกจากนี้ พระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว ยังสนพระทัยและทรงพระปรีชาสามารถ
ในดา นอิน เทอรเ น็ ต ดัง ที่ ศาสตราจารย ดร.ศรีศั ก ดิ์
จามรมาน ไดกลาวไววา “ไดรับทราบจากขาราชบริพาร
วา ทรงใชอินเทอรเน็ตอยูบอยมากจนอาจจะกลาวไดวา
ทรงพระปรีชาสามารถในดานอินเทอรเน็ตไมนอยกวา
ผูใดในประเทศไทย” (ศรีศักดิ์ จามรมาน, อางแลว)
หากยอนไปเมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2529
ม.ล.อัศนี ปราโมช ไดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมคอิน
ทอซพลัส ซึ่งเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยที่สุดใน
ยุคนั้นขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย พระองคทานจึงทรงใชเครื่อง
คอมพิวเตอรดวยพระองคเองเปนครั้งแรก ดังพระราช
ดํา รั ส (ซึ่ งพระราชทานแก นัก ศึก ษามหาวิท ยาลั ย ศรี
นครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ในโอกาสเสด็จพระ
ราชดํ า เนิ น พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร เมื่ อ วั น ที่ 28
กันยายน 2530) ความวา (คณะกรรมการจัดงานวัน
สื่อสารแหงชาติ, 2542 : 77-78)
“เ ดี๋ ย ว นี้ เ ด็ ก ๆ อ า ยุ 1 0 ข ว บ เ ล น
คอมพิ ว เตอร เ ป น อย า งนี้ ข า พเจ า ก็ รู สึ ก ว า มี ป ม
ดอยขึ้นมาวาเลนคอมพิวเตอรไมเปน
. . . แ ล ว วั น ห นึ่ ง ก็ มี ค น ห นึ่ ง เ อ า
คอมพิวเตอรมาใหบอกวา อันนี้ เขียนดนตรี ก็เลย
รับเอาไว ที่จริงรับเอาไวเขาไมไดใหเพราะวาไปซื้อ
มาก็เงินของเราเอง เราซื้อเราก็ยังกลัว มองดูแลว
ไม รู จ ะทํ า ยั ง ไง แต ถึ ง ตอนป ใ หม ก อ นป ใ หม นิ ด
หนึ่ง ก็เอาคอมพิวเตอรขึ้นไปตั้งในหองทํางานแลว
ก็จิ้มไป เขาบอกวาเขียนหนังสือได เขียนรูปได ก็
เริ่มลองเขียนหนังสือ ก็เขียนสําหรับอวยพรปใหม
เปนบัตร ส.ค.ส. แลวก็เขียนไปๆ เออ... ออกมาได
เขียนออกมาเปนตัวได ก็แปลกดี”
ในเวลาตอมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไมเพียงแตทรงงานดวยคอมพิวเตอรเทานั้น หากแต
ทรงสนพระทั ย ในการศึ ก ษาเทคนิ ค การทํ า งานของ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ช นิ ด ต า งๆ บางครั้ ง ได ท รงเป ด
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร อ อกดู ร ะบบภายในเครื่ อ งด ว ย
พระองคเอง ทรงปรับปรุง Software ใหมขึ้นมาใชเอง
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-3และบางครั้งทรงแกไขปรับปรุง Software ในเครื่อง
เชน โปรแกรมภาษาไทย CU Writer ใหเปนไปตาม
พระราชประสงค
(โปรแกรมประมวลคํ า -Word
Processor
ในช ว งที่ ป ระเทศไทยเพิ่ ง มี ก ารใช
คอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) อยางแพรหลาย ซึ่ง
พัฒนาโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) เมื่อมีปญหาไวรัส
ในเครื่องคอมพิวเตอรเกิดขึ้น พระองคทานทรงหวงวา
ไวรัสจะทําลายขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรได ดังนั้น
เมื่อ ทรงใช ง านเครื่ องคอมพิว เตอร จึ ง ทรงระมั ด ระวั ง
มาก และทรงเก็ บ (Copy)
ข อ มู ล ไว ห ลายชุ ด
(คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแหงชาติ, 2542 : 76)
จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง
ใช ค อมพิ ว เตอร แ ละอิ น เทอร เ น็ ต ประกอบพระราช
กรณียกิจ แมในวันที่ทรงเจริญพระชนมายุมากแลว นับ
ไดวาพระองคทานทรงเปนเปนแรงบันดาลใจในการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงวัยโดยแท จึงสมควรที่ผูสูงวัยที่ลังเลใจ หรือ
กลัวที่จะใชเครื่องคอมพิวเตอร จะไดดําเนินรอยตาม
เ บื้ อ ง พ ร ะ ยุ ค บ า ท ใ น ก า ร ใ ช ค อ ม พิ ว เ ต อ ร แ ล ะ
อินเทอรเน็ต
3. กําลังพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ตอผูสูงวัย

"ดอกบัวในใจยังคงบานอยู ไมมีวันโรยรา" (สวัสดี
นครพนม, 2551) ที่นครพนม บนเสนทางเสด็จพระราช
ดํ า เนิ น ตรงสามแยกชยางกู ร -เรณู น คร บ า ยวั น ที่ 13
พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 นายอาณัติ บุนนาค หัวหนา
สวนชางภาพสวนพระองคไดบันทึกภาพในวินาทีสําคัญ
ที่กลายเปนภาพประวัติศาสตรภาพหนึ่งของประเทศ
ภาพแม เ ฒ า ตุ ม จั น ทนิ ต ย วั ย 102 ป ไปรอรั บ เสด็ จ
พรอมดอกบัวสายสีชมพู จํานวน 3 ดอก ตั้งแตเชาจน
บาย แสดงแดดแผดเผาจนดอกบัวสายในมือเหี่ยวโรย
แตหัวใจรักภักดีของหญิงชรายังเบิกบาน เมื่อในหลวง
เสด็จฯ มาถึงตรงหนา แมเฒาไดยกดอกบัวสายโรยรา
3 ดอกนั้นขึ้นจบเหนือศีรษะแสดงความจงรักภักดีอยาง
สุดซึ้ง พระเจาแผนดินทรงโนมพระหัตถแตะมือกราน
คล้ําของเกษตรกรชราชาวอีสานอยางนิ่มนวล ไมมีใคร
รูวาทรงกระซิบคําใดกับแมเฒา
แตแนนอนวาแมเฒาไมมีวันลืมเชนเดียวกับที่
ในหลวงไมทรงลืมราษฎรคนสําคัญ ที่ทรงพบริมถนน
วั น นั้ น หลั ง จากเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น กลั บ กรุ ง เทพฯ
แลวทางสํานักพระราชวังไดสงภาพรับเสด็จของแมเฒา
ตุม พรอมพระบรมรูปหลอดวยปูนพลาสเตอรผานมา
ทางอํา เภอพระธาตุ พนมให แ ม เฒา ตุม ไว เปน ที่ร ะลึ ก
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด นี้ อาจมี ส ว นชุ บ
ชีวิตใหแมเฒายืนยาวอีกดวยความสุขตอมาอีกถึงสาม
ปเต็มๆ ... (คัดลอกจากหนังสือ “ในหลวงของฉัน” ใน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสงานฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ป)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงมีพระ
ราชดํ า รั ส เกี่ ย วกั บ ผู สู ง อายุ อั น เป น เหมื อ นน้ํ า ทิ พ ย
ชโลมใจ สมควรนํามากลาวไวเพื่อเปนเครื่องระลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับแมเฒาตุม จันทนิตย
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498

จากพระราชดํ า รั ส ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว ที่พระราชทานใหแกคณะบุคคลตางๆ ที่
เขาเฝาถวายพระพร ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
เมื่อวันจันทรที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา (5 ธันวาคม พ.ศ. 2549) พระองค
ทานตรัสถึง คนแก หรือผูสูงอายุ วาไมควรมองขาม ยัง
ความปลื้มปติใหกับ ผูสูงอายุ ทุกเพศทุกวัยทั่วประเทศ
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-4ดั ง ความตอนหนึ่ ง ของกระแสพระราชดํ า รั ส ที่ ว า
(http://irrigation.rid.go.th, 2550)
“...ความจริงคนที่อายุ 80 เชื่อวา มีกําลังที่
จะปฏิบัติงานไดอีก ไมใชนอย ฉะนั้น ที่พูดเริ่มตน
นี้ดูทาทางเหมือนวานอยใจวาอายุมาก แตถาอายุ
มากขึ้ น เป น ประโยชน ไ ด เ ปรี ย บ คนไหนที่ อ ายุ
นอยๆ เสียเปรียบ เพราะไมมีความรู เรียกวา คนที่
อ า ยุ น อ ย ๆ เ ป น ค น ที่ เ ซ อ เ ป น ค น ที่ ไ ม มี
ความสามารถ ฉะนั้ น คนที่ อ ายุ ม ากๆ เป น คนที่
ได เ ปรี ย บ เพราะว า ถ า คุ ณ สมบั ติ ข องคนที่ มี อ ายุ
เรี ย กว า มี ป ระสบการณ ก็ ต อ งถื อ ว า เป น คนที่
ได เ ปรี ย บ แล ว ก็ ค นที่ อ ายุ น อ ย อาจจะดู ถู ก คนที่
อายุมาก เพราะมีปมดอยนั่นเอง คนที่อายุนอยๆ
แล ว ก็ ไ มมี ค วามสามารถ เลยต อ งดู ถู ก คนที่อ ายุ
มาก แตก็ขอบอกวาคนที่อายุมาก ถารักษาความดี
รั ก ษาคุ ณ สมบั ติ คุ ณ ธรรม ก็ ไ ด เ ปรี ย บคนที่ อ ายุ
นอย และในประเทศชาติถามีคนที่มีอายุมากและ
ไดเปรียบ ถาทานมีจะทํางานได ถามีแตคนเด็กๆ
ที่ ไ ม ถื อ ว า มี ค วามสามารถ ชาติ บ า นเมื อ งไม
กาวหนา จะตองพูดอยางนี้ทานผูใหญก็อาจจะบอก
วา นี่แหละ คนที่อายุมากมีประโยชน
แต ค นที่ อ ายุ ม าก แต ว า เมื่ อ ใช ค วาม
ไดเปรียบของความมีอายุมาก ก็เปนเด็ก เปนคนที่
มี อ ายุ เ ยาว เป น คนที่ เ ยาว ใ นความคิ ด และ
อันตรายมาก เพราะมีคนที่เขาบอกวาเขาแกแลว
เขานอยใจวาแก นอยใจวาแก คนอยางนี้เปนคนที่
ไม เ ป น ผู ใ หญ แล ว คนที่ ไ ม เ ป น ผู ใ หญ ทํ า ให
บานเมืองลมจมได มัวแตไปนอยใจวาอายุมาก แก
แลวก็ไมใชความอายุมากเปนประโยชน นาอนาถ
ถามัวแตบอกวาเราแก แลวก็นอยใจวาแก ไมมีดี
เลย ก็แสดงใหเห็นวาแกจริงๆ หงําเหงอะ เรียกวา
หงําเหงอะ ที่บอกวา แก แลวไมใชความแก ความ
ช ร า ค ว า ม ก า ว ห น า จิ ต ใ จ ที่ อ า ยุ ม า ก ที่ มี
ประสบการณ มาใชเปนประโยชนตอตัวเองและตอ
สวนรวม ถาคนที่อายุมาก แลวก็ใชความอายุมาก
เปนประสบการณ คนมีประสบการณนั้นชวยคน

อื่ น ไ ด ม า ก เ ร า ก็ ค ว ร ที่ อ ย า เ อ า ค น ที่ ไ ม มี
ประสบการณทําใหบานเมืองลมจมได เพราะวาคน
ที่เชื่อวา คนอายุมากเปนคนไมมีประสบการณ คน
ที่อายุมากมีประสบการณ จะมีประสบการณมาก
นอยแคไหนแตก็มีประสบการณ เราเรียนมามาก
หรือนอยแตก็มีประสบการณ ประสบการณนี้ชวย
ใหสวนรวมกาวหนาได...”
ผู เ ขี ย นขอยกตั ว อย า งคํ า ให สั ม ภาษณ ข อง
“ผู สู ง วั ย ” ที่ มี ต อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว
(มติชนรายวัน, 2549) อันแสดงซึ่งความจงรักภักดีตอ
พระองคทานอยางหาที่สุดมิไดมานําเสนอ (ทั้งนี้ อายุ
ของผูใหสัมภาษณเปนอายุในป พ.ศ. 2549) ดังนี้
นางสาวพูนศรี รัศมี วัย 69 ป ที่ออกจากบาน
ที่จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแตตี 3 เพื่อมาจับจองพื้นที่ที่ใกล
เบื้องพระยุคลบาท มากที่สุด ตั้งแต 6 โมงเชา ดวยหวัง
ว า จ ะ ไ ด ชื่ น ช ม พ ร ะ พั ก ต ร พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจาอยูหัวใกลๆ บอกวา แมจะเคยมานั่งรับเสด็จ
แลว 5 ครั้ง แตสําหรับปนี้ เปนปที่พิเศษเพราะรูสึกตื้น
ตันในพระราชดํารัสที่ทรงใหไวถึงผูสูงอายุ
"ตอนที่ในหลวงทานมีพระราชดํารัสวา คนแก
ก็ มี คุ ณ ค า มี ป ระโยชน อย า รู สึ ก น อ ยใจ ฉั น ขนลุ ก มี
ความสุ ข ปลื้ ม ใจมาก คิ ด ได ป ระเดี๋ ย วนั้ น เลยว า ฉั น
จะตองแข็งแรง ทําตัวมีคุณคาตอครอบครัวและสังคม
มากขึ้ น เมื่ อ ก อ น ฉั น อยู ไ ปวั น ๆ เพราะฉั น มี โ รค
ประจําตัวหลายโรคดวย ทั้งโรคเบาหวาน และโรคโลหิต
จาง คิดวาสุขภาพแย ก็เลยพาลไมอยากทํา อะไร แต
หลั ง จากวั น นี้ ฉั น ขอสั ญ ญาเลยว า จะไม ทํ า ตั ว ให เ ป น
ภาระลู ก แล ว จะดู แ ลสุ ข ภาพให แ ข็ ง แรง เพื่ อ ดู แ ล
ลูกหลานใหเปนคนดี เพื่อถวายพระองคทานตอไป"
สวน นางเง็กเกียว แซลิ้ม "อามา" วัย 72 ป
ที่แมขาจะไมคอยดีดวยความชรา แตก็อดทนนั่งเฝาฯ
รับเสด็จตั้งแตเชาตรู เพื่อขอใหไดเห็นพระพักตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครั้งหนึ่งในชีวิต
"วันนี้เปนครั้งแรกที่มาเขาเฝาฯ ตอนแรกลูกก็
เตือนวาจะไหวหรือเปลา เพราะอากาศรอน และที่ทางที่
เจาหนาที่จัดใหก็คงคับแคบ แตฉันยืนยันบอกกับลูกวา
ฉันไหว เพราะรูสึกปลื้มใจที่ในหลวงเห็นคุณคาของคน
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ฉั น หั น ไปสอนลู ก หลานทั น ที ว า ในหลวงยั ง ห ว ง
ประชาชนราษฎร ดั งนั้น เราตองทํา ความดีเปน คนดี
ถวายทาน ถึงคนรุนใหมจะมองวาคนแก เปนไมใกลฝง
แต ก็ ยั ง เป น ไม ที่ มี คุ ณ ค า อยากให ใ นหลวงอยู กั บ
ประชาชนนานๆ ตอไป ชาตินี้เกิดมาก็คุมแลวที่ไดเกิด
มาอยูใตพระบารมีของพระองค"
ดาน นายพวง ปุงบางกะดี่ วัย 72 ป ผูสูงวัย
อีกคนหนึ่ง ที่ตื่นตั้งแตตี 4 เพื่อมาเฝาฯ รับเสด็จบอกวา
รูสึกดีใจ ปลาบปลื้มที่สุด ที่ทานมีพระราชดํารัส เห็น
ประโยชนของคนแก อยากใชชีวิตอยูตอไป
"ผมคิดวา พระราชดํารัสของในหลวง จะเปน
แรงกระตุนใหคนแกทุกคนรวมทั้งผมดวยใหลุกขึ้นมาสู
และไมคิดนอยใจวา เปนเพียงคนแกที่ไมมีความหมาย
ในชีวิตนี้ผมไมเคยแตะตองอบายมุข เพราะรักพระองค
มากที่สุด อยากทําทุกสิ่งทุกอยางที่เปนความดี เพื่อให
คุมคาที่เกิดมาเปนคนไทย อยากฝากใหคนแกทุกคน
ลุกขึ้นสู และสอนลูกหลานทําความดีถวายทาน"
ดร.สุ เ มธ ตั น ติ เ วชกุ ล เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ ชั ย
พัฒนา วัย 67 ป พอตัวอยางแหงชาติ ประจําป 2549
เ ผ ย ว า ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ไ ด ทํ า ง า น ถ ว า ย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะนอมนําพระราชดํารัส
ของพระองค ท า นมาเป น แนวทางในการดํ า เนิ น ชี วิ ต
อย า งเรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ใช ชี วิ ต อย า งพอดี ไม
ฟุงเฟอ
"ไดฟงพระราชดํารัสของพระองคทานที่ตรัส
ถึงคนแก วามีประโยชน มีคุณคา ใหนําประสบการณ
ความรู เ ข า มาบริ ห ารประเทศชาติ เ จริ ญ ก า วหน า นั้ น
นั บ เป น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย า งล น พ น ที่ ท รงให
ความสําคัญกับคนแก เพราะความจริงคนแกแมจะอายุ
มาก ทํางานชา สูคนหนุมๆ ไมได แตความรอบรูและ
ประสบการณ ข องคนแก นั้ น ที่ มี ม ากกว า หนุ ม ๆ ก็
สามารถนําพาใหประเทศชาติผานอุปสรรคตางๆ ไปได
จึง อยากใหค นแกทุก คนใช ประสบการณ ความรูแ ละ
ความรอบรู ทํางานพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง
ยิ่งขึ้นไป เพราะทุกคนไมวาจะอายุมากหรือนอยตางก็มี
คุณคาในตัวของตัวเองอยูแลว"

จากพระราชกรณี ย กิ จ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ า อยู หั ว ได ท รงปฏิ บั ติ ม าตลอดระยะเวลาอั น
ยาวนานกวา 6 ทศวรรษ เพื่อความอยูเย็นเปนสุขและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา
รวมตลอดถึ ง ผู สู ง อายุ โดยทรงใช ค อมพิ ว เตอร แ ละ
อินเทอร เน็ตเปนเครื่องมือสํา คัญประการหนึ่งในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรในสังคมไทย ซึ่งได
เป น ที่ ป ระจั ก ษ แ ก ป ระชาคมโลกโดย สํ า นั ก งาน
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations
Development Programme: UNDP) ได ทูลเกลาฯ
ถวาย "รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย"
หรือ “UNDP Human Development Lifetime
Achievement
Award” รางวัลประเภท Life-long
achievement ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดรับ
รางวัลประเภทนี้เปนบุคคลแรกของโลก จากการที่ได
ทรงอุทิศกําลังพระวรกายและทรงพระวิริยะอุตสาหะใน
การปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอยใหญนานัปการ เพื่อ
ยังประโยชนและความเจริญอยางยั่งยืนมาสูประชาชน
ชาวไทยทั้งประเทศมาโดยตลอด ซึ่งนายโคฟ อันนัน
(Kofi Annan) เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้น เปน
ผู ทู ล เกล า ถวาย เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤษภาคม 2549
(http://th.wikipedia.org/wiki/พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจาอยูหัว, 2552)
4. บทสรุป
นั บ ได ว า เป น ความโชคดี ยิ่ ง ของพสกนิ ก ร
ชาวไทยที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงเป น
แบบอยา งในการใชค อมพิวเตอรแ ละอินเทอรเน็ต ให
เกิ ด ประโยชน ทรงเน น ถึ ง การประหยั ด และการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ
นํามาซึ่งความรมเย็นเปนสุขของพสกนิกรโดยถวนหนา
ซึ่ ง เป น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด ปวง
ข า พระพุ ท ธเจ า และพสกนิ ก รชาวไทยทุ ก หมู เ หล า
ขอนอมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคจงทรงพระ
เจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง กอปรดวย
พระเกษมสํ า ราญ สถิ ต เสถี ย รในไอศู ร ย ร าชสมบั ติ
เฉลิ ม ฉั ต รเป น มิ่ ง ขวั ญ ร ม โพธิ์ ท องของปวงพสกนิ ก ร
ชาวไทย ตราบจิรติกาลเทอญ
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-65. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ Mr. Alan Key ที่กรุณาตรวจสอบ
ความถูกตองของไวยากรณภาษาอังกฤษในบทคัดยอ
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Strength of the Land. His Majesty the King has been living
and working based on the dharma practice, the Noble
Eightfold Path as a whole, which is divided into three basic
divisions: Wisdom (1: Right view, 2: Right intention ), Ethical
conduct (3: Right speech, 4: Right action, 5: Right livelihood)
and Concentration (6: Right effort, 7: Right mindfulness, 8:
Right concentration). Additional, Acquired factors: 9: Right
knowledge and 10: Right liberation.

“We shall reign with righteousness for
the benefits and happiness of the Siamese
(Thai) people”

Long Live the KING,
Bhumibol Adulyadej, who is as
much a spiritual leader as a
worldly one.
The Kingdom of Thailand’s society has been based on
Buddhism for a long time and nearly 90% of Thais are
Buddhists. Thai people revere His Majesty the King as a
spiritual leader, the center of love and unification of the
Kingdom. At present, His Majesty King Bhumibol Adulyadej is
th
the 9 King of the Chakkri Dynasty, Kingdom of Thailand
which has been a symbol of perseverance and self-sacrifice
for generations of Thai people. As the leader in the field of
national development for more than 63 years, His Majesty has
been working for sustainable development, especially in
human development as the commitment articulated at his
coronation: “We shall reign with righteousness for the benefits
and happiness of the Siamese (Thai) people”

Dasavidha-rājadhamma
or Rajādhamma 10 ("tenfold virtue of the ruler") is one of the
Buddhist dharma that His Majesty the King holds as a spiritual
leader. Dasavidha-rājadhamma composes of the following ten:
1: Dāna (charity) — being prepared to sacrifice one's own
pleasure for the well-being of the public, such as giving away
one's belongings or other things to support or assist others,
including giving knowledge and serving public interests. 2: Sīla
(morality) — practicing physical and mental morals, and being
a good example to others. 3: Pariccāga (altruism), being
generous and avoiding selfishness, practicing altruism. 4:
Ājjava (honesty) — being honest and sincere towards others,
performing one's duties with loyalty and sincerity to others. 5:
Maddava (gentleness) — having a gentle temperament,
avoiding arrogance and never defaming others. 6:Tapa (self
control) — destroying passion and performing duties without
indolence. 7: Akkoda (non-anger) — being free from hatred
and remaining calm in the midst of confusion. 8: Avihimsa
(non-violence) — exercising non-violence, not being vengeful.
9: Khanti (forbearance) — practicing patience, and striving to
serve public interests and 10: Avirodhana (uprightness) —
respecting opinions of other persons, avoiding prejudice and
promoting public peace and order.
First Human Development Lifetime Achievement Award
th
Tied in with the 60 Anniversary Celebrations of His Majesty
the King's Accession to the Throne, also called the Diamond
Jubilee on May 26, 2006 , United Nations Secretary-General
Kofi Annan presented His Majesty King Bhumibol with the
United Nations Development Programme's (UNDP) first
Human Development Lifetime Achievement Award for his
extraordinary contribution to human development.
This special prize is to be given to leaders who have over the
years exemplified dedication in their leadership to the values
underlying human development.

His Majesty King Bhumibol Adulyadej was born in
Cambridge, Massachusetts, in the United States and educated
primarily in Switzerland. His name, Bhumibol Adulyadej,
means "Strength of the Land, Incomparable Power". Having
reigned since June 9,1946, he is currently the world's longestserving king and the longest-serving monarch in Thai history.
H.M. King Bhumibol was crowned King of Thailand on May 5,
1950 at the Royal Palace in Bangkok.
All the Thais have been well aware of and have fully realized
that His Majesty the King is the center of love and loyalty of the
people from all walks of life. Through the years, His Majesty
has devoted his strength, wisdom, time and financial support,
as well as having worked and taken part in activities for the
development of the country and given assistance to the
deprived.
For the Love of the People
As a leader in the field of national development and the
spiritual leader over 63 years, His Majesty has demonstrated
his intrinsic ability to work closely with other people and
agencies and to bring these people together for a common
purpose. The King continues to reside in the hearts and minds
of Thai people. In the minds of the Thai people, His Majesty
King Bhumibol Adulyadej has lived up to his name as the

Helping people to help themselves: His Majesty visiting in the countryside
and giving them advice on agriculture and irrigation.

During his 60+ years reign, His Majesty the King has tirelessly
helped improve the lives of poor people across Thailand and
has travelled across the entire country visiting communities
even in the most remote areas.
His Majesty has also made an invaluable contribution to
human development through his philosophy of "Sufficiency
Economy". With its emphasis on sustainable development,
responsible consumption, diversification of household-level
production, resilience to external shocks, and community
empowerment, His Majesty's philosophy is a powerful way of

-2reducing poverty and protecting poor communities against the
vagaries of globalization.
“His Majesty has selflessly devoted his time and effort to the
well-being and welfare of the Thai people”, says UNDP
Resident Representative Joana Merlin-Scholtes. “Through this
prestigious Award, UNDP pays tribute to his Majesty’s
development work and visionary thinking.”

who uses skillful means to lead others to see the benefits of
virtue and the cultivation of wisdom to improve their quality of
life by concept: “Helping People to help themselves”. For
this reason, His Majesty the King is as much a spiritual leader
as a worldly one. Long Live His Majesty the King of
Thailand.

Other Human Development Awards include the biennial
Mahbubul Haq Award for Outstanding Contribution to Human
Development given to national or world leaders — previously
awarded to President Fernando Henrique Cardoso of Brazil in
2002 and founder of Bangladesh’s Rural Advancement
Committee, Fazle Hasan Abed, in 2004 — as well as five
categories of awards for outstanding National Human
Development Reports.

His Majesty the King, granting an audience to Mr.Kofi Annan, Secretary General of
the United Nations, who presented to His Majesty the “UNDP Human Development
Lifetime Achievement Award” at Klai Kangwol palace, Hua-Hin District, Prachuap
K h i r i
K h a n
P r o v i n c e ,
M a y
2 6 , 2 0 0 6 .

On November 13, 2006, His Majesty King Bhumibol
Adulyadej was honored as the TIMEasia's 60 Years of
Asian Heroes. He is a beloved monarch and has used his moral
authority to guide Thailand through many crises over 60 years.

Sufficiency Economy
is a philosophy bestowed by His Majesty the King to his
subjects through royal remarks on many occasions over the
past three decades. The philosophy provides guidance on
appropriate conduct covering numerous aspects of life. After
the economic crisis in 1997, His Majesty reiterated and
expanded on the "Sufficiency Economy" in remarks made in
December 1997 and 1998. The philosophy points the way for
recovery that will lead to a more resilient and sustainable
economy, better able to meet the challenges arising from
globalization and other changes. The New Theory is the
method to achieve self-sufficiency, as the means to manage
land and water resources for agriculture and consumption. The
theory applies to small farmers holding an average cultivation
area, to maximize the use of their land, with the aim for them
to be able to support themselves adequately in the first place.
This will lead to organizations such as farmers’ groups or
cooperatives to jointly carry out community activities. At the
same time, they must be able to coordinate and connect with
outside organizations and agencies concerning capital source
to support occupational and people’s quality of life
development. (Royal address).
Conclusion
In Thais’ perception, His Majesty King Bhumibol Adulyadej has
been practicing as the Bodhisattva (in Buddhism perspective) - a person who already has a considerable degree of
enlightenment and seeks to use their wisdom to help other
human beings to become liberated from poverty or suffering as
much as possible. And His Majesty is an already wise person

His Majesty the King receiving pink lotus flowers from Ms.Tum Chanthanit, 102
years old, an elderly lady who came to greet him during his first visit to

รัตนราชสุดา สมเด็จเจาฟานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยุสมัครเลน (HS1D)
ทศพนธ นรทัศน
hs4hnl@msn.com

บทนํา
4 สิ ง หาคม 2541 กรมไปรษณี ย โ ทรเลข
( ใ น ข ณ ะ นั้ น ) ไ ด ทู ล เ ก ล า ฯ ถ ว า ย
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นสูง
พรอมสัญญาณเรียกขาน "HS1D" แดสมเด็จ
พระเทพรัต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นั บ เป น ความภาคภู มิ ใ จของบรรดานั ก วิ ท ยุ
ส มั ค ร เ ล น ทั้ ง ห ล า ย อ ย า ง ห า ที่ สุ ด มิ ไ ด
นอกจากนี้พระองคทานยังทรงนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology: IT) มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาและสังคม เพื่อลด
ความเหลื่อมทางเทคโนโลยี(Digital Divide)ในสังคมไทย เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ
2 เมษายน 2552 ผูเขียนจึงขอนําเสนอเรื่องราวอันประทับใจในพระปรีชาสามารถและแบบอยางอันดีงาม
ของพระองคทานผานบทความนี้ เพื่อเปนเครื่องรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระองค
ทานที่ทรงอุทิศพระอุตสาหะทั้งมวลเพื่อความอยูดีมีสุขของปวงชนชาวไทย

พระราชประวัติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี (Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn) เปนพระราชธิดา ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
ราชสมภพ เมื่ อ วั น เสาร ที่ 2 เมษายน 2498 ณ พระที่ นั่ ง อั ม พรสถาน พระราชวั ง ดุ สิ ต โดยสมเด็ จ
พระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ (พระราชอุปชฌายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว) เปนผู
ถวายพระนามวา "สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย"
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2520 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนา
ดุลโสภาคย เฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏวา "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรี
สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี" นับเปนสมเด็จเจาฟาหญิงพระองคแรก ที่ทรงดํารง
ฐานันดรศักดิ์ที่ “สยามบรมราชกุมารี” แหงพระบรมราชจักรีวงศ
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พระองคมีพระปรีชาสามารถในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานอักษรศาสตรและดนตรี
ไทย ซึ่งพระองคไดนํามาใชในการอนุรักษ สงเสริม และใหการอุปถัมภในดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
จากพระราชกรณียกิจในดานศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองคจึงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายพระสมัญญาวา “เอก
อัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปน” นอกจากนี้ พระองคยังทรงประกอบพระราช
กรณียกิจในดานตางๆ เชน ดานการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดําริสวน
พระองคหลายหลากโครงการ ซึ่งโครงการในระยะเริ่มตนนั้น มุงเนนทางดานการแกปญหาการขาด
สารอาหารของเด็กในทองถิ่นทุรกันดาร และพัฒนามาสูการใหความสําคัญทางดานการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาบุคคลอยางสมบูรณ
วิลาศ มณีวัต ไดกลาวไววา “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนเชื้อพระ
วงศซึ่งเปนที่เทิดทูน เคารพรักจากพสกนิกรชาวไทยเปนลนพน พระองคทรงเปนกันเองกับประชาชนชาว
ไทย ไมวาพระองคทานจะเสด็จไปในงานพระราชพิธี หรือเสด็จเปนทางการหรือสวนพระองคไปในที่
ตางๆ แมจะเปนดินแดนแสนจะทุรกันดาร พระองคทานก็มิไดทรงยอทอหรือทรงแสดงออกถึงความ
เหนื่อยหนาย แตกลับมีพระพักตรอิ่มเอิบ ทรงแยมพระสรวลกับมวลพสกนิกรที่เขาเฝาหรือติดตามดวย
ความใกลเปนกันเอง ในสวนการตรัสไมวาจะเปนพระดํารัสในงานตางๆหรือที่ทรงตอบขอซักถามของ
สื่อมวลชนหรือราษฎรชาวบานธรรมดา พระองคทานจะทรงแทรกพระราชอารมณขันเปนที่ครื้นเครงสราง
ความแนบแนนแกทุกชุมนุมที่เฝาแหนอยูอยางใกลชิดตลอดมา”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนแบบอยางของการดํารงตนอยาง
เรียบงาย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทรงใฝรูและเรียนรูตลอดชีวิต(Long life learning) ทรงอุทิศ
พระองคเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย นับไดวาทรงดํารงพระองคอยูเพื่อ
ผูอื่นโดยแท
มีผูเลาวา “บายวันอาทิตยวันหนึ่ง ผูโดยสารในรถไฟฟาบีทีเอส ตางรูสึกประหลาดใจแกมตื่นเตน
เมื่อบังเอิญพบวามีผูรวมเสนทางเปนถึงเจาฟาเจาแผนดิน โดยพวกเขามิไดรูลวงหนามากอน .. ในวันนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงคที่จะเสด็จฯ ไปทรงซื้อหนังสือที่ราน
หนัง สื อ ชื่ อ ญี่ ปุ นร า นหนึ่ง ที่ ห า งดิ เอ็ ม โพเรี่ ยม บนถนนสุขุ มวิท พระองค ท า นจึ งเสด็ จ ฯเป น การส ว น
พระองคแบบไมมีพิธีการใดๆ โดยทรงพระราชดําเนินจากวังสระปทุมที่ประทับมายังสถานีรถไฟฟาบีที
เอสที่สยามพรอมกับผูติดตามคนสนิทอีกเพียง 2-3 คนเทานั้น
ผูโดยสารบนรถบางคนเห็นดังนั้น ที่ยืนอยูก็รีบถวายการถอนสายบัว บางก็ยกมือไหวพระองค
ทานอยางแทบไมเชื่อสายตาตัวเอง จากนั้นเสด็จออก ณ สถานีพรอมพงษและทรงพระดําเนินเขาหางและ
ตอไปยังรานบางคนยังไมทันไดสังเกตพระองคทาน บางคนเลือกหนังสือเพลิน จนเขาใกลพระองคทาน
มากแลว ก็ยังไมรูตัวเลย เพื่อนที่มาดวยและคนขาง ๆ ตองเขาไปสะกิดใหระวังชนพระองคทาน
เมื่ อ สมเด็ จ พระเทพฯ ทรงเลื อ กหนัง สื อ ไดตั้ ง ใหญแ ล ว ก็ท รงพระดํ า เนิน มาเข า คิ ว ชํ า ระเงิ น
ตามปกติ จากนั้นจึงประทับรถไฟฟากลับวังตามเดิม .. ทําเอาผูคนที่พบเห็นเหตุการณวันนั้นลวน
ปลาบปลื้มปติในความไมถือพระองคอยางหาที่สุดมิได”…(คอลัมนแมงเจาะแจะ, หนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับวันที่
14 ธันวาคม 2545)
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ทรงเปนสมเด็จเจาฟานักวิทยุสมัครเลน
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรั บการทูลเกลาฯ ถวาย
ประกาศนี ย บั ต รพนั ก งานวิ ท ยุ ส มั ค รเล น ขั้ น สู ง พร อ มสั ญ ญาณเรี ย กขาน "HS1D" จาก
กรมไปรษณียโทรเลข (ในขณะนั้น) เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2541 (วันสื่อสารแหงชาติ และครบ 115
ปของการสถาปนากรมไปรษณียโทรเลข) ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดพระบรมราชานุ
สาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และอาคารกรมไปรษณียโทรเลข ซึ่งปจจุบันเปนอาคาร
ที่ทําการของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ทรงเปนพระบรมวงศานุวงศลําดับที่ 2 ที่ทรงเปนนักวิทยุสมัครเลน ภายหลังจากที่คณะกรรมการ
ประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแหงชาติ คณะกรรมการสมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศ
ไทยและสมาคมวิทยุอาสาสมัคร ไดทูลเกลาฯ ถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนชั้นสูง และ
สัญญาณเรียกขาน “HS1A” แดพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ พระตําหนักจิตรลดา
รโหฐาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2532

สมเด็จเจาฟานักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป น เจ าฟา ไอที (Princess
of
Information Technology) ทรงนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาสในชนบท รวมทั้ง เด็กเจ็บปวย ผูพิการให
ไดมีโอกาสสัมผัสอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู และอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิต
อันชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเทาเทียมในโอกาสทางการศึกษา ทรงรับเปนองคประธาน
กรรมการของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (www.princess-it.org) ซึ่งนับถึงปจจุบัน (2552) ก็ดําเนินงานมาเปนปที่ 13 แลว พระองค
ทานทรงมีพระราชดําริใหโครงการตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้น เปนโครงการนํารองและเปนตัวอยางของการใช
เทคโนโลยีส ารสนเทศเป น เครื่ อ งมื อในการพัฒนาการศึกษาและสั งคม และมีพ ระราชประสงคจะให
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับโครงการนั้นๆ มารับชวงตอไป พระองคทรงเริ่มนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
กับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตั้งแต ป พ.ศ. 2538 ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํ า หรั บ โรงเรี ย นในชนบท โดยพระราชทานเครื่ องคอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ ที่ จํ า เป น เพื่ อ จั ดตั้ ง เป น
หองเรียนขึ้น และพัฒนามาจนสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชาตางๆ
มีโรงเรียนในโครงการประมาณ 85 แหง โดยมีโรงเรียนในจังหวัดนครนายก เปนศูนยกลางการ
พัฒ นาเพื่ อ นํา แนวทางใหม ๆ ไปทดลองใช กั บ โรงเรี ย นในชนบท และทรงริ เ ริ่ม โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคนพิการ เพื่อใหคนพิการสามารถใชคอมพิวเตอรเพื่อสรางความรู ความบันเทิง พัฒนา
ทักษะ และสรางอาชีพตอไปในอนาคต พระองคทรงมีคณะทํางานที่จะศึกษาวิจัยเพื่อหาอุปกรณทาง
เทคโนโลยีและวิธีการชวยเหลือผูพิการในแตละดานอยางเหมาะสม ซึ่งโครงการนี้มีโรงเรียนศรีสังวาลย
มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปนโรงเรียนนํา
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รอง
ซึ่งพบวาโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จดีมาก ทําใหเด็กพิการสามารถเรียนรูและใช
คอมพิวเตอรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดเทียบเทาเด็กปกติ
นอกจากนี้ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดํารินี้ ยังเพิ่มโอกาสใหผูตองขังในทัณฑ
สถานไดรับการอบรมและฝกทักษะในการใชคอมพิวเตอรระหวางการถูกคุมขัง เพื่อสามารถนําความรูที่
ไดรับนําไปพัฒนาตนเองและนําไปประกอบอาชีพได และมีโครงการสําหรับเด็กปวยที่ตองเขารับการ
รักษาภายในโรงพยาบาลเปนระยะเวลานาน ซึ่ง
อาจจะทําใหขาดโอกาสทางดานการศึกษา โดยใช
คอมพิ ว เตอร เ ป น สื่ อ ในการเรี ย นรู สร า งความ
เพลิดเพลิน รวมทั้ง สงเสริมพัฒนาการแกเด็กที่
ปวยดวย ตลอดจน ทรงนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชกับงานทางดานการเผยแพรวัฒนธรรมของ
ไทย 76 จั ง หวั ด ผ า นทางอิ น เทอร เ น็ ต โดยมี
กระทรวงวัฒนธรรมเปนผูดูแลโครงการนี้
จากพระราชกรณี ย กิ จ ทางด า นการนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาประเทศ
ในดานตางๆ ทําใหวารสารอินโฟแชร (Infoshare)
ซึ่ ง เป น วาสารของสํ า นั ก งานด า นเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง ยู เ น ส โ ก
(UNESCO) ไดตีพิมพบทความเฉลิมพระเกียรติ
การอุ ทิ ศ พระองค เ พื่ อ การศึ ก ษาเรี ย นรู ด า น
สารสนเทศของเด็กและผูดอยโอกาสของไทย และ
ไดถวายนาม “IT Princess” หรือ “เจาฟาไอที” แด
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราช
กุมารี
ในโอกาสที่ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดงานแสดงนิทรรศการและการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
ดานโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ไอทียู เทเลคอม เอเชีย
2008 (ITU TELECOM ASIA 2008) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปด
งานที่อิมแพค เมืองทองธานี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการปริ๊นเซส พาวิลเลีย่ น นําเสนอความสนพระทัย
ดานไอซีทีของพระองค ซึ่งเริ่มจากคอมพิวเตอรเครื่องแรก Osborne One ซึ่งคนไทยในสหรัฐอเมริกาเปน
ผูทูลเกลาฯ ถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกพระสุรเสียงลงเครื่องอัดเสียง
ดิจิตอล ระบบ DAISY(Digital Accessible Information System) เพื่อจัดทําหนังสือเสียง ไอซีที สาน
โลกกวาง สรางพลังมวลมนุษย เพื่อนําไปมอบใหแกเด็กพิการตามโรงเรียนและมูลนิธิตางๆ ทั่วประเทศ
ทรงเลือกบันทึกพระราชนิพนธรอยกรองที่พระราชนิพนธไวเมื่อป 2519 เรื่อง “เพลงจากใจเพื่อผูอาน”
โดยทรงอานดวยน้ําเสียงฉะฉาน ถึง 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และฝรั่งเศส ความวา

5

“บัดนี้ฉันเชื่อแลววาฉันรูจักชีวิต จากความทุกขทรมานของมวลมนุษยที่ทองเที่ยวไป
รอบๆ ตัวฉัน จากใบหนาแหงความสุขที่ฉันพบ จากธรรมชาติและจากความงามของประเทศ ครู
เหลานี้ไดชวยสรางความคิดสวนตัวของฉัน ความฉลาดความรอบรูเกิดจากคําแนะนําของเวลา
กลอนที่เราเขียน... เปนสื่อแหงความคิดสวนตัวไปสูปรัชญาสากล”

โครงการตามพระราชดําริเพื่อการพัฒนา

จุดเริ่มตนโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจาก
การที่ไดทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเปนอยูของราษฎร ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภาคของประเทศไทย
สิ่งที่ทรงสังเกตเห็นก็คือ ความยากจน เด็กๆ เจ็บปวย ขาดอาหาร ไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือ
การดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ ฯ ในระยะแรก จึงทรงเริ่มตนจากเด็กนักเรียนในพื้นที่
ทุรกันดารที่มีปญหาขาดสารอาหาร ทรงมองเห็นสาเหตุสําคัญของปญหา คือ การขาดแคลนอาหาร แนว
ทางการแกปญหา คือใหมีการผลิตอาหารเพิ่มขึ้นในพื้นที่ โดยใหเด็กนักเรียนในโรงเรียนปลูกพืช เลี้ยง
สัตว แลวนําผลผลิตทางการ เกษตรที่ไดมาทําเปนอาหารกลางวันรับประทานกัน ผลระยะสั้น คือ การมี
วัตถุดิบ เชน ผัก เนื้อสัตว ไข ผลไมสําหรับนําไปประกอบอาหารกลางวัน แกปญหาการขาดสารอาหาร
ไดทันที ผลระยะยาว คือ เด็กจะไดรับการพัฒนาพฤติกรรมการกินและภาวะสุขภาพที่เหมาะสม และยังมี
ความรูทางการเกษตรที่สามารถนําไปขยายผลตอที่บานของตนเอง หรือนําไปประกอบอาชีพการเกษตร
สําหรับดํารงชีวิตตอไป สงผลใหเกิดความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่นั้น ๆ จะเห็นไดวา ทรงหาแนวทาง
และวิธีการในการพัฒนาทั้งที่เปนระยะสั้นและระยะยาวตามสภาพปญหาที่แทจริงของคนเหลานั้น
โครงการตามพระราชดําริฯ ในระยะตอมาและในปจจุบัน ทรงเนนในดานการพัฒนาการศึกษา
มากขึ้น ดวยมีพระราชดําริวา "...การศึกษาเปนปจจัยหลักในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด
ตลอดจนความประพฤติและคุณงามความดีของบุคคล ใหบุคคลดํารงตนอยูในสังคมและในโลก
ไดอยางมั่นคงและมีความสงบรมเย็นได แมวาโลกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียงใดก็ตาม..."
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นความสําคัญของหลักสิทธิมนุษยชน ทรง
หวงใยในความดอยโอกาสทางการศึกษาของราษฎรทุกหมูเหลา ทั้งชนกลุมนอย และประชาคมเมือง ทุก
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คนควรมีโอกาสไดรับการศึกษา ไดรับบริการจากภาครัฐโดยเทาเทียมกัน ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานแนวพระราชดําริไปสูการ
ปฏิบัติจริง ซึ่งมีหลักการสําคัญในสองแนวทาง คือ แนวทางการชวยเหลือ แกไขปญหาความเดือดรอน
ทุกขยากเฉพาะหนาซึ่งราษฎรกําลังประสบอยู หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่มุง
เสริมสรางขีดความสามารถใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาจนสามารถพึ่งตนเองได ทั้งนี้ ไดพระราชทาน
ขอคิดในการดําเนินงานแกนักพัฒนา ดังที่ไดมีพระราชดํารัสในงานเสวนาทางวิชาการดังกลาว ความ
ตอนหนึ่งวา "...ที่จริงศักดิ์ศรีของมนุษยเปนแนวทางหนึ่งในการปฏิบัติงานเรื่องการพัฒนา ถาเราจะเรียก
ตัวเองเปนนักพัฒนา หรือวาจะเปนการพัฒนาดานอาหารโภชนาการหรือดานอื่นๆ เรื่องศักดิ์ศรีของ
มนุษยนาจะเปนไปไดที่เปนสวนหนึ่งของสิทธิ ประการแรก คือ ใหคนที่เราจะพัฒนาไดกระทําดวยตัวเอง
และอยากเอง ทําเอง ก็เปนศักดิ์ศรีของเขา ไมใชวาจะตองเปนฝายรับอยูร่ําไป ถาเราไปทําใหถูกในจุดนี้
ได ก็เปนเรื่องการสงเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย ประการที่สอง ตองคิดวาเวลาไปพัฒนา ไมใชวาเราเปนคน
ที่สูงเดนกวาเขา หรือเปนคนที่ศักดิ์ศรีสูงกวาเขา อุตสาหกมตัวลงไปทํางานกับเขา ถาคิดอยางนั้นก็อยา
ไป คือเราไปทําแลวเห็นคนอื่นใครๆ ต่ํากวาหมด ทุกคนต่ํากวาหมด ทุกคนโงกวาหมด อยางนั้นก็คบกัน
ไมได ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีของมนุษย จะไปทํางานกับใครก็ตองชวยกัน เดี๋ยวนี้เขาไมเรียกวาไปพัฒนาไป
ชวย เขาเรียกวาความรวมมือกันทั้งนั้น..."

