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การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย

ดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต



พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเสด็จประพาสไอบีเอม็
ที่ซานโฮเซ แคลฟิอรเนีย 3

1.บทนํา



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
เสด็จงานนทิรรศการของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา

เจาคณุทหารลาดกระบัง 4

บทนํา (ตอ)



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
เสด็จงานนทิรรศการของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา

เจาคณุทหารลาดกระบัง 5

บทนํา (ตอ)



สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชนินีาถ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จทอดประเนตร AIT 6

บทนํา (ตอ)



สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกลาฯ ถวายปริญญาเอก ดานไอที 7

บทนํา (ตอ)



สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกลาฯ ถวายปริญญาเอก ดานไอที 8

บทนํา (ตอ)



สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จทรงเปดงานคอมพวิเตอร

ในกรุงรัตนโกสนิทร พ.ศ. 2525 9

บทนํา (ตอ)



สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จเปดงานคอมพวิเตอร 10

บทนํา (ตอ)



อินเทอรเน็ตเปนสื่อออนไลนที่ไดรับความนิยม

เปนอยางมากในทุกเพศทุกวัย โดยไมไดจํากดั 

แคเฉพาะวัยรุนหรือวยัทํางานเทานั้น

ในวัยผูสูงวัยก็สามารถเปดโลกทัศน

ในโลกออนไลนไดเชนกัน
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บทนํา (ตอ)



ตัวอยาง ผูใชอินเทอรเน็ตอายุมากที่สุด 

“ไอวี ่บีน (Ivy Bean)”

 พ.ศ. 2550 อายุ 102 ป ใชเฟซบุค

 พ.ศ. 2552 อายุ 104 ป ใชทวิตเทอร
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บทนํา (ตอ)



กิจกรรมทางอินเทอรเน็ตสําหรับผูสูงวัยมีมากมาย 

อาทิ 

- รับสงอีเมล

- คนหาขอมลูโดยใชโปรแกรมคนหา

- ติดตามขาวสาร

- เช็คสภาพอากาศ

- ดูขอมลูดานการเมือง

- ใชเว็บเครอืขายสังคม

เปนตน 13

บทนํา (ตอ)



มีหลายเวบ็ที่จัดทําสําหรับกลุมผูสูงอายุโดยเฉพาะ 

และเนนการใชงานที่สะดวกงายดาย

เว็บที่นาสนใจ อาทิ เวบ็ขาวสารดานสุขภาพ

ที่ใหขอมลูความรูเกี่ยวกับการรกัษาสขุภาพ 

โรคภัยไขเจ็บตางๆ และเวบ็เครือขายสังคม เปนตน
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บทนํา (ตอ)



ผูใชอินเทอรเน็ต เมือ่ตนป พ.ศ. 2552

- รอยละ 41.3 เปนผูใชจากเอเชยีแปซิฟก

- รอยละ 28 เปนผูใชจากยุโรป

- รอยละ 18.4 เปนผูใชจากสหรัฐอเมริกา

- รอยละ 7.4 เปนผูใชจากลาตินอเมริกา
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บทนํา (ตอ)



เมือ่ตนป พ.ศ. 2552

- จีนมีผูใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดในโลก 

คอื 300 ลานคน

- สหรัฐอเมริกามีผูใชอนิเทอรเน็ตมากเปนอันดับสอง 

คอื 220 ลานคน

- ญี่ปุนมีผูใชอนิเทอรเน็ตมากเปนอันดับที่สาม 

คอื 94 ลานคน
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บทนํา (ตอ)



เมือ่เดือนธันวาคม 2551 มีรายงานจากเวบ็ 

“พวิรีเสิรซ (www.pewresearch.org)”

ผูที่มีอายุตั้งแต 55 ปขึ้นไปใชอนิเทอรเน็ตรอยละ 24

คิดเปน 384 ลานคน เทียบกับผูใชอนิเทอรเน็ตทั่วโลก

ประมาณ 1,600 ลานคน
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บทนํา (ตอ)



เมือ่เดือนธันวาคม 2551 มีรายงานจากเวบ็

“พวิรีเสิรซ” เกี่ยวกบักิจกรรมที่ผูสูงวัยชาวอเมริกนั

ใหความสนใจในการใชอินเทอรเน็ต พบวา 

- รอยละ 91 ใชรับสงอีเมล

- รอยละ 55 ใชธนาคารออนไลน

- รอยละ 47 หาขอมูลบนเวบ็วิกพิเีดีย

- รอยละ 38 หาขอมูลทางการเงิน

- รอยละ 35 ใชเวบ็เครือขายสังคม
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2. กิจกรรมทางอินเทอรเน็ตของผูสูงวัย