บทสงทาย
นับเปนพระกรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับเปนนักวิทยุสมัครสมัครเลน และทรงใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาประเทศเพื่อยังความอยูดีมีสุขแกประชาชนชาวไทยทั้งมวล โดยเฉพาะอยางยิ่งผูดอยโอกาสใน
ชนบทหางไกล จึงสมควรที่เหลานักวิทยุสมัครเลนทั้งหลายจะไดดําเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และ
ถวายพระเกียรติดวยการใชกิริยาที่สุภาพในความถี่ เพื่อใหการกดคียของทุกครั้งเปน การถวายพระ
เกียรติ แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (HS1D) และรวมใจกันถวายพระพรขอให
พระองคทานทรงพระเจริญ กอปรดวยพระเกษมสําราญ เปนมิ่งขวัญของเหลานักวิทยุสมัครเลนและปวง
ชนชาวไทยสืบไป
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Abstract
Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn has been contributing greatly to
many facets of Thailand’s development. Her
Royal Highness takes a full interest in the
well-being of the Thai people and has been
initiating several development projects and
programmes that aim to rise standards of
living and quality of life in the Kingdom. Her
Royal Highness’s Information Technology
Project is part of the Princess’s
Development Programme which emphasizes
the use of Information Technology to
improve the quality of life of disadvantaged
people in Thailand and help them to achieve
economic self-sufficiency. This is a way of
empowerment to solve the digital divide in
the Kingdom of Thailand.
Keywords: Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn; Digital Divide;
Kingdom of Thailand

Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn

1. Introduction
H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn
has
acquired
first-hand
experiences in working for Their Majesties
the King and Queen of Thailand (His
Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her
Majesty the Queen Sirikit) development
projects in such fields as health and hygiene,
education, water resource development,
agriculture and cottage industry by regularly
accompanying Their Majesties on visits to
remote areas since the age of sixteen (in
1970). From these experiences, she has
developed special interests in agricultural
extension to improve school children’s
nutritional conditions; supporting education
from pre-school to tertiary levels; and
mother and child care. She has also
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concentrated on helping the handicapped,
especially in using Information Technology
(IT) to develop independent living and
learning skills (Kanchanapisek 1999). This is
her empowerment to solve the digital divide
in Thailand.

Technology", due to her interest and
expertise in applying science for the
country's development.

2. About H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn
H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn, born April 2, 1955, is the third
child of King Bhumibol and Queen Sirikit of
the Kingdom of Thailand. Her Royal
Highness enjoys the widespread admiration
of the Thai people. She spends much of her
time helping His Majesty the King with his
various projects for the happiness of all Thai
people.
Her Royal Highness obtained a
Bachelor of Arts degree in History (First
Class
Honor,
Gold
Medal)
from
Chulalongkorn University in 1976, and a
Master of Arts degree in Oriental Epigraphy
(Sanskrit and Cambodian) from Silpakorn
University in 1978, a Master of Arts degree
in Pali and Sanskrit from Chulalongkorn
University in 1980 and a Doctor of
Philosophy
degree
in
educational
development
from
Srinakharinwirot
University in 1986.
Her Royal Highness graciously
allowed the Asian Institution of Technology
(AIT) to present her with a Ph.D. in
Technology. In his capacity as President of
AIT Alumni Association (AITAA), Prof. Dr.
Srisakdi Charmonman invited Her Royal
Highness to become an Honorary Member of
AITAA.
H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn also allowed Prof. Dr. Srisakdi
Charmonman to give a short course about the
Internet (Charmonman 2007).
So, in the Kingdom of Thailand,
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn is
often referred to as the "Princess of
Technology" or the "Princess of Information

H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn
with child
3. Digital Divide Truths
From a report by Digital Divide.org:
Ten years of effort to reduce the divide have
not been in vain. These lessons have been
learned about closing the Digital Divide:
Truth 1: The Divide was widening,
but now narrowing, and at an ever-increasing
rate.
Truth 2: Closing the Digital Divide
may be the only way to make globalization
work for the poor.
Truth 3: Closing the Digital Divide
is fundamentally about empowerment, that
is, it is about using new technologies to
empower the poor just as they now empower
the rich.
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Truth 4: Closing the Digital Divide
is one way to sustain the growth of world
markets.
Truth 5: World leaders from every
sector -- business, government, academia,
NGOs -- can benefit from closing the Divide.
Yet not one sector has the incentive to lead
the effort to close the Divide.
Truth 6: Closing the Digital Divide
requires building an "enterprise ecosystem"
that offers "end to end solutions" for the
poor.
Truth 7: The mid-level countries in
relatively advanced emerging markets, not
the poorest countries, are the best settings for
experimental efforts to close the Digital
Divide.
Truth 8: Closing the digital divide
involves using new technologies to formalize
the "informal economy," thereby bringing
the poor into established markets.
Many factors may have contributed
towards the Digital Divide, including the
structure of opportunities provided by the
public policies within each country, such as
public and private initiatives towards IT,
education and training, investment in science
and technology, the costs of ISP services,
and the regulation of telecommunications
(Norris 2000)
Thailand as a developing country is
also involved in the truth of the Digital
Divide. But H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn is concerned by the problems, as
are many in other parts of Thailand.
4. Digital Divide in Thailand
In 2008, in the survey results of the
National Statistical Office of Thailand, from
60.35 million Thai citizens who were at least
6 years old used only a computer 16.99
million (28.20%) and 10.96 million
(18.20%) used a computer with an internet
connection. Most people using computers
and the internet were in Bangkok (capital
city): 43.80% using only a computer and

36.00% using a computer with internet
connection. Secondly, 28.50% and 18.00%
respectively of users who lived in the central
region (excluding Bangkok). Finally, the
North-Eastern region (a rural area) had the
least usage of a computer with internet
connection,
24.10%
and
13.90%
respectively. (National Statistical Office of
Thailand 2008).
The survey outcome, as mentioned
above, showed that Thailand was faced with
a serious Digital Divide - the gap between
people with effective access to digital and
information technology and those with very
limited or no access at all.
The National Digital Divide Strategic
Framework will increase the social equality
in using ICT. The Plan will assist the
systematic planning of bridging the Digital
Divide, emphasizing web accessibility and
assistive technology development to
increase ICT access and reduce the barrier of
accessing the information by the disabled,
the disadvantaged and the senior citizens.
The implementation of this strategic plan
will enhance the quality of life of the
disabled, the disadvantaged, and the senior
citizens in Thailand (Punyabukkana and
other 2008).
5. H.R.H. ICT Project for solving the
Digital Divide in Thailand
H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn said “…In the next stage of
development, education plays more roles,
and we need more tools, especially ICT to
open doors to knowledge and technology.”
Her Royal Highness’s Information
Technology Project is part of the Princess’s
Development Programme which emphasizes
the use of Information Technology to
improve the quality of life of disadvantaged
people in Thailand.
H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn is chairman of the Executive
Committee of the Information Technology
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Project under the Initiative of Her Royal
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.
Her Royal Highness’s projects
always start with tackling basic issues, such
as helping children improve their nutrition,
preventing disease, and helping them to get a
better education. The Princess realizes that
once children have a sense of well-being, the
next step is to provide them with skills in
order to help them take care of themselves
and to earn income to improve their quality
of life. Only then will their development be
sustainable. Information technology can, at
this step, play a beneficial role. (Sheldon
Shaeffer refers in the Executive Committee
of the Information Technology Project Under
the Initiatives of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Siridhorn 2003)
Some
Information
Technology
projects under the initiative of Her Royal
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
(Executive Committee of the Information
Technology Project Under the Initiatives of
Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Siridhorn 2003) follow:
1) The Princess’s IT Project
Website -- It can be found at www.princessit.org The site contains information about the
project and its associated programmes and
activities, visual archives, manuscripts, and
interesting related websites.
2) Information Technology for
Education Programme: IT for Rural
Schools -- The programme is a component of
the Princess’s IT Project, started in 1995,
with the objective of minimizing educational
inequality by providing rural school teachers,
students, and disabled children with access to
computer technology. Around the country,
some 72 rural schools are included in the
programme.

H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn
has been following up the Information
Technology for Education Programme in
rural schools.
- Basic Computer Maintenance
and Repair Programme -- H.R.H. Princess
Maha Chakri Sirindhorn recognized that a
substantial increase in IT penetration will
lead to a rapid increase in demand for
computer maintenance and repair services.
Therefore, in 1996, computer maintenance
and repair courses started to be offered
through a number of vocational schools
around the country as an attempt to develop
the skills necessary for these schools to
provide basic maintenance and repair
services for computers and peripherals used
in IT for Rural Schools Programme member
schools. These schools now provide
maintenance and repair courses not only to
IT for Rural Schools Programme member
schools but also to the general public.
- The IT for Rural School
Programme’s Members and their Public
Services -- In addition to including regular
computer courses in their formal curricula, it
is not unusual to find that many computer
teachers from the schools participating in the
IT for Rural School Programme offer extracurricula computer classes on weekends or
during vacations to their students and to
fellow teachers. It has spread beyond the
member schools to the communities around
them. The programme has led to substantial
educational,
social,
and
economic
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improvements in many communities
throughout Thailand. Today, most students
from disadvantaged families in remote areas
have opportunities to learn how to use
computers, write programmes, and surf the
Internet.
3) Learn and Have Fun with
Computer-Assisted Instruction (CAI) for
Primary School Students -- The CAI for
Primary School Students Project was
established in 1998 at the initiative of Her
Royal Highness. The objective of the project
is to select quality educational software from
abroad and integrate into the curriculum of
primary level.
4) Public Internet in Chiang Mai
Pubic Library (Chiang Mai province,
Thailand) -- The key community learning
center. Anyone, whether they are inside or
outside the formal educational system, can
take advantage of this valuable educational
resource. The library offers access to a wide
range of information on a variety of subject
areas and in numerous media, from
conventional printed materials to more
modern electronic media. The library also
provides visitors with free use of Internet
terminals to search for information on the
world wide web.
5) Educational Development for
the Disabled: IT Project at Srisangwan
School (Nonthaburi province, Central of
Thailand) for Disabled Children -- Since
H.R.H. the Princess Mother passed away in
1995, H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhon has striven to carry on her
grandmother’s work for the disabled and has
provided continued support to the
Foundation and the school. Out of her love
and care for children with disabilities, Her
Royal Highness urged the Executive
Committee of the Princess’s IT Project to
provide appropriate assistance to Srisangwan
School to enable it to enhance its use of IT in
addition to the regular IT courses mandated
by the Ministry of Education. The Princess’s
IT Project Executive Committee has worked

with Srisangwan School to establish
computer training programmes for both
teachers and students. Since 1998,
Srisangwan School has taken part in the IT
for the Disabled Programme under the
Princess’s IT Project. The programme has
been a great success. The computer skills of
the students at Srisangwan School are as
good as those of other non-disabled students
and the teachers are capable of using
computer-assisted instruction programmes to
support their own teaching.
6) IT for Disabled Students at
Kawila Anukul School -- A school for
children with learning difficulties in Chiang
Mai province, Northern of Thailand. Her
Royal Highness has been a regular visitor at
this and other special education schools in
Chiang Mai. In 1996, she accepted Kawila
Anukul School into the IT for Rural Schools
Programme.
7) IT for Mentally Challenged
Children at Northern Mentally Retarded
Welfare Center, Chiang Mai province of
Thailand -- Her Royal Highness kindly
accepted the center into the Princess’s IT
Project and granted one touch-screen
computer, a 21-inch monitor, and an
adjustable computer desk to the center.
8) Career Development for the
Disabled: Information Technology Project
-- In 1996, during one of the Executive
Committee meetings of the Princess’s IT
Project, H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhon
mentioned
Pikoonthong
Kunthadong. She has had her disability since
birth and she was granted support from Her
Majesty the Queen at a young age. She asked
the Executive Committee to find a computer
for Pikoonthong to use in her work and to
find used computers for other disabled
children in Bann Thong Yu to use. With
support from Her Royal Highness,
Pikoonthong was granted an Internet
connection to allow her to advertise Baan
Thong Yu’s products on the Internet and
receive orders via e-Mail.
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9) IT for the Disadvantaged: IT
for Sick Children at Chulalongkron
Hospital -- H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn is regular visitor to the children’s
wards at Chulalongkron Hospital, Bangkok,
Thailand. In each ward, there are more than
60 children who have chronic conditions that
requires them to stay in the hospital for many
months. This long break from regular
schooling can present quite an obstacle to
their education. So the Computer Center for
Sick Children was launched in 1995. Her
Royal Highness kindly provided computers
and training for teachers on how to develop
CAI programmes for children.
10) Unconditional Giving: IT for
the Inmates at Bangkhen Central
Women’s Prison -- H.R.H. Princess Maha
Chakri Sirindhorn believes that vocational
skill development, coupled with moral
education, can be an effective means to
rehabilitate prison inmates. Moreover, if the
inmates are trained in skills which are in
high demand, such as computer skills, after
their sentences are finished they will have a
better chance of finding a good job and
consequently become good citizens. Acting
on this belief, Her Royal Highness launched
the IT for Inmates Programme under the
Princess’s IT Project. The programme began
at Bangkhen Central Women’s Prison
(Bangkok, Thailand) in 1997. With a 126hour computer training course, complying
with Department of Non-Formal education
standards and employing personnel from the
Department to conduct the course, it was
very well-received by the prison inmates.
The programme was extended to the Central
Correction Facility for the Drug Addicts and
then to Bangkok Special Prison.
11) The DAISY Multimedia Book
Project -- Digital Accessible Information
System, or DAISY, is an internationally
recognized digital standard that allows the
production and use of multimedia books on a
computer. Though it was originally invented

to assist the blind, DAISY also benefits
people with reading difficulties and those
who have limited access to printed materials.
In addition, the IT for Inmates Programme
under the Princess’s IT Project provides an
opportunity for the inmates to improve their
reading and constructively apply their
computer knowledge to help others.
6. H.R.H. Recommendations
In a speech on “ICT as a Tool To
Harness Knowledge and Technology For
Sustainable Development” at High-Level
Roundtable, UNCTAD XII, 24th April, 2008,
Accra, Ghana. H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn made recommendations to
promote ICT as a tool for harnessing
knowledge and technology for development.
(It can solve the Digital Divide too.)
1) To achieve the optimal benefit
from ICT in development, not only the
provision of hardware and continuous skill
training are necessary, but many issues like
infrastructure, management, availability of
local contents, etc., are also important in
designing a program or project. There is no
single solution for all, but we can learn and
adapt from the experiences of others.
2) Big information societies are
mostly located in urban areas. We should
make more effort to expand such information
societies to remote areas. This could be
achieved through well thought-out and
carefully-implemented national ICT policies
and e-Strategies that aim at bridging the
Digital Divide within the country.
3) Support research and development
in ICT and related technologies, including
assistive technologies for disabled persons
and encourage the conditions that favor
technological “spillover effects”, for
example, more effective technology transfer
mechanism. Cooperation among countries in
this aspect should be promoted and
strengthened.
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7. Conclusion
Her Royal Highness Princess Maha
Chakri Sirindhorn is a role model and aspires
to decrease the problems of the Digital
Divide in the Kingdom of Thailand. Her
Royal Highness’s Information Technology
Project helps those who are disadvantaged,
or those who live in rural areas, to access
more easily and to benefit from ICT. This
helps provide disadvantaged groups with
educational opportunities, knowledge and
skills development essential for life in
today’s
knowledge
societies
and
globalization.
8. Acknowledgement
Special thanks to the Executive
Committee of the Information Technology
Project Under the Initiatives of Her Royal
Highness Princess Maha Chakri Siridhorn
for most of the information in this paper.
And Alan Key for kindly reviewing this
paper.
9. References
Charmonman, Srisakdi, Prof. Dr. Major ICT
Leadership from HM the King of
Thailand. Special Issue of the
International Journal of the
Computer, the Internet and
Management, Vol.15 No. SP3,
November, 2007.
Digital Divide.org. Digital Divide Truths.
http://www.digitaldivide.org/dd/truth
s.html, retrieval 12th January, 2009.
Executive Committee of the Information
Technology Project Under the
Initiatives of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Siridhorn.The
IT Princess Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Siridhorn.
Bangkok: A.R.Information &
Publication, 2003.
Kanchanapisek. 1999. Biography of Her
Royal Highness Princess Maha

Chakri Sirindhorn.
http://kanchanapisek.or.th/biography/
sirindhorn/index.en.html, retrieval
12th January, 2009.
National Statistical Office of Thailand. 2008.
Thailand ICT Usages(household)
survey 2008.
http://portal.nso.go.th/otherWSworld-context-root/index.jsp,
retrieval 12nd January, 2009.
Norris, Pippa. Worldwide Digital Divide:
Information Poverty, the Internet and
Development.
http://www.pippanorris.com,
retrieval 12th January, 2009.
Punyabukkana, Proadpran and other.
Thailand’s National Digital Divide
Strategic Framework. http://cuocw.eng.chula.ac.th/cu/eng/cp/e23e3
0e40e1ae35e22e1ae27e34e18e35e27
e34e08e31e22e17e32e07e27e34e28e
27e01e23e23e21e04e2de21e1ee34e2
7e40e15e2de23e4c-researchmethods-in-computerengineering/Accessibility%20Paper%
20I.pdf, retrieval 12th January, 2009.
Secretariat of the Prime Minister. KING
BHUMIBOL: Strength of the Land.
Bangkok: National Identity Office,
2000.
Sheldon Shaeffer refers in the Executive
Committee of the Information
Technology Project Under the
Initiatives of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Siridhorn.
Bangkok: A.R.Information &
Publication, 2003.
Sirindhorn, Maha Chakri, Her Royal
Highness Princess. Royal IT Projects:
Thailand. http://www.princess-it.org,
retrieval 12th January, 2009.
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide,
retrieval 12th January, 2009.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sirindhorn,
retrieval 12th January, 2009.

International Conference on IT to Celebrate S. Charmonmarn's 72nd Birthday,
March 30, 2009, Bangkok Metro, Thailand

7

1

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2550
Use of Information and Communications Technology by Elderly Thais in 2007
อัจฉรา เอนซ
วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาคารวิศิษฐ ประจวบเหมาะ กรุงเทพฯ 10330 โทร +662-218-7340
Achara.e@chula.ac.th
บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้ศึกษาสถานการณการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชากร
อายุ 60 ปขึ้นไป จากขอมูลการสํารวจการมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน)
พ.ศ. 2550 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยการ
วิเคราะหเชิงพรรณนาดวยสถิติรอยละ ผลการศึกษา
พบวา ผูสูงอายุทั่วประเทศเพียงรอยละ 1.1 ใช
คอมพิวเตอร และรอยละ 0.6 ใชอินเทอรเน็ต ซึ่ง
นอยกวาประชากรกลุมอายุอื่นๆอยางมาก และยัง
พบวา ผูสูงอายุที่ใชคอมพิวเตอรมักใชในการทํางาน
ใชที่บาน และใชนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน ขณะที่
ผูสูงอายุที่ใชอินเทอรเน็ต มักใชเพื่อคนหาขอมูล
ขาวสาร ใชที่บาน และใชนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน
นอกจากนี้ ประชากรที่มีลักษณะตางกัน เชน อายุ
หรือระดับการศึกษาตางกัน มีความแตกตางกันใน
การใชดวย
คําสําคัญ: การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ผูสูงอายุไทย
Abstract
This study explores the use of
information and communications technology
among elderly Thais aged 60 years and older.
Based on a survey called “The 2007
Information and Communications Technology
Survey on Household” conducted by the
National Statistical Office, it uses descriptive

analyses in percentages. It was found that only
1.1 percent of the elderly used computers and
0.6 percent the Internet; these proportions were
much less than for other age groups. Those
elderly who did use computers were more likely
to use them: 1) in their work; 2) at home; and
3) for less than two hours a day. Among those
elderly who used the Internet, they were more
likely to use it: 1) to search for information; 2)
at home; and 3) less than two hours a day.
Some differences were seen to exist between
different subgroups, such as of different gender
or education.
Keywords: ICT use, Thai elderly
1. ความสําคัญของปญหา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ
ไอซีทีไดกลายเปนสวนหนึ่งของสังคม และเปน
เครื่องมือสําคัญของการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ดังที่
ปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) เชน ในการพัฒนา
หลักสูตรในและนอกระบบการศึกษา การสราง
วัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องใหกับคนทุกชวง
วัย (สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 2549) นับเปนการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ซึ่ง
ปจจุบันนี้ เปนที่ตระหนักกันแลววา ประเทศไทยได
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เขาสูการเปนสังคมของประชากรสูงวัย และประเทศ
ไทยจะมีจํานวนและสัดสวนของประชากรอายุ 60 ป
ขึ้นไปเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 ไดใหความสําคัญกับความเทาเทียมของคน
ทุกเพศทุกวัยในการพัฒนาตนเอง ขณะที่
พระราชบัญญัติผูสูงอายุแหงชาติ พ.ศ.2546 และ
แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
ไดกลาวถึงการพัฒนาตนเองของผูสูงอายุ
โดยเฉพาะการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่ง
ไอซีทีจะเปนเครื่องมือใหผูสูงอายุใชประโยชนใน
ดานตางๆได ดังนั้น การทราบถึงการใชไอซีทีของ
ผูสูงอายุในปจจุบันจึงนาจะเอื้อตอการดําเนิน
นโยบายและมาตรการของหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมผูสูงอายุใหใชไอซีทีในการ
ดําเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง รวมทั้งเปนสวนหนึ่ง
ของการพัฒนาประเทศ
2. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาถึงสถานการณการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประชากรอายุ 60 ป
ขึ้นไป
3. ขอมูลที่ใช
การศึกษานี้ใชขอมูลการสํารวจการมีการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน)
พ.ศ.2550 ดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
ในทั้งนี้ไดเลือกศึกษาเฉพาะประชากรซึ่งเปนสมาชิก
ของครัวเรือนสวนบุคคลจํานวน 67,304 ครัวเรือน
ครัวเรือนสวนบุคคลในที่นี้คือ ครัวเรือนเดี่ยวซึ่ง
สมาชิกหุงหาอาหารและจัดหาสิ่งอุปโภคบริโภคที่
จําเปนแกการครองชีพ โดยไมเกี่ยวกับผูใดซึ่งอาจ
พํานักอยูในเคหสถานเดียวกัน และครัวเรือนที่มี
บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันจัดหา และใชสิ่ง
อุปโภคบริโภคที่จําเปนตอการครองชีพรวมกัน
(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2550)

การเก็บรวบรวมขอมูลของการสํารวจนี้มี
เครื่องมือคือ แบบแจงนับที่มีขอคําถาม 7 ตอน และ
ใชการสัมภาษณโดยเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ขอมูลประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนของ
สมาชิกครัวเรือนรายบุคคลที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป
ครอบคลุมขอมูลดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม
และรายละเอียดการใชไอซีที ไดแก คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ และสวนของครัวเรือน
ใชการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนหรือผูที่สามารถให
คําตอบได ครอบคลุมขอมูลดานการมีไอซีที ไดแก
การมีเครื่องโทรศัพทพื้นฐาน โทรสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร การเชื่อมตออินเทอรเน็ตในครัวเรือน
4. ตัวแปรที่ศึกษา
การใชไอซีทีในที่นี้มุงที่การใชคอมพิวเตอร
และการใชอินเทอรเน็ต รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ใช แหลงที่ใช ในระหวาง 12 เดือนกอน
การสัมภาษณ และระยะเวลาที่ใชตอวันในระหวาง 7
วันกอนการสัมภาษณ
5. วิธีวิเคราะหและเสนอผล
การวิเคราะหใชวิธีเชิงพรรณนาดวยสถิติ
รอยละ โดยมีการถวงน้ําหนัก เพื่อใหผลการศึกษา
สามารถประมาณเปนผลระดับประเทศ ในการ
สํารวจนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติไดประมาณคา
จํานวนประชากร จากการคาดประมาณประชากร
ของประเทศไทย พ.ศ.2533-2563 ดําเนินการโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ รายละเอียดของแผนการสุมตัวอยาง
และการประมาณผล สามารถศึกษาไดจากรายงาน
การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ.2550 (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ 2551) ทั้งนี้ไดนําเสนอผลเปน 2 สวนคือ
การใชไอซีทีของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป และการ
ใชไอซีทีของประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป
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6. ลักษณะพื้นฐานของประชากรที่ศึกษา
ทั่วประเทศมีจํานวนประชากรอายุตั้งแต 6
ปขึ้นไป 59,682,224 คน ในจํานวนนี้เปนผูสูงอายุ
หรือประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปคิดเปนรอยละ 11.8
เมื่อพิจารณารายภาค พบวา ภาคเหนือมีสัดสวน
ของผูสูงอายุสูงสุด ตามที่แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปจําแนกตาม
อายุ และภาคที่อยูอ าศัย
ลักษณะ

รวม
(ลานคน)
อายุ (ป)
6-14
15-24
25-34
35-44
45-59
60+

ทั่ว
ประ
เทศ

กทม.

กลาง

ภาค
เหนือ

59.7

6.3

14.8

14.8
17.4
17.9
18.1
20.0
11.8

10.6
13.9
23.3
20.9
20.9
10.4

13.0
17.2
20.8
18.8
18.9
11.3

10.7

ต.อ.
เฉียง
เหนือ
19.9

8.0

14.5
16.6
14.5
17.3
23.3
13.7

16.9
18.0
15.8
17.6
19.8
12.0

16.8
19.8
17.9
17.1
17.2
11.2

ใต

ลักษณะดานตางๆของผูสูงอายุนั้น (ตาราง
ที่ 2) ไมวาจะพิจารณาโดยรวมทั่วประเทศ หรือราย
ภาค พบวามีแบบแผนคลายคลึงกัน กลาวคือ
ผูสูงอายุหญิงมีสัดสวนมากกวาชาย และสัดสวนของ
ผูสูงอายุลดลงตามกลุมอายุที่สูงขึ้น ในขณะที่
ผูสูงอายุที่ยังสมรสมีสัดสวนสูงสุด ดานการศึกษา
พบวา ผูสูงอายุสวนใหญจบระดับประถมศึกษา โดย
ที่ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครมีสัดสวนสูงสุดที่จบ
ปริญญาตรีขึ้นไป สวนการทํางานในระหวาง 12
เดือนกอนการสัมภาษณ พบวา สวนใหญไมทํางาน
แตในกลุมที่ยังทํางานจําแนกตามรายภาค จะเห็นวา
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครและภาคกลางทํางานที่
ไมใชดานเกษตรมากกวาดานเกษตร สวนภาคอื่นๆ
มีลักษณะตรงกันขาม นอกจากนี้ ผูสูงอายุสวนใหญ
มีรายไดครัวเรือนตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท
ยกเวนในกรุงเทพมหานคร ที่ผูสูงอายุสวนใหญมี
รายไดครัวเรือน 30,000 บาทขึ้นไป

ตารางที่ 2 รอยละของประชากรอายุ 60ปขึ้นไปจําแนกตาม
ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และภาคที่อยูอาศัย
ลักษณะ

ทั่ว
ประ
เทศ

7.1
รวม (ลาน
คน)
เพศ
ชาย
44.6
หญิง
55.4
อายุ (ป)
60-64
30.0
65-69
24.5
70-74
19.2
75-79
13.5
80+
12.7
สถานภาพ
สมรส
โสด
3.0
สมรส
61.1
มาย หยา
35.9
แยก
ระดับ
การศึกษา
ประถม
90.5
มัธยมและ
6.7
อนุปริญญา
ปริญญา
2.8
ตรีขึ้นไป
การทํางาน
ในระหวาง
12 เดือน
ไมได
58.8
ทํางาน
ทํางาน
24.1
ดานเกษตร
ทํางานที่
17.1
ไมใชเกษตร
รายไดครัวเรือน/
เดือน (บาท)
< 10,000
64.6
10,00018.7
19,999
20,0007.5
29999
30,000
9.1
ขึ้นไป

กทม.

กลาง

ภาค
เหนือ

0.7

1.7

42.4
57.6

1.5

ต.อ.
เฉียง
เหนือ
2.4

ใต

0.9

43.7
56.3

46.4
53.6

44.6
55.4

44.9
55.1

33.0
26.9
17.7
11.1
11.3

28.8
25.2
19.8
13.2
13.1

27.0
23.7
21.3
14.4
13.5

32.8
24.2
17.7
13.4
11.9

27.1
23.7
19.6
14.7
14.2

6.6
58.9
34.5

3.9
58.4
37.7

2.3
63.2
34.5

2.2
61.2
36.6

2.0
64.1
33.9

65.5
21.4

90.0
6.9

94.2
4.4

94.8
4.1

92.0
6.2

13.2

3.0

1.4

1.1

1.8

77.4

64.1

57.2

53.5

52.5

0.5

16.0

22.8

35.7

27.3

22.2

19.9

20.0

10.8

20.2

17.3
22.8

51.8
26.7

76.7
15.2

82.8
10.5

55.0
28.5

20.4

10.3

4.2

3.2

10.0

39.5

11.3

4.0

3.5

6.5
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7. ผลการศึกษา
7.1 การใชไอซีทีของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป
ในการเปรียบเทียบการใชไอซีที ไดแก
คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตในระหวาง 12 เดือน
กอนการสัมภาษณ ของประชากรกลุมอายุตางๆ ดัง
ตารางที่ 3 เพื่อทราบถึงการใชไอซีทีของประชากร
สูงอายุ เมื่อเปรียบเทียบประชากรกลุมอายุอื่นๆ
พบวา ผูสูงอายุมีสัดสวนการใชไอซีทีนอยกวา
ประชากรกลุมอายุอื่นๆ ทั้งนี้ ทั้งประเทศ มีผูสูงอายุ
เพียงรอยละ 1.1 ใชคอมพิวเตอร และรอยละ 0.6 ใช
อินเทอรเน็ต การใชไอซีทีที่นอยกวานี้พบเชนกัน
เมื่อพิจารณาตามลักษณะของประชากรดานตางๆ
เชน ภาคที่อยูอาศัย เพศ ระดับการศึกษา เปนตน
ตารางที่ 3 รอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่ใช
คอมพิวเตอร และที่ใชอินเทอรเน็ต จําแนกตามลักษณะทาง
ประชากรเศรษฐกิจ สังคม และภาคที่อยูอาศัย
ลักษณะและ
การใช
รวม (ลานคน)
คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต
ภาค
กทม.
คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต
กลาง
คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต
เหนือ
คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต
ต.อ.เฉียงเหนือ
คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต
ภาคใต
คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต
เพศ
ชาย
คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต
หญิง
คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต

อายุ (ป)
6-14

15-24

25-34

35-44

45-59

60+

8.9
61.1
19.2

10.4
51.1
39.0

10.7
23.3
15.6

10.8
13.4
8.7

11.9
9.2
6.1

7.1
1.1
0.6

79.3
41.3

66.5
57.3

44.8
34.8

29.7
23.3

22.3
16.5

4.4
2.8

66.8
21.6

49.7
37.8

25.3
15.7

16.2
9.9

9.7
5.9

1.2
0.7

72.7
25.6

54.2
45.0

20.3
14.2

9.0
5.7

7.2
4.8

0.6
0.4

51.5
12.9

49.6
35.8

14.6
9.1

8.0
4.7

6.4
4.0

0.5
0.2

54.9
13.5

45.2
31.0

19.6
11.8

11.7
6.6

7.9
4.9

0.7
0.3

60.7
18.6

48.0
35.7

21.4
14.3

13.8
9.0

11.0
7.3

1.7
1.0

61.6
20.0

54.4
42.4

25.2
16.9

13.0
8.4

7.6
5.0

0.6
0.3

ตารางที่ 3 (ตอ)
ลักษณะและ
การใช

อายุ (ป)
6-14

การศึกษา
ประถมลงไป
คอมพิวเตอร
61.1
อินเทอรเน็ต
19.2
มัธยมตน
คอมพิวเตอร
81.9
อินเทอรเน็ต
50.0
อินเทอรเน็ต
50.0
มัธยมปลาย
คอมพิวเตอร
80.6
อินเทอรเน็ต
59.4
อนุปริญญา
คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต
ปริญญาตรีขึ้น
ไป
คอมพิวเตอร
22.6
อินเทอรเน็ต
22.6
การใชเวลาใน
12 เดือน
ทํางาน
คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต
กําลังเรียน
คอมพิวเตอร
61.8
อินเทอรเน็ต
19.5
ทํางานบาน อยูบาน
คอมพิวเตอร
14.0
อินเทอรเน็ต
3.1
อาชีพ
เกษตร
คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต
ไมใชเกษตร
คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต
รายไดครัวเรือน/เดือน
(บาท)
< 10,000
คอมพิวเตอร
53.7
อินเทอรเน็ต
13.2
10,000-19,999
คอมพิวเตอร
65.7
อินเทอรเน็ต
20.4
20,000-29999
คอมพิวเตอร
75.5
อินเทอรเน็ต 30.1
30,000 ขึ้นไป
คอมพิวเตอร
85.2
อินเทอรเน็ต
46.6

15-24

25-34

35-44

45-59

60+

28.7
17.8

1.2
0.3

0.8
0.2

0.5
0.1

0.2
0.1

56.2
43.5
43.5

6.0
2.0
2.0

6.8
2.5
2.5

9.4
3.6
3.6

3.4
1.5
1.5

56.0
45.5

24.0
11.4

22.4
10.2

20.9
12.3

34.5
2.5

65.9
45.8

52.0
33.3

47.4
26.8

41.4
26.1

51.2
5.5

86.8
70.5

83.3
65.4

81.1
63.8

77.9
56.3

21.0
12.9

22.3
14.0

24.0
15.9

13.9
9.1

10.2
6.8

1.4
0.8

96.7
78.1

89.9
83.3

42.9
41.9

0.0
0.0

5.0
5.0

18.2
11.9

11.8
7.4

6.8
3.8

2.5
1.5

0.8
0.4

15.7
9.8

2.7
0.8

1.4
0.3

0.3
0.1

0.0
0.0

25.7
16.1

32.1
21.7

21.2
14.2

18.2
12.2

3.3
2.0

47.3
34.6

5.7
3.1

1.8
0.7

0.5
0.1

0.1
0.1

47.3
36.1

23.2
13.8

10.7
5.1

3.9
1.7

0.8
0.3

58.0
44.2

42.0
28.0

30.8
19.5

17.0
10.1

1.7
0.9

77.4
66.5

64.1
50.0

57.6
44.8

47.5
34.3

7.4
4.9
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7.2 การใชไอซีทีของประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป
1) การใชคอมพิวเตอร
ตารางที่ 4 และ 5 แสดงการวิเคราะหเฉพาะ
ผูสูงอายุที่ใชคอมพิวเตอรระหวาง 12 เดือนกอนการ
สัมภาษณเกี่ยวกับลักษณะการใช ไดแก กิจกรรมที่
ใช แหลงที่ใช และระยะเวลาที่ใชตอวันใน 7 วันกอน
การสัมภาษณ พบวา
ดานกิจกรรมที่ใชคอมพิวเตอร ทั่วประเทศ
ผูสูงอายุรอยละ 47 ใชคอมพิวเตอรในการทํางาน
รองลงมาคือ หาความรู และเพื่อความบันเทิง ทั้งนี้
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครใชคอมพิวเตอรในการ
ทํางานสูงสุด รวมทั้งผูสูงอายุชาย ผูสูงอายุในกลุม
อายุ 60-64 ป ผูส ูงอายุที่มีระดับการศึกษาตั้งแต
ปริญญาตรีขึ้นไป ผูสูงอายุที่ทํางานไมใชเกษตร
ผูสูงอายุที่มีรายไดครัวเรือนตอเดือนตั้งแต 30,000
บาทขึ้นไป และผูสูงอายุที่มีคอมพิวเตอรในครัวเรือน
เมื่อพิจารณากิจกรรมดานหาความรู ก็พบวา
ผูสูงอายุในภาคใตใชคอมพิวเตอรหาความรูสูงสุด
นอกจากนี้ยังมีผูสูงอายุชาย ผูสูงอายุในกลุมอายุ 80
ปขึ้นไป ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญา
ตรีขึ้นไป ผูสูงอายุที่ทํางานดานเกษตร ผูสูงอายุที่มี
รายได 20,000-29,999 บาทตอเดือนและผูสูงอายุที่
มีคอมพิวเตอรในครัวเรือน ที่มีการใชคอมพิวเตอร
เพื่อหาความรูดวย
สวนแหลงที่ใชนั้น ผูสูงอายุทั่วประเทศ
รายงานวา ใชที่บานเปนสัดสวนสูงสุด รองลงมาคือ
ที่ทํางาน การใชที่บานนี้มีผูตอบสูงสุดคือ ผูสูงอายุ
ในภาคเหนือ ผูสูงอายุชาย ผูสูงอายุในกลุมอายุ 80
ปขึ้นไป ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญา
ตรีขึ้นไป ผูสูงอายุที่ทํางานดานเกษตร ผูสูงอายุที่มี
รายไดครัวเรือนตอเดือน 30,000 บาทขึ้นไป และ
ผูสูงอายุที่มีคอมพิวเตอรในครัวเรือน สําหรับการใช
คอมพิวเตอรในที่ทํางาน ผูตอบสูงสุดคือผูสูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ผูสูงอายุหญิง ผูสูงอายุในกลุมอายุ
60-64 ป ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาและอนุปริญญา ผูสูงอายุที่ทํางานไมใช

เกษตร ผูสูงอายุที่มีรายได 30,000 บาทขึ้นไปตอ
เดือน และผูสูงอายุที่ไมมีคอมพิวเตอรในครัวเรือน
ตารางที่ 4 รอยละของประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปที่ใช
คอมพิวเตอรจําแนกตามกิจกรรมที่ใช แหลงที่ใช และ
ลักษณะทางประชากรเศรษฐกิจ สังคม และภาคที่อยูอาศัย
ลักษ
ณะ

กิจกรรมที่ใชคอมพิวเตอร

แหลงที่ใช

ทํางาน

เรียน

ความรู

บันเทิง

บาน

ที่
ทํางาน

อื่นๆ

46.7

4.8

43.0

28.8

78.2

34.4

5.9

57.6
44.4
23.5
47.0

1.1
6.4
7.7
12.1

40.4
44.3
44.2
33.8

28.7
25.7
44.0
28.1

74.9
77.5
87.6
75.7

49.7
34.6
11.5
23.0

0.5
8.7
8.1
11.9

ใต
35.3
เพศ
ชาย
47.5
หญิง
44.8
อายุ (ป)
60-64
54.1
65-69
32.3
70-74
25.5
75-79
34.4
80+
53.8

0.0

67.8

19.0

87.0

15.6

7.7

1.8
12.2

44.6
39.1

29.9
26.3

83.0
66.4

31.6
41.3

1.9
15.3

1.6
2.5
19.8
12.9
1.3

43.7
48.7
35.2
31.6
60.9

27.2
42.4
29.3
21.1
27.3

78.0
87.7
73.8
58.4
96.4

38.9
22.6
22.8
33.7
32.9

2.4
8.2
20.6
7.9
1.3

29.7
1.6

27.8
33.4

22.7
37.5

67.0
73.9

21.1
43.1

32.1
0.6

0.5

49.1

26.5

82.2

34.5

2.6

รวม
ภาค
กทม.
กลาง
เหนือ
ต.อ.
เฉียง
เหนือ

การศึกษา
ประถม

32.4

มัธยม
47.9
/อนุฯ
ปริญ
51.4
ญาตรี
ขึ้นไป
การทํางานใน
ระหวาง 12 เดือน
ไมได
4.3
ทํางาน
ทํางาน
9.5
เกษตร
ทํางาน
82.4
ไมใช
เกษตร
รายไดครัวเรือน/
เดือน (บาท)

8.1

55.3

47.8

89.5

1.7

10.7

0.0

94.2

29.5

100.0

0.0

0.0

2.2

32.1

13.2

68.5

62.0

1.9

41.6
33.6

30.1
8.0

11.5
27.8

19.8
34.2

50.3
77.1

18.7
29.8

31.5
9.6

42.9

0.0

55.5

35.3

79.0

28.7

4.0

51.2

1.5

48.6

27.6

82.2

38.8

1.8

มีคอมพิวเตอร
ในครัวเรือน
มี
42.9
ไมมี
66.7

2.0
19.4

47.3
21.0

34.4
0.2

92.7
3.2

27.7
69.0

1.6
27.8

<10,000
10,00019,999

20,000
-29999
30,000
ขึ้นไป

สําหรับระยะเวลาที่ใชตอวัน พบวา ผูสูงอายุ
เกือบรอยละ 50 ใชคอมพิวเตอรไมเกิน 2 ชั่วโมง
รองลงมาคือ ไมเกิน 5 ชั่วโมง และมากกวา 5
ชั่วโมง มีสวนนอยที่กลาววาไมไดใช หากพิจารณา
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เฉพาะการใชระยะเวลานานที่สุดคือ มากกวา 5
ชั่วโมงตอวัน พบวา มักเปนผูสูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ผูสูงอายุหญิง ผูสูงอายุในกลุมอายุ
65-69 ป ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาและอนุปริญญา ผูสูงอายุที่ทํางานไมใช
เกษตร ผูสูงอายุที่มีรายได 20,000-29,999 บาทตอ
เดือน และผูสูงอายุที่มีคอมพิวเตอรในครัวเรือน
ตารางที่ 5 รอยละของประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปที่ใช
คอมพิวเตอรจําแนกตามระยะเวลาที่ใชตอวัน และลักษณะ
ทางประชากรเศรษฐกิจ สังคม และภาคที่อยูอาศัย
ลักษณะ

รวม
ภาค
กทม.
กลาง
เหนือ
ต.อ.เฉียงเหนือ
ใต
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
การศึกษา
ประถม
มัธยม/อนุปริญญา
ปริญญาตรีขึ้นไป
การทํางานใน
ระหวาง 12 เดือน
ไมไดทํางาน
ทํางานดาน
เกษตร
ทํางานที่ไมใช
เกษตร
รายไดครัวเรือน/
เดือน (บาท)
< 10,000
10,000-19,999
20,000-29999
30,000 ขึ้นไป

ระยะเวลาที่ใชตอวัน (ชั่วโมง)
ไมใช

<=2

<=5

>5

8.5

49.8

27.7

13.9

1.9
13.3
5.2
10.0
26.9

40.5
51.9
55.3
67.5
46.6

32.2
31.3
25.2
22.3
9.0

25.4
3.5
14.3
0.2
17.5

9.5
6.1

51.8
45.1

27.5
28.4

11.2
20.5

7.7
9.2
15.1
0.8
5.0

47.6
37.1
59.7
65.9
72.3

29.8
29.6
22.6
11.9
22.7

14.9
24.0
2.6
21.4
0.0

2.9
10.7
7.9

63.6
31.9
57.9

28.6
36.4
24.2

5.0
21.1
9.9

9.8
14.1

61.5
81.6

17.5
4.3

11.2
0.0

7.4

39.7

36.6

16.4

2.7
13.8
4.9
8.8

84.0
50.4
57.7
43.5

10.6
29.3
14.4
32.3

2.7
6.5
23.0
15.4

9.1
5.7

48.8
55.1

27.4
29.3

14.7
9.9

การมีคอมพิวเตอร
ในครัวเรือน

มี
ไมมี

2) การใชอินเทอรเน็ต
การวิเคราะหการใชอินเทอรเน็ตเฉพาะ
ผูสูงอายุที่ใชระหวาง 12 เดือนกอนการสัมภาษณ
เกี่ยวกับลักษณะการใช ไดแก กิจกรรมที่ใช แหลงที่
ใช และระยะเวลาที่ใชตอวันใน 7 วันกอนการ
สัมภาษณ แสดงในตารางที่ 6 และ 7 โดยพบวา
ดานกิจกรรมที่ใชอินเทอรเน็ต ทั่วประเทศ
ผูสูงอายุรอยละ 89 ใชอินเทอรเน็ตในการหาความรู
รองลงมาคือเพื่ออีเมล ทั้งนี้ผูสูงอายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือใชอินเทอรเน็ตในการหา
ความรูสูงสุด รวมทั้งผูสูงอายุชาย ผูสูงอายุในกลุม
อายุ 80 ปขึ้นไป ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาตั้งแต
ปริญญาตรีขึ้นไป ผูสูงอายุที่ทํางานไมใชเกษตร
ผูสูงอายุที่มีรายไดครัวเรือนตอเดือนนอยกวา
10,000 บาทขึ้นไป และผูสูงอายุที่ไมมีอินเทอรเน็ต
ในครัวเรือน หากพิจารณากิจกรรมดานอีเมล พบวา
ผูสูงอายุในภาคใตใชอินเทอรเน็ตในการอีเมลสูงสุด
นอกจากนี้ยังมีผูสูงอายุชาย ผูสูงอายุในกลุมอายุ 80
ปขึ้นไป ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญา
ตรีขึ้นไป ผูสูงอายุที่ทํางานดานเกษตร ผูสูงอายุที่มี
รายไดตอเดือน 30,000 บาทขึ้นไป และผูสูงอายุที่มี
อินเทอรเน็ตในครัวเรือน
สําหรับแหลงที่ใช พบวา ผูสูงอายุทั่วประเทศ
รายงานวา ใชที่บานมากที่สุด รองลงมาคือที่ทํางาน
การใชที่บานนี้มีผูตอบสูงสุดคือ ผูสูงอายุในภาคใต
ผูสูงอายุชาย ผูสูงอายุในกลุมอายุ 65-69 ป ผูสงู อายุ
ที่มีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป ผูสูงอายุ
ที่ทํางานดานเกษตร ผูสูงอายุที่มีรายไดครัวเรือนตอ
เดือน 30,000 บาทขึ้นไป และผูสูงอายุที่มี
อินเทอรเน็ตในครัวเรือน สําหรับการใชอินเทอรเน็ต
ในที่ทํางาน ผูตอบสูงสุดคือผูสูงอายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผูสูงอายุชาย ผูสูงอายุในกลุม
อายุ 80 ปขึ้นไป ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาและอนุปริญญา ผูสูงอายุที่ทํางาน
ไมใชเกษตร ผูสูงอายุที่มีรายได 30,000 บาทขึ้นไป
ตอเดือนและผูสูงอายุที่ไมมีอินเทอรเน็ตในครัวเรือน
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ตารางที่ 6 รอยละของประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปที่ใช
อินเทอรเน็ตจําแนกตามกิจกรรมที่ใช แหลงที่ใช และลักษณะ
ทางประชากรเศรษฐกิจ สังคม และภาคที่อยูอาศัย
ลักษ
ณะ

กิจกรรมที่ใชอินเทอรเน็ต

แหลงที่ใช

อีเมล

ความรู

อื่นๆ

บาน

ที่
ทํางาน

อื่นๆ

25.6

87.9

15.4

73.3

41.1

5.7

26.2
24.1
24.7
20.6

90.4
89.7
79.2
95.0

8.3
28.2
22.8
6.2

78.8
67.7
78.3
55.1

61.0
28.7
16.4
35.3

0.0
4.9
15.2
21.0

ใต
39.3
เพศ
ชาย
26.9
หญิง
22.6
อายุ (ป)
60-64
27.4
65-69
33.2
70-74
17.2
75-79
0.0
80+
35.2

67.4

11.0

85.4

20.8

0.0

89.1
85.1

14.0
18.6

75.3
68.8

41.7
39.9

2.9
12.2

88.6
75.6
88.7
93.6
100.0

14.8
24.8
17.0
6.4
5.2

71.2
90.5
62.0
91.0
88.5

50.0
26.7
15.6
7.1
50.5

1.8
3.6
29.0
1.9
5.1

82.7
76.0

26.2
33.6

50.4
66.7

33.4
46.9

36.4
2.3

97.2

5.3

79.4

42.1

1.5

รวม
ภาค
กทม.
กลาง
เหนือ
ต.อ.
เฉียง
เหนือ

การศึกษา
ประถม

9.6

มัธยม
21.1
/อนุฯ
ปริญ
27.6
ญาตรี
ขึ้นไป
การทํางานใน
ระหวาง 12 เดือน
ไมได
12.4
ทํางาน
ทํางาน
59.6
เกษตร
ทํางาน
34.8
ไมใช
เกษตร
รายไดครัวเรือน/
เดือน (บาท)

86.7

13.6

87.4

1.1

12.6

43.5

62.3

94.3

0.0

5.7

89.7

15.8

62.4

72.1

0.4

<10,000

4.4
9.6

94.6
70.8

14.6
34.7

11.1
59.8

16.8
37.4

73.5
4.3

21.0

82.5

37.3

71.1

40.9

9.7

30.0

90.5

9.6

80.1

43.5

0.2

10,00019,999

20,000
-29999
30,000
ขึ้นไป

การมีอินเทอรเน็ต
ในครัวเรือน

มี
ไมมี

40.3
21.6

79.6
90.2

21.1
13.8

92.3
4.1

32.3
73.6

0.8
23.5

ขณะที่ระยะเวลาที่ใชตอวัน พบวา ผูสูงอายุ
รอยละ 63 ใชคอมพิวเตอรไมเกิน 2 ชั่วโมง
รองลงมาคือ ไมเกิน 5 ชั่วโมง และมากกวา 5
ชั่วโมง มีสวนนอยที่กลาววาไมไดใช เมื่อพิจารณา
เฉพาะการใชระยะเวลานานที่สุดคือ มากกวา 5

ชั่วโมงตอวัน พบวา มักเปนผูสูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ผูสูงอายุชาย ผูสูงอายุในกลุมอายุ
75-79 ป ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาและอนุปริญญา ผูสูงอายุที่ไมทํางานใน
ระหวาง 12 เดือน ผูสูงอายุที่มีรายได 20,00029,999 บาทตอเดือน และผูสูงอายุที่มีอินเทอรเน็ต
ในครัวเรือน
ตารางที่ 7 รอยละของประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปที่ใช
อินเทอรเน็ตจําแนกตามระยะเวลาที่ใชตอวัน และลักษณะ
ทางประชากรเศรษฐกิจ สังคม และภาคที่อยูอาศัย
ลักษณะ

รวม
ภาค
กทม.
กลาง
เหนือ
ต.อ.เฉียงเหนือ
ใต
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
การศึกษา
ประถม
มัธยม/อนุปริญญา
ปริญญาตรีขึ้นไป
การทํางานใน
ระหวาง 12 เดือน
ไมไดทํางาน
ทํางานดาน
เกษตร
ทํางานที่ไมใช
เกษตร
รายไดครัวเรือน/
เดือน (บาท)
< 10,000
10,000-19,999
20,000-29999
30,000 ขึ้นไป
การมีอินเทอรเน็ต
ในครัวเรือน
มี
ไมมี

ระยะเวลาที่ใชตอวัน (ชั่วโมง)
ไมใช

<=2

<=5

>5

9.8

63.2

19.0

8.0

9.2
11.4
5.7
13.2
8.2

52.7
70.7
67.9
71.4
76.6

27.8
14.7
7.6
15.4
7.8

10.3
3.3
18.8
0.0
7.4

10.1
8.8

60.2
70.3

19.2
18.6

10.4
2.3

12.9
0.6
3.8
0.0
8.2

66.4
47.4
60.7
42.8
85.7

16.8
16.5
35.4
20.5
6.0

3.9
35.5
0.0.
36.8
0.0

0.0
13.9
10.2

89.2
46.9
65.9

9.6
25.2
19.0

1.2
14.0
4.9

4.2
68.0

69.0
32.0

11.4
0.0

15.3
0.0

12.7

59.5

25.1

2.7

0.0
0.7
13.4
11.1

88.3
57.1
48.8
64.3

3.9
40.1
16.0
17.9

7.7
2.0
21.8
6.7

8.5
14.5

63.3
62.8

18.0
22.7

10.2
0.0
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8. สรุปผลและขอเสนอแนะ
การศึกษานี้พบวา ประชากรไทยอายุ 60 ป
ขึ้นไปยังมีสัดสวนการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตนอยกวาประชากรในกลุมอายุอื่นๆ
อยางมาก ไมวาจะเปนประชากรที่มีลักษณะแตกตาง
กันดานเพศ ระดับการศึกษา การทํางาน รายได
ครัวเรือน และภาคที่อยูอาศํย และพบวา ประชากร
กลุมหลักที่ใชไอซีทีเปนเครื่องมือในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ คือประชากรที่กําลังเรียน และ
ประชากรที่กําลังทํางาน ซึ่งในปจจุบันมีไอซีทีตางๆ
เชน คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ เปน
สวนหนึ่งของชีวิต และประชากรเหลานี้นาจะมีทักษะ
การใชไอซีทีมากกวาประชากรที่สูงวัยกวา
ในบรรดาผูสูงอายุที่มีการใชไอซีที ไดพบวามี
ความแตกตางในลักษณะของการใช ไดแก กิจกรรม
ที่ใช แหลงที่ใช และระยะเวลา อันเนื่องมาจาก
ลักษณะของบุคคล แมวาการวิเคราะหขอมูลใน
การศึกษานี้ใชการวิเคราะหพรรณนาอยางงาย และ
ไมมีการควบคุมความสัมพันธของลักษณะของ
บุคคล เชน เพศกับการทํางาน ระดับการศึกษาที่จบ
กับการทํางาน รายไดครัวเรือนกับระดับการศึกษาที่
จบ ภาคที่อยูอาศัยกับการทํางาน อายุกับการ
ทํางาน ผลการวิเคราะหไดชี้ถึงความสําคัญของ
การศึกษา ซึ่งสะทอนวาประชากรที่มีระดับ
การศึกษาสูงมีการใชไอซีทีเพื่อการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง และตลอดชีวิต อยางไรก็ตาม ไอซีทีนั้นมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อยางเชน
คอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือมีรุนใหมที่มี
ศักยภาพมากมาย และซอฟแวรตางๆ มีการพัฒนา
เพื่อตอบสนองตอตลาดอยูเสมอ ผูใชจึงตองมีการ
ติดตามและพัฒนาทักษะตนเองใหทัน
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหนี้มีขอจํากัดคือ ไม
มีการระบุวาขอมูลของสมาชิกครัวเรือนรายบุคคล
นั้นเปนคําตอบที่สมาชิกครัวเรือนผูนั้นใหเองหรือไม
แตโดยสวนใหญ สมาชิกครัวเรือนแตละคนเปนผูให
ขอมูลของตนเอง หรือหากสมาชิกคนอื่นไมสามารถ

รายงานแทนได ก็ไดตอบวาไมทราบ จึงทําให
เชื่อมั่นไดวา ขอมูลมีความนาเชื่อถือ
หนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการสงเสริม
การใชไอซีทีในหลายๆดาน เชน การยกระดับ
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ เชน การมีไฟฟา การ
มีโทรศัพทพื้นฐาน และการสื่อสารโทรคมนาคม การ
เพิ่มทักษะของประชากรในการใชไอซีที เชน
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ทั้งในสถานศึกษาและ
การอบรมเพิ่มเติม รวมทั้งการลดราคาอุปกรณและ
บริการตางๆ ขณะเดียวกัน การกําหนดมาตรการ
สนับสนุนการใชไอซีทีของผูสูงอายุตองมีความ
เหมาะสมและเจาะจง และควรสงเสริมใหผูสูงอายุ
ตระหนักถึงคุณคาของการใชไอซีทีเปนเครื่องมือใน
การดําเนินชีวิต เพื่อใหผูสูงอายุไดใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเต็มที่
9. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานสถิติแหงชาติที่
กรุณาใหความอนุเคราะหขอมูลที่ใชในการศึกษานี้
10. รายการอางอิง
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สื่ออินเทอรเน็ตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงวัย
(Internet and the Development of the Senior Citizens’ Quality of Life)
โดย รองศาสตราจารยจันทนา ทองประยูร
(Chantana Thongprayoon, Associate Professor)
Sukhothai Thammatirat Open University
บทคัดยอ
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

คําสําคัญ

อินเทอรเน็ต ผูสูงวัย คุณภาพชีวิต สุขภาพจิต
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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.

Keywords:

Internet, senior citizens, quality of life, mental health
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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

10

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

12

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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ในขณะที่จํานวนผูสูงอายุและจํานวนผูใ ชอินเทอรเน็ตกําลังเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง แต
ผูสูงอายุที่ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตกลับมีจํานวนนอยมาก การเขาถึงเทคโนโลยีไมใช
ปญหาหลักของ “ชองวางทางดิจิตัล” ในกลุมผูสูงอายุ แตเปนการขาดความรูในการใช
คอมพิวเตอรและแรงจูงใจมากกวา ดังนั้น การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและการนําเสนอ
เนื้อหาขอมูลขาวสารและบริการที่เหมาะสมสําหรับผูสงู อายุจึงเปนเรื่องสําคัญ วิธีการเรียนรู
สําหรับผูสูงอายุจะตองแตกตางจากเด็ก การสอนผูสูงอายุ ควรเปนการผสมผสานระหวางการ
เรียน การใหขอ มูล การสื่อสารในโลกแหงความจริงและโลกเสมือน ผสมผสานดวยความ
สนุกสนานและความบันเทิง ซึ่งวิธีการนี้สามารถนําไปใชไดกับกลุมผูส ูงอายุทุกระดับสังคมและ
เศรษฐกิจ เพือ่ ชวยกันลด “ชองวางทางดิจิตัล” และชวยสงเสริมใหทา นสามารถพึ่งพาตนเองได
มากขึ้นและดําเนินชีวติ ไดอยางมีคุณภาพ
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
เนื่องจากเทคโนโลยีและการใชเทคโนโลยีของมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดนิ่ง ในชวง
แรกนั้น แนวคิดเกี่ยวกับ “ชองวางทางดิจิตัล” มีความหมายถึง การเขาถึงคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของ เชน อินเทอรเน็ต เนื่องจากในระยะแรกนั้น คอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีที่
มีราคาสูง เปนเหตุใหเกิดชองวางระหวางคนที่มีความสามารถและไมมีความสามารถในการซื้อ
หามาใชได รวมทั้งคนที่มีความสามารถและไมมีความสามารถใชประโยชนจากคอมพิวเตอรได
ปจจุบันนี้ เครื่องคอมพิวเตอรมีราคาถูกลงมาก ทําใหคนทั่วไปสามารถซื้อหามาใชได
มากขึ้น และหลายๆประเทศก็ไดมีการจัดหาคอมพิวเตอรสาธารณะมาใหประชาชนไดใชกันมาก
ขึ้น เชนการสรางศูนยคอมพิวเตอรประจําชุมชน (telecenter) ดังนั้น ความหมายของ “ชองวาง
ทางดิจิตัล” จึงแปรเปลี่ยนไปจากเดิม คือแทนที่จะมุงไปที่การเขาถึงคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต ก็กลายเปนวาชองวางนั้นรวมเอาความรูในการใชเทคโนโลยี และความสามารถใน
การใชจายเพือ่ ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดวย นั่นคือ รวมเอาปจจัยทั้งดานเทคโนโลยีและ
เงินทุนในการที่จะชวยใหคนสามารถใชศกั ยภาพของเทคโนโลยีที่มอี ยูอยางเต็มที่ได ปจจุบันนี้
เทคโนโลยีบรอดแบนดมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหผูใชอินเทอรเน็ตสามารถติดตอสื่อสารกัน
ไดงาย และสามารถใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตไดมากขึ้นจากขอมูลหลากหลายประเภท
“ชองวางทางดิจิตัล” จึงกินความหมายไปถึงความเหลือ่ มล้ําของการใชเทคโนโลยีบรอดแบนด
ดวย เพราะผูท ี่สามารถ “ซื้อ” หรือ “มี” เทคโนโลยีบรอดแบนดใช ยอมจะไดเปรียบผูที่ไมมี ซึ่ง
ความสามารถนี้ก็เกี่ยวของกับความสามารถในการจายคาบริการหรือปจจัยทางเศรษฐกิจนั่นเอง”
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2. ปจจัยที่มผี ลตอ “ชองวางทางดิจิตลั ”
มีการศึกษาจํานวนมากเกี่ยวกับสาเหตุแหงการเกิด “ชองวางทางดิจิตัล” เชน งานของ
Roycroft และ Anantho (2003) พบวาปจจัยที่มีผลตอ “ชองวางทางดิจิตัล” ในอัฟริกาขณะนั้น
คือ
1. ปจจัยตามดัชนีการพัฒนามนุษยของสหประชาชาติ (United Nation’s Human
Development Index (HDI) อันไดแก จํานวนอายุเฉลีย่ ของประชากร อัตราการรู
หนังสือ อัตราสวนการเขาเรียนในระดับประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย และรายไดตอหัว
ของประชากร กลาวโดยสรุปก็คือปจจัยดานระดับการศึกษาและเศรษฐกิจนั่นเอง
2. ปริมาณของแบนดวิธ (bandwidth) ถามีอินเทอรเน็ตที่มีความเร็วสูงหรือ
bandwidth มาก คนก็จะใชอินเทอรเน็ตมากขึ้น
3. การใชภาษาอังกฤษเปนภาษาทางการของประเทศ มีผลบวกกับการเปนสมาชิก
อินเทอรเน็ตของประชากรในประเทศในอัฟริกา เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักที่ใน
อินเทอรเน็ต ถาคนในชาติรภู าษาอังกฤษกันมาก พวกเขาก็จะเห็นคุณคาของการใช
อินเทอรเน็ตกันมากกวา
4. การผูกขาดในตลาดผูใ หบริการอินเทอรเน็ต มีผลลบกับระดับการสมัครเปนสมาชิก
อินเทอรเน็ต เพราะการผูกขาดอาจสงผลใหคาบริการสูงหรือทําใหการบริการขาดความ
หลากหลาย ความสําเร็จของการใชอินเทอรเน็ตในประเทศที่พัฒนาแลวโดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นไดเพราะมีการแขงขันระหวางผูใหบริการอินเทอรเน็ต จึงสงผลใหมีการ
ริเริ่มการบริการรูปแบบใหมๆ ซึ่งเปนการดึงดูดผูใชอินเทอรเน็ตได
การศึกษาเกี่ยวกับ “ชองวางทางดิจิตัล” ในระยะแรกๆนั้น ปจจัยหลักที่มีการกลาวถึงกัน
มากคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และความยากจน ปจจุบันนี้ ผูหญิงที่ใชอินเทอรเน็ตมีจํานวน
แซงหนาเพศชายไปแลว สวนปญหาดานการศึกษาและความยากจนก็ยังคงเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาทุกดานโดยตลอด แตรัฐบาลของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเองก็ไดพยายามจัดหา
เทคโนโลยีและอุปกรณ และการใหความรูดานเทคโนโลยีเพื่อใหประชาชนที่ยากจนมีโอกาสไดใช
อินเทอรเน็ตใหมากขึ้น สวนปจจัยที่สําคัญที่ดูเหมือนจะถูกมองขามมาตลอดคือ “อายุ” ของผูใช
อินเทอรเน็ตนัน่ เอง จากการที่ USC Annenberg (2009) ทําการศึกษาผูใชอินเทอรเน็ตใน13
ประเทศจากภูมิภาคตางๆของโลก รายงานผลการศึกษาที่เผยแพรเมือ่ พ.ศ. 2552 ยังพบวาการ
ใชอินเทอรเน็ตมีความสัมพันธโดยตรงกับอายุ เพราะผูใชอินเทอรเน็ตมักเปนคนวัยหนุมสาว
สวนใหญจะมีอายุต่ํากวา 24 ป สวนกลุมอายุที่มีอัตราการใชอินเทอรเน็ตต่ํามากทีส่ ุดไดแกกลุม
ผูที่มีอายุเกินกวา 65 ป
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3. “ชองวางทางดิจิตลั ” ในกลุมผูสูงอายุ
ปจจุบันนี้ พลเมืองโลกที่ใชอินเทอรเน็ตมีจํานวนประมาณ 1,596 พันลานคน หรือคิด
เปนรอยละ 23.8 และคาดวาจะมีจํานวนเกิน 1,900 พันลานคน หรือคิดเปนรอยละ 30 ของ
พลเมืองโลกภายในป พ.ศ. 2569 ซึ่งผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนคนที่อยูในวัยหนุมสาวดังที่
กลาวมาแลวขางตน ปรากฏการณนี้กําลังสวนทางกับสภาพความเปนจริงที่วา โลกกําลังยางเขา
สูสังคมผูสูงอายุ โดยมีการคาดหมายวากลางศตวรรษนี้ พลเมืองโลกที่มีอายุมากกวา 65 ปจะมี
จํานวนถึงรอยละ 15 สําหรับประเทศไทยนั้น ในป พ.ศ. 2568 ประเทศไทยนาจะมีผูสูงอายุเปน
จํานวนถึงรอยละ 32.2 ทีเดียว ดังนั้น ผูสูงอายุจึงกําลังจะกลายเปนพลเมืองกลุมใหญของโลก
และของประเทศไทย ซึ่งหมายความวาอัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุตอคนวัยแรงงานจะเพิ่ม
สูงขึ้นเปนเงาตามตัว ดังนั้น ผูสูงอายุจึงควรมีโอกาสเขาถึงและใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตได
มากขึ้น เชน ใชในการติดตอสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัว การทําธุรกรรมตางๆ การแสวงหา
ความรู ความบันเทิง และการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งจะทําใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวติ ไดอยาง
มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น ซึ่งจะทําใหเปนภาระแกสังคมนอยลง
การสํารวจของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติเมื่อป 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 ซึ่งตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นอยางเดนชัดถึงความเหลื่อมล้ําหรือชองวางทางดิจิตัล
ที่เกิดขึ้นกับกลุมประชากรผูสูงอายุและเปนอุปสรรคในการใชศักยภาพของ ICT เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหเทาเทียมกับประชากรกลุมอื่นๆในสังคม
เทคโนโลยีสามารถเปนดัชนีชี้วัดไดวาทานเปนคน “รุน” ใด ในประเทศเยอรมนี
Sachmann และ Weymann (1994) ไดนําเสนอรุนทางเทคโนโลยี (technological generation)
ไวดังนี้ 1) กลุมที่เกิดกอน พ.ศ. 2482 เรียกวา “รุนกอนเทคโนโลยี” 2) กลุมที่เกิดระหวาง พ.ศ.
2482-2491 เรียกวา “รุนของการปฏิวัติในครัวเรือน” 3) กลุมที่เกิดระหวาง พ.ศ. 2492-2507
เรียกวา “รุนทีม่ ีการใชเทคโนโลยีในครัวเรือนที่ทันสมัย” 4) กลุมที่เกิดหลัง พ.ศ. 2507 เรียกวา
“รุนคอมพิวเตอร” แตบัดนี้ก็มีผูแนะนําวาใหกําหนดรุนที่ 5 ไวดวยวา เปน “รุนที่โตขึน้ มากับ
เครื่องชวยดิจติ ัล” (Tully, 2003) จะเห็นไดวาบุคคลแตละชวงอายุนั้นเติบโตขึ้นมากับ
สภาพแวดลอมของเทคโนโลยีที่แตกตางกัน จึงสงผลถึงทัศนคติและศักยภาพของบุคคลเหลานัน้
ที่มีตอเทคโนโลยีดวย
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การวิจัยเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตของผูส ูงอายุในประเทศเยอรมนี พบวาผูสูงอายุ
สนใจที่จะใชอนิ เทอรเน็ตเพือ่ คนหาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการเงินการลงทุน สวนมาก
ผูสูงอายุจะอานขาวออนไลนและหาขอมูลที่เฉพาะเจาะจงลงไป เชน หาสินคาหรือขอควรรูใน
การเดินทาง รอยละ 63 ของผูสูงอายุในประเทศเยอรมนี ใชอินเทอรเน็ตเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับ
งานอดิเรก และรอยละ 46 ใชเพื่อการสื่อสาร เชน รับ-สง อีเมลและสนทนา (chat) 4 ใน 10 ของ
ผูใชอินเตอรเน็ตวัยสูงอายุใชอินเทอรเน็ตเพื่อกิจกรรมการเรียนรู ผูสูงอายุที่ไมใชอินเทอรเน็ต
อางวา พวกเขาสามารถรับรูโลกภายนอกอยางพอเพียงแลวจากโทรทัศนและโทรศัพท และคิด
วาเปนการลําบากเกินไปทีจ่ ะใหมาเรียนรูและกาวทันอินเทอรเน็ต ผูสูงอายุจํานวนมาก
มอบหมายใหลูกหลายเปนผูชวยคนหาขอมูลที่ตองการ นอกจากนั้น การที่ผูสูงอายุไดรับฟง
ขอมูลเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอรและอาชญากรรมคอมพิวเตอรทางการเงิน ก็มีสวนทําใหพวก
เขาไมอยากเกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตเทาใดนัก แมวาอินเทอรเน็ตจะมีความนาสนใจและมี
ประโยชน แตผูสูงอายุก็รูสึกวาไมไดใหอะไรแกพวกเขามากเทาใดนัก (Schulze, 2003)
มหาวิทยาลัยดานสุขภาพและวิทยาศาสตรแหงรัฐออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกาได
ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคอมพิวเตอรที่บานของกลุม คนไขผูสูงอายุ (มากกวา 65
ป)เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อที่จะนํา IT มาใชในการสงเสริมสุขภาพของประชาชนผูสูงอายุใหมากขึ้น
การศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอการใชคอมพิวเตอรดานสุขภาพ ไดแก แรงจูงใจ คาใชจาย
ความรูในการใช IT ระดับการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม โครงสรางพื้นฐานและการเขาถึง
เทคโนโลยี ซึ่งสามารถสรุปบางประเด็นไดดังนี้ (U.S. Department of Health & Human Services,
2008).
1. คนไขชอบระบบที่สามารถใหขอมูลขาวสารที่เปนเรือ่ งเฉพาะตัวของพวกเขา ไมใช
ขาวสารสุขภาพทั่ว ๆ ไป และตองการใหมีการใหคําแนะนําและตอบโตในประเด็นสุขภาพเฉพาะ
เรื่องอยางทันเวลา
2. คนไขชอบระบบที่สงขอมูลขาวสารที่เหมาะสมกับการใชในชีวิตประจําวันของพวก
เขา เชน สงไปยังโทรศัพทมือถือ
3. อุปสรรคเบือ้ งตนที่คนไขไมใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม คือ คนไขไมได
ตระหนักถึงประโยชนหรือไมเชื่อถือในคําแนะนําเกี่ยวกับคุณประโยชนจึงมีผลทําใหไมตองการ
ใช
4. ปจจัยเรื่องการเขาถึง ความยากในการใช และความไมสะดวกของระบบเทคโนโลยี
นับวาเปนอุปสรรคสําคัญในการใชเทคโนโลยีอยางแพรหลายของผูสูงอายุ
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5. เมื่อผูสูงอายุมีการใชระบบคอมพิวเตอร คนไขไมชอบที่จะเปดเผยตัวและไมอยากถูก
ตัดสิน โดยเฉพาะกลุมคนไขที่เปน HIV/AIDS หรือพวกที่มีปญหาดานความผิดปกติทางจิต
เปนที่นาประหลาดใจวา เมือ่ เปรียบเทียบการใชอินเทอรเน็ตระหวางประชากรกลุม ยอย
อันไดแกกลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ และกลุมผูดอยโอกาส จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยออ
เรกอนนี้ พบวาการใช IT ดานสุขภาพของกลุมผูพิการ และกลุมผูดอยโอกาสยังดีกวากลุม
ผูสูงอายุ นั่นยอมแสดงใหเห็นวา “ชองวางทางดิจิตัล” ในกลุมผูสูงอายุ อยูในสภาพนาเปนหวง
ไมนอย
4. การลด “ชองวางทางดิจิตัล” ในกลุมผูสูงอายุ
การศึกษาในประเทศตางๆ จํานวนมากชี้ใหเห็นสาเหตุและปจจัยที่กอ ใหเกิด “ชองวาง
ทางดิจิตัล” และนําไปสูความพยายามที่จะลดชองวางดังกลาว
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union:
ITU) ไดจัดการประชุมสุดยอดระดับโลกวาดวยสังคมสารสนเทศ (The World Summit on the
Information Society–WSIS) มีแผนปฏิบัติการเจนีวา (Geneva Plan of Action) ป ค.ศ. 2003
ซึ่งกําหนดขอสรุป 11 ขอ อันรวมถึงบทบาทของรัฐบาลและผูมีสวนไดเสียในการสงเสริมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาโดยความรวมมือทัง้ ภาครัฐและเอกชน การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร การสงเสริมใหประชาชนเขาถึงสารสนเทศและ
ความรู การสรางความรู ทักษะและความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกประชาชนทุก
ระดับ การสรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยี และการเคารพ ในแตกตาง
ทางความคิดและ วัฒนธรรมของประชาชน ทั้งในระดับทองถิ่น และระดับประเทศ เปนตน ซึ่ง
ขอสรุปตางๆเหลานี้ลวนมีสว นสนับสนุนการใชอินเทอรเน็ตในกลุมผูสงู อายุไดทั้งสิ้น
ประเทศไทยก็ไดจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชวง 10 ป
นับตั้งแตฉบับที่ 1 (IT-2000) และฉบับที่ 2 (IT-2010) โดยมีความสอดคลองกับแผนงานและ
ความรวมมือในระดับนานาชาติตามที่กลาวมาแลวขางตน และกําลังกาวเขาสูกรอบนโยบาย ICT
2020 ในทศวรรษตอไป สวนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
นั้น ปจจุบันเปนฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา “ประเทศไทยเปนสังคม
อุดมปญญา (Smart Thailand) ดวย ICT” วัตถุประสงคของแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 นี้มีการ
กลาวถึงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและปจเจกบุคคล โดยการเขาถึงและใชประโยชน
จากสารสนเทศ ในกิจการของครัวเรือนและชุมชน รวมถึงในการแสวงหาความรู สรางภูมิปญญา
การมีสวนรวมในระบบการเมืองการปกครอง และในการดํารงชีวิตประจําวัน เพื่อนําไปสูการ
พึ่งตนเองและลดปญหาความยากจน โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูส ูงอายุ
ยิ่งไปกวานัน้ ยุทธศาสตรของแผนผูสูงอายุแหงชาติของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 2564) ซึ่งจัดแบงเปน 5 ยุทธศาสตร ไดกลาวถึงการใช ICT เขามาเปนเครื่องมือในการบริหาร
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จัดการและสงเสริมใหเกิดผลเปนรูปธรรมไดในหลายประการ เชน มาตรการการใหการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวติ มาตรการสงเสริมความรูดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ดูแลตนเอง
เบื้องตน และมาตรการสงเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการเพื่อผูสูงอายุ และสนับสนุน
ใหผูสูงอายุไดรับความรู และสามารถเขาถึงขาวสารและสื่อ และมาตรการสนับสนุนและสงเสริม
การศึกษาวิจัยดานผูสูงอายุ เปนตน
ผลงานเพื่อการลด “ชองวางทางดิจติ ัล” ของประเทศไทยในชวงที่ผานมา เนนการ
แกปญหาการเขาถึงเปนสวนมาก โครงการเหลานี้รวมถึงโครงการอินเทอรเน็ตตําบล ของบริษทั
ทีโอทีรวมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อใหบริการอินเทอรเน็ต ณ ทีท่ ําการองคการ
บริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอและจังหวัด
จํานวนรวม 8,675 แหงทั่วประเทศ (บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) 2552) และโครงการศูนยการ
เรียนรูไอซีทีชมุ ชน (telecenter) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให
ประชาชนทัว่ ประเทศไดมีโอกาสเขาถึงอินเทอรเน็ตกันมากขึ้น
5. บทสรุป
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมมุงกลุมเปาหมายไปที่คนวัยหนุมสาวและคนมี
ฐานะ เราจะเห็นงาย ๆ ไดจากโทรศัพทมือถือที่ไมคอยเอื้ออํานวยใหผูสูงอายุใชงานไดสะดวก
เมื่อ 10 ปที่แลวผูผลิตเทคโนโลยีมักมองวากลุมผูสูงอายุเปนชนชั้นสอง (marginal group) ซึ่งใน
ยุคนี้อาจเปนการเขาใจผิด เพราะกลุมผูสงู อายุกําลังกลับกลายเปนกลุมที่มีกําลังซือ้ และมี
ความหมายอยางสําคัญในสังคม
แมวาประเทศไทยจะมีแนวนโยบายละแผนระดับชาติในการลด “ชองวางทางดิจิตัล” และ
มีการดําเนินการตางๆมาบางแลวก็ตาม แตโครงการสวนใหญไมสามารถตอบสนองกลุมผูสูงอายุ
ไดมากนัก ดังที่กลาวแลวในตอนตนวา ปญหา “ชองวางทางดิจิตัล” ของผูสูงอายุในปจจุบันไมได
ขึ้นอยูกับการเขาถึงเทคโนโลยีเปนหลัก แตเปนการขาดความรูในการใชคอมพิวเตอรและเหตุผล
ในการใชหรือแรงจูงใจมากกวา จะเห็นวาเด็กและผูใหญมีโอกาสที่จะเขาไปหาเพือ่ นคุยหรือ
กิจกรรมรวมในประเด็นตางๆมากมายบนอินเทอรเน็ต เชน แชท เกมส เพลง ภาพยนตร แต
กิจกรรมบนอินเทอรเน็ตทีเ่ หมาะสมกับผูสูงอายุยังมีอยูนอย สวนมากแลวผูสูงอายุชอบที่จะ
สื่อสารกับบุคคลในกลุมอายุที่ใกลเคียงกัน เชน กลุมผูเกษียณอายุ กลุมที่มีภูมิหลังดาน
การศึกษาใกลเคียงกัน และยังชอบรับขอมูลขาวสารที่เปนเรื่องเฉพาะเจาะจงหรือเปนประโยชน
กับตนเอง ดังนั้น การออกแบบกิจกรรมและการนําเสนอเนื้อหาขอมูลขาวสารทางอินเทอรเน็ตจึง
เปนเรื่องสําคัญ
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ผูสูงอายุหลาย ๆ คนลังเลในการที่จะเรียนรูการใชคอมพิวเตอร โดยมักจะแกตัววา ตน
ไมใชคนในยุคคอมพิวเตอร หรือไมเห็นประโยชน ดังนั้น วิธีการเรียนรูส ําหรับผูสูงอายุจะตอง
แตกตางจากเด็ก คนหนุมสาวคุนเคยกับการใชเทคโนโลยีโดยวิธีการลองผิดลองถูกและ
กระบวนการเรียนรูจากกลุมเพื่อน ในขณะที่ผูสูงอายุจะชินกับการใชเหตุผล คิดอยางเปนระบบ
และมีกระบวนการเปนขั้นเปนตอน ซึ่งเหมาะสมสําหรับการเรียนรูอ ยางเปนทางการ แตอาจเปน
อุปสรรคตอการใชเทคโนโลยีสมัยใหมได ดังนั้น การเรียนรูในการใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุอาจ
เปนการเรียนรูทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ อาจเรียนจากลูกหลาน หรือจัดกลุมเรียน
กับกลุมผูสูงอายุดวยกัน โดยจัดบรรยากาศใหเหมาะสม ไมใหผูสูงอายุเสียหนาและเสียอารมณ
เพราะอาจทําใหทานเลิกความพยายามในการเรียนได การสอนผูสูงอายุ ควรเปนการผสมผสาน
ระหวางการเรียน การใหขอมูล การสื่อสารในโลกแหงความจริงและโลกเสมือนผสมผสานดวย
ความสนุกสนานและความบันเทิง ซึ่งวิธกี ารนี้สามารถนําไปใชไดกับกลุมผูสูงอายุทุกระดับสังคม
และเศรษฐกิจ เพื่อชวยกันลด “ชองวางทางดิจิตัล” และชวยสงเสริมใหทานสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดมากขึ้นและดําเนินชีวติ ไดอยางมีคุณภาพและเสมอภาคกับพลเมืองกลุมอื่นๆในสังคม
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มารูจัก 3G เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต
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บทคัดยอ
พัฒ นาการเทคโนโลยีมือถือ ไดเริ่ม เกิดขึ้ น
ราวป 2522 นํามาสูการเปลี่ยนแปลงและแพรหลาย
อยางรวดเร็ว โดยโทรศัพทมือถือในยุคแรกหรือ 1G
เปนระบบสื่อสารไรสายรองรับบริการเสียง (Analog)
ตอมาไดพัฒนาเขาสูยุคที่ 2 หรือ 2G เปนการสื่อสาร
ดิจิทัล (Digital) โดยเพิ่มคุณภาพเสียงความสามารถ
ในการรั บ /ส ง ข อ มู ล เพลง และรู ป ดิ ทิ ทั ล เป น ยุ ค ที่
โทรศัพทมือถือมีการแขงขันสูง ทําใหระบบสื่อสารยุค
ที่ 3 หรือ 3G ระบบเครือขายไรสาย (Wireless) ซึ่ง
เปนการรวมตัวของโทรศัพทมือ ถือ PDA และ
Mobile Office เปนการตอบสนองความตองการที่
หลากหลายของผู ใ ช ซึ่ ง เป น เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย น
แปลงวิถีชวี ิตเราอยางสิ้นเชิง
คําสําคัญ : 3จี; โทรศัพทมือถือ; อินเทอรเน็ต;
นวัตกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract
The development of mobile phone technology
has been evolved since 1979 and it brought
about changes and widespread to many
countries. The first mobile phone system or so
called 1G was the wireless communication
system developed for analog service. In the
second phase or known as 2G, it was digital

wireless communication with voice quality added.
Its capacity was able to send and receive data,
song and digital camera. In this era, the
competition of mobile phone was so high that the
3G has been developed to wireless network
system integrated PDA mobile phone and mobile
office together in order to respond the multi
needs of 3G users. In sum, 3G has become a
technology that totally changed our life.
Keywords : 3G; Mobile Phone;
Innovative; Technology Information

Internet;

1. บทนํา
ในบรรดาเทคโนโลยีนอกจากคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตแลว โทรศัพทมือถือยังเปนหนึ่งใน
เทคโนโลยีสื่อสารที่ถูกมองวาเปนเครื่องมือสําคัญที่จะ
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เปลี่ยนแปลงชีวิตคอนขางมาก หากจะมองยอนกลับ
ไปในชวง 10 ปที่ผานมา จะเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น
จากมื อถือ ในยุค แรกที่รูป รา งคลา ยกระติก น้ํา แตไ ม
สามารถทําอะไรไดเลยเมื่อเทียบกับมือถือในยุคนี้
ปจจุบันอัตราการเติบโตของผูใชโทรศัพท
มือ ถือพุงสูงขึ้นเกือบเทาตัว มือถือกลายเปนสวน
หนึ่งของชีวิตคนไทยกวาครึ่งหนึ่งของประเทศ เมื่อ
เทียบกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต โดยสถิติระบุ
วาจากป 2547-2550 มีอัตราเติบโตสูงขึ้นเปน 2 เทา
และยังมีแนวโนมที่จะเติบโตอยางตอเนื่อง
ที่ผานมามีการสํารวจพบวา คนกรุงเทพฯมี
อัตราการใชโทรศัพทมือถือเปนที่ 2 ของประชากรใน
อาเซียนรองจากสิงคโปร โดยมีผูใชมือถือเฉลี่ย 2
เครื่อง 2 ซิมการดเพิ่มมากขึ้น แมวาอัตราการใช
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงหรือบรอดแบนดของประเทศ
ไทยยังต่ํากวาประเทศอื่น แตสถิติการใชโทรศัพท มือ
ถือของคนไทยตองยอมรับวาคอนขางสูงมาก
นักวิเคราะหหลายคายมองวาปจจัยหนึ่งมา
จากการแขงขันที่ดุเดือดของผูใหบริการโทรศัพทของ
ประเทศไมวาจะเปนคาย AIS, DTAC หรือ TRUE
MOVE ที่ตางพยายามโปรโมชั่นรูปแบบตาง ๆ อาทิ
แบบรายเดือน เติมเงินในชวงระยะเวลาที่ผานมา
จากมือถือในยุค 2G ที่กาวไปสูยุค 3G ที่มี
การพูดถึงกันมาก ซึ่งประสิทธิภาพ 3G คือการรับสง
ขอมูลทั้งเสียงและภาพที่มีคุณภาพมากขึ้น ดวยกําลัง
สงถึง 2 ลานกิโลบิท/ วินาที ทําใหการสื่อสารจาก
จุดเริ่มตนของโทรศัพทมือถือที่เปนเพียงเครื่องมือ
สื่อสาร กลายมาเปนเครื่องมือในการเขาถึงขอมูลชวย
ในการทํางาน และเขามาเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตของ
คนเรามากยิ่งขึ้นในเร็ว ๆ นี้

2. เทคโนโลยี 3G คลื่นลูกที่สาม
3G หรือ Third Generation เปนเทคโนโลยี
การสื่อสารในยุคที่ 3 โดยอุปกรณการสื่อสารจะเปน
แบบผสมผสาน ที่นําเสนอขอมูล และเทคโนโลยี
สมัยใหมเขาดวยกัน เชน โทรศัพทมือถือ กลอง
ถายรูป Walkman คอมพิวเตอรแบบพกพา (PDA)
และอินเทอรเน็ต
3G เปนเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตอเนื่อง
จากยุคที่ 2 ซึ่งเปนยุคที่มีการใหบริการระบบเสียง
และ การสงขอมูล ซึ่งมีขอจํากัดบางประการ
ดังนั้นการพัฒนาของ 3G ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหม ที่
ทําใหการบริการขอมูลในรูปแบบตาง ๆ สามารถ
สงผานขอมูลในระบบไรสายดวยอัตราความเร็วที่
สูงขึ้น สะดวก รวดเร็ว และงายตอการใชงาน

3. ลักษณะการทํางานของ 3G
เทคโนโลยี 3G จะมีชองสัญญาณความถี่
และ ความจุในการรับสงขอมูลที่มากกวา จึงทําให
ประสิทธิภาพ ในการรับสงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ
อีกทั้งระบบเสียงก็ดีขึ้น สามารถใชบริการขอมูลที่
เปนรูปภาพ เสียง ที่สมบูรณแบบ เชน บริการสง
แฟกซ โทรศัพทตางประเทศ รับ-สงขอความที่มี
ขนาดใหญการประชุมทางไกลผานหนาจอ อุปกรณ
สื่อสาร การรวมทั้งการใชบริการขอมูลตาง ๆ เชน
ขาวเกาะติดสถานการณ ขาวบันเทิง ขอมูลดาน
การเงิน ขอมูลดาวนโหลดเพลง และการชม
ภาพยนตรแบบสั้น ๆ
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คุณสมบัติหลักของ 3G คือ มีการเชื่อมตอ
กับระบบเครือขายของ 3G ตลอดเวลาที่เราเปดเครื่อง
โทรศัพท (always on) นั่นคือ ไมจําเปนตองตอ
เครื่องโทรศัพทเขาเครือขาย และทําการติดตอทุกครั้ง
เพื่อใชบริการรับสงขอมูล ซึ่งการเสียคาบริการแบบนี้
จะเกิดเมื่อมีการเรียกใชขอมูลผานเครือขายเทานั้น
โดยจะตางจาก ระบบทั่วไปที่จะเสียคาบริการตั้งแต
เราเริ่มทําการติดตอเฃาไปในระบเครือขาย (login)
4. เทคโนโลยี 3G เปลี่ยนชีวิตเราอยางไร
การติดตอสื่อสารในปจจุบันชวยทําใหชีวิต
เราสะดวก รวดเร็ว และ รูปแบบใหมๆ ในการศึกษา
คนควา การดูหนัง ฟงเพลง การเลนเกมตาง ๆ
เปน ไปอยางสะดวก กาวหนา สามารถทํากิจกรรม
ตาง ๆ ไดสะดวกมากขึ้น เนื่องจากระบบ 3G
สามารถให บริการระบบเสียงและรูปภาพ เชน
หนาจอแสดงภาพสี เครื่องเลน/ฟงเพลงจาก mp3
เครื่องเลนวีดีโอ
การดาวนโหลดเกม, การแสดง
รูปภาพกราฟฟก และ การแสดงแผนที่ตั้งและคนหา
ตําแหนงตาง ๆ ทําใหการสื่อสารเปนแบบ Inter
active ที่สนุกและสมจริงมากขึ้น
3G ชวยใหชีวิตประจําวันสะดวกสบายและ
คลองตัวขึ้น โ ดยโทรศัพทเคลื่อนที่ เปรียบเสมือน
คอมพิวเตอรแบบพกพา (PDA) วิทยุสวนตัว และ
แม แตกลองถายรูป
ผูใชสามารถเช็คขอมูลใน
accountสวนตัว เพื่อใชบริการตาง ๆ ผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ เชน self-care (ตรวจสอบคาใช
บริการ) แกไขขอมูลสวนตัว รวมทั้งการใชบริการ
ขอมูลตาง ๆ เชน ขาวเกาะติดสถานการณ ขาว
บันเทิง ขอมูลดานการเงิน ขอมูลการทองเที่ยว
และ ตารางนัดหมายสวนตัว ตลอดเวลา “Always
On”