19

เปอรเซ็นตผูใชอินเทอรเน็ตอเมริกัน

ในชวงอายุสูงวัยจาก “พิวรีเสิรซ (pewresearch.org)”

1676665-69

7625560-64

10271775+

19457670-75

3716855-59

เพิ่มขึ้นรอยละพ.ศ. 2551พ.ศ. 2548อายุ



ตัวอยาง กิจกรรมทางอินเทอรเน็ตของผูสูงวัย

2.1 ใชอเีมล 

2.2 ใชเครอืขายสังคม
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กิจกรรมทางอินเทอรเน็ตของผูสูงวัย (ตอ)



การใชอเีมลไดรับความนิยมในหมูผูสูงวัย

- ใชติดตอสือ่สารกับเพือ่นและญาติพี่นอง 

- เปนการรักษาความสัมพนัธระหวางกัน

ผูสูงวัยที่มีปญหาในดานการไดยิน

ก็สามารถใชอีเมลเปนชองทางในการสือ่สารได 

โดยไมตองใชวิธีการฟง

ขอความในอีเมลกส็ามารถเก็บรักษาไว 

เปนคุณคาทางจิตใจ
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2.1 ใชอีเมล



ตัวอยางอีเมลสําหรับผูสูงวัย

ที่มีรูปแบบการใชงานที่งายขึ้น 

คอื “พาวพาวเมล (Pawpawmail.com)”

22

ใชอีเมล (ตอ)



รูปแบบการใหบริการของพาวพาวเมล 

เนนที่ความเรยีบงายตอการใชงานสําหรับผูสูงอายุ

ไมมีเมนูที่ซับซอนเหมือนอีเมลทั่วๆ ไป แตจะเนน

- อานเมล (Read Mail)

- สงเมล (Sent Mail)

- ดูรูปภาพ (View Photo)

- ออกจากเวบ็ (Exit)
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พาวพาวเมล (ตอ)
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ตัวอยางเมนูการใชงานของพาวพาวเมล 



ขอเสียของพาวพาวเมล 

คอื เสียคาใชจายเดือนละ 5 เหรียญ 

หรือประมาณ 170 บาท
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พาวพาวเมล (ตอ)



เว็บเครอืขายสังคม นับวาเปนชองทาง

ที่เปดโอกาสใหผูสูงวัยสามารถติดตอสื่อสาร 

แบงปนขอมลูระหวางเพือ่นสมาชิก และหาเพือ่นใหม

26

2.2 ใชเครือขายสังคม



เดือนมกราคม พ.ศ. 2552

มีผลสํารวจจากเวบ็ “ยูเอสเอทูเดย (USAtoday)”

โดยพวิรีเสิรซ เกี่ยวกับเหตุผลที่ผูสูงอายุ

ใชเวบ็เครือขายสังคมพบวา

- รอยละ 89 เพือ่รกัษาความสัมพันธระหวางเพือ่น

- รอยละ 57 เพือ่พดูคุยสนทนากับเพือ่น

- รอยละ 49 เพือ่หาเพือ่นใหม
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หาเพื่อน (ตอ)



ตัวอยางเว็บเครอืขายสังคมสําหรับผูสูงวัย อาทิ 

- เวบ็ออิอนส (www.Eons.com) 

- เวบ็เวอรดูเรซ (Verdurez.com)

- เวบ็ซีเนียรแชทรูม (www.Senior-Chatroom.com)

- เวบ็ชีวติที่สอง (SecondLife.com) 

เปนตน
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หาเพื่อน (ตอ)



มีตัวอยางเว็บดานสุขภาพผูสูงวัยมากมาย อาทิ 

3.1 เว็บวารสารผูสูงวัย 

(www.SeniorJournal.com)

3.2 เว็บรัฐบาลอเมริกนัสําหรับผูสูงวัย 

(www.usa.gov/Topics/Seniors.shtml)

3.3 เว็บสิ่งแวดลอมสาํหรับผูสูงวัย 

(www.epa.gov/aging)

3. การใชอินเทอรเน็ตดานสุขภาพ
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3.1 เว็บวารสารผูสูงวัย

30



มีขอมูลสําหรับผูสูงวัยมากมาย ดังตัวอยางตอไปนี้

ขอมลูเตือนภัยสําหรับผูสูงวัย อาทิ

- ความปลอดภัยของผูสูงวัย

- ระวังถกูหลอกดานการเงิน

- ระวังถกูหลอกขอมลูสวนตัว

- ระวังถกูหลอกเรือ่งความเปนสวนตัว

เปนตน

เว็บวารสารผูสูงวัย (ตอ)
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ขอมลูรัฐบาลสําหรับผูสูงวัย อาทิ