5. บทบาทของ 3G กับชีวิตประจําวัน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กทช.) ไดกําหนดวิธีสรรหาความถี่ 3G ในวันที่ 5
ก.พ. 2552 และคาดวาจะสามารถออกใบอนุญาต
สําหรับการประกอบกิจการไดภายในกลางป 2552
หลังจากนั้นคงมีการลงทุนจากผูใหบริการ
(Operators) ตาง ๆ ทั้งในระบบ AIS, DTAC และ
TRUEMOVE
นายสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล หัวหนา
คณะผูบริหารดานการตลาด แหงคาย AIS มองวา
ลักษณะการใชบริการของคนไทยสวนใหญจะเนน
ดานเสียงในขณะที่การสื่อสารดานขอมูลผานมือถืออยู
ในอัตราที่คอนขางต่ํา
เนื่องจากติดปญหาในเรื่อง
ความเร็วในการรับสงขอมูลแตในอนาคต
เมื่อมี
เทคโนโลยี 3G การบริโภคขอมูลผานโทรศัพทมือถือ
จะเพิ่มอยางแนนอน
ดร.อธิป อัศวานันท ผูชวยผูอํานวยการ
ฝายกลยุทธและนวัตกรรม แหงคายทรูมูฟ มองวา
การทําเทคโนโลยี 3G ในประเทศไทยไมใชเรื่องของ
โครงขาย เพียงอยางเดียว แตขึ้นอยูกับการพัฒนา
โปรแกรมใน

การใชงานดานขอมูลตลอดจนเครื่องมือหรืออุปกรณที่
รองรับการใชงานเทคโนโลยี 3G จะชวยผลักดันให
เกิดบริการใหม ๆ บนมือถือ เชน การชําระเงินผาน
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ใหม 3G จะมีฟงกชั่นไวทบอรด ที่สามารถเขียน
ตัวหนังสือหรืออาจเปนภาพตาง ๆ ดวยลายมือของ
เรา ชวยประหยัดเวลาคอนขางมากเชน ขณะที่กําลัง
โทรศัพท คุยแบบเห็นหนาเพื่อนที่มาจากตางประเทศ
และหลงทางอยู เราอาจใหเขาหันมือถือไปรอบ ๆ
เพื่อจะไดรูวาตอนนี้อยูตรงไหน หลังจากนั้น เพื่อให
อธิบายไดงายขึ้น ซึ่งอาจเขียนแผนที่ดวยฟงกชั่นไวท
บอรด แลวสงใหเพื่อน รับรองวาไมหลงทางแน
เหตุการณที่ 6: ชวงเทศกาลสงกรานต ตอง
พาครอบครัว ไปหาคุณปูคุณยาที่ตางจังหวัด และ
ตองอยูหลายวัน บางครั้งก็เปนหวงบานที่กรุงเทพ
เนื่องจากชวงนี้คนตกงานเยอะ ขโมยคอนขางชุม จึง
ติดกลองผานเนตเวิรก (IP camera) ที่มีฟงกชันจับ
การเคลื่อน ไหวอัตโนมัติที่หลังบานและหนาบาน ซึ่ง
กลองชนิดนี้สามารถสงภาพที่จับได เมื่อมีการ
เคลื่อนไหวผาน บรอดแบนดอินเทอรเนต (ADSL) ที่
ใชบริการอยูที่บานมายังมือถือ 3G ของเราไดโดยตรง
หรือสังเกตการณตาง ๆ โดยเขาไปที่ Dynamic IP
Address ที่เราตั้งไวผานมือถือไดเหมือนกัน ทําใหเรา
รูสึกสบายใจมากขึ้นที่คอยติดตามเหตุการณที่บานได
เหตุการณที่ 7: นักทองเที่ยวคนหนึ่ง
พลาดเครื่องบิน ทําใหตองรออีกหลายชั่วโมงจึงจะมี
เที่ยวตอไป เขาหาที่เหมาะ ๆ แลวเอามือถือ 3G
ออกมาเสียบหูฟง แลวทําการเขาใชบริการอินเทอร
เนตเพื่อฟงเพลงออนไลน ตอมาหาเพื่อนที่กําลัง
ออนไลนอยู เพื่อชวนมาเลนหมากรุกขามทวีป ผาน
ทางหนาจอโทรศัพท
เหตุการณที่ 8: คุณพอกําลังทํางานอยูที่
ทํางานสวนลูกสาว กําลังซอมเปยนโนอยูที่บาน และ
ตองการใหคุณพอซึ่งเปนครูสอนเปยนโน ฟง
เพื่อที่จะไดประเมินวาตนเลนเปนอยางไร สวนคุณแม
กําลังเขาครัว ทําอาหารตามเมนูของคุณพอที่สงให
ทางมือถือ เหตุการณตาง ๆ เหลานี้สามารถติดตอ
และสื่อสารกันไดตลอดเวลา จะเห็นวาลูกสาวกําลัง
เลนดนตรีจริง และคุณพออยูที่ทํางานจริง ๆ

เหตุการณตางๆ เหลานี้เปนตัวอยางที่ยก
มา เพื่อชวยใหนึกถึงภาพตาง ๆ ไดงายขึ้น การ
ปรับปรุงระบบเครือขายใหเปน 3G จะชวยทําอะไรได
มาก มายในชีวิตประจําวัน สามารถทํางาน หรือ
ติดตอ สื่อสารไดทุกที่ ทุกเวลา มีรูปแบบหรือบริการ
ใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาอํานวยความสะดวกใหกับเรา
โดยความสามารถของเครือขาย 3G ที่มีความเร็ว
เพิ่มขึ้นที่จะมีใชในอนาคตอันใกลนี้

6. ปจจัยที่จะผลักดันให 3G ประสบความสําเร็จ
1. การใหความรู ความเขาใจแกตลาดทั้งใน
ดานเทคโนโลยีและบริการ ใหประชาชนรูจักการใช
เทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด (Educate Market)
2. การพัฒนาระบบเครือขายใหมีความ
พรอม สามารถรองรับการเชื่อมตอไดครอบคลุมและ
รวดเร็ว (Network Availability)
3. การพัฒนาเนื้อหาขอมูลทั้งสาระความรู
ขาวสาร และบันเทิงที่ดึงดูดความสนใจ (Content
Provider)
4. การใหบริการจะตองไมซับซอน และคา
บริการตองไมสูงเกินไป จึงจะผลักดันตลาดได (User
Friendly)
5. รัฐบาลตองสนับสนุนและผลักดัน โดยให
กฎระเบียบเปดกวาง เอื้อตอการลงทุน และสงเสริม
การเขาถึงขอมูลของประชาชน (Government
Support)
6. ความแพรหลายและความหลากหลาย
ของ Terminal หรือ อุปกรณสื่อสาร (Handset) เชนมี
ทุกระดับราคา มีหลายรุนใหเลือก คนทั่วไปสามารถ
ซื้อได คุณภาพดี ราคาถูก (Affordable, Accessible)
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มือถือ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม ๆ เพื่อรองรับ
ความตอง การใชงานในรูปแบบที่หลายหลายและ
ซับซอนยิ่งขึ้น
นายรอรไวอิก แอนเดรสเซน ประธาน
เจาหนาที่บริหารสายงานกลยุทธและแผนธุรกิจ แหง
คาย DTACมองวาบริษัทฯ มีความพรอมที่จะ
ใหบริการ ระบบ 3G บนคลื่นเดิมที่ 850 เมกะะ
เฮิรตซ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ 2 ปจจัย คือ ความรวดเร็วใน
การออกใบอนุญาตของ กทช. และพื้นที่สัญญา 3G
ครอบคลุม
ดังนั้น
คงเปนเรื่องที่นาตื่นเตนไมนอย
สําหรับบานเราที่จะมี 3G ที่จะทําใหชีวิตของเราจะ
เปลี่ยนไปอยางไรบาง เหตุการณจําลองที่ยกตัวอยาง
มาดังนี้
เหตุการณที่ 1: ผูบริหารบริษัทแหงหนึ่ง
กําลังเดินทาง เพื่อจะนําเสนอโครงการใหแกลูกคา เต
บังเอิญนึกไดวาไดลืมเอาไฟล
ซึ่งอยูในโนตบุคที่
ทํางาน ประกอบการเวลาก็ไมทันที่จะเดินทางกลับ
ไปเอาไฟลขอมูลจากที่ทํางาน ดังนั้นจึงใชโทรศัพท
3G และใหเพื่อนที่ทํางานสงไฟลมายังโทรศัพทไดทัน
กอนที่จะทําการสงผานไฟลไปยังโนตบุค
เพื่อนํา
เสนอโครงการไดอยางทันเวลา
เหตุการณที่ 2: ขณะที่เราเดินเลนอยูสวน
สาธารณะ และนึกขึ้นไดวาจะตองซื้อของขวัญวันเกิด
ใหเพื่อน จึงหาที่นั่งแลวใชมือถือ 3G เขาอินเทอรเนต
เพื่อคนหาหาของขวัญที่ตองการ และคิดวาจะถูกใจ
เพื่อน พบวามีกระเปาสะพายสวย ๆ รุนใหมขายที่
รานแหงหนึ่ง ตอมาไดใชแผนที่เพื่อหาตําแหนงของ
รานวาอยูที่ไหน ถนนอะไร จะเดินทางจากที่ตนอยู
ไปอยางไร และกอนที่เราจะซื้อ จะถายรูปแลวสงไป
ใหดูเพื่อยืนยันวาใชขนาด รูปแบบ และสีที่ตองการ

เหตุการณที่ 3: คุณพอไปเที่ยวยุโรป และ
สงรูปภาพที่ถายอยูหนาหอไอเฟลมาใหดู เราสามารถ
อัปโหลดภาพตาง ๆ ในแตละวันไปยังเวปไซดสวนตัว
แลวอีเมลลไปบอกเพื่อน ใหเขาไปดูรูปทางอินเทอร
เนต หรืออาจใชบริการพิเศษในการสงรูปมายังรานที่
รับอัดรูปในเมืองไทย แลวสงทางไปรษณียไปใหถึง
บานภายใน 24 ชม. ซึ่งทั้งหมดนี้ทําไดโดยโทรศัพท
มือถือ 3G ที่ทานใชอยู
เหตุการณที่ 4: ในวันเสารอาทิตยที่แสนจะ
วุนวายสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ในครอบครัว แมบาน
จะตองไปซื้อของที่หางสรรพสินคา แลวจะตองรีบ
กลับ มาพาลูกไปเรียนพิเศษ ซึ่งเวลาคอนขางจํากัด
เนื่องจากตองรอคิวเพื่อกดเงินจากตูเอทีเอ็ม สําหรับ
ไปจายคาของใชตาง ๆ แตที่จุด Check-out เธอ
สามารถจายผานโทรศัพท 3G โดยใชบริการหักจาก
บัญชี และมีขอความยืนยันการจาย และรายงาน
จํานวนเงินคงเหลืออยูในบัญชีไดทันที
เหตุการณที่ 5: การสงขอความสั้น ๆ
จําเปนตองคียขอมูลผานปุมตาง ๆ บนมือถือ ถาเปน
ภาษาไทยที่มีอักษรและสระมากมาย หลายคนอาจไม
สะดวก ตองใชเวลาเปนหลายนาที แตในโทรศัพท
รุนใหม 3G จะมีฟงกชันไวทบอรด ที่สามารถเขียนตัจ
เปนภาพตาง ๆ ดวยลายมือเราเอง จ
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7. บทสรุป
เทคโนโลยี 3 G ไมใชจุดหมายปลายทาง
แตเปนเสนทางแหงการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งไมได
หมายความวา “ดีกวา” แตสามารถรองรับการใชงาน
ที่ “ซับซอนกวา” ตามยุคสมัยและความตองการของ
สังคม เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วนับวาเปนสวน
หนึ่งในการพัฒนาสังคมสารนิเทศ
(Information
Society) เมื่อเทคโนโลยี 3G เขามา ยอมกระตุนให
มีการใชงานและมีพัฒนาการไปพรอม ๆ กันทั้งระบบ
ภายใน ประเทศ ระหวางประเทศ ไมวาจะเปนดาน
ของผูให บริการระบบเครือขาย ผูใหบริการทั้งระบบ
โทรศัพท เคลื่อนที่ ผูใหบริการขอมูล ขาวสาร
สาระบันเทิง ผูผลิตอุปกรณสื่อสาร Supplier และ
Vendor เปนตน
นอกจากนี้ยังมีขอมูลการวิจัยของธนาคาร
โลก (World Bank) พบวา จากปกติที่รายไดของ
ประชากรอยูที่ 7,200 บาทตอหัว หากอัตราการขยาย
เครือขาย การสื่อสารอยูที่ 11% และทุกๆ 1% ที่
เพิ่มขึ้นทําใหรายไดตอหัวสูงขึ้นเทาตัว
เนื่องจาก
ประชากรเขาสูระบบอินเทอรเน็ทมากขึ้น มีความรู
เพิ่มขึ้น ทําใหชวยประกอบอาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้น
ตามมาจากที่กลาวมาโทรศัพทที่จะมาเปลี่ยนแปลง
ชีวิตเราวาจะมีทิศทางไปทางใด ในฐานะที่เราเปน
สวนหนึ่งของสังคมที่จะตองรูถึงรูปแบบการใหบริการ
แตละระบบ
ขณะเดียวกันก็ตองพิจารณาวาเรา
จําเปนหรือยังที่จะใชเทคโนโลยี 3G เพื่อเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตใน ตอนนี้ เราควรมีเวลาตัดสินและเลือกทาง
ที่ดีที่สุดวาคุมคาหรือไมที่จะลงทุนซื้อมือถือในเวลานี้

หนังสืออางอิง
ทําไมตองเปน 3จี แลว ระบบ 2จี ที่เราใชกันอยู
ตอนนี้เปนอยางไร กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน 12
กันยายน 2008
ผูบริโภค-เอกชน หืดขึ้นคอ ออกอาการเอือม..ลุย
3G
มติชนรายวัน 17 เมษายน
2552
มองอนาคตทิศทางการพัฒนา เทคโน โลยี 3G จะ
ไปทางไหน? ไทยรัฐ 15 ธันวาคม 2549.
Business Radio 98.0 การเสาวนาเรื่อง
เสาวนีย พิสิฐานุสรณ อินเทอรเน็ตปฏิวัติธุรกิจ
โทรศัพท นิตยสารผูจัดการ มีนาคม
2548.
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พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และวิทยุสมัครเลน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระผูทรงเปนแรงบันดาลใจ
ในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย
ทศพนธ นรทัศน, HS4HNL
ผูประสานงานชมรม ICT for All
hs4hnl@ictforall.org

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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e-Learning กับการลดชองวางทางการศึกษา

บทนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดทําใหรูปแบบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 กําลังจะ
เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม อย า งเห็ น ได ชั ด ข อ จํ า กั ด ด า นเวลาและสถานที่ มิ ไ ด เ ป น อุ ป สรรคสํ า หรั บ
การศึกษาอีกตอไป ผูคนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได ยอมสามารถเรียนจากที่บาน
หรื อที่ทํางานได ไมตองเสีย คาใช จายในการเดินทางไปเขานั่งเรี ยนในชั้นเรียนเฉกเชนในอดีต นั่น
หมายความวาคนจากซีกโลกหนึ่งก็สามารถเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกในอีกซีกโลกหนึ่งได
โดยไมตองเดินทางไปนั่งเรียนจริงๆ ณ ประเทศที่มหาวิทยาลัยนั้นตั้งอยู ทําให e-Learning กําลังเปน
กระแสหลักของรูปแบบการศึกษาในอนาคตที่มีแนวโนมจะเปนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเสมือน(Virtual
School/University) มากยิ่งขึ้น นั้นก็หมายความวาชองวางทางการศึกษาของมนุษยชาติกําลังจะลด
ต่ําลง จํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่สามารถรับเขาศึกษาไดอาจไมเปนขอจํากัดอีกตอไป หากแตความ
มุงมั่นและความรับผิดชอบของผูเรียนเองที่จะเปนตัวกําหนดวาเขาจะสามารถประสบความสําเร็จใน
การศึกษาไดหรือไม

e-Learning คืออะไร
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ไดกลาวถึง e-Learning หรือการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต
ไวใน “หนังสืออินเทอรเน็ตกับการประยุกตทุกดานที่ทานควรทราบ (108 อีนี่ อีนั่น จากอีออคชั่น ถึง
อีซู)” ความวา e-Learning คือ รูปแบบการศึกษาที่นักเรียนและอาจารยไมไดอยูในสถานที่และ
เวลาเดี ย วกั น แต ส อนโดยผ า นสื่ อ ต า งๆ อาจจะเรี ย กว า
การศึ ก ษาทางไกล(Distance
Education) การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Learning) การศึกษาออนไลน (Online
Learning)
ประวัติววิ ัฒนาการ e-Learning
• เริ่มแรกเปนการเรียนโดยใชจดหมาย ผูเรียนและผูสอนสื่อสารโดยใชจดหมาย
• ใหบริการผานสื่อวิทยุและโทรทัศน ภายในมหาวิทยาลัยเปด
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• เริ่มมีการศึกษาทางไกลผานโทรทัศน กระจายภาพและเสียง
• การศึกษาทางไกลผานอินเทอรเน็ต ใชบริการอินเทอรเน็ตทุกรูปแบบใหสามารถสื่อสารได
ทั้งภาพเสียง โปรแกรมบทเรียน
ขอดีและขอเสียของ e-Learning
ขอดี
•
•
•
•
•
•
•

เสียคาใชจายนอย
สามารถจัดเวลาเรียนไดดวยตนเอง
ใชเวลาเรียนนอยกวาการศึกษาในโรงเรียน
เนื้อหาวิชาถูกตองไมคลาดเคลื่อน
สามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา
เนื้อหาทันสมัยมีการปรับปรุงอยูเสมอ
มีขอมูลมากทําใหเขาใจบทเรียนไดงาย

ขอเสีย
• ตองมีอุปกรณสําหรับผูเรียนและผูสอน
• ใชเวลามากในการตรวจผลการเรียน
• ตองฝกความรูดานเทคโนโลยีใหผูเรียนและ
ผูสอน
• ไมมีความผูกพันระหวางอาจารยและลูกศิษย
• ไมมีโอกาสพบเพื่อนรวมชั้นเรียน
• ตองมีความรับผิดชอบมากกวาการเรียนปกติ

ตัวอยางเว็บไซต e-Learning
• www.elearning.au.edu อินเทอรเน็ตทางไกลของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สามารถเขา
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับวิชาที่เปดสอนผานอินเทอรเน็ต
• www.epals.com เปนเว็บเชื่อมกับหองเรียนออนไลน 74,599 หองเรียน มีนักเรียนและครู
เขามาเสริมทักษะการเรียนรูภายในเว็บกวา 4.5 ลานคนจาก 80 ประเทศทั่วโลก
แนวโนมของ e-Learning นาจะมุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษา การนําเทคโนโลยีมา
ชวยในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการนําสื่อหลายๆ ชนิด มาใชในลักษณะบูรณาการ เพื่อใหผูเรียน
ไดรับประโยชนในการศึกษาไดมากที่สุด

บิดาแหงการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ตของประเทศไทย (Father of Thai ELearning)
นับเปนความภาคภูมิใจของคนไทยที่ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
(Prof.Dr. Srisakdi Charmonman) ไดรับรางวัลเกียรติยศในฐานะ "บิดา
อีเลิรนนิ่งไทย" ผูประสบความสําเร็จอยางเดนชัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2549 จากศูนยชีวประวัตินานาชาติ (International Biographical Centre)
เคมบริดจ ประเทศอังกฤษ และไดรับรางวัลสรรเสริญคุณงามความดีใน
ฐานะ "บิดาอีเลิรนนิ่งไทย" เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 จากศูนย
ชีวประวัตินานาชาติ เคมบริดจ ประเทศอังกฤษ โดยกอนหนานั้นทาน
ได รั บ การขนานนามว า "บิ ด าอิ น เทอร เ น็ ต ไทย" โดยหนั ง สื อ พิ ม พ
Bangkok Post เมื่อพ.ศ. 2541 นิตยสาร GM นิตยสาร Smart Job นิตยสาร Image นิตยสาร Yuppie
และหนังสือพิมพ The Nation
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ปจจุบัน (พ.ศ. 2552) ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน มีอายุ 72 ป ในโอกาสนี้อดีตเลขาธิการสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พรรณราย ขันธกิจ) รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห ง ชาติ รั ก ษาราชการแทนเลขาธิ ก ารสภาที่ ป รึ ก ษาฯ (เยาวลั ก ษณ สุ ข วิ วั ฒ นพร) ในนาม
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูเขียน ในนามชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (Information and Communication Technology for All Club) ไดเขา
อวยพรเนื่องในวันคลายวันเกิดครบรอบ 72 ป 3 มีนาคม 2552 เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ 2552 ณ
อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา

(ซาย) พรรณราย ขันธกิจ อดีตเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ (กลาง) ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
(ขวา) เยาวลักษณ สุขวิวัฒนพร รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ และผูเขียน

แม ใ นวั น ที่ วั ย จะล ว งเลยมามากแล ว แต อ าจารย ก็ ไ ม เ คยที่ ห ยุ ด ทํ า งานเพื่ อ ให ค วามรู ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน e-Learning กับสังคม ทานยังรับบรรยายพิเศษ สอนหนังสือ และดํารง
ตํ า แหน ง ประธานกรรมการ และ ประธานผู บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษาทางไกลอิ น เตอร เ น็ ต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (College of Internet Distance Education, Assumption University--

4

www.elearning.au.edu) รวมทั้ง นายกสมาคมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
และมีเกียรติคุณและประวัติควรแกการยกยองของทานอาจารย โดยสังเขป ดังนี้
- ศ.ดร.ศรีศักดิ์ สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ชลศาสตร) บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร สปอ. (สถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชีย ในปจจุบัน) และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2507 คนไทยคนแรกที่ สํา เร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอกดานไอที (Ph.D.
in
Computations) สถาบันเทคโนโลยีแหงจอรเจีย, สหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2513 คนไทยคนแรกที่ใชอินเทอรเน็ต ตั้งแตอินเทอรเน็ตแรกมีในสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2516 คนไทยคนแรกที่ทํา e-Learning ในฐานะศาสตราจารยเต็มขั้น (Full Professor) ที่
มหาวิทยาลัยแหงรัฐนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2511-2516 คนไทยคนแรกที่เปนผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยคอมพิวเตอร (Director of
Graduate Studies in Computer Science) มหาวิทยาลัยมิชซูรี่ สหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2524 บุรุษคอมพิวเตอรแหงปอาเซียน (Asian Computer Man of the Year 1981) โดย
วารสารคอมพิวเตอรเอเชียในฮองกง
- พ.ศ. 2531 คนไทยคนแรกที่เปน ศาสตราจารย ระดับ 11 (10 ป) ดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
- พ.ศ. 2541 ไดรับขนานนามเปน “บิดาอินเทอรเน็ตไทย” โดยบางกอกโพสต และนิตยสาร
หลายฉบับ
- พ.ศ. 2545 เปนผูกอตั้ง เปนประธานกรรมการและเปนประธานผูบริหารหรือ ซีอีโอ (Chief
Executive Officer) วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- พ.ศ. 2545 เปนผูยกรางกฎหมายอีเลิรนนิ่งฉบับแรกของไทย ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุง
แกไขและประกาศใชอยางเปนทางการในราชกิจจานุเบกษา เมื่อตุลาคม 2548
- พ.ศ. 2547 มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ สร า งอาคาร “ศรี ศั ก ดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยี
สารสนเทศ” ใหเปนเกียรติ มี 12 ชั้น 12,000 ตารางเมตร มีคอมพิวเตอรกวา 1,000 เครื่อง มีหองวีดีโอ
คอนเฟอรเรนซ มีศูนยผลิตสื่อการสอนทางวิทยุและโทรทัศน มีศูนยผลิตสื่อการสอนแบบสิ่งพิมพ ฯลฯ
- พ.ศ. 2549 เปนผูอํานวยการหลักสูตรระดับปริญญาแบบ e-Learning หลักสูตรแรกของ
ประเทศไทย คือ มหาบัณฑิตการจัดการ (Master of Science in Management) ที่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นอกจากนี้ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ยังมีผลงานทางวิชาการจํานวนมาก โดยแตงตํารา หนังสือ
และบทความรวมกวา 1,300 เรื่อง เปนผูบรรยายในประเทศตางๆ กวา 30 ประเทศ ตลอดจนเปนผู
ดํ า เนิ น รายการให ค วามรู ท างด า นคอมพิ ว เตอร แ ละอิ น เทอร เ น็ ต ทางสถานี วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น อาทิ
รายการ “อินเทอรเน็ตไอทีกับศรีศักดิ์ จามรมาน” AM 819 kHz ทุกวันจันทร เวลา 14.10-15.00 น.
รายการ “สนทนาภาษาไอทีกับศรีศักดิ์ จามรมาน” FM 92.50 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันอังคาร
เวลา 10.10-11.00 น. และรายการ ”อินเทอรเน็ตไอทีกับศรีศักดิ์ จามรมาน” UBC ชอง DLTV9 และชอง
DSTV89 ทุกวันอาทิตย เวลา 12.00-13.00 น. [ ดูเพิ่มเติมไดที่ www.charm.au.edu ]

5

บทบาทของ e-Learning ตอการลดชองวางทางการศึกษา
การศึกษายังคงมีชองวางและความแตกตางในการเรียนรูระหวางคนในเมืองกับชนบท คนรวย
กับคนจน รวมถึงผูพิการเนื่องดวยความไมพรอมในการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา e-Library จึงเขามา
มีบทบาทสําคัญตอการลดชองวางทางการศึกษาในสังคม โดยแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2549
ไดกําหนดใหมีนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศ โดยมีเปาหมายใน
การใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษาอยางทั่วถึงและทัดเทียมกันทุก
เขตพื้นที่การศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกันเปนเครือขายอยางมีระบบ ภายใตกรอบการดําเนินงานที่จะใช
เทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและเพิ่มคุณภาพของการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
นอกจากนี้ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ.
2552-2556 ไดกําหนดใหมีการสงเสริมการจัดทําและเผยแพรการเรียนรูตางๆ สําหรับผูดอยโอกาส
ผูพิการ และผูสูงอายุ เชน หนังสือเสียงในระบบ DAISY สื่อการเรียนรูสําหรับผูพิการทางการไดยิน
เปนตน
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน กลาววา “เชือ่ แนวาภายใน 10 ป จํานวนนักเรียนจะยิง่ มีความนิยม
การเรียนในลักษณะ e-Learning นี้มากขึ้น เพราะระบบการเรียนทางไกลผานอินเทอรเน็ตเปนการขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหคนสามารถเขาถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น อยางคนที่ทํางานไมเปน
เวลา คนทํางานโรงแรม สายการบิน หรือคนที่ไมมีโอกาสเรียนอยางคนที่ตั้งครรภก็สามารถเรียนได การ
เรียนแบบนี้จงึ เปนการขยายโอกาสการศึกษามาก ที่สาํ คัญคาใชจายก็ไมแตกตางกับการศึกษาในระบบ
ปกติมาก และอาจจะนอยกวาดวยซ้ํา”
มีรายงานจากสหรัฐอเมริกาวารอยละ 90 ของมหาวิทยาลัยขนาดใหญในสหรัฐอเมริกาไดมีการ
เปดสอนแบบ e-Learning แลว และนักศึกษากวารอยละ 50 จะศึกษาแบบ e-Learning เพราะมีความ
สะดวกสบายกวาการศึกษาในหองเรียน อาทิ สามารถเรียนเต็มเวลาและทํางานเต็มเวลาไปพรอมๆ กัน
จะฟงคําบรรยายเมื่อใดก็ได ไมตองขับรถไปที่หองเรียน และสามารถติดตอสื่อสารกับอาจารยและเพื่อน
นักศึกษาไดวันละ 24 ชั่วโมง สัปดาหละ 7 วัน เปนตน
ผศ.เกษม สุริยวงศ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กลาวถึงประโยชนของ
e-Learning ตอวงการศึกษาไววา สิ่งนี้จะชวยสรางชองทางการขยายการศึกษามากขึ้น เกิดการทํางาน
ภายใตแนวคิดมหาวิทยาลัย 24 ชั่วโมง ผูเรียนสามารถทํากิจกรรมทางการศึกษาตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
สรางรูปแบบของความรวมมือทางการศึกษาหรือเครือขายการศึกษาที่หลากหลายขึ้น ชวยลดคาใชจาย
โดยจะเอื้อประโยชนตอผูเรียน ในลักษณะตลาดการศึกษาที่ผูเรียนสามารถรับขอมูลการศึกษาที่เปน
ประโยชนในการตัดสินใจหลากหลายแงมุม เชน รายละเอียดของหลักสูตร ขอมูลอาจารยผูสอน รวมถึง
ยังสามารถใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการศึกษานั้นๆ ไดโดยตรงอีกดวย และไดรับความสะดวกใน
การศึกษา เพราะสามารถนั่งเรียนอยูที่บานหรือที่ใดๆ ทั่วโลกที่มีอินเทอรเน็ต
สารานุกรมเสรีออนไลน (Wikipedia) ระบุถึงประโยชนของ e-Learning วาประกอบดวย (1) ลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Reducing environmental impact) เพราะผูเรียนไมจําเปนตองออก
เดินทางไปยังมหาวิทยาลัย ทําใหลดการใชพลังงาน ลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)
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ซึ่งเปนตัวการสําคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งสงผลใหเกิดภาวะโลกรอน นอกจากนี้ e-Learning
ยั ง ช ว ยลดการใช เ อกสารที่ เ ป น กระดาษ เพราะการจดบั น ทึ ก และการประเมิ น ผลถู ก กระทํ า ผ า น
คอมพิวเตอร e-Learning จึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (2) สรางคุณภาพทางการศึกษาที่เทาเทียมกัน
(Quality education, made affordable) เนื่องจากเนื้อหา หรือ Course ware ในระบบ e-Learning
สามารถใชงานรวมกันได หรือซื้อขาย แลกเปลี่ยนกันได ทําใหสถาบันการศึกษาตางๆ สามารถหา
Course ware ที่จัดทําโดยอาจารยผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกมาใชในการเรียนการสอนได ซึ่ง
จะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับประเทศกําลังพัฒนา หรือดอยพัฒนาที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของตนใหทัดเทียมมาตรฐานสากล (3) สะดวกและยืดหยุนตอตัวผูเรียน (Convenience and
flexibility to learners) ในหลายๆ เนื้อหาของระบบ e-Learning จะเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียน
เวลาใดก็ได (Available 24x7) ตามที่ผูเรียนสะดวก จะเกิดความสะดวกตอผูเรียนในการวางแผนการ
เรียน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวอยางความสําเร็จของ e-Learning (Success Stories)
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ไดมีประกาศรับรองวิทยฐานะผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดวย
e-Learning ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 120ง หนา 8-11 (ซึ่ง ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
ไดมีสวนสําคัญในการผลักดันและยกรางประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาว) และเมื่อเดือนมกราคม
2549 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปนสถาบันการศึกษาแหงแรกของประเทศไทยที่เปดหลักสูตรที่สอนดวย
e-Learning เต็มรูปแบบในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสวนของการสอบนั้นผูเรียนตองเขาสอบ
ที่สถาบัน หรือที่สถาบันจัดใหตามที่ผูเรียนสะดวก เชน ในมหาวิทยาลัย ศูนยสอบโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา ศูนยสอบโรงเรียนมงฟอรด หรือศูนยสอบในตางประเทศ
นอกจากนี้ ในการศึ ก ษาระดั บ ต่ํ า กว า ปริ ญ ญา เช น โรงเรี ย นลํ า ปางพาณิ ช ยการและ
เทคโนโลยี ไดเปดสอนดวย e-Learning เต็มรูปแบบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.ภาค
สมทบ) ไดแก คอมพิวเตอรธุรกิจ การบัญชี และการตลาด ซึ่งเปนทางเลือกใหมสําหรับเยาวชนที่อยาก
เรียน แตไมสะดวกเรื่องเวลาและสถานที่
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย(Thai Cyber University: TCU) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา (www.thaicyberu.go.th/) เป ด เรี ย นออนไลน ทั้ ง วิ ช าเรี ย นตามอั ธ ยาศั ย หลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต ร
หลั กสู ต รปริญ ญาตรี และหลักสู ต รปริ ญ ญาโท TCU จึ งเป น สรรพวิทยาลั ย
(มหาวิทยาลัยที่เปนศูนยรวมของสรรพวิทยาการ) ศูนยกลางการศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ครอบคลุมการศึกษาในทุกระบบ ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (Non Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (In-Formal Education) ที่
ประชาชนทุกคน สามารถเขามาศึกษาหาความรูได มีระบบการเทียบโอนความรูจากการศึกษาในแตละ
ระบบ เพื่อใหผูที่เขารับการศึกษาจากระบบหนึ่ง สามารถจะเทียบโอนความรู เขาสูการศึกษาในอีกระบบ
หนึ่งได ตามเงื่อนไขและขอกําหนด ซึ่งจะเปนการบูรณาการ การศึกษาทุกระบบเขาดวยกัน เกิดเปน

7

ระบบการศึกษาที่รองรับการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน มีความยืดหยุน ตอเนื่อง และเสริมกัน มี
ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรรวมกัน และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับตามหลักมาตรฐาน
วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเตอรเน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (College of Internet
Distance Education, Assumption University--www.elearning.au.edu) สถาบันการศึกษาแรกของ
โลกที่เปดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส (Ph.D. in
eLearning Methodology) ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2549 มีผูสมัครเรียนจาก 30 ประเทศ
ทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญี่ปุน เปนตน และได
เปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (Master of Science in Management) และสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information and Communication Technology)
โครงการเตรียมความพรอมวิชาพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาจุดเสี่ยงภาคใตดวย e-learning
(http://south.psu.ac.th/) โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
LEARN Online (www.learn.in.th) สถาบันพัฒนาวิชาชีพ ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนระบบการเรียนการสอนเสมือน
(Virtual Learning) ผานเครือขายอินเทอรเน็ตในการฝกอบรมระยะสั้น รวมถึงการสรางประสบการณจริง
ในการศึกษาวิจัยผาน e-Learning มาตั้งแต พ.ศ. 2542 เชน วิทยาลัยไซเบอร ประกอบดวยหลักสูตรที่
สามารถรับหนวยกิตจากมหาวิทยาลัยที่มีความรวมมือและหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักศึกษา
การพัฒนาขาราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (http://www.chulaonline.com/ocsc.asp)
รั บ ผิด ชอบโครงการโดยสํ านัก งานคณะกรรมการขาราชการพลเรื อน (ก.พ.) โดยมี หลั กสู ต รอบรม
ออนไลนที่เปนความตองการรวมของสวนราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพขาราชการใหสามารถปฏิบัติงาน
ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ ชุดหลักสูตรการเขียนหนังสือ
ราชการ หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ และการวิเคราะหโครงการ ชุดหลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน
และคุณลักษณะขาราชการ ชุดหลักสูตรการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย หลักสูตรการเสริมสมรรถนะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา ชุดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับระบบจําแนก
ตําแหนงและคาตอบแทนใหม

บทสงทาย
e-Learning ไดมีบทบาทสําคัญตอการลดชองวางทางการศึกษาในสังคมอยางเห็นไดชัด แมวา
ในปจจุบันจะเปนชวงเปลี่ยนผานระหวางการศึกษาในรูปแบบเดิมไปสูการศึกษาแบบ e-Learning อยาง
เต็มรูปแบบ แตอยางไรก็ตามเนื่องจาก e-Learning เองก็ตองอาศัยโครงสรางพื้นฐานดานอินเทอรเน็ต
ในการเขาไปใชงาน ดังนั้น หากจะสงเสริมให e-Learning ประสบความสําเร็จในการลดชองวาง สราง
โอกาสทางการศึกษาแกคนในสังคมไดอยางเทาเทียมกันแลว ภาครัฐจะตองจัดใหมีโครงขายเชื่อมตอเขา
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สูอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ของประเทศโดยคิดคาบริการที่ไมสูงมากนัก เชนเดียวกับ
กรณีการใหบริการไฟฟา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน เปนอยางสูง ที่กรุณาใหขอมูลและขอเสนอแนะอัน
เปนประโยชนตอการเขียนบทความนี้

อางอิง
ศรีศักดิ์ จามรมาน, ศ.ดร. ผลกระทบของอินเทอรเน็ตตอสังคมไทย. กรุงเทพฯ : เครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสถาน, 2550.
______________. ผูนําไฮสปด. กรุงเทพฯ : ฐานบุคส, 2551.
E-Learning เทคโนโลยีเชิงระบบในการพัฒนาบทเรียนโดยใช WBI. http://school.net.th/library/create-web/10000/technology/1000010070.html คนคืนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552.
http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning คนคืนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552.
http://south.psu.ac.th/ คนคืนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552.
http://www.charm.au.edu คนคืนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552.
http://www.charm.au.edu/eBook/InternetImpactBook/pdf/Chapter06.pdf คนคืนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552.
http://www.eeverything.info/_ThaiIT/index.htm คนคืนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552.
http://www.elearning.au.edu/ คนคืนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552.
http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0000513 คนคืนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552.
http://www.onec.go.th/plan/surang/s_shortplan/shortplan.pdf คนคืนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552.
http://www.thaicyberu.go.th/ คนคืนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552.

ผูสูงวัยใสใจลดปญหาโลกรอน
*

ทศพนธ นรทัศน
thossaphol@ictforall.org

คงไมมีใครที่จะปฏิเสธไดวาคอมพิวเตอรไดกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแลว
โดยเฉพาะในกลุมของคนทํางานที่บางคนตองใชชีวิตอยูกับคอมพิวเตอรตลอดเวลาทํางาน ทองเน็ต ดู
หนัง ฟงเพลง พิมพงานตางๆ ซึ่งการใชคอมพิวเตอรอยางชาญฉลาดก็มีสวนชวยลดปญหาโลกรอนได
เชนเดียวกัน เรามาดูวิธีงายที่คุณก็ทําได มิใชเพียงวัยรุน วัยทํางานเทานั้นที่ใชคอมพิวเตอร แตผูสูงวัยก็
ไดลุกขึ้นมาเรียนรูที่จะใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อเปดโลกการเรียนรู จากเวทีอบรมสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต” จัดโดย ชมรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (ICT for All Club) รวมกับมหาวิทยาลัย
รังสิต เมื่อวันเสารที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 -16.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 5
โรงแรมสวนดุสิต เพลส เฟส 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผูสูงวัย นักวิชาการ
และสื่อมวลชน เขารวมประมาณ 110 คน
พบวามีผูสูงวัยจํานวนมากที่อยากเรียนรูการใชงาน
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต การรับสง e-Mail ใหเปน เพราะสิ่งเหลานี้เปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ
ของยุคโลกภาวัตน ผูเขียนในฐานะผูประสานงานชมรม ICT for All ไดมีโอกาสบรรยาย เรื่อง “การใช
คอมพิวเตอรอยางถูกวิธีเพื่อลดปญหาโลกรอน” แกผูสูงวัยในครั้งนี้ จึงนํามาบอกเลาถึงแนวทางในการใช
คอมพิวเตอรอยางถูกวิธีเพื่อลดปญหาโลกรอน ดังนี้
1. เปลี่ยนมาใชจอ LCD (จอแบน) แทนจอแบบ CRT (ที่คลายๆ TV) เพราะจอ LCD จะ
ประหยัดไฟมากกวาถึง 60% รวมถึงสะดวกในการขนสง เพราะมีน้ําหนักเบากวา และชวยถนอมสายตา
อีกดวย นอกจากนี้ควรปรับความสวางของจอภาพ (brightness) ลง และพยามปรับการแสดงผลของ
หนาจอเปนสีดําใหมากที่สุด ตราบเทาที่ไมทําใหคุณรูสึกยากลําบากในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
ตามปกติ
* ผูประสานงานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (ICT for All Club)
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เมื่อคิดวาจะไมไดใชเครื่องคอมพิวเตอรอีกเปนเวลานานประมาณ 30 นาทีขึ้นไป ควรปด
สวิทซจอภาพเสมอ (ไมจําเปนตองปดเครื่องคอมพิวเตอรก็ได)
2. เลือกใชผลิตภัณฑคอมพิวเตอรที่ประหยัดไฟ (มีเครื่องหมาย Energy Star 4.0 compliant
หรื อ ฉลากประหยั ด ไฟ เบอร 5) และไม ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ ม สามารถดู ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได ที่
www.climatesaverscomputing.org
3. หากตองซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหม ใหเลือก Laptop หรือ Notebook จะชวยประหยัด
ไฟไดมากกวาคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะถึง 1 ใน 4 เทา หรือคอมพิวเตอรชนิดพกพาสามารถใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพมากกวาคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะถึงรอยละ 90 แตหากมองในแงประสิทธิภาพในการ
ทํางานแลว เครื่องคอมพิวเตอรแบบ PC จะมีประสิทธิภาพมากกวา ซึ่งองคกรจะตองพิจารณาถึง
วัตถุประสงคในการนํามาใชงานเปนสําคัญ เชน การใชแบบประจําที่ หรืองานภาคสนาม
4. เครื่องพิมพแบบหมึกพน (Inkjet Printer) ใชพลังงานนอยกวาเครื่องพิมพแบบเลเซอร
(Laser Printer) ถึงรอยละ 90 แตอยางไรองคกรก็จะตองพิจารณาถึงประสิทธิภาพและวัตถุประสงคใน
การใชงานเปนสําคัญ เชน หากตองใชกับงานพิมพที่ตองการความรวดเร็วหรือปริมาณมาก เครื่องพิมพ
แบบเลเซอรยอมเหมาะสมมากกวาเครื่องพิมพแบบหมึกพน
5. ควรเลือกซื้อเครื่องพิมพที่มีคุณสมบัติในการพิมพกระดาษไดสองหนา เพราะการพิมพ
กระดาษสองหน า ตั้ ง แต แ รก จะช ว ยประหยั ด พลั ง งานมากกว า การนํ า หน า ที่ เ หลื อ กั บ มาพิ ม พ ใ หม
(กระดาษ Recycle)
6. เครื่อง All in one ที่เปนไดทั้งเครื่องพิมพ โทรสาร เครื่องถายเอกสาร และเครื่องสแกนในตัว
จะใชพลังงานนอยกวาการมีเครื่องใชไฟฟาหลายเครื่อง
7. เลือกใชโปรแกรม GreenPrint (ดาวนโหลดฟรีที่ www.printgreener.com) เพื่อชวยลด
ความสิ้นเปลืองของกระดาษเมื่อพิมพหนางานจากเว็บไซต หรือหากตองการพิมพเอกสารจากโปรแกรม
WORD ก็สามารถลดความสิ้นเปลืองไดงายๆ ดวยการตั้งขอบกระดาษกอนสั่งพิมพเพื่อใหใชกระดาษเต็ม
พื้นที่และคุมคาที่สุด
8. ควรพิมพสีเทาที่จําเปนจริงๆ เพราะการพิมพสีสิ้นเปลื้องพลังงานมากกวาการพิมพขาวดํา
พนักงานในองคกรสวนใหญจะชอบพิมพสีโดยไมจําเปน เพียงเพราะเห็นวามันสวยงาม
9. งดการพิมพเอกสารออกมาทางกระดาษโดยไมจําเปน ควรใชการรับสงขอมูลผานทาง
เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
(e-Office) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต เปนตน เพราะการสรางเอกสารที่เปนกระดาษ
นอกจากจะสิ้นเปลื้องพลังงานของเครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสารแลว ยังเปนการทําลายตนไมซึ่งชวยดูด
ซับกาซคารบอนไดออกไซดดวย ปญหานี้จะพบมากในหนวยงานราชการที่ยังมีพื้นฐานการทํางานบน
กระดาษ แตก็เปนที่นายินดีเมื่อสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กําลังจะออกระเบียบใหสวนราชการใช
เอกสารที่เปนอิเล็กทรอนิกสในการสื่อสารระหวางกันได เชนเดียวกับเอกสารที่เปนกระดาษ
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10. จัดไฟลเอกสารในเครื่องคอมพิวเตอรใหเปนระเบียบ สามารถเขาเปดคนไดงาย เพื่อ
ไมใหเสียเวลาเปดหนาจอนานเพียงเพราะการคนหาไฟลขอมูล
11. ศึกษาการใชคําสั่งประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร (Power Management) ใน
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ เพื่อลดการใชไฟฟาเมื่อเครื่องไมไดถูกใชงาน อาทิเชนตั้งคาใหเปนโหมด
Standby หรือโหมด Hibernate ซึ่งโหมด Hibernate นี้จะชวยประหยัดพลังงานไดมากที่สุด สวน
โหมด Screen server นั้นไมไดชวยประหยัดพลังงานอะไรเลย
12. เลือกซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณไอทีจากบริษัทที่ใสใจสิ่งแวดลอม โดยตรวจสอบจาก
คูมือสินคาอิเล็กทรอนิกสสีเขียว ฉบับที่ 11 - มีนาคม 2552(ฉบับลาสุด) ซึ่งจัดทําโดยกรีนพีซ(Green
Peace) ดาวน โ หลดได ที่ http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/reports/acer-greener-guidev11) คูมือดังกลาวจะระบุถึงการจัดการดานสิ่งแวดลอมของบริษัทตางๆ และการจัดอันดับผูผลิตสินคา
อิเ ล็กทรอนิ กสสีเขียว โดยได เ พิ่มหลักเกณฑดานพลั งงานและผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมกับหลักเกณฑเดิมที่ใชในการประเมินการจัดอันดับในฉบับที่ผานมา คือ เกณฑการเลิกใช
สารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑและการรับผิดชอบตอขยะอิเล็กทรอนิกสที่เกิดจากผลิตภัณฑของตน โดยมี
คะแนนรวมเต็ม 10 คะแนน สิ่งเหลานี้ สามารถใชเปนแนวทางในการตัดสินใจของคุณ ในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑดานไอทีจากบริษัทที่ใสใจตอสิ่งแลดลอม

ระดับคะแนนการจัดอันดับผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสสีเขียว
ในรายงานคูมือสินคาอิเล็กทรอนิกสสีเขียว ฉบับที่ 11 - มีนาคม 2552
13. ผูใชคอมพิวเตอรทั้งหลายควรปดเครื่อง ถอดปลั๊ก เมื่อเลิกใชงาน เพราะอุปกรณไอที
ทั้งหลายเปนตัวปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แมในภาวะที่ปดเครื่องแตไมไดถอดปลั๊กซึ่งมีไฟเลี้ยงอยูก็
ยังทําใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด รวมๆ แลวทั้งขณะใชงานและปดเครื่องก็ในราวปริมาณ
35 ลานตันตอป! ! !
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14. ควรผอนคลายจากการอยูกับคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียวไปทํากิจกรรมอยางอื่นที่
เปนประโยชน เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาลงบาง และเปนการพักสายตาไปในตัว
15. การกําจัดขยะคอมพิวเตอรและอุปกรณไอทีอยางถูกวิธี ทุกๆ ปมีขยะอิเล็กทรอนิกส
เกิดขึ้นเปนจํานวนหลายลานตัน ปจจุบันบริษัทตางๆ จึงเริ่มมีการรณรงคเรื่องนี้กันอยางจริงจังมากขึ้น
ดั ง นั้ น ก อ นการจะเปลี่ ย น หรื อ ทิ้ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร อุ ป กรณ ไ อที ข องคุ ณ ลองติ ด ต อ สอบถาม
บริษัทผูผลิต หรือผูจําหนายผลิตภัณฑนั้น ถึงโครงการรีไซเคิลที่คุณสามารถรวมดวยชวยกันไดไมยาก
อาทิเชน โครงการรีไซเคิลฮารดแวรและสงเสริมใหลูกคาคืนตลับหมึกพิมพของ HP หรือการรับรีไซเคิล
ฟรีถึงบานของ Dell Computer นอกจากนี้ยังมีการทิ้งขยะเหลานี้อยางถูกตองและปลอดภัยตอ
สิ่งแวดลอมดวย หรือบริจาคอุปกรณไอทีที่ไมใชแลวใหกับโครงการคอมพิวเตอรเพื่อนอง มูลนิธิกระจก
เงา ดูราย(www.mirror.or.th) เลขที่ 8/12 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0-2941-4194-5 e-Mail: webmaster@mirror.or.th เพราะ “เครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องเกา ที่ดูไมมีคาอาจเปนสิ่งเล็กๆ ที่กอเกิดคุณคาอยางมากมายและเปนความสุขของ
การใหที่ยิ่งใหญ ในการมอบความรูที่แทจริง”
16. บอกตอเคล็ดลับดีๆ ในการประหยัดพลังงานเหลานี้กับเพื่อนของคุณ
อางอิง
“ทองไซเบอรแบบไมทํารายโลก” นิตยสารสารคดี. 24(277), มีนาคม 2551. หนา 70.
Bill Weihl, Green Energy Czar. Is black the new green?. http://googleblog.blogspot.com/2007/08/is-black-new-green.html คนคืน
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552.
Greener Electronics ACER Ranking - 11th Edition. (2009). http://www.greenpeace.org/raw/content/seasia/th/press/reports/acergreener-guide-v11.pdf คนคืนเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552.

ICT for Elderly People
Thossaphol NORATUS, thossaphol@ictforall.org
Coordinator of ICT for All Club

Many elderly people in Thailand want to learn about computers and the Internet.
We found this fact from our academic seminar on “Using Computers and the Internet to
improve the Quality of Life of Elderly People” May 30, 2009 (Around 110 participants, age
50+), at Computer lab (seminar room) Fl.5, Suan Dusit Place (phase 2), Suan Dusit Rajabhat
University, Bangkok Metro, Kingdom of Thailand. This seminar was organized by the
Information and Communication Technology for All Club (ICT for All Club) and coorganized and supported by Rangsit University (www.rsu.ac.th). This excerpt from the
honorary speech by Dr. Arthit Ourairat, President of Rangsit University was delivered by
Dr.Jiracha Vicheanpanya “…We come across a saying quite often that today we are
living in a lifelong learning society. Elderly people like us should not remain idle in the
ever-changing world. Some guys when they are 60 or 65 might think retirement is the
time to relax and unwind, just reading books, playing golf, drinking wine or looking
after grandchildren. Well this may be the quality of life for them but for many elderly,
they keep active in adding life to golden years, not just adding years to life. That is why
we have this training and seminar as a tool for enhancing the quality of life for elderly
people.”
Honorary keynote addresses were given by Khunying Chatchanee Jatikvanich,
President of the Old People Playing Young Club (OPPY Club) and Prof. Dr.Srisakdi
Charmonman, who is recognized as the Father of the Internet in Thailand.
Many elderly people strive to learn about how to use computers and the internet, such
as how to access websites, find information, send/receive e-Mail, how to buy a new computer,
select an internet package and entertainment (TV, radio, music online) but they do not have an
instructor to teach or offer recommendations to them, or they cannot afford to attend the IT
for Seniors class. For this reason we urge all family members of the elderly to teach basic
computer and internet skills to their grandmothers or grandfathers, and we call for the
government, private sectors, public sectors, academic institutes, universities and schools in
local areas to offer free basic training in using computers and the internet to elderly people.
This will assist in bridging the Digital Divide and educating elderly people which will lead to
the older population improving their quality of life in the world of globalization.
Special thanks: Teletrol-One Co., Ltd., Assoc. Vacharaporn Suriyabhivadh,
Assoc.Dr.
Anongnart
Srivihok,
Ms.Siriwan
Janekarn,
,
Ms.Pvimonvan
Rattanashoteshoung, Ms. Nobchanok Suwanpimolkul, Group Captain Wiyada Netmukda, Ms.
Yupa Khusagayavong, Ms. Chothip S, Mr.Taleangsak Tabtham, Mr.Alan Key, Ministry of
ICT (Thailand) and Office of The Royal Development Projects Board. 'Reach The

Unreached And Bridge The Digital Divide' visit us at www.ictforall.org

แสงสวางที่ปลายอุโมงคของผูสูงวัยกับการเรียนรูอินเทอรเน็ต
Reach The Unreached And Bridge
The Digital Divide for Elderly People
ทศพนธ นรทัศน

thossaphol@ictforall.org
ชมรม ICT for All

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
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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
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอถึงกรอบแนวคิดในการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรวิเคราะหระดับความ
รุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลตามพื้นที่ภูมิศาสตรของประเทศไทย โดยสรางแบบจําลองเพื่อใหขอมูล
และใชพยากรณถึงระดับความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในเชิงพื้นที่ตามดัชนีความเหลื่อมล้ําทาง
ดิจิทัล การพัฒนาแบบจําลองทําเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสมที่สุดในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อม
ล้ําทางดิจิทัล การบูรณาการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลกับปญหาอื่นที่เกี่ยวของ โดยการซอนทับขอมูลเชิง
พื้นที่ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนสามารถใชสารสนเทศพยากรณและสารสนเทศ
จากแบบจําลองดังกลาวประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และจัดสรรงบประมาณในการ
แกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลใหเปนไปอยางบูรณาการควบคูกับปญหาทางสังคมอื่น เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชากรในทุกมิติ

คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร; ภูมิสารสนเทศ; แบบจําลอง; ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล; ดัชนีความ
เหลื่อมล้ําทางดิจิทัล; ประเทศไทย

ABSTRACT
This paper explains the conceptual framework to be carried out in the Kingdom of Thailand and will use
GIS to analyze the geography of the digital divide across the country by using the Digital Divide Index; create a
model of a probability surface of access across Thailand; develop a location-allocation model to determine the best
site to locate resources to bridge the digital divide; use Internet GIS capability to provide distributed, locally
relevant content. This will involve the combination of relevant variables to bridge the digital divide and other
social problems. The forecasting information will be provided to policy makers or practitioners from government,
private and non-government organizations to set up integrated policies, planning/projects, budgeting for Bridging
the Digital Divide with relevant social problems in the Kingdom of Thailand. It can assist in raising every
dimension of the Thai peoples’ quality of life.

KEY WORDS: GIS; Geo-Informatics; Model; Digital Divide; Digital Divide Index; Kingdom of Thailand

-2บทนํา
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (Digital Divide) เปนปญหาที่เกิดขึ้นพรอมกับยุคสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อมีการเกิดขึ้นของเครือขายอินเทอรเน็ตครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2512 การเติบโตอยางตอเนื่องของ
อิ น เทอร เ น็ ต ได ส ง ผลกระทบอย า งมากมายในทุ ก วงการและทุ ก ประเทศทั่ ว โลก (ศรี ศั ก ดิ์ จามรมาน, 2550:1)
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ Tim Berners-Lee ไดสรางเว็บไซตขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.1989 (พ.ศ. 2532) ทําใหพรมแดน
ทางภูมิศาสตรดอยความสําคัญลง กอใหเกิด Cyber State ขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธกับ Nation State และ Corporate
State ที่มีอยูเดิม (ณรงคชัย อัครเศรณี, 2552) ประชากรโลกสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและความรูในระดับที่แตกตางกัน หรือเกิดความเหลื่อมล้ํากันจนสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชากรอยาง
ชัดเจน เชนเดียวกับ กรณีปญหาความยากจน จึงมีความพยายามขององคก รตางๆ ในระดับสากล ระดับ ภู มิภาค
ระดับประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชากรใหสูงขึ้น ดังนั้น หากองคกรที่มีบทบาทในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล สามารถ
ทราบถึงภาพรวมและรายละเอียดเชิงพื้นที่ระดับความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล รวมถึงการสราง
แบบจําลองสถานการณในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (Digital Divide Simulation) ในระดับพื้นที่ผาน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรยอมสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแกไขปญหาความ
เหลื่อมล้ําทางดิจิทัลรวมกับปญหาทางสังคมอื่นไดอยางบูรณาการและสัมฤทธิ์ผล

วัตถุประสงค
(1) เพื่อนําเสนอกรอบแนวคิดในการนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาประยุกตใชเพื่อแกไขปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในประเทศไทย ตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบาย การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผล
(2) เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการบูรณาการแกไขปญหาทางสังคมอื่นที่มีความสัมพันธกับ
ปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล เชน ปญหาความยากจน ปญหาการศึกษา หรือการรูหนังสือของประชากรโดยใช
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเปนเครื่องมือ

ความหมายของความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล ไดถูกกําหนดเปนนโยบายการพัฒนาในหลายประเทศ (Malina,
2005: 278) ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ Ban Ki-moon เลขาธิการสหประชาชาติ ที่วา "เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีบทบาทสําคัญตอทุกภาคสวนในการพัฒนา การสรางความเจริญรุงเรืองและสันติภาพ " (UN-APCICT,
2009) แมจะไดมีผูใหความหมายของคําวา “ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล” หรือ “Digital Divide” ในภาษาอังกฤษ
(ราชบัณฑิตยสถาน,2546:56) ไวแตกตางกัน โดยคํานี้ถูกใชครั้งแรกโดย Lloyd Morrisett ผูซึ่งเกิดแนวคิด “ชองวาง
ระหวางผูมีสารสนเทศกับผูไมมีสารสนเทศ (Information haves and have-nots)” (Hoffman, 2001, cf.: Arguette,
2001, ref. Tarnanas and Kikis, 2005: 284)
Crampton (2001:1) กลาววา “Digital Divide” คือ ความแตกตางในการเขาถึงคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
โทรคมนาคม และสารสนเทศในสังคม ซึ่งการเขาถึงที่แตกตางกันนี้มาจากหลายปจจัย เชน รายไดหรือความยากจน
การศึกษา เชื้อชาติ อายุ ชาติพันธุ ความพิการ และสภาพทางภูมิศาสตร รวมถึงความไมเทาเทียมกันในการเขาถึง

-3ความรู การฝกอบรม ทรัพยากร โอกาสทางอาชีพ ฯลฯ ดังนั้น มุมมองของความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลโดยมุงเนนความ
เหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี (Technological divide) เพียงดานเดียวจึงเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง
Selhofer and Hüsing (2001:1) กลาววา “Digital Divide” คือ ชองวางระหวางพลเมืองในสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน โดยพิจารณาถึงโอกาสและความสามารถในการเขาถึงและใชสารสนเทศและ
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร เบื้ อ งต น จะพิ จ ารณาสิ่ ง ที่ เ ป น ข อ จํ า กั ด หรื อ อุ ป สรรคในการเข า เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
สังคมสารสนเทศ (Information Society)
องคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and
Development: OECD) (2002:1) ไดนิยามวา "Digital Divide" หมายถึง ชองวางระหวางปจเจกชน ครัวเรือน ธุรกิจ
และพื้นที่ทางภูมิศาสตรซึ่งมีระดับทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกแตกตางกัน โดยพิจารณาจากทั้งโอกาสในการเขาถึง
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้ง การใชอินเทอรเน็ตในกิจกรรมตางๆ ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล แสดง
ใหเห็นถึงความแตกตางหลายประการทั้งในระหวางประเทศและภายในประเทศ
Wikipedia (2009) นิยามวา “Digital Divide” หมายถึง ชองวางระหวางประชาชนที่สามารถเขาถึงดิจิทัล
และเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ กับผูซึ่งมีขอจํากัดมากในการเขาถึง หรือไมสามารถเขาถึงไดเลย
รวมถึงความไมเทาเทียมกันทางกายภาพในการเขาถึงเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งความไมเทาเทียมกันทางดาน
ทรัพยากรที่ใชในการเขาถึง และทักษะที่จําเปนสูการเปนพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) ที่มีประสิทธิภาพ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2556) ไดให
ความหมายของคําวา “Digital Divide” ไววา “ชองวางของสังคม หรือความเหลื่อมล้ําในสังคมที่เกิดจากโอกาสใน
การเขาถึงสารสนเทศที่ไมเทาเทียมกัน” (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2552ก: ผ-13)
จากนิยามและความหมายดังกลาวขางตน จึงเห็นวา ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล หรือ Digital Divide หมายถึง
"การแบงแยกกลุมของประชากรผูซึ่งสามารถเขาถึงและใชประโยชน กับกลุมของประชากรซึ่งไมสามารถเขาถึงและ
ไมสามารถใชประโยชนจากสารสนเทศ (Information) และความรู (Knowledge) ผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) โดยพิจารณาที่การเขาถึงอินเทอรเน็ตเปนสําคัญ เพราะ
เปนที่ประจักษแลววาการเขาถึงเฉพาะคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียวนั้น ไมสามารถทําใหเขาถึงและใชประโยชน
สารสนเทศและความรูไดอยางเพียงพอ"

ความสําคัญของความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
องคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and
Development: OECD) (2004:5) ไดระบุวา ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล เปนปญหาที่มีความสําคัญซึ่งผูกําหนดนโยบาย
(Policy makers) จะตองประสบและมีความซับซอนมากกวาการสรางโครงขายโทรคมนาคมและโครงสรางพื้นฐาน
ความเหลื่อมล้ําเปนผลมาจากหลายปจจัยในสังคม (Social Factors) เชน รายได การศึกษา และความรูและทักษะ
(Literacy) การมีเพียงโครงขายโทรคมนาคมเพียงอยางเดียวไมสามารถรับประกันไดวาจะทําใหผูใชสามารถเขาถึง
และใชประโยชนจากบริการของเครือขายนั้น ดังนั้น ในการกําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทาง
ดิจิทัล จะตองพิจารณาทั้งปจจัยทางดานสังคม ดานเทคโนโลยี และดานเศรษฐกิจ
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แผนภูมิที่ 1 แสดงแนวโนมจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศที่พัฒนาแลวและกําลังพัฒนาระหวาง ค.ศ. 1997-2007
(Internet users per 100 inhabitants 1997-2007, Source: ITU ref. Wikipedia, 2009b)
หากจะเปรี ย บเที ย บให เ ห็ น ภาพที่ ชั ด เจนและเข า ใจได โ ดยง า ย ป ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ทางดิ จิ ทั ล ก็
เปรียบเสมือนปญหาความยากจนในทางเศรษฐกิจ หากแตเปนความยากจนทางสารสนเทศและความรูในสังคมขอมูล
ขาวสาร (Information Society) ดังนั้น การพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน จะตองแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทาง
ดิจิทัลความคูไปกับปญหาความยากจนดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ดนุวศิน เจริญ (2551:86) ที่วาเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศโดยนําไปสูการพัฒนาในสังคมและระบบเศรษฐกิจ จะเห็นได
วาในประเทศที่พัฒนาแลวนั้น ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารผานทางอินเทอรเน็ตไดงาย และประชาชน
สามารถเขาถึงไดในทุกๆ สวนของประเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีไดกลายเปนสวนหนึ่งของสังคม (อัจฉรา เอนซ, 2552:1)
รัฐบาลในหลายประเทศไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาสังคม ความมั่งคั่งและสวัสดิการสังคมตางๆ รวมทั้งการพัฒนาประชาธิปไตย (Kitiyadisai, 2004:1) ในระดับ
ปจเจกชนคอมพิวเตอรและเครือขายการสื่อสารไรสายเปนสื่อสาธารณะที่เปนแหลงขอมูลสําคัญในการเพิ่มพูน
ความรู โดยเปนแหลงขอมูลที่ไรขีดจํากัดและไรกาลเวลา ผูสืบคนขอมูลสามารถใชงานไดตามความสะดวก ถามี
อุปกรณในการเขาถึงและในการใช สื่อนี้เปนแหลงเสริมความรูและทักษะที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งใน
ประเทศพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนา (จันทนา ทองประยูร, 2552:12) หลายๆ ประเทศก็ไดมีการจัดหา
คอมพิวเตอรสาธารณะมาใหประชาชนไดใชกันมากขึ้น เชนการสรางศูนยคอมพิวเตอรประจําชุมชน (Telecenter)
(ศิริวรรณ อนันตโท, 2552:2)
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991,002,342
3,808,070,503
803,850,858
202,687,005
340,831,831
586,662,468

4,514,400
114,304,000
105,096,093
3,284,800
108,096,800
18,068,919

Internet
Users
Latest Data
67,371,700
738,257,230
418,029,796
57,425,046
252,908,000
179,031,479

34,700,201
6,767,805,208

7,620,480
360,985,492

20,970,490
1,733,993,741
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( 2009 Est.)

World Regions
Africa
Asia
Europe
Middle East
North America
Latin
America/Caribbean
Oceania / Australia
WORLD TOTAL

Internet Users
Dec. 31, 2000

Penetration
(%
Population)
6.8 %
19.4 %
52.0 %
28.3 %
74.2 %
30.5 %

1,392.4 %
545.9 %
297.8 %
1,648.2 %
134.0 %
890.8 %

3.9 %
42.6 %
24.1 %
3.3 %
14.6 %
10.3 %

60.4 %
25.6 %

175.2 %
380.3 %

1.2 %
100.0 %

Growth
2000-2009

Users %
of Table

ตารางที่ 1 แสดงสถิติผูใชอินเทอรเน็ตและประชากรโลก พ.ศ. 2552
(Source: WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS ref. Internet World Stats, 2009a)

1

Internet Users (% Population)

ดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index:HDI) ที่พัฒนาโดยสํานักงานโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme) เพื่อวัดระดับการพัฒนาประชากรของประเทศตาง ๆ ใน
3 มิติ คือ (1) ความยืนยาวของชีวิต หรือ A long and healthy life (วัดดวยอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด) (2) ความรู หรือ
Knowledge (วัดดวยอัตราการรูหนังสือในผูใหญ และจํานวนปเฉลี่ยที่อยูในโรงเรียน) และ (3) รายได หรือ A decent
standard of living (วัดดวยรายไดเฉลี่ยตอหัว) (UNDP,2009a:208) พบวามีความสัมพันธกับการเขาถึงอินเทอรเน็ต
ของประชากร แสดงใหเห็นวาการเขาถึงอินเทอรเน็ตมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรอยางมีนัยสําคัญ
ดังแผนภูมิที่ 2

Human Development Index 2007
แผนภูมิที่ 2 Complex Societal Relations: Access, 2009 and Human Development Index, 2007
(Source: UNDP, 2009b:14 and Internet World Stats, 2009a)
สําหรับประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ , 2550:ว) ซึ่ ง นโยบายระยะการบริ ห ารราชการ 4 ป ข องคณะรั ฐ มนตรี
1

NOTES: NOTES: (1) Internet Usage and World Population Statistics are for September 30, 2009. (2) Demographic (Population)

numbers are based on data from the US Census Bureau . (3) Internet usage information comes from data published by Nielsen Online,
by the International Telecommunications Union, by GfK, local Regulators and other reliable sources. (4) For definitions, disclaimer, and
navigation help, please refer to the Site Surfing Guide. (5) Information in this site may be cited, giving the due credit to
www.internetworldstats.com. Copyright © 2001 - 2009, Miniwatts Marketing Group. All rights reserved worldwide.

-6นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี ที่ แ ถลงต อ รั ฐ สภา วั น ที่ 29 ธั น วาคม 2551 หั ว ข อ นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาว โดยระบุวารัฐบาล
จะพัฒนาโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐานใหครอบคลุมทั่วประเทศ และสรางโอกาสในการเขาถึงบริการ
สื่อสารอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหประชาชนชุมชน และองคกรตาง ๆ สามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารและความรูได
อยางทั่วถึง และสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจฐานความรู (รัฐบาลไทย, 2551:27) รวมทั้ง รัฐบาล
ยังไดเห็นชอบแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (พ.ศ.2552-2556) เมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2552 โดยมีวิสัยทัศนให “ประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) ดวย ICT” กลาวคือ
เปนสังคมที่มีการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางชาญฉลาด โดยใชแนวปฏิบัติของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรูสารสนเทศ (Information literacy)
สามารถเขาถึงและใชสารสนเทศอยางมีคุณธรรมจริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทาทัน กอใหเกิดประโยชนแกตน
และสังคม มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล (Smart Governance) เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูและนวัตกรรมอยางยังยืนและมั่นคง (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 255ข: 7)
การกําหนดนโยบายและการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติในการลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล จึงเปนสิ่ง
สําคัญที่ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะตองรวมมือกันดําเนินการ เนื่องจากความสามารถ
ในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศและความรู ผานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เปนตัวแปรที่สําคัญในการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจใหเปนไปอยางยั่งยืน (ดนุวศิน เจริญ, อางแลว:91) โดยเฉพาะศักยภาพของอินเทอรเน็ตที่
เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร ซึ่งจะเปนประโยชนอัน
มหาศาลสําหรับประเทศยากจน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการใหบริการยอมทําใหบริการมี
ราคาถูกและมีประสิทธิภาพ เชน ธุรกิจขนาดเล็กในแอฟริกาใต และแม็กซิโก สามารถเขาถึงตลาดโลกโดยการขาย
ผลิตภัณฑแกลูกคาในมหนาครนิวยอรก สหรัฐอเมริกาผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดโดยตรง ซึ่งเปนการกาวขาม
ขอจํากัดดานการคาในอดีต (Norris, 2000:2) จากรายงานวิจัยของธนาคารโลก (World Bank) พบวา จากปกติที่รายได
ของประชากรอยูที่ 7,200 บาทตอหัว หากอัตราการขยายเครือขาย การสื่อสารอยูที่รอยละ 11 และทุกๆ รอยละ 1 ที่
เพิ่มขึ้นทําใหรายไดตอหัวสูงขึ้นเทาตัว เนื่องจากประชากรเขาสูระบบอินเทอรเน็ตมากขึ้น มีความรูเพิ่มขึ้น ทําใหชวย
ประกอบอาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้น (สุจิตร สุวภาพ, 2552:6)

ภูมิศาสตรความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (Geography of the Digital Divide)
ภูมิศาสตร(Geography) มีบทบาทและมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยมี มิติสั ม พันธกันระหวางสิ่งตางๆ และมนุษยซึ่งอยูในพื้นที่ เกิด ความสั มพั นธในเชิงพื้นที่(Spatial
Relations) อยางแยกไมออก ปจจัยทางพื้นที่ (Spatial Factor) และปจจัยทางกายภาพ (Physical Factor) เปนสาเหตุ
สําคัญที่มี อิทธิพลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (สมาคมภูมิศาสตรแหงประเทศไทย , 2552:1)
ดังนั้น ภูมิศาสตรความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล จึงเปนการนําปจจัยที่สงผลตอการเกิดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล มาสราง
เปนมิติความสัมพันธระหวางกันในเชิงพื้นที่ เพื่อแสดงใหเห็นถึงระดับความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทาง
ดิจิทัลในแตละพื้นที่
Crampton (2001:1) กลาววาภูมิศาสตรความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล ประกอบดวย 2 แนวคิด คือ ความเขาใจ
และความสัมพันธระหวางปจจัยทางพื้นที่ที่กอใหความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายทรัพยากร

-7และขาวสาร สารสนเทศและความรูขามอุปสรรคตางๆ ไปยังประชากรกลุมที่ยังไมสามารถเขาถึงคอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต โทรคมนาคม และสารสนเทศในสังคม ภูมิศาสตรความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลทําใหสามารถมองเห็น
ภาพรวมของความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในระดับโลก (Global Scale) ระดับภูมิภาค ระดับทองถิ่น หรือระดับเมือง

รูปภาพที่ 1 ตัวอยางภูมิศาสตรความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล โดยแสดงสถิติผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลก
(World Internet Users (%), Source: ITU, 2009 ref. Julius, 2009)

ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในประเทศไทย
จากรายงานสรุปผลสําคัญสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2551
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2551:15) พบวา จํานวนประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป ทั้งสิ้นประมาณ 60.35 ลานคน โดย
ในจํานวนนี้เปนผูใชคอมพิวเตอร 16.99 ลานคน (รอยละ 28.2) และมีผูใชอินเทอรเน็ต 10.96 ลานคน (รอยละ 18.2)
เมื่อพิจารณาเปนรายภาค กรุงเทพมหานครซึ่งมีประชากร 6.45 ลานคน มีผูใชคอมพิวเตอร 2.82 ลานคน (รอยละ
43.8) และใชอินเทอรเน็ต 2.32 ลานคน (รอยละ 36.0) ภาคกลางมีประชากร 14.96 ลานคน มีผูใชคอมพิวเตอร 4.27
ลานคน (รอยละ 28.5) และใชอินเทอรเน็ต 2.69 ลานคน (รอยละ 18.0) ภาคเหนือมีประชากร 10.78 ลานคน มีผูใช
คอมพิวเตอร 2.93 ลานคน (รอยละ 27.1) และใชอินเทอรเน็ต 1.92 ลานคน (รอยละ 17.8) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีประชากร 20.05 ลานคน มีผูใชคอมพิวเตอร 4.83 ลานคน (รอยละ 24.1) และใชอินเทอรเน็ต 2.78 ลานคน (รอยละ
13.9) ภาคใตมีประชากร 8.11 ลานคน มีผูใชคอมพิวเตอร 2.15 ลานคน (รอยละ 26.5) และใชอินเทอรเน็ต 1.25 ลาน
คน (รอยละ 15.4)
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แผนภูมิที่ 3 รอยละของเครื่องคอมพิวเตอรและการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในครัวเรือน พ.ศ. 2547-2551
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551:2)

แผนภูมิที่ 4 รอยละของผูใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต จําแนกตามภาค พ.ศ. 2551
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551:15)

แผนภูมิที่ 5 รอยละและจํานวนของผูใชอินเทอรเน็ตของประเทศไทย พ.ศ. 2551
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551:44)

-9เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความเหลื่ อ มล้ํ า ทางดิ จิ ทั ล ของประเทศไทย โดยพิ จ ารณาจากจํ า นวนและร อ ยละของ
ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป ที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดพบวามีเพียง รอยละ 18 ของประชากรทั้งหมด โดยสวน
ใหญกระจุกตัวอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง สําหรับตางจังหวัดสวนใหญจะอยูในเขตเทศบาล จาก
รายงานการสํารวจจํานวนและรอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
ภาค และเขตการปกครอง พ.ศ. ของสํานักงานสถิติแหงชาติ (อางแลว: 44) พบวา ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จํานวน
60,345,271 คน จําแนกเปนอาศัยในเขตเทศบาล จํานวน 18,536,441 คน นอกเขตเทศบาล จํานวน 41,808,830 คน
พบวา มีผูใชอินเทอรเน็ตรวม 10,964,243 คน (รอยละ 18.2) แบงเปนผูที่อาศัยในเขตเทศบาล จํานวน 5,369,342 คน
(รอยละ 29.0) และนอกเขตเทศบาล จํานวน 5,594,901 คน (รอยละ 13.4) และจากรายงานของ Internet World Stats
(2009b) พบวาจากประชากรของประเทศไทย จํานวน 65,998,436 คน มีผูใชอินเทอรเน็ต จํานวน 16,100,000 คน
(คิดเปนรอยละ 24.4 %) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในพ.ศ. 2543 (2,300,000 คน) คิดเปนรอยละ 600.0
(ขอมูล ณ 30 กันยายน 2552) โดยมีผูที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband subscribers) ณ เดือนพฤศจิกายน
2551 จํานวน 913,000 คน
จากสถิติดังกลาว แสดงใหเห็นวาประเทศไทยกําลังเผชิญหนากับความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลอยางรุนแรง
แมวาแนวโนมผูใชอินเทอรเน็ตจะเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (พ.ศ.2552-2556) และนโยบายของรัฐบาลก็มุงลดปญหาดังกลาว แตก็ดูเหมือนจะยังไม
เปนผลที่ชัดเจน เนื่องจากขอจํากัดดานโครงขายโทรคมนาคมที่จะเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตของประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในชนบท การเรงวางโครงขายโทรคมนาคมเพื่อเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตใน
ราคาที่เหมาะสมใหครอบคลุมทั่วประเทศ จึงเปนความสําคัญที่ภาครัฐจะตองเรงดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ใหบริการสื่อสารความเร็วสูงดวยเทคโนโลยีไรสาย (Broadband Wireless Access: BWA) ไดแก โทรศัพทเคลื่อนที่
ยุค 3G และ Wi-Max (Worldwide Interoperability for Microwave Access เปนเทคโนโลยีสื่อสารไรสายความเร็วสูง
ที่พัฒนาบนมาตรฐาน IEEE 802.16) (WiMax.com, 2009) ซึ่งมีความคุมคาในการลงทุนระยะยาวมากกวาเครือขาย
แบบใชสาย และจากรายงานการวิจัยพบวาปริมาณการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
(Yankee Group Research, Inc. Accelerating Indian BWA ... November, 2008) มีความเกี่ยวเนื่องกันอยางชัดเจน ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาพื้นที่ใดที่มีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง พื้นที่นั้นก็จะมีปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้น
สงผลใหผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น และจะนําพาไปสูบริการขั้นพื้นฐานที่ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น ดวยจุดเดนใน
ประเด็นพื้นที่การใหบริการที่ครอบคลุม การลงทุนต่ํา และความเร็วในการรับสงขอมูล บริการสื่อสารความเร็วสูงจึง
ตอบสนองและชวยในการบรรลุวัตถุประสงคการพั ฒนาสังคมไดเปน อยางดี ไมวาจะเปนการแพทยอ อนไลน
(e-Health) การศึกษาออนไลน (e-Education) และการบริการของภาครัฐผานระบบออนไลน (e-Government) ทั้งนี้
การตอบสนองเปนไปไดทั้งในพื้นที่เมืองและชนบท โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทที่บริการโทรคมนาคมยังไมสามารถ
เขาถึงไดโดยงาย ซึ่งการที่จะทําใหบริการเขาถึงพื้นที่ดังกลาวไดอยางรวดเร็วที่สุด คงตองอาศัยผูใหบริการทองถิ่นที่
อยูในพื้นที่นั้นเปนผูใหบริการและเปนศูนยบริการในพื้นที่นั้นๆ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ,
2552:17)
ดังนั้น ยุทธศาสตรในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลของประเทศไทยที่ภาครัฐและหนวยงานที่
เกี่ยวของควรเรงดําเนินการ ในระยะแรกคือ การทําใหประชาชนมีโอกาสในการเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ต
ไดในราคาที่เหมาะสม เชนเดียวกับกรณีบริการสาธารณูปโภคอื่น (ไฟฟา ประปา โทรศัพท ฯลฯ) การจัดตั้งศูนยการ
เรียนรูไอซีทีชุมชน หรือศูนยบริการอินเทอรเน็ตในระดับทองถิ่นทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ระยะตอมา
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ทํางานของแตละบุคคล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Malina (2005:278) ที่ไดกลาวไวในบทความเรื่อง “Bridging
the Digital Divide in Scotland” วาเปาหมายในระยะแรก คือ การทําใหประชากรสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตในเชิง
กายภาพ (Physical Access) และเปาหมายตอไป คือ การพิจารณาถึงเนื้อหา (Content) ที่จะสงเสริมหรือดึงดูดให
ประชากรเขาใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต และมีความสอดคลองกับขอเสนอของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (2551:204) ในรายงานการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งทาทายอุบัติใหม เพื่อเตรียมความ
พรอมใหกับประเทศไทยในอนาคต ความวา “ยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนา จะเริ่มจากการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและบุคลากรดานไอซีที เพื่อเตรียมความพรอมในโครงสรางพื้นฐานในรูปแบบตางๆ สําหรับทุก
กลุมคนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเทาเทียมกัน โครงสรางพื้นฐานทางกฎหมาย/นโยบายที่จะสรางโอกาส
ใหทุกคนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลขาวสาร นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการพัฒนาฮารดแวร/
ซอฟตแวร/อัตราคาบริการในราคาประหยัด เนื่องจากประชาชนในกลุมประเทศนี้ยังมีรายไดไมสูงนัก นอกจากนี้
ยังเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความเขาใจตอการใชไอซีที”

ระเบียบวิธีวิจัย
การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในประเทศไทย
มีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
(1) การกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตและขอจํากัดในการดําเนินการวิจัย
(2) การทบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษางานวิจัย รายงานการศึกษา และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนํา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาประยุกตใชในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลวามีแนวคิด ทฤษฎีการ
สรางแบบจําลองในการพยากรณ (Predictive Modeling) ปจจัยที่สงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล การจัดทํา
ดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
(3) การเตรียมขอมูล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยที่สงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลจากแหลง
ตางๆ และขอมูลเชิงแผนที่ภูมิศาสตรของประเทศไทย ทั้งในสวนของขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งเปนขอมูลที่
ระบุพิกัดตําแหนง ขอมูลประเภทนี้เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งเนื่องจาก GIS เปนระบบขอมูลที่อางอิงทางภูมิศาสตร (GeoReferenced Data) และขอมูลตามลักษณะ (Attribute Data) ซึ่งเปนขอมูลที่เกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆ ของขอมูลเชิง
พื้นที่ เชน ขอมูลประชากร ชื่อตําบล ฯลฯ (อัฌชา ก. บัวเกษร, 2540) โดยลงในรายละเอียดระดับหมูบาน หรือชุมชน
เมื อ ง โดยเก็ บ รวบรวมจากหนว ยงานตา งๆ เช น สํา นั ก งานสถิติ แ หง ชาติ สํา นัก งานปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) กรมการพัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือการลงพื้นที่
จัดเก็บขอมูลระดับปฐมภูมิเพิ่มเติม แลวนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) และจัดเก็บ
ขอมูลไวในซอฟตแวรระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อนําไปใชงานตอไป
(4) วิเคราะหขอมูล โดยใชการวิเคราะหในเชิงสถิติ (Statistical Analysis) ดวยการวิเคราะหตัวแปรเชิงพหุ
(Multivariate Analysis) เทคนิค Logistic Regression Analysis เพื่อทราบวามีสาเหตุใดที่บงชี้ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น
ของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในเชิงพื้นที่ คาของตัวแปร หรือปจจัยที่ปรากฏเปน
ขอมูลสําหรับการวิเคราะหจะมีเพียง 2 คา คือ ใช/ไมใช Site/No-site Present/Absent (อุไรวรรณ อมรนิมิต,
2544:23-24) เมื่อวิเคราะหขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวจะไดแบบจําลองทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) ซึ่งจะ
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ทรัพยากรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
(5) การทดสอบความนาเชื่อถือของแบบจําลอง (Model) โดยการนําขอมูลจริงในระดับพื้นที่มาทดสอบ
วาแบบจําลองมีคารอยละของความถูกตองผานเกณฑที่กําหนดหรือไม
(6) การนําแบบจําลองไปประยุกตใชงาน โดยการแปลงแบบจําลองไปเปนแผนที่ทางภูมิศาสตร เพื่อ
องคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนนําไปใชงานในดานการกําหนดนโยบาย การวางแผน
งาน/โครงการ การจัดสรรงบประมาณและการติดตามประเมินผลการแกไขความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลตอไป

การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
การนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาประยุกตใชในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล จะนํา
แนวคิดการใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการวางแผน มาใชโดยมีกระบวนการดําเนินงาน ดังรูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 2 แนวคิดการใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการวางแผน (Davis, 1996)
โดยจะเปนการเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) ในทางภูมิศาสตรและมูลปจจัยที่มีผลตอการเกิดความ
เหลื่อมล้ําทางดิจิทัลตามแนวคิดดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (Digital Divide Index) มาประมวลและวิเคราะหผล
เชิงพื้นที่ตามแบบจําลองความสัมพันธที่สรางขึ้น (Data Management and Data Analysis) เพื่อหาคาดัชนีความเหลื่อม
ล้ําทางดิจิทัลในแตละพื้นที่และแปลงผลขอมูลนั้นใหอยูในรูปของสีตางๆ เพื่อแสดงระดับความรุนแรงของปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในแตละพื้นที่ (Data Presentation) และใชเปนแบบจําลองในการพยากรณเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ (Decision Making) วาหากมีการเพิ่มปจจัยที่มีผลตอความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล จะสามารถลดระดับความ
รุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลไดมากนอยเพียงใด เชน การติดตั้งโครงขายโทรคมนาคมเพื่อเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต การจัดตั้งศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชนในพื้นที่ ปจจัยใดบางที่สงผลอยางมีนัยสําคัญมากและคุมคาตอ
การลงทุน ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ การจัดสรรงบประมาณและการติดตาม
ประเมินผลตอไป ซึ่งการนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาสนับสนุนการตัดสินใจนี้ เรียกวา “Spatial Decision

-12Support System: SDSS” (See Crossland, 1992; Crossland, Perkins, et al., 1995; Mennecke et al., 2000 ref.
Crossland, 2005:1274)
จากรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลของ Barzilai-Nahon, Rafaeli and
Ahituv (2004:2-3) เรื่อง “Measuring Gaps in Cyberspace: Constructing a comprehensive digital divide index”
พบวา การจัดทําดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล ประกอบดวยตัวแปรที่เกี่ยวของ ดังตารางที่ 2
Factor
1 Infrastructure access
o Communication channels and capacity
o Computers per capita
o Web sites per capita
o Number of ISPs per capita
o ISPs: governmental incumbent or private

2 Affordability (relative to other
expenditures and avg. income)
o Physical layer (infrastructure)
o Logical layer (applications and software)
o Content

3 Use
o Frequency
o Time on-line
o Purpose
o Users’ skills
o Autonomy of use

4 Social and governmental
constraints/support
o Training
o Active help
o Support/Suppression/Apathy
o Investments and funding

5 Socio-Demographic Factors
o Socio-Economic Status
o Gender
o Age
o Education
o Geographic Dispersion
o Ethnic Diversity
o Race Diversity
o Religiosity
o Language

Bibliography*
T

(DiMaggio and Hargittai, 2001; Norris, 2001)

SE

(Bridges.org, 2001; Chen and Wellman, 2003; Hoffman, et al., 2000;
ITU, 2003; ITU Telecommunication Development Bureau, 2003)
(The Mosaic Group, 1996-2004; Warschauer, 2002)
(Horrigan and Rainie, 2004)

PEC
PES
T
SE
PEC
PES
T
SE

(Martin, 2003; Norris, 2001)
(Bridges.org, 2001; ITU, 2003; ITU Telecommunication
Development Bureau, 2003; Martin, 2003)
(Cooper, 2002; The Mosaic Group, 1996-2004)

PEC
PES

(Lenhart, et al., 2003)
(DiMaggio and Hargittai, 2001; Norris, 2001)
(Chen and Wellman, 2003; ITU, 2003; ITU Telecommunication
Development Bureau, 2003)
(Warschauer, 2002)
(Crump and Mcllroy, 2003; Hargittai, 2002; Lenhart, et al., 2003)

T

(DiMaggio and Hargittai, 2001)

SE

(Chen and Wellman, 2003)

PEC

(Warschauer, 2002)

PES

(Crump and Mcllroy, 2003)

T

(Martin, 2003)

SE

(Bridges.org, 2001; Hoffman, et al., 2000; Martin, 2003)

PEC

(Donnermeyer, 2003; The Mosaic Group, 1996-2004)

PES

(Bell, et al., 2004; Lenhart, et al., 2003)
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6 Accessibility (disabled and special needs T
SE
populations)

Bibliography*
(Luke, In Press forthcoming; Perry, et al., 1998)
(Kaye, 2000)

PEC

(Luke, In Press forthcoming; Waddell, 1999)

PES

(Kaye, 2000; Lenhart, et al., 2003)

(* T=Theory papers, SE=Secondary data empirical papers, PEC=Primary data empirical papers which focus on
cases, PES=Primary data, surveys empirical papers)
ตารางที่ 2 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับคาดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
ตามรายงานการศึกษาของ Barzilai-Nahon, Rafaeli and Ahituv (2004.: 2-3)

รูปภาพที่ 3 แบบจําลองการหาจัดทําดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (Digital Divide Index Model)
ตามรายงานการศึกษาของ Barzilai-Nahon, Rafaeli and Ahituv (ibid.:3)

-14ขอมูลความสัมพันธเชิงพื้นที่และขอมูลตามลักษณะที่เกี่ยวของกับความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
(Digital Divide Spatial and Attribute Relations Data)

แบบจําลองเพื่อแกไขปญหาความเหลือ่ มล้ําทางดิจิทัล
(Bridging Digital Divide Model)

ดัชนีความเหลื่อมล้าํ ทางดิจิทัล
(Digital Divide Index)
สามารถดูรายละเอียดระดับหมูบาน/ชุมชนเมือง

กําหนดทําเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสมทีส่ ุด
ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อแกไข
ปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
สามารถดูรายละเอียดระดับหมูบาน/ชุมชนเมือง

- Information Level --ใหขอมูลสารสนเทศระดับความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในระดับหมูบาน/ชุมชนเมือง
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค และประเทศ
- Simulation Level -- การพยากรณถึงระดับความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในแตละพื้นที่จากตัวแปรที่เกี่ยวของ
(เชน รายได การศึกษา โครงขายโทรคมนาคม ศูนยการเรียนรูไอซีที เปนตน) วาการเพิ่มหรือลดตัวแปรใดๆ มีผลกระทบตอ
ระดับความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลมากนอยเพียงใด สารสนเทศพยากรณที่ไดจะถูกนําไปใชประกอบการ
ตัดสินใจกําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลตอไป
- Location-Allocation Level -- การพัฒนาแบบจําลองทําเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสมที่สุดในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อแกไขปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล เชน การจัดตั้งศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชน ศูนยบริการอินเทอรเน็ต การจัดฝกอบรมคอมพิวเตอร
เบื้องตน การจัดตั้งจุดใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบ Wi-Fi แบบ 3G หรือ แบบ Wi-Max
- Integration Level -- การนําสารสนเทศทางภูมิศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ เชน แผนที่ความยากจน แผนที่การศึกษา หรือการรูหนังสือ
ของประชากร มาซอนทับกับแผนที่ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล เพื่อใชเปนสารสนเทศประกอบการกําหนดนโยบายและวางแผน
งาน/โครงการ ในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลอยางบูรณาการควบคูกับปญหาทางสังคมอื่น เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในทุกมิติ รวมทั้งการเปดโอกาสใหประชาชน หรือหนวยงาน องคกรตางๆ ในพื้นที่สามารถเขามาระบุขอมูล
หรือระบุพิกัด หรือปรับปรุงขอมูลในลักษณะการทําแผนที่ปฏิสัมพันธ (Interactive mapping) หรือการสื่อสารสองทาง การ
รายงานขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดตั้งศูนยบริการอินเทอรเน็ตของหมูบาน การเปดรานบริการอินเทอรเน็ตภายในชุมชน
การจัดฝกอบคอมพิวเตอรเบื้องตนแกประชาชนในหมูบาน เปนตน

การบริหารยุทธศาสตรการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
- การกําหนดยุทธศาสตร (Strategic Formulation)
- การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation or Execution)
- การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร (Strategic Measurement and Evaluation)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
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การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา
ทางดิจิทัล
การกําหนดยุทธศาสตร (Strategic
Formulation)

การแปลงยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ (Strategic Implementation
or Execution)
การประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร (Strategic
Measurement and Evaluation)

เครื่องมือในการประยุกตใช
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
เพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
- แบบจําลองการพยากรณคาดัชนีความเหลื่อมล้ํา
ทางดิจิทัลเชิงพื้นที่ (Probability surface of access across Thailand model)
- แบบจําลองทําเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสมที่สุดในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อแกไขปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (Location-allocation model)
- การซอนทับกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ เชน แผนที่ความยากจน
แผนที่การศึกษา หรือการรูหนังสือของประชากร (Overlaid surfaces)
- แผนงาน/โครงการในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล โดยการใชระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรในการกําหนดพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผน เชน การจัดตั้งศูนย
การเรียนรูไอซีทีชุมชน ศูนยบริการอินเทอรเน็ต การจัดฝกอบรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
การจัดตั้งจุดใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบ Wi-Fi แบบ 3G หรือ แบบ Wi-Max
- การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ โดยการรายงานผลผานระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร ซึ่งจะทําใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานในภาพรวมวาผลการดําเนินงาน
แตละแผนงาน/โครงการ ชวยลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลไดในระดับใด
การมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยเปดโอกาสใหประชาชนหรือหนวยงานใน
ทองถิ่นสามารถระบุขอมูล หรือระบุพิกัดตําแหนงที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาความ
เหลื่อมล้ําทางดิจิทัล ผานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร

ตารางที่ 3 แนวทางการบริหารยุทธศาสตรการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
โดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเปนเครื่องมือ
การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล มีแนวคิดในการ
ดําเนินการ ดังนี้
(1) การสรางแบบจําลองระบบสารสนเทศความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลเชิงพื้นที่ในรายละเอียดระดับหมูบาน
หรือชุมชนเมือง โดยมีการจัดระบบ รวบรวม วิเคราะห คนหาและแสดงผล (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ,
2549:371) ระดับความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในแตละพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใชขอมูลที่คํานวณ
ไดจากคาดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในระดับหมูบานหรือชุมชนเปนคาในการกําหนดระดับความรุนแรงของ
ปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในเชิงพื้นที่ เชน สีแดง หมายถึง มีระดับความรุนแรงสูงสุด (รอยละ 100) แลวไล
ระดับ สีลงมาจนถึงสีเขียวเขมซึ่งหมายถึงระดับความรุนแรงต่ําสุด (รอยละ 0) แบบจําลองดังกลาวสามารถให
สารสนเทศเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในระดับพื้นที่ และสามารถพยากรณถึงระดับความรุนแรงของปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในแตละพื้นที่จากตัวแปรที่เกี่ยวของ (เชน รายได การศึกษา โครงขายโทรคมนาคม ศูนย
การเรียนรูไอซีที ฯลฯ) ทําใหทราบไดวาประชากรในแตละพื้นที่ที่เขาถึงอินเทอรเน็ต สารสนเทศและความรูไดใน
ระดับใด สารสนเทศพยากรณที่ไดจะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อม

2

พสุ เดชะรินทร. (2549). รายงานผลการศึกษาพัฒนารูปแบบเบื้องตนของหนวยงานภาครัฐ: องคการที่มีขีดสมรรถนะสูง. กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. หนา 9.