- การเมืองกับผูสูงวัย

- การประกันสุขภาพผูสูงวัย

- การประกันสังคมผูสูงวัย

เปนตน

เว็บวารสารผูสูงวัย (ตอ)
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33

ขอมลูสุขภาพอนามัยสําหรับผูสูงวัย อาทิ 

- ความแก

- อัลไซเมอร

- สมรรถภาพทางกาย

- สุขภาพและยารักษาโรค

- ผลวิจัยทางการแพทย

- โภชนาการและวติามิน

เปนตน 

เว็บวารสารผูสูงวัย (ตอ)



ขอมลูหาความสุขสนุกสนานสําหรับผูสูงวัย อาทิ

- หนังสือสาํหรับผูสูงวัย

- ภาพยนตรและโทรทัศนสําหรับผูสูงวัย

- การเปนปูยาตายาย

- สถิติผูสูงวัย

- ดาราสูงวัย

34

เว็บวารสารผูสูงวัย (ตอ)



- เรื่องเพศกับผูสูงวัย

- กีฬากับผูสูงวัย

- การเดินทางสําหรับผูสูงวัย

- ผูอาสาสมัครสูงวัย

เปนตน

ขอมูลหาความสุขสนุกสนานสําหรับผูสูงวัย (ตอ)
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3.2 เว็บรัฐบาลอเมริกันสําหรับผูสูงวัย 

36



มีบริการ อาทิ

- ขอมลูสําหรับดูแลผูสูงวัย

- การคุมครองผูบริโภคสูงวัย

- การวางแผนชีวิตบั้นปลายผูสูงวัย

- การศึกษา งาน และอาสาสมคัรสูงวยั

- หนวยงานรัฐบาลสําหรับผูสูงวัย

- การเลี้ยงดูหลานเหลน

เว็บรัฐบาลอเมริกันสาํหรับผูสงูวัย (ตอ)
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- สุขภาพอนามัยสําหรับผูสูงวัย

- ที่พักอาศยัสําหรับผูสูงวัย

- กฎหมายและกฎระเบียบสําหรับผูสูงวัย

- การเงินและภาษีสําหรับผูสูงวัย

เปนตน

เว็บรัฐบาลอเมริกันสาํหรับผูสงูวัย (ตอ)
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3.3 เว็บสิง่แวดลอมสําหรับผูสูงวัย
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มีรายละเอียด อาทิ

- การดูแลสุขภาพผูสูงวัย

- การสรางสังคมที่มีสุขภาพดีสําหรับผูสูงวัย

- การปองกันพิษจากคารบอนไดออกไซด

- การปองกันสัตวที่เปนพาหะนําโรค

- การปองกันโรคหัวใจ

- การปฏิบตัิตนกรณีอากาศรอนรุนแรง

เว็บสิ่งแวดลอมสาํหรับผูสงูวัย (ตอ)
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- การแกปญหาเกี่ยวกับน้ํา

- สุขภาพสตรีผูสูงวัย

เปนตน

เว็บสิ่งแวดลอมสาํหรับผูสงูวัย (ตอ)
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ตัวอยางของเว็บเครอืขายสังคมสําหรับผูสูงวัย

4.1 เว็บออิอนส (www.Eons.com)

4.2 เว็บเวอรดูเรซ (Verdurez.com)

4.3 เว็บซีเนียรแชทรูม (www.Senior-Chatroom.com)

4.4 เว็บชวีิตที่สอง (SecondLife.com)

4. เครือขายสังคมสําหรับผูสูงวัย
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เครอืขายสังคมจัดเปนสังคมทางอินเทอรเน็ต

ที่เปนที่รูจักและกําลังขยายไปในวงกวาง 

ผูคนนิยมใชบริการเว็บเครอืขายสังคมมากขึ้น 

เครือขายสงัคมสาํหรับผูสงูวัย (ตอ)
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ยี่สบิอันดับเครือขายสังคมตามจํานวนผูใช

70
นิยมในมหาวิทยาลัย

ในเยอรมนี
Tagged7.

80
นิยมในเอเชยี อัฟริกา 

และละตินอเมริกา
Hi56.

90นยิมในเอเชยีอาคเนยFriendster5.

117เด็กอาย ุ13-19 ป Habbo4.

120สําหรับทําบล็อกWindow Live3.

200ทั่วไปFaceBook2.

253ทั่วไปMySpace 1.