-16ล้ําทางดิจิทัลของประเทศไทย แบบจําลองนี้สามารถใชพยากรณในชวงเวลาที่แตกตางกัน (ทั้งในอดีตและอนาคต)
เพื่อปรับแบบจําลองใหมีความแมนยําในการพยากรณ (Crampton, ibid.:1)

รูปภาพที่ 4 ตัวอยางการพยากรณการเขาถึงอินเทอรเน็ตของประชากรเชิงพื้นที่ผานระบบ GIS
(Crampton and Baker, ibid.)
(2) การพัฒนาแบบจําลองทําเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสมที่สุดในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อแกไขปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล เชน การจัดตั้งศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชน (Community ICT Leaning Center) ศูนยบริการ
อิ น เทอร เ น็ ต การจั ด ฝ ก อบรมคอมพิ ว เตอร เ บื้ อ งต น การจั ด ตั้ ง จุ ด ให บ ริ ก ารเชื่ อ มต อ อิ น เทอร เ น็ ต แบบ
Wi-Fi แบบ 3G หรือ แบบ Wi-Max การระบุตําแหนงเปนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในเชิงพื้นที่ เพื่อตอบ
ปญหาที่วาตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลจํานวนเทาไหร และสถานที่ที่เหมาะสม
ที่สุดในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชน ศูนยบริการอินเทอรเน็ต จุดใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบตางๆ
โดยเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่ที่มีผลตอการเขาถึง (Crampton, ibid.:1) เชน ถนน เสนทางคมนาคม วัด
โรงเรียน หมูบานในพื้นที่
การกําหนดตําแหนงดังกลาวขางตน สามารถใชแนวคิดการวัดการเขาถึงในเชิงพื้นที่ (Measuring
Spatial Accessibility) มาประกอบการพัฒนาแบบจําลอง ซึ่งประกอบดวย ความพรอมในการเขาถึงระดับพื้นที่
(Regional availability) และความสามารถในการเขาถึงระดับพื้นที่ (Regional accessibility) โดยมีการนําปจจัยทั้ง
ปจจัยเชิงพื้นที่ (Spatial factors) (เชน ระยะทาง เวลา ภูมิประเทศ) และที่ไมใชปจจัยเชิงพื้นที่ (Nonspatial factors) มา
วิเคราะห วามีปจจัยเชิงพื้นที่และที่ไมใชปจจัยเชิงพื้นที่ (เชน อายุ เพศ ชาติพันธุ รายได ชนชั้นทางสังคม การศึกษา
ความสามารถทางภาษา) ปจจัยใดบางที่เปนสิ่งเอื้ออํานวย หรือเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคในการเขาถึงบริการตางๆ
ดังกลาวขางตนของประชากรในพื้นที่ (Wang and Luo,2005:1284-1286)
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รูปภาพที่ 5 ตัวอยางการกําหนดจุดจัดตั้งศูนยบริการอินเทอรเน็ต (Cybercenters) ผานระบบ GIS
(Crampton, ibid.)
(3) การบูรณาการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลกับปญหาที่เกี่ยวของ โดยการนําแผนที่
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลซอนทับกับสารสนเทศทางภูมิศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ เชน แผนที่ความยากจน (Poverty
Surface) แผนที่การศึกษา หรือการรูหนังสือของประชากร ฯลฯ เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/
โครงการ การจัดสรรงบประมาณในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลใหเปนไปอยางบูรณาการควบคูกับ
ปญหาทางสังคมอื่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
เพื่อแกไขความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล จะตองเปดโอกาสใหประชาชน หรือหนวยงาน องคกรตางๆ ในพื้นที่สามารถเขา
มาระบุขอมูล หรือระบุพิกัด หรือปรับปรุงขอมูลในลักษณะการทําแผนที่ปฏิสัมพันธ (Interactive mapping) หรือการ
สื่อสารสองทาง การรายงานขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดตั้งศูนยบริการอินเทอรเน็ตของหมูบาน การเปดราน
บริการอินเทอรเน็ตภายในชุมชน การจัดฝกอบคอมพิวเตอรเบื้องตนแกประชาชนในหมูบาน ฯลฯ ซึ่ง Crampton
(ibid.:1) เรียกสิ่งนี้วา “การกระจายการประมวลผลโดยมนุษย” หรือ “Distributed Human Computing” หรือ พลัง
ชุมชน (More simply the power of the community)

แผนที่ความยากจน: สัดสวนคนจน (ดานรายจาย) ป 2550 | แผนที่ไอซีที: จํานวนคอมพิวเตอรตอประชากร 100 คน ป 2550

รูปภาพที่ 6 ตัวอยางที่ความยากจนและแผนที่ไอซีทีซึ่งสามารถนํามาซอนทับเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
(ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552ก, 2552ข)
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กรณีศึกษาการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
(1) กรณีศึกษาตางประเทศ นครแอตแลนตา รัฐจอรเจีย สหรัฐอเมริกา (Digital Divide in Atlanta,
Georgia, United State of America)
นครแอตแลนตา (Atlanta) เปนเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญในรัฐจอรเจีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งมี
ประชากร ณ พ.ศ. 2551 โดยประมาณดังนี้ ในเขตเมือง (City) จํานวน 537,958 คน ชุมชนเมือง (Urban) จํานวน
3,499,840 คน เมืองหลวง (Metro) จํานวน 5,376,290 คน (Wikipedia,2009) แอตแลนตาเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของ
ธุรกิจสําคัญระดับโลกหลายอยาง เชน โคก เอทีแอนดทีไวรเลสส เดลตา แอรไลน และโฮมดีโปต รวมทั้งยังเปนที่ตั้ง
ของทาอากาศยานฮารทสฟลด-แจ็คสัน ซึ่งมีความหนาแนนที่สุดแหงหนึ่งของโลก นอกจากนี้ในแอตแลนตายังเปน
ที่ตั้งของ สถาบันเทคโนโลยีจอรเจีย สถาบันการศึกษาชั้นนําของสหรัฐอเมริกาแหงหนึ่ง (วิกิพีเดีย,2552)
รายงานการวิจัย เรื่อง “Geography of the Digital Divide Case study: Atlanta” ของ Jeremy W.
Crampton (2001), Department of Anthropology & Geography, Georgia State University ซึ่งนําระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศ าสตรม าเปน เครื่อ งมื อ ในการแก ไ ขป ญ หาความเหลื่ อ มล้ําทางดิ จิทั ลของนครแอตแลนตา โดยใช เป น
แบบจําลองเพื่อ (1) พยากรณการเขาถึงอินเทอรเน็ตในระดับทองถิ่น (Predict access at the local level) (2) พยากรณ
การเขาถึงอินเทอรเน็ตในสภาพภูมิศาสตรที่แตกตางกัน (ชุมชนเมือง ชนบท ชานเมือง) (Predict access in different
geographic contexts (urban, rural, suburban)) (3) การหาความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล คือ เชื้อชาติ รายได และการศึกษา (Account for relative importance of race, income, &
education) และ (4) การเชื่อมโยงกับปจจัยทางสังคมอื่นที่เกี่ยวของ (Relate to social engagement factors (B.
Wellman et al.)) พบวาเมื่อ พ.ศ. 2541 นครแอตแลนตา มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต รอยละ 45 และประชากรมี
คอมพิวเตอร (PC Ownership) รอยละ 63 เมื่อ พ.ศ. 2542 (Crampton and Baker, ibid.)

รูปภาพที่ 7 แผนที่แสดงที่ตั้งนครแอตแลนตา รัฐจอรเจีย สหรัฐอเมริกา (Crampton and Baker, ibid.)

-19เทศบาลนครแอตแลนตา โดยสํานักเทคโนโลยีชุมชน (Mayor’s Office of Community Technology)
ไดมีความพยามในการลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล โดยการจัดตั้งศูนยบริการอินเทอรเน็ตชุมชน (Cyber Centers)
จํานวน 15 ศูนยทั่วแอตแลนตา เมื่อ พ.ศ. 2544 โดยใชแบบจําลองระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรขางตนในการ
กําหนดจุดที่มีความเหมาะสมที่สุดในการจัดตั้งศูนยเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก (Crampton,
ibid.)

รูปภาพที่ 8 ตัวอยางระบบภูมิสารสนเทศแสดงแผนที่ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
ของนครแอตแลนตา รัฐจอรเจีย สหรัฐอเมริกา เมื่อพ.ศ. 2544 (Crampton and Baker, ibid.)
จากรายงานขาวเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 พบวา นครแอตแลนตามีการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
และทางเลือกในการเขาถึงอินเทอรเน็ตเปนลําดับสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและมีบริการ Wi-Fi แบบสาธารณะเปน
ลําดับที่สี่ของประเทศ และตามรายงานของ Nielsen Online เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 พบวามีครัวเรือน (City's
home Internet users accessed) จํานวนรอยละ 97.2 ที่สามารถเขาถึงเว็บไซตผานเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
(Woyke, 2008) คาดวาจะเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลของนครแอตแลนตาได
ลดลงอยางชัดเจน
(2) กรณีศึกษาในประเทศไทย
สํานักภูมิสารสนเทศสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ (2552ค) ไดจัดทําระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (SGIS
: Statistical Geographic Information System) http://sgis.nso.go.th/sgis/ เพื่อนําเสนอขอมูลสถิติเชิงพื้นที่ (Spatial
Statistics)ในลักษณะของแผนที่ (Thematic Maps)โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งจะแสดงใหเห็นภาพ
การกระจายตัว การกระจุกตัวของสารสนเทศสถิติที่สนใจ และการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตางๆ ในเชิงพื้นที่ได

-20ชัดเจน และเขาใจงาย มากกวาการพิจารณาดูจากตารางสถิติ จึงใชประโยชนชวยในการวางแผน กําหนดนโยบาย การ
ติดตามประเมินผลโครงการ การจัดสรรงบประมาณ ในระดับทองถิ่น ตลอดจน การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยเปด
บริการภูมิสารสนเทศสถิติในรูปแบบ Web Map Services โดยใชมาตรฐานของ OGC : Open Geospatial Consortium
จึงสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลแผนที่ระหวางหนวยงานได สามารถใชคําสั่งงานระบบมาตรฐาน ไดแก Get Capability
/ Get Map เรียกแผนที่ไปใชงานได หรือ พิมพแผนที่ทางเครื่องพิมพไปใชงานได (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552ง)
ซึ่งบริการระบบภูมิสารสนเทศสถิติดังกลาว ไดเปดใหบริการสถิติดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวย แต
เปนเพียงการใหสารสนเทศทางสถิติเทานั้น ยังไมสามารถใชเปนแบบจําลองในการพยากรณทางสถิติได

รูปภาพที่ 9 ภูมิสารสนเทศสถิติจํานวนคอมพิวเตอรตอประชากร 100 คน ป 2551
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูไอซีทีชุม ชน ขึ้น
จํานวน 277 ศูนยและศูนยซึ่งดําเนินงานโดยองคกรเครือขายจํานวน 8 ศูนยทั่วประเทศ ณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
และจะขยายเปนจํานวน 600 ศูนย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนั้น หากมีการนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
เพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลมาประยุกตใชงาน ก็จะชวยใหการกําหนดนโยบาย การวางแผน การ
จัดสรรงบประมาณ การดําเนินงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเด็นดังกลาวเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแกไขปญหา สามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินอยางเปนระบบ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(1) หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่มีสวนเกี่ยวของในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา
ทางดิจิทัลสามารถใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเปนแบบจําลองเพื่อกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ
การจัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลอยางเปนระบบ
สามารถทราบถึงผลที่จะไดรับในภาพรวม จากการตัดสินใจดําเนินนโยบาย และ/หรือแผนงาน/โครงการ

-21(2) ระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการแก ไ ขป ญ หาความเหลื่อ มล้ํ า ทางดิ จิ ทั ล เป น ไปอย า งต อ เนื่ อ ง
สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ เชน
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สหภาพโทรคมนาคมสากล องคการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ เปนตน
(3) ภาคประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทาง
ดิจิทัลโดยผานกระบวนการสื่อสารสองทาง (Two ways communication) กับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อ
แกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในประเทศไทย
(4) การแกไขปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลเปนไปอยางบูรณาการ โดยการ
นํา ระบบสารสนเทศทางภูมิศ าสตรอื่ น เช น แผนที่ค วามยากจน แผนที่ก ารศึกษา หรื อระดั บ การรูห นั ง สือ ของ
ประชากร มาซอนทับกับแผนที่ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล ซึ่งจะทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบวาการแกไขปญหา
ในแตละสวนนั้นจะมีผลกระทบตอปญหาอื่นอยางไร จะสามารถบูรณาการการทํางานสวนใดเขาดวยกันไดบาง
(5) ประชาชนสามารถเขาถึงบริการภาครัฐตามยุทธศาสตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) บริการ
ทางดานการศึกษา (e-Education) บริการทางดานสังคม (e-Society) ดานอุตสาหกรรม (e-Industry) และดานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-Commerce)ไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสู e-Thailand ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT2010) (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2552ค)

บทสรุป
การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในประเทศไทย
เปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยใหสูงขึ้น ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
เพราะการเขาถึงและสามารถใชประโยชนสารสนเทศและความรูอยางเพียงพอ ยอมเปนปจจัยใหเกิดการรูเทาทัน
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก นําไปสูการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน หรือสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุขในยุคสังคมฐานความรู (Knowledge Base Society) และเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) ซึ่งปจจัย
สูความสําเร็จของการแปลงแนวคิดการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลดังกลาวไปสูความสําเร็จก็คือ การ
บริหารยุทธศาสตรการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล ซึ่งประกอบดวย การกําหนดยุทธศาสตร การแปลง
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ
รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแปลงแนวคิดการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ทางภู มิศาสตร เพื่ อ แกไ ขป ญ หาความเหลื่ อ มล้ําทางดิจิ ทัลในประเทศไทยไปสูการปฏิบัติที่เปนรู ป ธรรม โดยมี
หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานักสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสํานักงานสถิติแหงชาติ
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ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรนุช สูงสวาง ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณา กิติยาดิศัย Mr.Alan
Key และคุณปวิมลวรรณ รัตนศรีโชติชวง ที่กรุณาใหความเห็นและขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการจัดทํา
บทความนี้
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The Right of Access to Information:
Democracy and Good Governance in Thailand
Thossaphol NORATUS
The right of access to information has been accepted by the Universal Declaration of Human
Rights, as adopted by the United Nations (1948) and the B.E. 2540 (1997) Constitution of the
Kingdom of Thailand and the B.E. 2550 (2007) Constitution, as the current Thai Constitution,
version in use. The important aspect of this right is an increase in the peoples’ power to
effectively scrutinize the powers-that-be at all levels in order that good governance and the
strength of democracy are founded. The paper points out the review and analysis of
Thailand’s right of access to information, especially on antecedents of free access to
information both social and infrastructural preconditions which are necessary for the
successful implementation of free access to information for a country’s people. The right of
access to information supports a vital part of human rights, true democracy and good
governance, and bridging it also bridges the Digital Divide. The promotion of access to
information has empowered civil society to ensure government accountability.
Keywords: Right of Access to Information, Democracy, Good Governance, Digital Divide,
Kingdom of Thailand

1. Introduction

The B.E. 2540 (1997) Constitution and the Official Information Act, B.E. 2540 (1997)
have provided an excellent basis for far-reaching governance reform, leading to the
recognition that the right of access to information is a central pillar to Thailand democracy,
mainly due to the experiences of the past, it has been difficult for the people to have access to
government information. As a result, Thailand has come to value unrestricted access to
government information as the cornerstone of an open, transparent, participatory and
accountable government, which was instilled in the country’s constitution.
2. Democratic society and good governance
A democratic society is a society in which all adults have easily accessible, meaningful,
and effective ways: (1) to participate in the decision-making processes of every organization
that makes decisions or takes actions that affect them, and; (2) to hold other individuals, and
those in these organizations who are responsible for making decisions and taking actions,
fully accountable if their decisions or actions violate fundamental human rights, or are
dishonest, unethical, unfair, secretive, inefficient, unrepresentative, unresponsive or
irresponsible; so that all organizations in the society are citizen-owned, citizen-controlled and
citizen-driven, and all individuals and organizations are held accountable for wrongdoing.
(Democracy Watch's, 2004)
All children should also have easily accessible, meaningful, and effective ways to hold
organizations accountable as set out above, but it is acceptable in a democracy to limit
children's participation rights until they reach adulthood, mainly because psychological
research has shown clearly that almost all children below a certain age do not have fully
formed brains, and are not usually as capable of reasonable deliberation and discussion as
adults. (Democracy Watch's, Ibid.)
The following participation and accountability measures need to be in place in every
organization (both government and corporate, public and private) in any society to fulfill the
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definition set out above (and Democracy Watch's campaigns push governments and
corporations to implement these measures):
1) A constitution that sets out the essential operating rules for the organization (or the
country, province/state, and municipalities), including strong protection of fundamental
human rights;
2) An election system for choosing representatives that is fair and results in a
governing body that represents citizen votes accurately;
3) A direct decision-making process (initiative and referendum, for example) that
allows citizens to initiate decisions and actions on issues that their representatives refuse to
address;
4) Strong requirements with no loopholes that apply to every organization (especially
every government or government-funded institution, but also every corporate organization
(especially large corporations), media, non-profit citizen group, and charitable social service
agency) in the areas of:
•

Representativeness (elections, public consultation and direct decision-making

•

Openness (disclosure requirements and access-to-information laws);

processes);
• Honesty (including an honesty-in-politics law with an easily accessible
complaint filing process);
• Ethics (including limits on donations, gifts and other money-related ways of
influencing decision-makers, and strict regulations on lobbyists), and;
• Spending (strict waste-prevention measures), responsiveness and responsibility
in general operations (including publicly disclosed performance standards and performance
reports). And these requirements must also apply to every individual in the areas of
relationships with other individuals and individual responsibility;
5) To emphasize, the requirements must be strong enough and comprehensive enough
to ensure that citizens not only own governments (as voters and taxpayers), corporations (as
shareholders), unions and citizen groups (as members), and public resources (land, water, air,
TV/radio airwaves, publicly generated research and infrastructure), but also that citizens
effectively control governments, corporations, unions and other citizen groups, and public
resources;
6) Watchdog agencies (including police) that are fully independent (from political or
other biased influence), fully empowered (to investigate and penalize), and fully resourced (to
ensure a high chance that violators will be caught) that strictly enforce the strong
requirements in the areas of elections, public consultation and direct decision-making
processes, access-to-information, honesty, ethics, spending, and general operations, and the
strong requirements for individuals concerning relationships with other individuals and
individual responsibility;
7) Courts/tribunals that are fully independent (from political or other biased
influence), fully empowered (to investigate and penalize), fully resourced (to ensure justice is
not unreasonably delayed) to handle disputes about rights and responsibilities in every other
area of society (including protection of fundamental human rights);
8) A clear right for anyone to "blow the whistle" on any violation of any requirement,
and to be protected from retaliation and rewarded if the requirement violation is proven true;
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9) A clear right for citizens to complain to the watchdog agencies, and to the
courts/tribunals, if any requirement is violated, including the right to sue as a group (known as
"class actions");
10) Penalties for the violation of requirements that are high enough to actually and
effectively discourage violations of the requirements;
11) Every large organization (especially government and large corporations) required
to assist the citizens affected by it to organize into, and sustain, a citizen group that will
advocate for the interests of the citizens and help them hold the organization accountable;
12) An easily accessible means (TV, radio, print publications, Internet sites) for
citizens to share key, accurate information with each other about every organizations' record
in complying with the strong requirements set out above;
13) An economy large enough to finance the operation of all of the above
organizations/investigative agencies/courts/citizen groups, and equitable enough so that every
citizen (adults and children) has easy access to the above participation and accountability
rights, and;
14) Enough people with the needed skills, knowledge and integrity to ensure that the
operation of the above organizations and agencies, and participation and accountability rights,
actually functions.
However, it is important to note that even if all 14 measures set out above are in place
and functioning effectively, it is still essentially impossible to stop three key undemocratic
activities, and as a result these three activities (even if they don't occur very often) will always
remain a threat to all societies aspiring to be democracies, as follows:
• It is essentially impossible to stop secret gifts of money and favor-trading corrupting
politicians and government officials;
• It is essentially impossible to stop secret lobbying of politicians and government
officials and government secrecy overall, and;
• It is essentially impossible to stop police, security and armed forces from abusing
their secret investigation powers by invading people's privacy and rights.
From the Democracy Index is an index compiled by the Economist Intelligence Unit
examining the state of democracy in 167 countries, attempting to quantify this with an
Economist Intelligence Unit Index of Democracy, which focused on five general categories:
electoral process and pluralism, civil liberties, functioning of government, political
participation and political culture. According to Economist Intelligence Unit's Democracy
Index 2008 Thailand scored a total of 6.81 on a scale from zero to ten, rank 54 out of 167
countries. The country is categorized into "Flawed Democracies". (Economist Intelligence
Unit, 2008)
Good governance may be described as a general array of practices that maximize the
common good of a country. According to the Royal Decree On Criteria and Procedures for
Good Governance, B.E.2546 (2003), Part I Good Governance, Section 6. The Good
Governance is the administration to meet the following targets: (1) responsiveness; (2) resultbased management; (3) effectiveness and value for money; (4) lessening unnecessary steps of
work; (5) reviewing mission to meet changing situation; (6) providing convenient and
favorable services; (7) regular evaluation. (OPDC, 2003)
The fundamental governance challenge confronting Thailand is to ensure the effective
implementation of the October 1997 Constitution. This undertaking will be a massive
challenge, for the constitution is designed to radically reconfigure the political, legislative,
judicial and administrative machinery of government. If successful, Thailand will move to a
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more decentralized and participatory structure, in which government institutions at all levels
will operate in a more transparent, accountable and responsive fashion. It will take at least a
generation to work out all of the implications and ensure that the new practices and
procedures are functioning effectively. Unfortunately, Thailand also confronts a number of
serious obstacles. A number of influential forces have a vested interest in the status quo, and
enthusiasm for the new constitution is not universal among them. Other daunting challenges,
such as a highly hierarchical and deferential culture, the practice of vote buying in rural areas,
fierce bureaucratic resistance to the decentralization initiatives envisioned in the constitution,
and widespread perceptions of corruption, remain very much a part of Thai political and
administrative life. (Asian Development Bank, 1999: vii)
Good governance has relations directly linked to democratization. The results of several
studies have been recognized internationally, which indicate the country has an increasing
democratic stability; it will strengthen the good governance threefold and enhance economic
and social development of the country to sustainment. The resulting economic development
will change social structures and social processes, lead to an educated middle class being
aware of their rights and duties, and the economic freedom will be enough for the base of a
democratic society. At the same time, economic development in open systems leads to new
values, the flow of information and an open capital, which will allow the country to consider
the social interests of the majority. Ethical misconduct on the part of administrators and
leaders shall be unacceptable and opposed by the vast majority of the people. The transition
will be the foundation for a sustainable democracy. (Office of the National Economic and
Social Development Board, 2006: 6-7).
Although Thailand experienced significant institutional changes over the past five years,
the impact on the quality of governance is still minimal. The B.E. 2550 (2007) Constitution of
the Kingdom of Thailand has only recently started being implemented and the reform process
is slow. Intended to improve the quality of governance, the constitution aims at balancing the
power between the legislature, the administrative and the judicial, as well as at assigning
rights, duties and fair political participation to the Thai citizens. (Odi.org.uk, 2007:1)
Worldwide Governance Indicators capture six key dimensions of governance (Voice &
Accountability, Political Stability and Lack of Violence, Government Effectiveness,
Regulatory Quality, Rule of Law, and Control of Corruption) between 1996 and present. They
measure the quality of governance in over 200 countries, based on close to 40 data sources
produced by over 30 different organizations worldwide and are updated on an annual basis
since 2002. (Wikipedia, 2010a) Thailand country data report, 1996-2009 found an aggregate
indicator: Voice & Accountability as Figure 1

Figure 1 Thailand, 1996-2009 : Aggregate Indicator: Voice & Accountability
Source: World Bank (2010:2)

Apart from providing a vital link between citizens and the state, civil society also
provides an environment necessary to enhance community cohesion and decision-making
with free access to information being of paramount importance. Effective citizen action
becomes possible when citizens develop the skills to gain access to information of all kinds
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and to put such information to effective use, suggests Kranich (2003:3). Governments should,
therefore, provide the necessary legislative framework and other forms of enabling acts to
make this possible. Thus, the enactment of formal statutes by government guarantees their
citizens’ right of access to government information.
3. Conceptual framework of access to information
Since openness and accessibility of the public to information about the functioning of
government has become a vital component of democracy and also an aspect of good
governance, Thai’s constitutional right to access of information should be discussed within
the general framework of access to information as practiced in other democracies. This
becomes more important if one considers Thai’s Official Information Act, B.E. 2540 (1997)
hailed as one of the most progressive pieces of legislation on public access to information.
e-Democracy Model:
e-Democracy (a combination of the words electronic and democracy) refers to the use
of information technologies and communication technologies and strategies in political and
governance processes. Democratic actors and sectors in this context include governments,
elected officials, the media, political organizations, and citizens/voters. (Clift, 2004;
Wikipredia, 2010b) e-Democracy aims for broader and more active citizen participation
enabled by the Internet, mobile communications, and other technologies in today's
representative democracy, as well as through more participatory or direct forms of citizen
involvement in addressing public challenges. (Clift, 2004; Ibid.)
e-Democracy is the utilization of information and communication technologies for
enhancing a country’s democratic processes and empowering its citizens. It supplements the
Government’s activities by involving citizens more directly in decision-making processes.
This allows for each individual citizen to exert a greater influence on policy outcomes. This
increased citizen participation leads to better decisions, improved transparency and
accountability at all levels of government and administration thus raising people’s confidence
on the elected representatives and the government as a whole. (Jayasena and Karunaratna,
2007: 14.1)
e-Democracy is a relatively new concept, which has surfaced out of the popularity of
the Internet and the need to reinvigorate interest in the democratic process. Access is the key
to creating interest in the democratic process. (Stockwell, 2001: Ibid) Citizens are more
willing to use Web sites to support their candidates and their campaign drives. (Franke-Ruta,
2003: Ibid) In the United States, just over 50% of the population votes, and in the United
Kingdom, only 69% of citizens vote. (Mercurio, 2003: Ibid)
Implementations of e-Democracy is still in its infancy and usually involves the use of
the Internet as the primary enabling medium, often supported by other paper and electronic
media such as the telephone and TV. e-Democracy is rapidly gaining acceptance in many
countries such as Switzerland (World eDemocracy forum; Jayasena and Karunaratna, 2007:
14.3) and England (International Center of Excellence for Local eDemocracy; Ibid.)
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Figure 2 e-Democracy Scenario Cross
Source: Clift (2002)

From the e-Democracy Scenario Cross above, in my view, Thailand has weak
democratic institutions and weak citizens, therefore the government must expand the ICT
infrastructure to make available the low-cost high-speed and wireless Internet services in all
areas, and at the same time encourage people from all walks of life to acquire ICT literacy and
use the Internet in an ethical and considerate manner. This leads to benefits for themselves
and society as a whole, and lead it to Strong Democratic Institutions and Strong Citizens.
e-Democracy and Democratic movements in Thai society
Based on Prof.Dr. Prawet Wasi’s model “the triangle that moves the mountain”
was adapted by Paiboon Wattanasiritham (2010:18). A well-known approach in Thailand was
proposed by a respected public intellectual, Prof.Dr. Prawet Wasi. The Mountain is seen as a
big and very difficult problem, often unmovable while the triangle consists of the creation of
relevant knowledge through research, social movement, or social learning and political
involvement. The creation of relevant knowledge is vital but inadequate by itself. So, it must
interact with social movement or social learning. In turn, without relevant knowledge, social
movements cannot gather momentum or may even deviate. Knowledge derived from research
must be relayed in a way that it can empower the general public. Politicians prodded by
political involvement completes the triangle in that, though they may be shunned by
academics, they often control the purse strings as well as have the power to change laws.
Without political involvement the structure is not complete, and without knowledge or social
activity and political involvement, will not come into play. (Wankaew, 2005: 56)
Using ICT tools to link the 3 parts together will lead to an e-Democratic Society.
e-Democracy is based on the right of access to information:
• Social Power: e-Society is using Information Technology to support
social and environmental development. IT is to be used in support of life-long learning,
professional development, and an increase in the quality of life and the environment for the
community and society. Central and local educational institutions, public and private
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organizations, and international agencies are to provide assistance and act as advisors in the
development, application and continuation of content and knowledge. In addition, these
agencies are to provide advice on the enhancement of the capabilities of communities with
regard to the utilization of information technology. Thailand’s e-Society vision is that all Thai
people have equitable access to information technology, and that they are able to use their
intelligence and abilities in order to accumulate and apply that knowledge. This development
includes life-long learning and professional development, an increase in the quality of life and
the environment, and the creation of a caring, Knowledge-Based Society. (National
Information Technology Committee Secretariat, 2003.: 51-52)
• State power: e-Government is the use of information and communication
technologies (ICTs) to improve the activities of public sector organizations (Heeks, 2008) and
not only modernizing public administration through ICTs but it is a key enabler in the
building of citizen-centric, cooperative, “seamless”, but polycentric, modern governance
(Leitner, 2003; Saxena, 2005). Thailand’s e-Government vision is to build a KnowledgeBased Society through the application of electronic means in the administration and services
of the public sector before the year 2010 in order to create good governance and enhance
national competitiveness, leading to a higher quality of life for Thai society. (National
Information Technology Committee Secretariat, Ibid. : 39)
• Knowledge power: e-Education covers the development and application
of the information and knowledge supporting student-centered learning, the development of
quality and moral human resources, and the reduction in the disparity on the access to
educational services. e-Education supports the development of a Knowledge-Based Society,
with particular attention paid to effective administration, the reduction of duplicate
investment, the production of quality educational content, the use of technology to enhance
educational diversity, and the focus on the educational efficiency of students. Thailand’s
e-Education vision is that all Thai people have access to, and are able to benefit from, IT for
life-long learning, professional development, a better quality of life and environment, with
thorough, equal, quality and effective services, thus leading to a Knowledge-Based Society.
(National Information Technology Committee Secretariat, Ibid.: 47)
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• People from the area, groups, organizations, etc.
• Community Organizations (local communities, others)
• Civil societies (NGOs, Foundations, Associations, Groups, Clubs,
Networks, etc.)
• Scholars, Academic institutions
• Businesses (small, medium, large Enterprises)
• Ethics, Religions
• Mass media, etc.
• Etc.
Internet
Network

Social Power

e-Society
Right of access to information

Knowledge
Power

e-Education

Right of access to information

Democratic Society
e-Democracy
Right of access to information

Knowledge (Tacit, Explicit)
In-depth research, the search for truth
Understanding of intellectual thought
Moral goodness
Mobilization of knowledge, ideas, intelligence capabilities
Interactive Learning through Action, etc.
Recommendation of public policy (Local level and higher than the
local level, specific issues forward, etc.)
• Etc.
•
•
•
•
•
•
•

State Power

e-Government

• Government (Cabinet) (Administrative)
• Government agencies (Ministries, Departments,
Provincial, Governors, Sheriffs, Heads of tambols,
Heads of villages) Public Organization,
State enterprises, Government agencies other forms.
• Parliament (MPs Sen.) (legislature)
• Justice (judicial).
• An independent constitution (Constitutional Court,
Election Commission, National Human Rights
Commission, Administrative Court, etc.).
• Local administrative organizations

Figure 3 Relationship between e-Democracy and Democratic Movements
from Prof.Dr.Prawet Wasi’s model “the triangle that moves the mountain”

3.1 The importance of access to information
Access to information is regarded as the ability of the citizen to obtain information in
the possession of the state. That is real information, which is useful and practical, capable of
helping the citizen to make an informed opinion on an issue and not simply being
overwhelmed by unlimited amounts of government propaganda. Unhindered access to
[8]
The First International Conference on Human Rights in Southeast Asia, October 14-15, 2010, Bangkok, Kingdom of Thailand

information, apart from being regarded as an essential ingredient in democratic governance, is
also regarded as a fundamental right. Intellectual freedom is a fundamental human right, for
without the freedom to think one’s thoughts, conceive ideas, formulate views and express
them freely there is no possibility of democratic governance (Byrne, 1999; Arko-Cobbah, 2007:
3). Section 1 of Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, as adopted by the
United Nations (1948), reflects this view in its affirmation that: “Everyone has the right to
freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without
interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media
regardless of frontiers”. Martin and Feldman (1998: 1; Arko-Cobbah, 2007: 3) have
summarized the importance of access to information as follows:
• To render the processes of government more open and make those in power
accountable;
• To give meaning to freedom of expression, since one can only express meaningful
opinion on an issue when he or she is duly informed.
Emerson (1963: 880; Arko-Cobbah, 2007: 3) elucidates the importance of information
access by looking at it from the angle of freedom of expression, its concomitant, suggesting
that it is mainly used:
• As an assurance of individual self-fulfillment;
• As a means of attaining the truth;
• As a method of securing the participation of members of society in social and political
decision-making through a process of open discussion;
• To maintain the balance between stability and change in society.
3.2 Antecedents of free access to information
Arko-Cobbah (2007: 3-4) said there are both social and infrastructural preconditions that
are necessary for the successful implementation of free access to information for a country’s
people. The preconditions include:
• Political stability, rulers of a stable state enjoy sufficient confidence that they are
not averse to openness nor citizen involvement in governmental decision-making;
• Independent judiciary, that is, a judiciary which is independent, impartial and
informed is expected to ensure the realization of a just, honest, open and accountable
government and is more likely to make a ruling that may be contrary to the interests of the
government;
• Communications infrastructure, does not only refer to physical needs to be
established and maintained by the state for both the travel and telecommunications set-up, but
also personal development that takes the form of information literacy;
• Library and information services, that encourage free access to information through
their open-for-all policy and the organization of official documentation in a manner that
enhances easy access to them.
Political stability and the independence of the judiciary, arguably, have a symbiotic
effect on free access to information. A spin-off of open government is political stability, just
as a judiciary that is independent encourages openness in governance and thus, contributes to
political stability. The role played by library and information services in promoting free
access to information, though remarkable, is usually neglected, especially in developing
countries. As President Franklin D. Roosevelt once said “Libraries are…essential to the
functioning of a democratic society…libraries are the great symbols of the freedom of the
mind” (Quoted by ALA, 2002; Arko-Cobbah, 2007: 4).

Thailand’s Internet Access and ICT infrastructure development
In 2009, in the survey results of the National Statistical Office of Thailand, of Thai
citizens who were at least 6 years old 29.30% used only a computer, 12.34 million (20.12%)
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used a computer with an internet connection, and 1.81 million households (9.5%) used a hispeed internet connection. Most people using computers and the internet were in Bangkok
(capital city) and users who lived in the central region (excluding Bangkok). Finally, the
North-Eastern region (a rural area) had the least usage of a computer with internet connection.
(Government, 2008).
The survey outcome, as mentioned above, showed that Thailand was faced with a
serious Digital Divide (the gap between people with effective access to digital and
information technology and those with very limited or no access at all).
The Second Thailand Information and Communication Technology (ICT) Master Plan
(2009-2013) whose vision is “Driving toward Smart Thailand through ICT”-- “Smart
Thailand” refers to a society that develops and uses ICT in a smart manner and adheres to
the principles of the sufficiency economy philosophy. People at all levels of society should be
smart and information literate. This leads to benefits for themselves and society as a whole.
ICT should be managed with smart governance in order to support the development of a
knowledge- and innovation based society and economy that are sustainable and stable.
Relevant strategies about the communications infrastructure and good governance is
Strategy 3: Develop ICT infrastructure
This strategy aims to develop and manage ICT infrastructure in order to provide
universal access to businesses and citizens around the country, including the disadvantaged
and people with disabilities. It will encourage businesses to put in place infrastructure that can
keep up with technological evolution, in order to meet increasing consumer demand. The
infrastructure should support multimedia services, e-Commerce and other services that are
useful for modern lifestyles in a knowledge-based society. At the same time, this strategy also
focuses on reducing the digital divide which will then lead to a peaceful and happy society
where people enjoy a better quality of life. (MICT, Ibid. 14-15)
Strategy 4: Use of ICT to support good governance in public administration and
services Government agencies should use ICT to improve governance in administration and
services. A citizen-centric approach should be adopted to provide services in an efficient,
effective, transparent and just manner. Participation from all relevant sectors should be
encouraged. (MICT, Ibid. 17)
The ICT master plan’s goals are: (1) At least 50 percent of the population will have
the knowledge and capacity to access, create and use information in an information-literate
way in order to benefit education, work and everyday life; (2) Raise the ICT readiness ranking
of the country to be at the top quartile group in the Networked Readiness Rankings by 2013.
This plan will assist the systematic planning of bridging the Digital Divide,
emphasizing web accessibility and assistive technology development to increase ICT access
and reduce the barrier to accessing the information, the simple correlation between Internet
Access and Democracy index as shown in Figure 4

Figure 4: Simple correlation between Internet Access and Democracy index
Source: NORATUS (2010)
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4. An overview of the Thailand’s right of access to information
4.1 The constitutional right of access to information
In the B.E. 2540 (1997) Constitution of the Kingdom of Thailand and the B.E. 2550
(2007) Constitution, as the current Thai Constitution, version in use, the chapter 3 Rights and
Liberties of the Thai People; Part 10: Rights in connection with Information and Complaints
Section 56. A person shall have the right to know and have access to public data or
information in possession of a Government agency, a State agency, a State enterprise or a
local government organization, unless the disclosure of such data or information shall affect
the security of the State, public safety or interests of other persons which shall be protected or
purport to be personal data, as provided by law.
Section 57. A person shall have the right to receive data, explanations and reasons
from a Government agency, a State agency, a State enterprise or a local government
organization prior to the approval or the operation of any project or activity which may affect
the quality of the environment, health and sanitary conditions, the quality of life or any other
material interest concerning such person or a local community and shall have the right to
express his or her opinions to agencies concerned, for assisting further consideration of such
matters.
In planning social, economic, political and cultural development, or in undertaking
expropriation, town and country planning, zoning and making bylaws likely to have impacts
on essential interests of the public, the State shall cause to be held comprehensive public
hearings prior thereto.
Section 58. A person shall have the right to participate in the decision-making process
of State officials in the performance of administrative functions which affect or may affect his
or her rights and liberties.
The Constitution, therefore, requires open, accountable and responsive government
and this, undoubtedly, demands the right of the public to have access to government-held
information. Thailand’s conception of democracy is the furtherance of rights and liberties of
the people, the encouragement of public roles and participation in the administration and the
cross-examination of the exercise of State powers in concrete ways, the formulation of
mechanisms for ensuring that political institutions, both in the Legislature and the Executive,
shall achieve the equilibrium and efficiency along the line of the parliamentary system and
also that the judicial institution and other independent organizations shall perform duties in an
honest and fair manner. (Constitution of Thailand, 2007)
The Section affirms the fundamental right of access to information and seeks to
promote a culture of transparency and accountability both in the public and private sectors.
4.2 The Official Information Act, B.E. 2540 (1997)
The aims and objectives of the Official Information Act (OIA) aims at creating the
framework and regulations that allow the public to access the records being held by
government on their behalf and also the records of the private sector needed to exercise or
protect any right. the objectives of OIA as follows: (1) To give effect to the right to access
information; (2) To generally promote transparency, accountability and effective governance
of public and private institutions; (3) To put in place voluntary and mandatory mechanisms or
procedures aimed at enabling information requesters to obtain access to records held by the
Government as swiftly, inexpensively and effortlessly as reasonably possible; (4) To regulate
the need for certain justifiable limitations, such as privacy, government confidentiality,
security documents and effective, efficient and good governance and (5) To empower and
educate the public to understand their right to access information, so as to exercise such rights
in relation to public and private bodies, to understand the functions and operation of public
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institutions and to effectively scrutinize and participate in the decision-making process in the
country.
4.3 Rule on Maintenance of Official Secrets, B.E. 2544 (2001)
Whereas it is expedient to have a rule on maintenance of official secrets, by virtue of
section 16 and section 26 paragraph five of the Official Information Act, B.E. 2540 which
contains certain provisions in relation to the restriction of rights and liberties of a person in
getting access to official information, in respect of which section 58 and section 29 of the
Constitution of the Kingdom of Thailand (1997). That Protection of Information law was due
to the authoritarian and secretive apartheid state. It was aimed at dealing with classification
and de-classification of government information.
An official government policy document that sets the standards for all government
organizations which handle sensitive and/or classified information in order to ensure that the
public interest is protected. There are three degrees of classified information, viz. (1) Top
Secret; (2) Secret; (3) Confidential. (Krisdika, 2008:3)
4.4 Royal Decree on Criteria and Procedures for Good Governance, B.E.2546 (2003)
This royal decree has 9 parts on Criteria and Procedures for Good Governance - Part I:
good public administration; Part II: responsive public administration; Part III: result-based
management; Part IV: effectiveness and value for money administration; Part V: lessening
unnecessary steps of work; Part VI: mission review; Part VII: convenient and favorable public
services; Part VIII: performance evaluation, and Part IX: miscellaneous. In particular, Part
VII: convenient and favorable public services, refers to the right of access to information
such as:
Section 38. The government agency, after having received written question on any task under
its responsibility from people or other government agency, shall have the duty to answer the
question or inform what it has done to person or government having such question within
fifteen days or within the specified due date under Section 37.
Section 39. The government agency shall establish its information network for providing any
information to, or consulting with, people on its performance of duty.
The information network under paragraph one shall be made in accordance with that of the
Ministry of Information Technology and Communication under Section 40.
Section 40. In order to facilitate people to have contact with all government agencies quickly,
the Ministry of Information Technology and Communication shall establish a central
information network.
If the government agency is not capable of establishing its own information network, it may
request the Ministry of Information Technology and Communication to ask for personnel,
financial and data support from the requested government agency.
Section 41. After having received a complaint, suggestion or comment on unsuitable or
inconvenient means of administration, obstacles or other problems from any person and such
complaint, suggestion or comment is informative, the government agency shall finish its
consideration thereon. Who made a complaint, suggestion or comment, the government
agency shall inform the result of its consideration to such person. In this case, the result of
consideration may be published in the information network of the government agency.
If the result of consideration is published in the information network of the government
agency, the name or address of the person who made a complaint, suggestion or comment
shall not be disclosed.
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Section 43. The performance of any official duty shall be disclosed. The official secret may be
imposed in the case where there is necessary to maintain national security, national economic
stability, or public order, or to protect personal right.
Section 44. The government agency shall disclose its information on annual budget, annual
procurement as well as any approved procurement contract, and shall enable people to check
out or examine that information at the office of such government agency and on its
information network. The disclosure of such information shall not be made if it affects the
advantage or disadvantage of, or damage to, any person related to such procurement.
In the making of a procurement contract, there shall not be a clause prohibiting the disclosure
of any detail of contract, provided that such detail is subjected to law, rule, regulation or
ordinance related to the protection of national security or trade secret. (OPDC, 2003)
5. Conclusion
The right of access to information is essential for human rights, good governance and
democracy. The role of the Internet is an effective tool for social empowerment in democratic
society. It aims to find ways to raise citizens’ awareness of their civil and personal rights,
liberties and freedoms that they need to become truly and actively involved in politics to the
extent that they finally realize the potentials and powers to influence and direct the public
policies on social, economic, political and cultural development, and to conduct audits to
ensure that the administration of the country is in accordance with the principles of good
governance. IT applications such as websites, social networking sites, e-Mail, Web boards,
Blogs and Vote systems are excellent venues and channels for the expression and exchange of
political views. However, they can be successfully utilized for the benefits of individuals and
all members of the society only when freedom of expression is fully recognized under the
Constitution.

Strongest

Good Governance

High Quality of Democracy

Low Quality of Democracy

Weakest
Lowest

Right of Access to Information

Highest

Figure 5 Right of Access to Information and Good Governance Matrix

6. Acknowledgement
Special thank to Albert Arko-Cobbah, University of the Free State, Bloemfontein, South
Africa, his paper inspired me to write this document. And Alan Key for kindly reviewing this
paper and Ajahn Chamnong WATANAGASE as grammatical editor (an abstract).
[13]
The First International Conference on Human Rights in Southeast Asia, October 14-15, 2010, Bangkok, Kingdom of Thailand

7. References
Arko-Cobbah, Albert. (2007). The right of access to information: Civil society and good
governance in South Africa. Durban: University of the Free State.
Asian Development Bank. (1999). GOVERNANCE IN THAILAND: CHALLENGES, ISSUES
AND PROSPECTS. [Online]. Available:
http://www.adb.org/documents/papers/governance_thailand/governance_thailand.pdf/. (Accessed
date: September 23, 2010).
Democracy Watch's. (2004). Definition of a Democratic Society. [Online]. Available:
http://www.dwatch.ca/democracy.html/. (Accessed date: September 23, 2010).
Economist Intelligence Unit. (2008). The Economist Intelligence Unit's Index of Democracy
2008.[Online]. Available: http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf /.
(Accessed date: September 23, 2010).
Clift, Steven. (2002). Future of E-Democracy - The 50 Year Plan . [Online]. Available: http://
www.publicus.net/articles/future.html/. (Accessed date: September 29, 2010).
Constitution of Thailand. (2007). Constitution of Thailand (2007). [Online]. Available:
http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Thailand_(2007)/. (Accessed date: September 30,
2010).
Government, Royal Thai. (2008). Government report, December 30, 2008-December 30, 2009.
Bangkok: Office of the Prime Minister.
Heeks, Richard. (2008). eGovernment for Development. [Online]. Available:
http://www.egov4dev.org/success/evaluation//. (Accessed date: September 30, 2010).
Jayasena, G.N. and Karunaratna, D.D. (2007, November 18-19). Towards an Enabling Framework for
eDemocracy through the Integration of Citizen Participation along the Spatial Dimension
Using Free and Open Source Technologies. Proceedings of the 24th South East Asia
Regional Computer Conference, Bangkok, Thailand, p. 14.3.
Kranich, N. (2003). Libraries: the information commons of civil society, in Schuler, D. (Ed.), Shaping
the Network Society: Massachusetts: MIT Press.
Krisdika. (2008). RULE ON MAINTENANCE OF OFFICIAL SECRETS, B.E. 2544 (2001).
[Online]. Available: http://web.krisdika.go.th/LawEng/5.pdf/. (Accessed date: September 23,
2010).
National Information Technology Committee Secretariat. (2003). Information Technology Policy
Framework 2001-2010 Thailand Vision Towards a Knowledge-Based Economy. Bangkok:
National Electronics and Computer Technology Center.
NORATUS, Thossaphol. (2010). Social Empowerment of Democratic Society through the
Internet. Bangkok: ICT for All Club.
MICT. (2009). The Second Thailand Information and Communication Technology (ICT)
Master Plan (2009-2013). [Online]. Available: http://www.mict.go.th/download/Master_Plan.pdf/.
(Accessed date: September 30, 2010).
Odi.org.uk. (2007). World Governance Survey Thailand. [Online]. Available:
http://www.odi.org.uk/work/projects/00-07-world-governance-assessment/docs/thailand.pdf/.
(Accessed date: September 23, 2010).
Office of the National Economic and Social Development Board. (2006). Good Governance Strategy
for Sustainable Development of Thailand. Bangkok: Office of the National Economic and
Social Development Board.
OPDC. (2003). Royal Decree On Cirteria and Procedures for Good Governance, B.E.2546(2003).
[Online]. Available:
http://www.opdc.go.th/english/main/content_view.php?cat_id=3&content_id=20&page=3/.
(Accessed date: September 30, 2010).
Saxena, K.B.C. (2005). Towards Excellence in E-Governance. [Online]. Available:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KDPgra8EYQ8J:topics.developmentgate
way.org/egovernment/rc/filedownload.do%3FitemId%3D1038935+eGovernment+%2B+mean&cd=18&hl=th&ct=clnk&gl=th/. (Accessed date: September 30, 2010).
Wattanasiritham, Paiboon. (2010). The triangle that moves the mountain (adapted from Dr.
Prawase Wasi’s model). Bangkok : National Economic and Social Advisory Council.
Wankaew, Surichai. (2005). CIVIL-SOCIETY DISCOURSES AND DEMOCRATIZATION

[14]
The First International Conference on Human Rights in Southeast Asia, October 14-15, 2010, Bangkok, Kingdom of Thailand

IN THAILAND – THE CASE OF THE NATIONAL HEALTH REFORM MOVEMENT.
Robert Furlong (editor), Towards Good Society. Civil Society Actors, the State, and the
Business Class in Southeast Asia—Facilitators of or Impediments to a Strong,
Democratic, and Fair Society?, 56. Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung.
Wikipedia. (2010a). Worldwide Governance Indicators. [Online]. Available:
http://en.wikipedia.org/wiki/Worldwide_Governance_Indicators/. (Accessed date: September 23,
2010).
________. (2010b). E-democracy. [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/E-democracy/.
(Accessed date: September 23, 2010).
World Bank. (2010). Worldwide Governance Indicators: Country Data Report for THAILAND,
1996-2009. [Online]. Available: http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/c213.pdf/. (Accessed
date: September 23, 2010).

Biography:
Thossaphol NORATUS is an independent scholar and coordinator of the Information and
Communication Technology for All Organization (ICT for All), Kingdom of Thailand. That is a nonprofit organization run in the civil sector and strives to reduce the Digital Divide as much as it can.
Our determination is 'Reach The Unreached And Bridge The Digital Divide'. Contact us at P.O. Box 2,
Ratchatewi, Bangkok, 10401 Kingdom of Thailand. E-Mail: thossaphol@ictforall.org, website:
www.ictforall.org

[15]
The First International Conference on Human Rights in Southeast Asia, October 14-15, 2010, Bangkok, Kingdom of Thailand

-1-

บทบาทของอินเทอรเน็ตกับการเสริมสรางพลังทางสังคมประชาธิปไตย
Social Empowerment of Democratic Society through the Internet
ทศพนธ นรทัศน
Thossaphol NORATUS
นักวิชาการอิสระ
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (ICT for All Club)
thossaphol@ictforall.org

บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอถึงบทบาทของอินเทอรเน็ตในฐานะเครื่องมือที่ใชในการเสริมสรางพลังทางสังคม
ประชาธิปไตย โดยการเสริมสรางพลังอํานาจ ศักยภาพและความสามารถแกประชาชนดวยความรูสึก หรือสํานึกใน
ความสามารถและสมรรถนะสวนบุคคล ในอันที่จะสามารถเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและนโยบาย
สาธารณะทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม มีสํานึกของความเปนพลเมือง โดยรัฐจะตองอํานวย
ความสะดวกใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในทางการเมือง และการปกครองไดอยางแทจริง ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ผานทางเว็บไซต เครือขายสังคมออนไลน จดหมายอิเล็กทรอนิกส กระดานสนทนา เว็บบล็อก ระบบ
โหวต ในขณะเดียวกันรัฐจะตองเรงขยายโครงสรางพื้นฐานในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง ดวยราคาคาใช
บริการที่เหมาะสม เพื่อใหประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดอยางเทาเทียมกัน และรัฐจะตอง
รณรงค ใ ห ป ระชาชนใช อิ น เทอร เ น็ ต และสารสนเทศอย า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ จ ารณญาณและรู เ ท า ทั น
กอใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม ซึ่งจะกอเกิดนวัตกรรมประชาธิปไตยอันเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงที่จะนําไปสูสังคมที่มีคุณภาพและสันติสุขยั่งยืนสถาพร
คําสําคัญ: นวัตกรรมประชาธิปไตย; การเสริมสรางพลังทางสังคม; สังคมประชาธิปไตย; ธรรมาภิบาล;
อินเทอรเน็ต; คุณภาพสังคมไทย
ABSTRACT
This paper examines the role of the Internet as an effective tool for social empowerment in democratic society. It aims
to find ways to raise the citizen’s awareness of their civil and personal rights, liberties and freedoms that they want to become
truly and actively involved in politics to the extent that they finally realize the potentials and powers to influence and direct the
public policies on social, economic, political and cultural development, and to conduct audit to ensure that the administration of
the country is in accordance with the principles of good governance. IT applications such as website, social networking sites,
e-Mail, Web board, Blog, Vote systems are excellent venues and channels for expression and exchange of political views.
However, they can be successfully utilized for the benefits of individuals and all members of the society only when freedom of
expression is fully recognized under the Constitution. The state should therefore expand the ICT infrastructure to make available
the low-cost high-speed and wireless Internet services in all areas, and at the same time encourage people from all walks of life to
acquire ICT literacy and use the Internet in an ethical and considerate manner. This leads to benefits for themselves and society as
a whole and lead to democracy innovations as an important tool to change Thai society to high social qualities, peace and prosperity.

KEY WORDS: Democracy Innovations; Social Empowerment; Democratic Society; Good governance; Internet; Thai Social Quality
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา ครั้งที่ 12 ประจําป 2553 เรื่อง “คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตยไทย” (Social Quality and Quality of Thai Democracy)
ระหวางวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร
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1. บทนํา
การเกิดขึ้นของเครือขายอินเทอรเน็ตครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2512 และการเติบโตอยางตอเนื่อง
ของอินเทอรเน็ตไดสงผลกระทบอยางมากมายในทุกวงการและทุกประเทศทั่วโลก (ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2550:1)
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ เซอรทิโมที จอหน เบอรเนิรส-ลี (Sir Timothy John Berners-Lee) ไดสรางเว็บไซตขึ้นเมื่อ
เดือนมีนาคม ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) ทําใหพรมแดนทางภูมิศาสตรดอยความสําคัญลง กอใหเกิดรัฐไซเบอร(Cyber
State) ขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธกับรัฐชาติ (Nation State) และรัฐบรรษัท (Corporate State) ที่มีอยูเดิม (ณรงคชัย
อัครเศรณี, 2552) อินเทอรเน็ตจึงมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง แตประชากรโลกก็สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยี สารสนเทศและความรูในระดับที่
แตกตางกัน หรื อเกิด ความเหลื่ อมล้ํ ากัน จนสงผลตอวิถีคิด การมีสว นรวมทางการเมือง และคุ ณภาพชีวิตของ
ประชากรอยางชัดเจน
แมอินเทอรเน็ตจะไมใชสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานี้ แตเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอสังคม ตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน
และขึ้นอยูกับวา เราจะหาประโยชนจากอินเทอรเน็ตไดอยางไร (พงษทิพย เทศะภู, 2553) การเขาถึงอินเทอรเน็ตทํา
ใหประชาชนในกลุมที่เขาถึงอินเทอรเน็ตได สามารถรับทราบขอมูลขาวสารในเชิงลึกไดมากกวาประชาชนกลุมที่
ไมสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได นอกจากนี้อินเทอรเน็ตยังเปดโอกาสใหประชาชนสามารถใชเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นไดอยางเสรี ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ เพียรรีรา (Pererira, 2008) ที่วาสิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล ถือเปนสี่เสาหลักของโครงสราง
ทางสังคมทุกระดับ การที่รัฐธรรมนูญของแตละประเทศไดมีบทบัญญัติเพื่อรับรองสิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาล จึงเปนเสมือนหนึ่งเสนเลือดหลักที่คอยหลอเลี้ยงใหการปกครองรัฐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
หรือกลาวใหเขาใจโดยงายก็คือ ยิ่งรัฐมีสิ่งเหลานี้มากเทาไหร ก็จะเปนรัฐที่มีสุขภาพดี (Healthy State) มากเทานั้น

2. บทบาทของอินเทอรเน็ต
อินเทอรเน็ต คือ เครือขายคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุดและมีผูใชมากที่สุดในโลก อินเทอรเน็ตเปนตัวอยางที่ดี
ที่สุดของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) โดยมีองคประกอบสําคัญ 2 สวน คือ สวนที่หนึ่ง
เป น เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น ทั่ ว โลก ส ว นที่ ส องเป น สารสนเทศ หรื อ ข อ มู ล ที่ เ ก็ บ ไว ใ นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรทั้งหลายในเครือขาย จากคอมพิวเตอรเครื่องใดเครื่องหนึ่งก็สามารถเปดดูขอมูลจากคอมพิวเตอรเครื่อง
อื่นไดทั้งเครือขาย นั่นคือ อินเทอรเน็ตชวยยอโลกทั้งใบใหมาอยูในฝามือของเรา หรืออินเทอรเน็ตทําใหเราสามารถ
เรียกหาขอมูลไดดวยปลายนิ้ว (Information at Your Finger Tip) (ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2550:14)
แตอยางไรก็ตาม ประชากรโลกยังสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยี สารสนเทศและความรูใน
ระดับที่แตกตางกัน หรือเกิดความเหลื่อมล้ํากันจนสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชากรอยางชัดเจน เชนเดียวกับกรณี
ปญหาความยากจน จึงมีความพยายามขององคกรตางๆ ในระดับสากล ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (Digital Divide) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรและความเป นประชาธิ ปไตยของประเทศใหสู งขึ้น เพราะอิ นเทอรเน็ตเปนเครื่องมือและชองทางให
ประชาชนสามารถใชสิทธิ เสรีภาพ และมีสวนรวมทางการเมืองไดอยางสะดวกและปราศจากการแทรกแซง หรือชี้นํา
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อินเทอรเน็ตไดเติบโตอยางกาวกระโดด โดยทั่วโลกมีผูเขาถึงอินเทอรเน็ตประมาณ รอยละ 28.7 ซึ่งมีอัตรา
การเติบโตจากป พ.ศ. 2543 สูงถึงรอยละ 444.8
ทวีป/ภูมิภาค

แอฟริกา
เอเชีย
ยุโรป
ตะวันออกกลาง
อเมริกาเหนือ
ลาตินอเมริกา/กลุม
ประเทศแถบคาบสมุทร
แคริเบียน
โอเชียเนีย/ออสเตรเลีย
รวมทั่วโลก

ประชากร
(ประมาณการณป
2553)

จํานวนผูใช
อินเทอรเน็ต
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2553
110,931,700
825,094,396
475,069,448
63,240,946
266,224,500
204,689,836

รอยละของผูใช
อินเทอรเน็ต

อัตราการเติบโต
(2543-2553)
(รอยละ)

1,013,779,050
3,834,792,852
813,319,511
212,336,924
344,124,450
592,556,972

จํานวนผูใช
อินเทอรเน็ต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
4,514,400
114,304,000
105,096,093
3,284,800
108,096,800
18,068,919

รอยละของ
ผูใชจาก
ตารางนี้

10.9
21.5
58.4
29.8
77.4
34.5

2,357.3
621.8
352.0
1,825.3
146.3
1,032.8

5.6
42.0
24.2
3.2
13.5
10.4

34,700,201
6,845,609,960

7,620,480
360,985,492

21,263,990
1,966,514,816

61.3
28.7

179.0
444.8

1.1
100.0

ตารางที่ 1 แสดงสถิติจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกi
ที่มา: Internet World Stats. (2010). World Internet Users and Population Stats. [Online].
Available: http://www.internetworldstats.com/stats.htm/. (Access date: September 23, 2010).

สําหรับประเทศไทย แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ.
2552-2556 ไดมีมาตรการและการดําเนินการใหประชาชนเขาถึง และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตไดรอยละ 50 ของประชาชนทั้งประเทศภายในป พ.ศ. 2556 โดย
รัฐบาลไดพยายามผลักดันแกไขความเหลื่อมล้ําในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตผานโครงการสําคัญ เชน
โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชนใหครบทุกจังหวัด อําเภอ ตําบล เพื่อใหบริการประชาชนในการคนหา
ขอมูลขาวสารจากคอมพิวเตอร และใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม การสรางกลไกในการแขงขันใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหประชาชนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในราคาที่เปนธรรม ทําใหในป พ.ศ. 2552 จากขอมูลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พบวา มีประชาชนที่ใชคอมพิวเตอร เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 29.3 จากรอยละ 28.2 ในป พ.ศ. 2551 มีจํานวน
ครัวเรือนที่ใชบรอดแบนดอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นเปน 1.81 ลานครัวเรือน (รอยละ 9.50) จาก 1.58 ลานครัวเรือน
(รอยละ 8.64) และมีประชากรอายุ ตั้งแต 6 ปขึ้นไปใชอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นเปน 12.34 ลานคน (รอยละ 20.12) จาก
10.34 ลานคน (รอยละ 18.16) เมื่อป พ.ศ. 2551 (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2553: 147)
แสดงใหเห็นวาประเทศไทยกําลังเผชิญกับความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลอยางรุนแรง แมวาจะมีแนวโนมของผู
ที่เขาถึงอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น แตก็ยังอยูในอัตราที่ต่ํา สวนใหญจะเปนผูที่อาศัยอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ภาคกลาง สําหรับตางจังหวัดสวนใหญจะอยูในเขตเทศบาล แตอยางไรก็ตามหากรัฐสามารถผลักดันใหมีการขยาย
โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่ 3 (Third Generation Mobile Network: 3G) ใหเกิดขึ้นได ก็จะทําใหประชาชนทั่ว
ประเทศสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดมากขึ้นอยางแนนอน
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3. การเสริมสรางพลังทางสังคมประชาธิปไตย
3.1 ความหมายของการเสริมสรางพลังทางสังคม
สถาบั น พระปกเกล า ให ค วามหมายของคํ า ว า “การเสริ ม สร า งพลั ง ทางสั ง คม” หรื อ “Social
Empowerment” ไวใน 2 ความหมาย คือ (1) การเสริมพลังอํานาจแกประชาชนดวยความรูสึก หรือสํานึกใน
ความสามารถและสมรรถนะสวนบุคคลโดยสามารถเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและนโยบายสาธารณะ
ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมให “ประชาชน” พัฒนาไปสูความเปน “พลเมือง” ที่
มีศักยภาพและสรางความเปนธรรม ใหกับสังคมไดอยางยั่งยืนสถาพร (สถาบันพระปกเกลา, 2553ก: 2) และ (2) การ
เสริมสรางศักยภาพและความสามารถของประชาชนในการเขาไปมีสวนรวมในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรม เปนการเสริมสรางความสามารถใหเขาถึงมิติอื่นๆ ของคุณภาพสังคม (สถาบันพระปกเกลา, 2553ข: 3)
คราฟ (Kraft, 2003:35) ใหความหมายของคําวา “การเสริมสรางพลังทางสังคม” คือ กระบวนที่ให
อํานาจกลับคืนแกประชาชน เปนอํานาจที่จะมีผลตอชีวิ ตความเปนอยู และมีอิทธิพ ลสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเขา
ประชาชนจะใชอํานาจดังกลาวในการตอตานการถูกกดขี่ บีบบังคับ และผลักดันมันออกไป และการใชอํานาจที่
ไดมานั้น เพื่อการมีสวนรวม สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน อํานาจดังกลาวไมใชอํานาจสั่งการ หรือการมีอํานาจ
เหนือกวา แตคืออํานาจที่จะเปน หรืออํานาจที่จะทํา (Power to be and to do) นั้นคือ ประชาชนจะตองตะหนักรูถึง
สิทธิ หนาที่ของตนเองตามกฎหมาย และเรียนรูที่จะใชสิทธิ หนาที่นั้น
ดังนั้น “การเสริมสรางพลังทางสังคม” จึงมีความหมายถึง “การเสริมสรางพลังอํานาจ ศักยภาพและ
ความสามารถแกประชาชนดวยความรูสึก หรือสํานึกในความสามารถและสมรรถนะสวนบุคคล ในอันที่จะสามารถ
เขาไปมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและนโยบายสาธารณะทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม มี
สํานึกของความเปนพลเมือง โดยรัฐจะตองอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในทาง
การเมือง และการปกครองไดอยางแทจริง”
3.2 สังคมประชาธิปไตย
หัวใจหลักสําคัญยิ่งของระบอบประชาธิปไตย คือ การยอมรับวา “อํานาจเปนของประชาชน” ซึ่งเปน
เรื่องจิตสํานึกของปจเจกบุคคลตอการรูจัก เขาใจศักดิ์ศรีคุณคาของตนเอง (เดช พุมคชา, 2553: 5) ประชาธิปไตย จึง
เปนแนวคิดที่เชื่อวาประชาชนมีสิทธิที่จะปกครองตนเอง ดังสุนทรพจนของประธานาธิบดีอับราฮัม ลิงคอลน
(Abraham Lincoln - 1861-1865) ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกาที่วา "การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน และไมมีวันตายไปจากโลกนี้" "Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth" นั่นคืออํานาจในการ
ปกครองประเทศจะตองมาจากประชาชนหรือไดรับความยินยอมจากประชาชน (ทศพนธ นรทัศน, 2551)
แมวาประเทศสวนใหญในโลกเปนประเทศประชาธิปไตย แตบางประเทศก็เปนประชาธิปไตยเพียงใน
นาม บางประเทศเปนประชาธิปไตยที่ไมมีเสรีภาพ หรือประชาธิปไตยครึ่งใบ บางประเทศเปนประชาธิปไตยเชิงเสรี
และบางประเทศก็พัฒนาไปเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ที่ประชาชนรูสึกวาเปนเจาของรัฐบาล และมีกิจกรรม
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ทางการเมืองอยางสม่ําเสมอ ในอดีตที่ผานมาสังคมไทยก็เฉกเชนเดียวกับหลายประเทศในโลกที่นําการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยมาใช นั่นคือ เมื่ออํานาจตกไปอยูกับนักการเมืองที่สวนใหญใชเงินซื้อเสียงเขาสูการเมืองแลว
นักการเมืองเหลานั้น กลับใชอํานาจนั้นไปเพื่อแสวงหาผลประโยชนแกตนเองและพวกพองทั้งที่ชัดแจง และไมชัด
แจง โดยประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยอยางแทจริงไมสามารถทําอะไรได
แตเมื่อโลกไดกาวเขาสูโลกาภิวัตน หรือยุคที่ความลับไมอาจมีในโลกไดตอไปอีกแลว นักการเมืองไม
สามารถปกปดพฤติกรรมที่ไมดีของตน จากประชาชนในฐานะเจาของประเทศที่แทจริง ประชาชนไทยในวันนี้ จึง
เริ่มตื่นตัวทางการเมืองและเกิดสํานึกสาธารณะในอันที่จะไมใหนักการเมืองที่ไมดีสามารถบริหารบานเมืองได
ตามใจชอบอีกตอไป ดังที่ประธานาธิบดีอับราฮัม ลิงคอลน ไดกลาวไววา "คุณอาจจะหลอกคนทุกคนไดในบางเวลา
คุณอาจจะหลอกคนบางคนไดตลอดเวลา แตคุณไมสามารถหลอกคนทุกคนไดตลอดเวลา"
การมีสวนรวมทางการเมืองของภาคประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย จึงเปนมากกวาการออกไปใช
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล ในเว็ บ ไซต เ ดโมแครซี่ ว อร ท (DemocracyWatch,2004) ที่ ร ะบุ ว า
“ประชาธิปไตย” คือ สังคมที่ประชาชนซึ่งบรรลุนิติภาวะ มีความงายตอการเขาถึง มีความคิดเห็นที่เสนอออกไปมี
ความหมาย มีวิถีทางที่มีประสิทธิภาพในการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ หรือการดําเนินการใดๆ การ
มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง ที่อาจจะไปขัดตอสิทธิมนุษยชน (Fundamental human
rights) หรือสอไปในทางไมสุจริต (Dishonest) ขัดตอจริยธรรม (Unethical) ไมยุติธรรม (Unfair) ปดบังซอนเรน
(Secretive) ไมมีประสิทธิภาพ (Inefficient) ไมเปนตัวแทนที่แทจริง (Unrepresentative) ขาดการตอบสนองตอขอ
เรียกรอง (Unresponsive) หรือ ขาดความรับผิดชอบ (Irresponsible) ดังนั้น ทุกองคการในสังคม คือ ความเปน
เจาของโดยพลเมือง (Citizen-owned) การควบคุมโดยพลเมือง (Citizen-controlled) และขับเคลื่อนโดยพลเมือง
(Citizen-driven) และปจเจกชน และองคการในสังคม จะตองมีจิตสํานึกในหนาที่ซึ่งเปนสิ่งที่ลึกซึ้งกวาความ
รับผิดชอบทั่วๆไป(Accountable) ตอการกระทําที่ไมถูกตอง
ระบบการเลือกตั้ง จึงเปนเพียงสวนหนึ่งของประชาธิปไตย ไมไดแปลวามีการเลือกตั้งแลวถือวาเปน
ประชาธิปไตยเสมอไป หากประชาชนตองการจะตรวจสอบวา สภาพการเมืองในตอนไหนเปนประชาธิปไตยที่
แทจริง ประชาธิปไตยที่มีชีวิตจริง หรือไม ตองพิจารณาวาสภาพการเมืองในขณะนั้น ประกอบไปดวยสภาวะความ
เปนประชาธิปไตยอยางนอย 6 ประการ (Cavanagh and Mander, 2004 ; วิทยากร เชียงกูล, 2551: 36-37) คือ 1) การ
เลือกตั้งผูแทนจะตองเปนอิสระและยุติธรรม 2) ตองมีระบบการตรวจสอบถวงดุลอํานาจที่ดี 3) การบริหาร
บานเมืองจะตองโปรงใส มีความรับผิดชอบที่ผูกพันกับผลกระทบภายหลังอยางมีเหตุผลอธิบายได (Accountability)
และเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวม 4) มีรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ที่มุงประโยชนคนสวนใหญ
อยางเสมอภาค 5) สื่อมวลชนและองคกรประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ เปนอิสระ มีศักดิ์ศรี และเขมแข็ง ประชาชนมี
จิตสํานึกความเปนพลเมือง และมีสวนรวมในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็น การสมาคม การชุมนุม
การทําประชาพิจารณ (เปดอภิปรายความคิดเห็นประชาชนเรื่องกฎหมายและโครงการตางๆ) และการลงประชามติ
วา ประชาชนจะรับมือ หรือไมในเรื่องสําคัญ ตลอดจนประชาชนสามารถใชสิทธิ์ในการเขาชื่อถอดถอน ผูแทนที่มี
พฤติกรรมโกง หรือเสื่อมเสียอื่นๆ ไดโดยไมเสี่ยงตอการคุกคามจากอํานาจรัฐ และ 6) มีการกระจายการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูประชาชนอยางเปนธรรม ทําใหเกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสังคม (เสรีภาพ และความ
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เสมอภาค ทางศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข ฐานะทางสังคม) และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมที่
มั่นคงสม่ําเสมอ
แตบทเรียนจากประวัติศาสตรสอนมนุษยชาติวา กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยที่แทจริงในโลก
มิสามารถเกิดขึ้นได ตราบใดที่นักการเมืองยังคิดผูกขาดอํานาจอยูที่ตน หรืออํานาจพรรคเสียงขางมาก ประชาชน
มิไดเปนเจาของอํานาจอยางแทจริง (กองบรรณาธิการไทยโพสต, 2547)
พื้นฐานสําคัญประการหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย ก็คือ การบริการจัดการดวยหลักธรรมมาภิบาล
การสรางธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ระบุวาธรรมาภิบาลมีองคประกอบ 6 ประการ คือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลัก
ความโปรงใส (3) หลักการมีสวนรวม (4) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได (5) หลักความคุมคา และ (6) หลัก
คุณธรรม (กรมนักเรียนนายเรืออากาศ, 2553) โดยธรรมาภิบาลมีความสัมพันธที่เชื่อมโยงโดยตรงกับความเปน
ประชาธิปไตย โดยมีผลการศึกษาที่บงชี้และยอมรับในระดับสากลวาประเทศที่มีการบริหารการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่มั่นคงและมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น จะเสริมสรางใหธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นถึง 3 เทา และยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหเพิ่มสูงขึ้นอยางยั่งยืน ทั้งนี้ เนื่องจากผลการพัฒนาเศรษฐกิจที่สูงขึ้นสงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและกระบวนการทางสังคมโดยการกอใหเกิดชนชั้นกลางที่มีการศึกษาและมี
อิสระทางเศรษฐกิจจํานวนมากพอที่จะเปนฐานของประชาธิปไตย เกิดการตื่นตัวในสิทธิ หนาที่ ในขณะเดียวกัน
การพัฒนาเศรษฐกิจในระบบเปด เกิดคานิยมใหมๆ และเกิดการหมุนเวียนของขาวสาร และทุนแบบเปดจะทําให
การบริหารประเทศตองคํานึงถึงประโยชนของคนสวนใหญ การประพฤติปฏิบัติตนที่ไมถูกตองดีงามของผูบริหาร
และผูนําจะไมไดรับการยอมรับและถูกคัดคานจากคนสวนใหญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะเปนรากฐานให
ประชาธิปไตยยืนยาว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549: 6-7)
ดัชนีชี้วัดความเปนประชาธิปไตย ซึ่งจัดทําโดยอีโคโนมิสต อินเทลลิเจน ท ยูนิต (Economist
Intelligence Unit, 2008) เมื่อป พ.ศ. 2551 พบวาประเทศไทยอยูในลําดับที่ 54 (จาก 167 ประเทศ) ไดคะแนน 6.81
(จากคะแนนเต็ม 10) โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศประชาธิปไตยครึ่งใบ (Flawed democracy) และจากดัชนี
เสรีภาพโลก (World Liberty Index) เมื่อป พ.ศ. 2549 (State of world liberty, 2006) พบวาประเทศไทยอยูในลําดับ
ที่ 79 (จาก 159 ประเทศ) ไดคะแนนรวมเฉลี่ย 60.11 (จากคะแนนเต็ม 100) เมื่อพิจารณาเสรีภาพ ในแตละดานพบวา
คะแนนดานเสรีภาพทางเศรษฐกิจเฉลี่ย (Economic freedom average) 58.13 คะแนน อยูในลําดับที่ 51 คะแนนดาน
เสรีภาพจากภาครัฐและภาษีเฉลี่ย (Government size and taxation freedom average) 54.78 อยูในลําดับที่ 72
คะแนนดานเสรีภาพสวนบุคคลเฉลี่ย (Individual freedom average) 67.43 อยูในลําดับที่ 63
จากขอมูลดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาความเปนประชาธิปไตยของสังคมไทย ยังอยูในระดับที่
ดีกวาระดับปานกลางเล็กนอย
3.3 กระบวนการเสริมสรางพลังทางสังคมประชาธิปไตย
หัวใจของกระบวนการเสริมสรางพลังทางสังคมประชาธิปไตย ก็คือ “กระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน” ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) ที่วา “กระบวนการมีสวนรวม
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ของประชาชนเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น” จึงมี
บทบัญญัติรองรับไวโดยชัดแจงในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ สวนที่ 10 มาตรา 87 ที่บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน เชน
การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติ
และระดับทองถิ่น การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม
ของประชาชนในการตรวจสอบการใช อํ า นาจรั ฐ ทุ ก ระดั บ ในรู ป แบบองค ก รวิ ช าชี พ หรื อ ตามสาขาอาชี พ ที่
หลากหลายหรือรูปแบบอื่น การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการ
ดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ความตองการของชุมชนในพื้นที่ การสงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดใ ชสิทธิ
เลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
จากประสบการณลงพื้นที่สัมมนาภาคประชนในภาคตางๆ ของประเทศไทยระหวางเดือนกรกฎาคม –
กั น ยายน 2553
ของผู เ ขี ย น พบข อ เสนอแนะและแนวทางการปฏิ รูป การพัฒ นาสั ง คมไทยให เ ป น สั ง คม
ประชาธิปไตย ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมอยางแทจริง ซึ่งเสนอโดยผูแทนองคกรเครือขายภาคประชาชน
ในภาคสวนตางๆ ดังนี้
ปญหาการเมืองที่ยังไมเปนประชาธิปไตยที่แทจริง และนักการเมืองที่ไมมีคุณภาพคุณธรรม ไมมี
อุดมการณ
ขอเสนอในการปฏิรูป
• ควรใหขอมูล/ความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รง
เปนประมุขแบบรัฐสภา กับประชาชนใหมากขึ้น เพื่อจะไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวาง เพราะ
ประชาธิปไตยที่แทจริงจะตองเกิดขึ้นโดยประชาชนและเพื่อประชาชน
• รัฐควรมีกลไกและมาตรการที่สามารถปองกัน การซื้อสิทธิขายเสียงเพื่อเขาสูตําแหนงทางการเมือง
ตั้งตั้งแตระดับผูใหญบาน ถึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เพื่อใหไดนักการเมืองที่มีคุณภาพ
• การปกครองทองถิ่นยังไมเปนประชาธิปไตยเพียงพอที่จะรวมพัฒนาประเทศอยางแทจริง ผูนําบางสวน
ในการองคกรปกครองทองถิ่นยังขาดศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มองประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม
• การปฏิรูปคุณภาพของนักการเมืองใหเปนนักการเมืองที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมทางการเมือง
มีคุณภาพ และอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง
• จะตองสรางกลไกพิเศษปองกันการซื้อสิทธิ์ ขายเสียงดวยเงิน หรืออามิสสินจางทุกรูปแบบ ในการหา
เสียงเลือกตั้งทุกระดับ เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปดวยความโปรงใสยุติธรรม นักการเมืองที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาแลว
ควรจะตองถูกตรวจสอบประวัติยอนหลังอยางละเอียดกอนที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
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• ควรออกกฎหมายที่มีบทลงโทษนักการเมืองที่ไมมีคุณธรรมอยางชัดแจง หรือมีประวัติที่ในทางเสื่อม
เสีย เชน ไมใหสมัครรับเลือกตั้งตามระยะเวลาที่กําหนดการบังคับใชกฎหมายกับนักการเมืองตองเปนไปโดยเสมอภาค
• รัฐจะตองสงเสริมประชาธิปไตยในมิติของวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมประชาธิปไตยมากขึ้น
ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด ตัดสินใจ และบริหารกิจการสาธารณะ
ขอเสนอในการปฏิรูป
• หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่เปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานตางๆ ขององคกร เชน การพิจารณาแผนงาน โครงการที่จะดําเนินการในทองถิ่น
• หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ
นําไปปฏิบัติอยางแทจริง โดยควรมีบทบัญญัติใหหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดรับเรื่องจาก
ประชาชนแล ว ต องรี บปฏิ บั ติ ภายใน 7 วั น หากไม ปฏิ บั ติ จะต องแจ งเหตุ ผลให ทราบโดยเร็ ว หากไม ปฏิ บั ติ ตาม
บทบัญญัตินี้ ถือวามีความผิด ตองไดรับการลงโทษตามที่กําหนดไว

4. ความสําคัญของอินเทอรเน็ตตอการเสริมสรางพลังทางสังคมประชาธิปไตย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนึ่งในเครื่องมือสําคัญตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม
ภาคประชาชนในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําใหเกิดสภาพในการแสดงความคิดเห็น
และแนวคิดอันหลากหลายอันเปนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย (Democratic Pluralism) การปลอดจากอํานาจ
ปกครองทางการเมือง (Bureaucratic Control) เกิดการกระจายอํานาจ (Decentralization) เพิ่มโอกาสใหสาธารณะ
และชุมชนไดมีอํานาจในการบริหารจัดการและควบคุมชีวิตตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองมากขึ้น (สถาบันวิจัยและ
ใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551: 193)
อินเทอรเน็ตเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารที่ใหญที่สุดในโลก จึงมีบทบาทสําคัญในฐานะ
เครื่องมือทําใหประชาชนสามารถมีสวนรวมทางการเมือง และการปกครอง ผานทางเว็บไซต เครือขายสังคม
ออนไลน จดหมายอิเล็กทรอนิกส กระดานสนทนา เว็บบล็อก ระบบโหวต ฯลฯ ที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดทุกที่
ทุกเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเว็บไซตไดเปลี่ยนจากยุคเว็บ 1.0 (เว็บที่แสดงเนื้อหาใหผูใชอานไดเพียงอยางเดียว)
มาเปนยุคเว็บ 2.0 (เว็บไซตที่เปดโอกาสใหผูใชสามารถสรางเนื้อหาเองได เชน การเขียนกระทู โพสขอความ
รูปภาพ วีดิทัศน เขียนบล็อก ฯลฯ ) ทําใหผูใชอินเทอรเน็ตมีสวนรวมในการสรางเนื้อหา รวมแสดงความคิดเห็น
ผานเว็บไซตไดอยางเสรี ซึ่งเปนรากฐานของการเสริมสรางพลังทางสังคมประชาธิปไตย ดังนี้
1) ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้น จะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ
ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล
2) ประชาชนสามารถไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส วนท องถิ่ น ก อนการอนุ ญาตหรื อการดํ าเนิ นโครงการหรื อกิ จ กรรมใดที่ อาจมี ผลกระทบต อคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตน หรือชุมชนทองถิ่น และมีสวนรวม
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ในการแสดงความคิดเห็นของตนอยางอิสระตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว
3) รัฐใชเว็บไซตเปนเครื่องมือในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึง เกี่ยวกับการ
วางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง การกําหนด
เขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎหมายที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน
4) ประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาจากหนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ภายในเวลาอันรวดเร็ว
5) ประชาชนสามารถติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ ผานทางเว็บไซต หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส
6) การรวมกลุมเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ผานเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน เชน เฟซบุก
(Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) ไฮ5 (Hi5) ฯลฯ โดยไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย
7) การรวมกลุมกันเปนเครือขายสังคมออนไลน เชน เฟซบุก ทวิตเตอร ไฮ5 ฯลฯ เพื่อทํากิจกรรมที่
สรางสรรครวมกัน เชน เครือขายตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชันภาคประชาชน เครือขายปาชุมชน เครือขายตอดาน
ยาเสพติด เครือขายเด็กและเยาวชน เครือขายผูสูงอายุ เปนตน
แตเมื่อพิจารณาจากการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเครือขายอินเทอรเน็ตในชุมชน/หมูบาน ของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ (2553: 37) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 พบวา ประชาชน รอยละ 54.0 ตอบวามีใชเพียงพอ รอยละ 46.0
ตอบวามีใชไมเพียงพอ เนื่องจากในหมูบานไมมีโครงขายอินเทอรเน็ต โครงการไมทั่วถึง โครงขายไมครอบคลุม
ขยายพื้นที่การสงสัญญาณไมทั่วถึง สัญญาณออนมาก/หลุดบอย และควรมีศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชน/การให
ความรูการใชอินเทอรเน็ต โดยเมื่อพิจารณาในระดับภาค พบวา ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 60.7
ตอบวามีเครือขายอินเทอรเน็ตใชไมเพียงพอในสัดสวนที่สูงกวาภาคอื่น รองลงมา ไดแก ภาคใต (รอยละ 47.4)
ภาคเหนือ (รอยละ 46.0) ภาคกลางไมรวมกรุงเทพมหานคร (รอยละ 38.0) และกรุงเทพมหานคร (รอยละ 16.0)
ความเพียงพอของการใช
เครือขายอินเตอรเน็ต
ในชุมชน/หมูบาน
รวม
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
ในเขตเทศบาล
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
นอกเขตเทศบาล
เพียงพอ
ไมเพียงพอ

ทั่วประเทศ

กทม.

100
54.0
46.0
100
81.4
18.6
100
41.2
58.8

100
84.0
16.0
100
84.0
16.0
-

กลาง
(ไมรวม กทม.)
100
62.2
38.0
100
81.6
18.4
100
51.7
48.3

ภาค
เหนือ
100
54.0
46.0
100
81.7
18.3
100
46.2
53.8

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
100
39.3
60.7
100
76.9
23.1
100
31.9
68.1

ใต
100
52.6
47.4
100
79.7
20.3
100
43.1
56.9

ตารางที่ 2 แสดงรอยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับเครือขายอินเทอรเน็ต
ในชุมชน/หมูบานเปนรายภาคและเขตการปกครอง
ที่มา: สํานักสถิติแหงชาติ. (2553).รายงานการสํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชน พ.ศ. 2553.กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร. หนา 37.
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แสดงใหเห็นวาประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในตางจังหวัด นอกเขตเทศบาล มีปญหาดานการเขาถึง
อินเทอรเน็ต ซึ่งรัฐจะตองดําเนินการแกไขตอไป เพราะอินเทอรเน็ตถือเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางพลัง
ทางสังคมประชาธิปไตย

5. ประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส (e-Democracy)
คลิฟท (Clift, S., 2004; Wikipedia, 2010) ไดใหความหมายของคําวา “ประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส
(e-Democracy)” วาเปนการรวมระหวางคําวา อิเล็กทรอนิกส (Electronic) กับประชาธิปไตย (Democracy) หมายถึง
การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และกลยุ ท ธ ในทางการเมื อ งและกระบวนการปกครอง
นักประชาธิปไตย (Democratic actors) และภาคสวนที่เกี่ยวของตามบริบทของความหมายนี้ ไดแก รัฐบาล
นักการเมือง สื่อ องคกรทางการเมือง และพลเมือง/ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส มีจุดมุงหมายเพื่อขยายการมีสวนรวมของภาคประชาชนผานอินเทอรเน็ต
อุ ป กรณ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ และเทคโนโลยี ต า งๆ ซึ่ ง จะทํ า ให ป ระชาชนสามารถเข า มามี ส ว นร ว มได ม ากขึ้ น
ประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกสในแนวคิดใหม จึงมีกุญแจสําคัญอยูที่การ “เขาถึง” กระบวนการประชาธิปไตย ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ประชาชนจะมีความตั้งใจที่จะใชเว็บไซตเปนเครื่องมือในการสนับสนุนนักการเมืองที่ตนเอง
ชื่นชอบ (Wikipedia, 2010: Ibid.)
ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน (2553) ไดใหความหมายของ “e-Democracy” หรือ “ประชาธิปไตย
สมัยเน็ต” หมายถึง การใชอินเทอรเน็ตสงเสริมประชาธิปไตย ตัวอยางเว็บไซตอีเดโมแครซี่ เชน เว็บไซต
www.edemocracy.org ซึ่งมีการเสนอหลักการประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส ตั้งแต พ.ศ. 2539 และมีการจัดประชุม
นานาชาติ เรื่ อ งประชาธิ ป ไตยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ มื่ อ พ.ศ. 2541 เว็ บ ไซต www.eDemocracy.gov.uk มี โ ครงการ
ประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกสระดับทองถิ่น เชน การติดตอนักการเมืองทางเน็ต ประกาศสัมมนาประชาธิปไตย
อิเล็กทรอนิกส ประกาศวิชาประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส ประกาศขาวประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต
www.e-democracy.org มีเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มีจุดเชื่อมตอไปยังผูสมัคร ขาวการเลือกตั้ง
การทํ า นายผล เป น ต น ทั้ ง นี้ ค าดว า แนวโน ม ประชาธิ ป ไตยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส น า จะมี โ ครงการประชาธิ ป ไตย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศไทย
มนู อรดีดลเชษฐ (2550: 2-3) ไดกลาวถึง e-Democracy และ e-Parliament ไวในแนวทางการใชไอซีทีใน
การดําเนินงานของรัฐสภา และไอซีทีในกระบวนการประชาธิปไตย มีรายละเอียดดังนี้
e-Democracy และ e-Parliament หมายถึงเรื่องเดียวกัน กลาวคือ เปนแนวคิดการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย เป น การส ง เสริ ม การพั ฒ นาระบอบประชาธิ ป ไตยที่ สํ า คั ญ อี ก รู ป แบบหนึ่ ง การบริ ก ารอาจ
ประกอบดวยหัวขอหลักๆ เชน
1) ใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางสงเสริมประชาธิปไตย ดวยการสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม
ดวยการจัดสรางเว็บไซตใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในประเด็นสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับสาธารณประโยชน
รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการรางกฎหมายตางๆ
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2) อาศัยเว็บไซตสําหรับการใหขาวสารดานประชาธิปไตยแกประชาชน เชน ขาว และรายละเอียด
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนการใหความรูดานที่เกี่ยวกับประเด็นสําคัญๆ ของ
บานเมือง เชน เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ เรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และอื่นๆ
3) ใหประชาชนสามารถรองเรียนเรื่องความไมเปนธรรมทั้งหลาย ทั้งเรื่องการปฏิบัติจากเจาหนาที่
ของรัฐ ปญหาจากการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และความไมเปนธรรมจากขอกฎหมายตางๆ เพื่อใหฝาย
นิติบัญญัติไดรับรู และหาทางแกไข
4) เพื่อลดชองวางระหวางฝ ายนิติบั ญญัติกับประชาชน เรื่องที่เกี่ยวกับปญหาการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ทําใหตัวแทนของประชาชนกลุมตางๆ ไดใกลชิดกับประชาชนทั่วประเทศ และรับรูปญหา
ของชุมชนอยางถูกตองและทันตอเหตุการณ
5) เพื่อใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของตนเองภายใตรัฐธรรมนูญ รวมทั้งให
ความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และขอปฏิบัติตางๆ
ในความเขาใจของประชาชนโดยทั่วไป อาจเขาใจวา e-Parliament มีความหมายแคบกวา
e-Democracy โดย e-Parliament อาจหมายถึง การสงเสริมประชาธิปไตยภายใตบทบาทของรัฐสภา ซึ่งเนนดานการ
ออกกฎหมาย และ e-Democracy อาจเปนการบริการประชาชนที่ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ครอบคลุมมากกวา แตแทที่จริงแลว คําทั้งสองมักจะหมายถึงสิ่งเดียวกัน คือ
การใหบริการและสงเสริมใหประชาชน ใหมีโอกาสใชสิทธิของตนภายใตรัฐธรรมนูญ ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่จะรับรูขาวสารที่เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ใหรูสิทธิและหนาที่ของตนให
สามารถแสดงความคิดเห็น และอื่นๆ โดยการบริการนี้ อาจจัดทําขึ้นโดยรัฐบาล หรือฝายนิติบัญญัติ หรือแมแต
องคกรอิสระที่ตองการสงเสริมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบบ e-Democracy และ e-Parliament ยังอาจใชเปนเวทีสําหรับการเจรจาหาขอยุติเกี่ยวกับขอ
ขัดแยงระหวางกลุมผลประโยชน การทําประชาพิจารณในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปกครอง การแสดงความ
เปนกลางดานความคิดที่เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเรื่องอื่นใดที่จะทําใหเกิดความเขาใจ
และลดความขัดแยงดานความคิดระหวางกลุมตางๆ ของประเทศ
ระบบเว็บทา (Web portal) การรับฟงความคิดเห็นกฎหมายที่รัฐบาลไทยไดจัดทําขึ้นภายใตชื่อ
www.lawamendment.go.th และ www.law.go.th เปนตัวอยางของ e-Democracy และ e-Parliament ที่เปดโอกาสให
ประชาชนทั่วไปไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางกฎหมายตางๆ ตามหลักการพื้นฐานของระบอบ
ประชาธิปไตย ภายใต เ ว็ บทานี้ ประชาชนสามารถเขามาศึ ก ษากฎหมายและกฎกระทรวงสําคัญๆ รวมทั้ งร าง
กฎหมายที่อยูในระหวางการพิจารณาของรัฐสภาดวย ตลอดจนการใหความรูแกประชาชนในดานกฎหมาย เชน
นิ ย ามศั พ ท ก ฎหมายไทย และบทความกฎหมายน า รู เว็ บ ไซต ดั ง กล า วให บ ริ ก ารแก ป ระชาชน (สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2553) ดังนี้
1) การรวบรวมกฎหมายที่บังคับใชในปจจุบัน นอกจากจะทําใหเกิดฐานขอมูลหลักทางดาน
กฎหมายไทยแลว ยังกอใหเกิดเสมือนเปนหองสมุดกฎหมายดําเนินการผานระบบอินเตอรเน็ตใหแกนักวิชาการ
นักศึกษาทางดานกฎหมายและประชาชนทั่วไปไดเขามาสืบคนขอมูลรายละเอียดของกฎหมายในสวนที่ตองการได
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2) การรับฟงความเห็นของประชาชนในระหวางการเสนอกฎหมายใหม โดยเมื่อมีการเสนอ
กฎหมายใหมหรือรางกฎหมายนั้น ผูเสนอกฎหมายหรือเจาของเรื่องสามารถนํารางกฎหมายใหมขึ้นบนเว็บไซต
และกําหนดตารางเวลาของการรับฟงความคิดเห็นใหชัดเจน การรับฟงความคิดเห็น สามารถกระทําไดทุกขณะ
ตามแตดุลยพินิจของแตละหนวยงาน และ เพื่อใหเกิดความโปรงใสอยางเต็มที่
3) มีกระดานสนทนา (Web board) ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถใหขอเสนอแนะ หรือใหความ
คิดเห็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศได และเพื่อมิใหขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นที่
ไดรับไปกอใหเกิดผลในทางลบแกผูใด จึงมีการกลั่นกรองขอความกอนที่จะใหปรากฏขึ้นสูสาธารณะ
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (2550: 4) ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับการที่ประชาชน
ทั่วไปสามารถใหขอเสนอแนะ หรือใหความเห็นและสอบถามผานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐไดนั้น ควรที่จะมีระบบ
ตอบกลับ เพื่อใหผูที่สงเรื่องเขามาไดรับทราบความคืบหนาของเรื่องตางๆ ที่ไดมีการสงผานเขาไปยังเว็บไซตนั้น
พลเมือง
(Citizens)

ประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส
(e-Democracy)

- แสดงความคิดเห็น/ประชาพิจารณ
- สะทอนความเห็นจากการดําเนินงาน
ของภาครัฐ
- รองเรียน/รองขอใหภาครัฐดําเนินการ
- รวมลงประชามติ

โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม
ในการเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ต
(Communication infrastructure)

รัฐบาล/ภาครัฐ
(Decision makers)
- นําเสนอนโยบายสาธารณะ
- อธิบายยุทธศาสตรการดําเนินงาน
- ขอความเห็นจากประชาชนเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ
- รายงานความคืบหนาการดําเนินงาน

การระบุตัวตนเพื่อเขาสูระบบ
(Citizen identification)
การบูรณาการขอมูล/สารสนเทศ
(Data/Information integration)
การนําเสนอผานเว็บไซต
(Presentation)
พลเมือง
รัฐบาล/ภาครัฐ
แผนภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางการไหลของขอมูล/สารสนเทศในระบบประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส
ปรับปรุงจาก Jayasena and Karunaratna. (2007: 14.3)
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6. บทบาทและผลกระทบของอินเทอรเน็ตตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อินเทอรเ น็ตเป นเครื่องมือที่ มีบทบาทสําคัญในการขยายการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหออกไป
ทั่วโลก ผูคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางตรงไปตรงมาไดมากกวาในโลกแหงความเปนจริง เพราะไมตองมา
เผชิญหนากัน จนนําไปสูสิ่งที่เรียกวา “ปญญามหาชน” หรือ “Wisdom of Crowds” ตามแนวคิดของเจมส ซอโรวิคกี้
(James Surowiecki) ที่วาการตัดสินใจแบบประชาธิปไตยนั้น แมจะเปนการตัดสินใจที่ไมสมบูรณ แตเมื่อนํามา
รวมกันอยางเหมาะสม ความฉลาดโดยรวมก็จะกลายเปนความปราดเปรื่องได อยางไรก็ตามการตัดสินใจที่จะ
กอใหเกิดปญญามหาชนไดนั้น จะตองอยูภายใตเกณฑ ดังนี้ (1) Diversity of opinion ความหลากหลายทางความคิด
ที่แตละบุคคลจะตองมีขอมูลสารสนเทศสวนตัว (2) Independence ความเห็นของสมาชิกในกลุม หรือประชาชน
นั้น จะตองไมถูกชี้นํา หรือกําหนดโดยบุคคล หรือกลุมตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัวเขา (3) Decentralization การกระจาย
อํานาจในการตัดสินใจโดยสมาชิก หรือประชาชน สามารถใชทุนทางปญญา หรือภูมิปญญาทองถิ่นในการรวม
แสดงความคิดเห็นได และ (4) Aggregation การบูรณาการความเห็นโดยจะตองมีกลไกที่ดีในการสรุปความเห็น
ของบุคคลลงไปเปนความเห็นของกลุม
ในอนาคตหากสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผานอินเทอรเน็ตได ปญหาการซื้อสิทธิขายเสียงและได
นักการเมืองที่ ไ มมี คุณ ภาพเขามาบริ หารประเทศคงจะลดนอยลง เพราะประชาชนจะมีอิสระในการตัด สิน ใจ
ปราศจากอิทธิพลใดๆ เขามาแทรกแซง ดังที่ ธวัชชัย อนุพงศอนันต กลาววา “Wisdom of Crowds อาจจะ
กลายเปนแรงผลักสําคัญที่ทําใหระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเติบโตขึ้นในประเทศเผด็จการได โดยอาศัย
ศักยภาพของอินเทอรเน็ตและชุมชนยอยๆ ที่วางบนเครือขายความสัมพันธเหลานี้ Wisdom of Crowds กําลังจะมา
เปลี่ยนโฉมหนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกเราแลวเร็วๆ นี้” (ทศพนธ นรทัศน, 2552: 66-73)
เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธระหวางการเขาถึงอินเทอรเน็ต กับดัชนีชี้วัดความเปนประชาธิปไตยของ
อีโคโนมิสต อินเทลลิเจนท ยูนิต (Economist Intelligence Unit, 2008) เมื่อป พ.ศ. 2551 พบวา จากคาสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ (Coefficient of Determination: R2 หรือ r2) ที่คํานวณได เทากับ 0.3627 และมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation Coefficient) (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2550: 279-280) เทากับ 0.6023 แสดง
ใหเห็นวาการเขาถึงอินเทอรเน็ตของประชากรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธกันระดับปาน
กลางคอนไปทางมาก (Lind and Marchal and Wathen, 2008: 462) แสดงใหเห็นวาการที่ประชากรของประเทศ
สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดนั้น มีความสัมพันธโดยตรงกับการเปนสังคมประชาธิปไตยที่เพิ่มขึ้น ดังสมการ
ดัชนีชี้วัดความเปนประชาธิปไตย (คาพยากรณ) = 0.4734 (รอยละการเขาถึงอินเทอรเน็ตของประชากร) + 0.4125
(คะแนน 0-10)

(รอยละ 0 - 100)

จากสมการดังกลาวสามารถอธิบายไดวา ถาประชากรของประเทศเขาถึงอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้น รอยละ 1
(0.01) จะทําใหดัชนีชี้วัดความเปนประชาธิปไตย(คาพยากรณ) เพิ่มขึ้น 0.004734 คะแนน (0.4734 x 0.01 =
0.004734) (ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95)
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แผนภูมิที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางการเขาถึงอินเทอรเน็ต กับดัชนีชี้วัดความเปนประชาธิปไตย

การเกิดขึ้นของเครือขายสังคมออนไลน (Social network) เชน เฟชบุค(Facebook) ทวิตเตอร (Twitter)
ไฮ5(Hi5) ยูทูป (Youtube) ฟลิกเกอร (Flickr) เว็บบลอ็ก (Weblog) ฯลฯ ซึ่งเปนการสื่อสารแบบสองทาง ที่รวดเร็ว
กลายเปนปรากฏการอันหนาทึ่งในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน และคนใน
สังคมออนไลนไดปลุกเรากระแสความสนใจทางการเมือง หรือการบริหารงานของภาครัฐ จําเปนที่หนวยงาน
ภาครัฐจะตองปรับกระบวนการทํางานใหตามทันความเร็วของสังคมออนไลน รัฐควรหันมาทํางานเชิงรุก โดยมอง
การนําประโยชนมาใชอยางสูงสุดบนออนไลน ผูที่มีหนาที่ดูแลและกํากับสังคมจะตองคิดใหม และปรับวิธีการ
ทํางานในองคกรใหม โดยกําหนดเปนวาระหลักที่ภาครัฐตองหันมาพัฒนาทั้งระบบ และดึงศักยภาพของขาราชการ
หรือเจาหนาที่ที่จะทําใหหนวยงานของรัฐไดประโยชนจริงๆ จากเครือขายสังคมออนไลน (พงษทิพย เทศะภู, 2553)
เว็บไซตและเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตกับกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
สามารถแสดงความสัมพันธของเว็บไซตและเทคโนโลยี โดยใชระดับการมีสวนรวมของประชน ไดดังนี้

เว็บ 1.0
เว็บไซตทั่วไป

เว็บ 1.5 /กระดานสนทนา เว็บ 2.0/บล็อก

ระบบโหวต

เครือขายสังคมออนไลน

เว็บไซตที่ผูใชรวมแสดง
ผูใชเขียนบล็อก/
ผูใชลงคะแนน
Facebook.com/twitter etc.
ความคิดเห็น/สงอีเมล ทํางานรวมกันผานเว็บ โหวตผานเว็บ/โทรศัพทมือถือ

เครือขายสังคมออนไลน
ระบบสมาชิก/กลุมทางเว็บ

แผนภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางเว็บไซตและเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตกับกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ที่มา: ดัดแปลงจาก http://www.iap2.org
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7. บทวิเคราะหบทบาทและผลกระทบของอินเทอรเน็ตตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย
การเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ
การเขาถึงขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูล
ขา วสารเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของรั ฐ หรื อ ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ เอกชนได รั บ การบั ญ ญั ติ ไ ว โ ดยชั ด แจ ง ใน
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยกําหนดใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษา
คดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตองเปดเผยขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ซึ่งไดมีการกําหนดเพิ่มเติมโดยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ระดั บ กระทรวง/กรม/จังหวัด /สถาบั น อุ ด มศึก ษา ซึ่ งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กํา หนดให
หนวยงานของรัฐดังกลาว ตองเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการทางเว็บไซต ขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผยอยางนอย
(คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ, 2540)
จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวารัฐใหความสําคัญตอการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน ผานทาง
เว็บไซต แตในระยะที่ผานมาหนวยงานของรัฐมิไดดําเนินการเผยแพรขอมูลใหครบถวนตามที่กฎหมายบัญญัติ
โดยเฉพาะแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ (ที่หนวยงานจํานวนมากไม
ยอมเปดเผยทางเว็บไซต) หรืออาจมีการเผยแพรเพียงบางสวน มากนอยแตกตางกันไปในแตละหนวยงาน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากไมไดมีการกํากับดูแลใหหนวยงานของรัฐตองเผยแพรขอมูลอยางจริงจังทางเว็บไซต รวมทั้ง ขาดการ
ลงโทษสําหรับหนวยงานที่ไมปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติตามแตไมครบถวน
การใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ผลกระทบของอินเทอรเน็ตตอประชาธิปไตยในสังคมไทยที่มีการกลาวถึงกันมาก คือ “การใชเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นผานเว็บไซตวา ควรมีขอบเขตเพียงใด การบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ถือวาเปนการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามหลักสากลหรือไม”
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ถือเปนเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ซึ่งใหการรับรองและคุมครองไวในฐานะสิทธิขั้นพื้นฐาน และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ เพราะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสะทอนถึงธรรมาภิบาลและความเปน
ประชาธิปไตยของสังคม หรือองคกรนั้นๆ เพราะผูปกครองที่เปดใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็น การวิพากษวิจารณ
จากประชาชน หรือคนในองคกรทั้งดานบวกและดานลบแลว ยอมเปนโอกาสในการนําไปปรับปรุงประเทศ องคกร
และตนเองใหดียิ่งๆ ขึ้นไป
หนวยงานภาครัฐ และนักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ ขาราชการถือเปนบุคคลสาธารณะ (Public figure)
กล า วคื อ เป น บุ ค คลที่ ใ ห บ ริ ก ารสาธารณะหรื อ เกี่ ย วข อ งกั บ ประชาชนในฐานะที่ เ ป น ข า ราชการประจํ า เช น
ขาราชการฝายปกครอง ขาราชการทหาร ขาราชการตํารวจ ขาราชการตุลาการ ขาราชการครู หรือเจาหนาที่ของรัฐที่
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สังกัดสวนราชการตางๆ เพราะนโยบายหรือการปฏิบัติงานของเขากระทบตอความเปนอยูของประชาชนโดยทั่วไป
การเปนองคกรและบุคคลสาธารณะประชาชนยอมมีสิทธิที่จะวิพากษวิจารณโดยชอบตามขอบเขตที่กฎหมาย
กําหนด และหนวยงาน/บุคคลก็มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะชี้แจงใหผูแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณนั้นรับทราบ
ขอเท็จจริงตามที่เห็นสมควร
แต ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ใดๆ ก็ พึ ง ระวั ง ให ก ารแสดงความเห็ น เป น ไปโดยชอบตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งใหการรับรองและ
คุมครองไวในฐานะสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยคํานึงวาความคิดเห็น ที่แสดงออกไปนั้น โดยเฉพาะที่แสดงผานทาง
เว็บไซตควรงดเวน การใชคําหยาบคาย สอเสียด ดูหมิ่น กลาวหาใหราย สรางความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบัน
อันเปนที่เคารพ และตระหนักถึงบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 ดังนั้น เพื่อใหมั่นใจวาเสรีภาพในการแสดงความเห็นจะไดรับการคุมครองตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งใหการรับรองและ
คุมครองไวในฐานะสิทธิขั้นพื้นฐาน ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผานทางเว็บไซตจะตอง "ระบุชื่อ-นามสกุลจริง"
หรือการระบุตัวตนดวยวิธีอื่นใด ไวในการแสดงความเห็นทุกครั้ง
ประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกสกับกับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยของประเทศไทย
จากแนวคิด “สามเหลี่ ยมเยื้อนภูเขา” ของ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ขยายความโดย
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2553: 18) แนวคิดดังกลาวมีวัตถุประสงค เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ดี โดยการ
พึ่งพาสวนประกอบ 3 มุม คือ พลังสังคม พลังอํานาจรัฐ พลังปญญา หากขาดมุมใดมุมหนึ่งไปการดําเนินนโยบาย
จะไมสามารถเยื้อนไปได ดังแผนภาพที่ 3
ผู เ ขี ย นจึ ง ไดจํ า ลองการนํ า อิ น เทอร เ น็ต และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร มาเป น เครื่ อ งมื อ
เชื่อมโยงทั้ง 3 สวนเขาดวยกัน กอเกิดเปนสังคมประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส (e-Democracy) ประกอบดวย
• มุมพลังสังคม คือ e-Society (สังคมอิเล็กทรอนิกส) เปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาดานสังคม มีแนวทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ในลักษณะที่วาเปนการเปด
โอกาสใหแกประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ของทางราชการ การสงเสริมใหมีการเรียนรูเกิดขึ้นในชุมชน
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ อันจะนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคมไทย
(ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2545: 28)
• มุ ม พลั ง อํ า นาจรั ฐ คื อ e-Government
(รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ) เป น การนํ า สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการบริหารงานของรัฐและการใหบริการของรัฐแกประชาชน สรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี ในการนี้ประชาชนจะไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา ทั่วถึงและเปนธรรม ซึ่งจะ
เปนตัวขับเคลื่อนศักยภาพของประเทศ (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, อางแลว: 39)
• มุมพลังปญญา คือ e-Education (การศึกษาอิเล็กทรอนิกส) เปนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาคการศึกษา การเรียนรูที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เพื่อ
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ลดความเหลื่อมล้ําของการเขาถึงและรับบริการการศึกษาและการเรียนรู และรองรับการพัฒนาสูสังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู การผลิตเนื้อหาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ, อางแลว: 47)
• ประชาชนจากพื้นที่ กลุมคน องคกร ตางๆ
• องคกรชุมชน (ชุมชนทองถิ่น ชุนแบบอื่นๆ)
• ประชาสังคม (มูลนิธิ สมาคม องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)
กลุม ชมรม ขบวน เครือขาย ฯลฯ)
• นักวิชาการ สถาบันการศึกษา
• นักธุรกิจ (ใหญ กลาง เล็ก จิ๋ว)
• นักจริยธรรม นักการศาสนา
• สื่อสารมวลชน สื่อชนิดตางๆ
• ฯลฯ

ขอมูล/สารสนเทศ

พลังปญญา
e-Education

พลังสังคม
e-Society

ขอมูล/สารสนเทศ

สังคมประชาธิปไตย
e-Democracy
ขอมูล/สารสนเทศ

ความรู (ในตัวคน นอกตัวคน)
การวิจัยเชิงลึก การคนหาความจริง
ความเขาใจเรื่อง ความคิด สติปญญา
การมีและใชคุณธรรมความดี
การระดมความรู ความคิด สติปญญา ความสามารถ
ความสามารถ (ในทางคุณธรรมความดี ในทางเทคนิค
ในการปฏิบัติ ในการจัดการ ในการเรียนรูรวมกันจากการทํางาน
ดวยกัน (Interactive Learning Through Action) ฯลฯ )
• การเสนอแนะนโยบายสาธารณะ (ระดับทองถิ่น ระดับพื้นที่ที่ใหญ กวา
ทองถิ่น ระดับประเทศ เชิงประเด็นเฉพาะ
ฯลฯ )

•
•
•
•
•
•

อินเทอรเน็ต

พลังอํานาจรัฐ
e-Government

• รัฐบาล (คณะรัฐมนตรี) (ฝายบริหาร)
• หนวยงานราชการ (กระทรวง กรม) ราชการสวนภูมิภาค
(ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน)
องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐรูปแบบ
อื่นๆ (เครื่องมือของฝายบริหาร)
• รัฐสภา (ส.ส. ส.ว.) (ฝายนิติบัญญัติ)
• ศาลยุติธรรม (ฝายตุลาการ)
• องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (ศาลรัฐธรรมนูญ ก.ก.ต.
ก.ส.ม. ศาลปกครอง ฯลฯ)
• องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ. อปท.
รูปแบบอื่นๆ)

แผนภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกสกับกับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยของไทย
ตามแนวคิด “สามเหลี่ยมเยื้อนภูเขา”
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ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือประชาชน มีการพัฒนาเว็บไซตมากที่สุด (รอยละ 98.5)
กลุมหนวยงานที่มีการใหบริการเนนภาครัฐ มีการพัฒนาเว็บไซตนอยที่สุด (รอยละ 95.1)
• วัตถุประสงคหลักการใชเว็บไซต
วัตถุประสงคหลักของการใชเว็บไซตในหนวยงาน ผลสํารวจ พบวา หนวยงานสวนใหญ มี
เว็บไซตเพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร รอยละ 97.3 รองลงมาใชประชาสัมพันธองคกรและการบริการ รอยละ 96.8
เพิ่มชองทางการบริการ รอยละ 83.3 อํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ รอยละ 81.3 สรางภาพลักษณองคกร
รอยละ 79.5 ลดตนทุนการบริหารจัดการ รอยละ 43.3 ตามกระแสนิยมและความทันสมัย รอยละ 30.2 และเพื่อ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส รอยละ 11.5
• รายการที่ใหบริการผานเว็บไซต
รายการบนเว็บไซตที่มีใหบริการแกประชาชน คือ (1) การใหบริการขอมูลขาวสารทั่วๆไปของ
หนวยงาน (รอยละ 100.0) (2) การใหบริการขอมูล ขาวสารและสารประโยชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รอยละ 97.6)
(3) การใหบริการดาวนโหลด (Download) ขอมูลขาวสาร (รอยละ 91.2) (4) การใหบริการขอมูลขาวสารประวัติ
ของผูบริหารและบุคลากร (รอยละ 84.0) (5) การมีบริการระบบบันทึกขอมูลเพื่อโตตอบ ฝากคําถาม หรือแชทรูม
(Chat room) (รอยละ 72.9) (6) มีระบบบันทึกขอมูลเพื่อการสมัครสมาชิก ลงทะเบียน (รอยละ 51.6) (7) มีระบบ
บันทึกขอมูล สําหรับการนัดหมาย (รอยละ 18.7) (8) มีระบบบริการโอนเงิน หรือ ตัดบัญชีผานธนาคาร หรือบัตร
เครดิต (รอยละ 7.0) (9) มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกอื่นและบันทึกขอมูลการทําธุรกรรม
ระหวางกัน (รอยละ 24.0)
จากขอมูลดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนกับหนวยงานภาครัฐผานเว็บไซต
อยูระดับการเสริมอํานาจประชาชนในบางหนวยงาน ซึ่งแตละหนวยงานก็มีคุณภาพในการใหบริการมากนอย
แตกตางกันไป ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น ภาครัฐจะตองมีการกํากับดูแลลงไปถึงระดับคุณภาพของการ
ใหบริการ มากกวาการพิจารณาเพียงวา “มี” หรือ “ไมมี” เว็บไซตเทานั้น

ภาพที่ 1 ตัวอยางเว็บไซตรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (www.publicconsultation.opm.go.th)
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การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการ
บริการของภาครัฐ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนใหเกิดธรรมาภิบาลในการบริหารและ
บริการของภาครัฐ หรือ e-Governance ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของสังคมประชาธิปไตย ประกอบดวย การมีสวนรวม
(Participatory) การปฏิบัติตามกฎหมาย (Rule of law) ความโปรงใส (Transparency) การสนองตอบตอขอเรียกรอง
(Responsiveness) การยึดถือเสียงสวนใหญ (Consensus oriented) ความเสมอภาค (Equity and inclusiveness) การมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and efficiency) และความรับผิดชอบ (Accountability)
โดยแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
ยุทธศาสตรที่ 4 : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและ
การบริการของภาครัฐ โดยใหหนวยงานของรัฐใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ สามารถตอบสนองตอการใหบริการที่เนนประชาชนเปน
ศูนยกลางไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส เปนธรรม และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2552: ผ-15, 4-20) จากยุทธศาสตรดังกลาวขางตน แสดง
วารัฐบาลใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสรางสังคมประชาธิปไตย
ซึ่งการดําเนินการดังกลาว ถือเปนการกําหนดยุทธศาสตรที่ถูกตอง เนื่องจากดัชนีมิติดานธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ทางการเมือง พ.ศ. 2539-2551 ซึ่งวัดจากการมีสิทธิมีเสียงของประชาชน ความมั่นคงทางการเมืองและการปลอดความ
รุนแรง ความมีประสิทธิผลของรัฐบาล คุณภาพการกํากับองคกร การเคารพกฎหมาย และการปลอดคอรรัปชัน พบวา
ความมีธรรมาภิบาลและความมั่นคงทางการเมืองของประเทศไทยลดลงอยางตอเนื่อง แนวโนมทางดานธรรมาภิบาล
และการเมืองควรจะไดรับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจากภายในอยางเรงดวน ภาครัฐควรมีการตรวจสอบ และ
กําหนดกฎเกณฑในการแกไขปญหาคอรรัปชันอยางจริงจัง ไมใหอํานาจตกไปอยูในกลุมหนึ่งกลุมใด และทําใหเกิด
การเพิกเฉยตอปญหา ควรสงเสริมการแกไขปญหาเรื่องการเคารพกฎหมาย โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์ใหขจัดกลุม
อิทธิพลที่ควบคุมอยูเบื้องหลัง (ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร, 2553:9-10)
ระดับบริการเว็บไซตและเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
เมื่ อ พิ จ ารณารายงานผลที่ สํ า คั ญ สํ า รวจสถานภาพการพั ฒ นารั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ. 2551 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2551, iiiviii) จากหนวยงานภาครัฐในระดับกรมหรือเทียบเทาจํานวน 268 หนวยงาน ประกอบดวย หนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ ผลสํารวจที่สําคัญ พบวา หนวยงานในระดับกรมทุกหนวยงานมี
เว็บไซต (รอยละ 100) มีศูนยบริการทางโทรศัพท (Call Center) รอยละ 53.3
• การมีเว็บไซตในหนวยงาน
หนวยงานทั้งหมดมีเว็บไซตในหนวยงานเปนของตนเอง การปรับปรุง หรือพัฒนาเว็บไซตของ
หนวยงาน สวนใหญ รอยละ 97.5 ระบุวามีการพัฒนาไปแลว สวนหนวยงานอีก รอยละ 2.5 ระบุวายังไมไดพัฒนา
เมื่อพิจารณาตามประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กลุมหนวยงานที่มีการ
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8. กรณีศึกษาการใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตย
อิ น เทอร เ น็ ต มี บ ทบาททางเมื อ งอย า งเด น ชั ด ในช ว ง การชุ ม นุ ม ของกลุ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย (พธม.) (People's Alliance for Democracy: PAD) หรือเรียกวา กลุมพันธมิตรกูชาติ หรือ กลุมคนเสื้อ
เหลือง เปนกลุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทยที่มีบทบาทสําคัญในชวง พ.ศ. 2548 เปนตนมา (วิกิพี
เดีย, 2553ก) โดยมีการนําเว็บไซต และเครือขายสังคมออนไลน มาเปนหนึ่งในเครื่องมือการชุมนุม ใหขอเท็จจริง
การถายสดการชุมนุมผานทางเว็บไซต ทําใหกลุมพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย มีเครือขายเกิดขึ้นทั่วประเทศ และ
ตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนกลุมชนชั้นกลาง หรือคนที่มีฐานะร่ํารวย เพราะเปนกลุมที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต
ได ทําใหแนวรวม หรือประชาชนที่เห็นดวยกับการเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรฯ สามารถติดตามขอมูลขาวสาร
ทางอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา ตอมาเมื่อมีการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ก็ไดมีการออกมาชุมชน
ประทวงและเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ (นปก.) (Democratic Alliance
Against Dictatorship: DAAD) ภายหลังจากการรัฐประหาร แตไดยุติการชุมนุมเมื่อ 26 ธันวาคม 2550 หลังจากที่
พรรคพลังประชาชนไดรับเลือกเปนเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร โดยในภายหลังไดกลับมารวมตัวกันอีก เพื่อ
ตอตานพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในเดือนพฤษภาคม 2551 แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ
แหงชาติ (นปช.) (National United Front of Democracy Against Dictatorship: UDD) หรือ กลุมคนเสื้อแดง (วิกิพี
เดีย, 2553ข) กลุม นปช. ก็มีการนําเว็บไซต และเครือขายสังคมออนไลนมาใชเพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมือง
เชนเดียวกับกลุมพันธมิตรฯ ทําใหการประชาชนที่สนับสนุนในแตละฝายตางแสดงออกทางการเมืองไดอยางอิสระ
ผานทางเว็บไซต และเครือขายสังคมออนไลน แตเปนที่นาเสียดายวาการแสดงออกทางการเมืองดังกลาว ไดเลยเถิด
ไปมาก จนกลายเปนการใสรายปายสีซึ่งกันและกัน การโฆษณาชวนเชื่อ ประชาชนเกิดความสับสน ไมสามารถ
แยกแยะไดวาอะไรคือขอมูลจริง ขอมูลเท็จ เลือกที่จะเชื่อขอมูลเฉพาะฝายตนเอง ทําใหเกิดความแตกแยกทาง
ความคิด และแตกสามัคคีของคนในชาติอยางรุนแรง จนอาจกลาวไดวาเปนสงครามในโลกอินเทอรเน็ต ซึ่งแมจะไม
มีความรุนแรงตอรางกาย ชีวิต และทรัพยสินใดๆ เกิดขึ้นในโลกอินเทอรเน็ตซึ่งเปนโลกเสมือน แตก็เปนปจจัยหนึ่ง
ที่ชวยกระตุนใหเกิดความรุนแรงขึ้นในโลกแหงความเปนจริง
กลุมประชาชนเพื่อพิทักษชาติ ศาสน กษัตริย หรือ เครือขายพลเมืองอาสาปกปองแผนดิน หรือที่นิยมเรียก
กันโดยทั่วไปวา “กลุมคนเสื้อหลากสี” เปนตัวอยางของกลุมเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากคนที่รูจักกันผาน
เครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก รวมตัวกันครั้งแรกโดยผูที่ใชเฟซบุก นําโดย นายภัคเดช ปรีชาชนะชัย ใชชื่อกลุมวา
“กลุมมั่นใจคนไทยเกิน 1 ลาน ตอตานการยุบสภา” ซึ่งเปนการรวมตัวกันแสดงความเห็นของผูที่เลนเฟซบุกไมเห็น
ดวยกับการชุมนุมของแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ แดงทั้งแผนดิน พ.ศ. 2553 และขอเสนอที่
เรียกรองใหรัฐบาลยุบสภา ในครั้งแรกที่เคลื่อนไหวผานเฟซบุกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 มีจํานวนผูเขารวมใน
ระยะเริ่มแรกประมาณ 2,000 คน (วิกิพีเดีย, 2553ค) และขยายเพิ่มมากขึ้นเปน สมาชิก 588,467 คน (ณ วันที่ 26
กันยายน 2553) (กลุมคนเสื้อหลากสี, 2553)
ตัวอยางที่ยกมาขางตน แสดงใหเห็นวาอินเทอรเน็ตถูกใชเปนทั้งเครื่องมือขับเคลื่อนประชาธิปไตย และเปน
เครื่องมือในการตอสูทางการเมืองที่รุนแรง จนนําไปสูความแตกแยก แตกสามัคคีของคนในชาติ การบอนทําลาย
ความมั่นคงของชาติ จึงจําเปนที่รัฐจะตองออกกฎหมายมาควบคุม และบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต
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อยางจริงจัง โดยบทบัญญัติดังกลาวจะตองไมลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองโดยสุจริต หรือถูกใชเปนเครื่องมือทางการเมืองของฝายรัฐบาล

9. จริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อเสริมสรางสังคมประชาธิปไตย
จริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ตถือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหการสรางสังคมประชาธิปไตยสามารถเติบโตได
อยางมีคุณภาพ เพราะความสัมพันธของหลักจริยธรรม สังคม และการเมือง เปนสิ่งที่มีความผูกพันตอกันอยางเหนียว
แนน (Laudon and Laudon, 2002: 367) ดังนั้น ผูใชอินเทอรเน็ตจะตองรับทราบถึงสิทธิ เสรีภาพของตนเองที่มีอยู
ตามบทบั ญญั ติของรัฐธรรมนู ญ หรื อกฎหมายต างๆ การแสดงความคิ ดเห็น หรื อนํ าเสนอข อมู ลขาวสารใดบน
อินเทอรเน็ต จะตองเปนไปโดยสรางสรรค เพื่อประโยชนของสวนรวม เปนการติชมโดยสุจริต การเคารพความเห็นที่
แตกตาง มิใชเปนการดูหมิ่น เหยียดหยาม ใหราย โฆษณาชวนเชื่อ สรางความแตกแยกในสังคม หรือเปนการกระทําที่
ขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย เพราะหลักการของประชาธิปไตยสําคัญประการหนึ่ง ก็คือการเคารพกฎหมาย
ผูใชอินเทอรเน็ตจะตองระบุตัวตน หรือแสดงตัวตนในการเขาใชงานอินเทอรเน็ต เพื่อใหเปนไปตามหลัก
ความรับผิดชอบตอการกระทํา หรือตัดสินใจของตนเอง ตองกลาที่จะรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง จะตองไม
คิ ด ว า บนโลกของอิ น เทอร เ น็ ต เป น โลกเสรี ที่ จ ะกระทํ า การใดๆ ก็ ไ ด แต ใ นทางตรงกั น ข า มผู ใ ช จ ะต อ งใช
อินเทอรเน็ตอยางมีคุณธรรม จริยธรรม เปนสุภาพชน เชนเดียวกับในโลกแหงความเปนจริง

10. อินเทอรเน็ตกับการสรางนวัตกรรมประชาธิปไตยและคุณภาพของสังคมไทย
จากบทบาทและความสําคัญของอินเทอรเน็ตที่มีตอการเสริมสรางพลังทางสังคมประชาธิปไตยดังกลาว
ขางตน สามารถแสดงถึงความสัมพันธและการนําอินเทอรเน็ตไปใชในฐานนวัตกรรม หรือเครื่องมือในการสราง
นวัตกรรมประชาธิปไตย ซึ่งสถาบันพระปกเกลา (2553ก: 4) ไดใหความหมายของคําวา “นวัตกรรมประชาธิปไตย”
หมายถึง การมีสถาบันใหมๆ หรือการมีรูปแบบ วิธีการ กระบวนการ ประสบการณ และคานิยมใหมๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสงเสริมใหมีการรวบรวมองคความรูใหมๆ ทางการเมืองการปกครอง ประสบการณในทาง
การเมืองและการบริหารจัดการของประเทศ โดยมีการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ นวัตกรรมประชาธิปไตย
จะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอันจะนําไปสูสังคมที่มีคุณภาพและสันติสุขยั่งยืนสถาพร
เมื่อพิจารณาความหมายของ “นวัตกรรมประชาธิปไตย” สามารถเชื่อมโยงองคประกอบตางๆ เขาดวยกันได
ดังแผนภาพที่ 4 กลาวคือ อินเทอรเน็ตเปนทั้งสวนของฐานนวัตกรรม และเครื่องมือในการสรางนวัตกรรม
ประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยอินเทอรเน็ตเปนตัวกลางในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
เรียนรู ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอสถาบันทางประชาธิปไตยและการเมือง เชน รัฐสภา รัฐบาล ศาล พรรค
การเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง สถาบันการศึกษา สมาคม/มูลนิธิ/กลุมทางประชาธิปไตยและการเมือง ฯลฯ
ในขณะเดี ย วกั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศและอิ น เทอร เ น็ ต ก็ เ ป น เครื่ อ งในการจั ด การความรู ต า งๆ อั น เกิ ด จาก
นวัตกรรมประชาธิปไตย โดยจัดทําเปนฐานขอมูล หรือเว็บบล็อกเผยแพรทางเว็บไซต เชน การรวบรวมองคความรู
ใหมๆ ทางการเมืองการปกครอง ประสบการณในทางการเมืองและการบริหารจัดการของประเทศ ตัวอยางที่เปน
รูปธรรม คือ ฐานขอมูลการเมืองการปกครองแหงสถาบันพระปกเกลา (http://thaipoliticsgovernment.org)
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ภาพที่ 2 แสดงตัวอยางเว็บไซตฐานขอมูลการเมืองการปกครองแหงสถาบันพระปกเกลา

สังคมที่มีคุณภาพและสันติสุข
สังคมสมานฉันท | ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม | ความเขมแข็งภาคประชาชน | ความเปนธรรมในสังคม |
ความเขมแข็งของสถาบันทางประชาธิปไตยและการเมือง

นวัตกรรมประชาธิปไตย
สถาบันทางประชาธิปไตยและการเมืองในโลกออนไลน
e-Democracy, e-Parliament, e-Government, e-Court, Website, Blog, Webboard, Facebook/Twitter ของกลุมทาง
ประชาธิปไตย และการเมืองตางๆ ฯลฯ

การมีสถาบันใหมๆ หรือการมีรูปแบบ วิธีการ กระบวนการ ประสบการณ และคานิยมใหมๆ ที่เกิดขึ้น

สถาบันทางประชาธิปไตยและการเมือง
รัฐสภา รัฐบาล ศาล พรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง สภาพัฒนาการเมือง สถาบันการศึกษา สมาคม/มูลนิธิ/กลุมทางประชาธิปไตยและการเมือง ฯลฯ

การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) อยางเปนระบบ
การรวบรวมองคความรูใหมๆ ทางการเมืองการปกครอง ประสบการณในทางการเมือง และการบริหารจัดการของประเทศ
การถายทอดความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางภาคประชาชน กับสถาบันทางประชาธิปไตยและการเมือง
ผานทางเว็บไซต เครือขายสังคมออนไลน จดหมายอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
เชน ฐานขอมูลการเมืองการปกครองแหงสถาบันพระปกเกลา, เว็บไซตรัฐสภา, เว็บไซตรัฐบาลไทย, เว็บไซต กกต.,
เว็บไซตมหาวิทยาลัยเทีย่ งคืน, เว็บไซตพันทิปดอทคอม, เว็บไซตประชาไท, เว็บไซตกฎหมายมหาชน, เฟซบุกกลุมคนเสื้อหลากสี ฯลฯ

สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเสมอภาค (เชน สิทธิทางการเมือง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเขาถึงขอมูลขาวสาร ฯลฯ)
ภาคประชาชน
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร, โทรศัพทมือถือ ฯลฯ) เพื่อเชือ่ มตอเขาสูอนิ เทอรเน็ต

แผนภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางอินเทอรเน็ตกับการสรางนวัตกรรมประชาธิปไตยและคุณภาพของสังคมไทย

แลกเปลี่ยนเรียนรู/การมีสวนรวมผานอินเทอรเน็ต

แลกเปลี่ยนเรียนรู/การมีสวนรวมผานอินเทอรเน็ต

(คานิยมประชาธิปไตยที่ดีงาม คือ มีความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยวาเปนสิ่งที่มีคุณคา มีความสําคัญและปฏิบตั ิตน ดํารงตนอยูในกรอบกติกาประชาธิปไตย โดยคํานึงถึงสิทธิ
และหนาที่ความรับผิดชอบที่มี รวมทัง้ ไมไปกีดกันสิทธิของผูอื่นและยอมรับวาทุกกลุมคน คือสมาชิกของสังคม เพือ่ ไมใหเกิดการปฏิบัตติ อ กันที่ไมเปนธรรม)
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11. บทสรุปและขอเสนอแนะ
อิ น เทอร เ น็ ต มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ การเสริ ม สร า งพลั ง ทางสั ง คมประชาธิ ป ไตย การสร า งนวั ต กรรม
ประชาธิปไตยและยกระดับคุณภาพของสังคมไทยอยางเดนชัด ดังนั้น รัฐจะตองเรงขยายโครงสรางพื้นฐานในการ
เชื่ อมต ออิ นเทอร เน็ ตความเร็ วสู ง
ด วยราคาค าใช บริ ก ารที่ เหมาะสม ตามแผนบรอดแบนด แห งชาติ ของ
คณะกรรมการบรอดแบนดแหงชาติ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนประธาน)
ซึ่งมีเปาหมายที่จะขยายโครงขายบรอดแบนดใหครอบคลุมทุกชุมชนทั่วประเทศภายในป พ.ศ. 2563 เพื่อให
ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดอยางเทาเทียมกัน (แมอาจตองใชงบประมาณถึงแสนลานบาทก็
ตาม) รัฐจะตองบัญญัติใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเปดเผยขอมูลทุกอยางที่มิใชชั้นความลับ หรือขอมูลที่หาม
เปดเผยตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 ใหประชาชนสามารถเขาดูผานทางเว็บไซต และใหหนวยงาน
ของรัฐทั้งหมดตองเปดใหมีระบบสื่อสารสองทาง กระบวนการจัดการความรูอยางเปนระบบ เชน กระดานสนทนา
บล็อก และจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ถายทอดความรูในทาง
ประชาธิ ปไตยและการเมื อง หรื อสอบถามข อมู ล ทั้ งนี้ การสอบถามข อมูลทางกระดานสนทนา หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส จะตองถือวาเปนการสอบถามอยางเปนทางการเชนเดียวกับการสอบถามทางจดหมาย หนวยงานของ
รัฐตองตอบ หรือชี้แจงใหประชาชนผูสอบถามทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมมีการตอบกลับ ถือเปน
ความผิดที่ตองไดรับโทษ ในขณะเดียวกันรัฐจะตองรณรงคใหประชาชนใชอินเทอรเน็ตและสารสนเทศอยางมี
คุณธรรมจริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทาทัน กอใหเกิดประโยชนแกตนและสังคม ไมใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ
บอนทําลายความมั่นคงของรัฐ สรางความแตกแยกในสังคม กระทําการอันขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน ทําลายเกียรติยศ ชื่อเสียง ละเมิดสิทธิในครอบครัว หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คุ ณ วัช รา ไชยสาร ที่ก รุ ณ าใหความเห็ น และขอเสนอแนะอั น เปนประโยชน ตอ การจัด ทํ า
บทความนี้ และขอขอบคุณ ทานผูใชนามแฝงวา “Fortuneteller” ที่กรุณาตรวจสอบไวยากรณบทคัดยอภาษาอังกฤษ
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