จํานวนผูลงทะเบียน 

(ลานคน)
คําบรรยายชื่ออนัดับที่

44



ยี่สบิอันดับเครือขายสังคมตามจํานวนผูใช

40ทั่วไปBebo13.

42นยิมในยุโรป-ควีเบตNetlog12.

50
นิยมในสหรัฐที่ทํางาน

และทหาร
Classmates11.

51
ใชตามหาเพื่อน

และญาติ
Reunion10.

63
นิยมในอินเดีย

และบราซิล
Orkut9.

67ภาพยนตรFlixster8.

จํานวนผูลงทะเบียน 

(ลานคน)
คําบรรยายชื่ออนัดับที่

45



ยี่สบิอันดับเครือขายสังคมตามจํานวนผูใช

27บล็อกXanga19.

24
เพลง วิดีโอ 

ภาพ บล็อก
imeem20.

30สําหรับครอบครัวMy Heritage18.

33หาคูAdult FriendFindes17.

33นยิมในรสัเซยีV Kontakte16.

34นยิมในรสัเซยีOdnoklossnike15.

35ทั่วไปLinkedIm14.

จํานวนผูลงทะเบียน 

(ลานคน)
คําบรรยายชื่ออนัดับที่

46



47

4.1 เว็บออิอนส (www.Eons.com)



เว็บ “ออิอนส (www.Eons.com)”

เปนเว็บเครอืขายสังคมสําหรับผูสูงวัย 

ซึ่งเปนผูที่เกิดในชวงระหวางป พ.ศ. 2489 - 2507

นั่นคือ อายุ 45 ปขึ้นไป เมือ่ พ.ศ. 2552

48

อิออนส (ตอ)



ออิอนสเปนสถานที่ที่เปดโอกาส

ใหผูสูงวัยสามารถทํากิจกรรมตางๆ อาทิ 

- คนหาความสนใจใหมๆ 

- ติดตอกับเพือ่นใหม หรือสมาชิกในครอบครัว

- เชื่อมตอกับผูที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกนั

- แบงปนประสบการณชีวิต 

เปนตน

49

อิออนส (ตอ)



ที่อิออนส ผูสูงวัยสามารถ

- สรางหนาประวตัิสวนตัว (Profile) 

เพือ่บอกเลาประสบการณชีวิตที่ผานมา

- เขารวมกลุมกับผูที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 

หรืออาจจะสรางกลุมเองก็ได

- แบงปนรูปถายหรือวดิีโอกับเพือ่นหรือครอบครวั

- เลนเกมสเพือ่กระตุนเซลลสมอง 

หรือแขงเกมสกับผูอื่น

- คนหาเพือ่นใหมๆ 50

อิออนส (ตอ)



ภายในอิออนส มีสวนตางๆ อาทิ

- อิออนสของฉัน (My Eons)

- หนาประวัติสวนตัว (Profile)

- กลุม (Group)

- ผูคน (People)

- เกมส (Games)

เปนตน

51

อิออนส (ตอ)



52

4.2 เว็บเวอรดูเรซ (Verdurez.com)



เว็บ “เวอรดูเรซ (Verdurez.com)”

เปนเว็บเครอืขายสังคมสําหรับผูสูงวัย

ในประเทศอินเดีย 

เปาหมายของเวอรดูเรซ คือ ลดความรูสึกเหงา

และโดดเดี่ยวของผูสูงวัย 

และสรางชีวิตหลังชวงอายุ 55 ปที่สดใสใหแกผูสูงวัย 

53

เวอรดูเรซ (ตอ)



คาํวา “เวอรดูเรซ (Verdurez)” มาจากรากศพัท

วา “เวอรเดอร (Verdure)” แปลวา พชืผักที่มีสีเขียว

และเจริญงอกงาม

54

เวอรดูเรซ (ตอ)



สมาชิกเวอรดูเรซสามารถทํากิจกรรมตางๆ 

ภายในเว็บ อาทิ 

- สรางหนาประวตัิสวนตัวและหาเพือ่นใหมๆ 

- อัพโหลดรูปภาพ หรือสรางหองแสดงภาพ 

(Photo Gallery)

- คนหาเพือ่นใหมๆ จากกลุมที่สนใจในเรื่องเดียวกนั 

กลุมชวงอายุเดียวกัน และกลุมผูอยูสถานที่ใกลกนั

- เขารวมกลุมหนังสือออนไลน (On Line Book Club)

55

เวอรดูเรซ (ตอ)



- เขียนบล็อกในเรื่องราวที่สนใจ

- เขารวมกระทูของการประชุมผูสูงวัยชาวอินเดีย

- เลนเกมสเพือ่กระตุนเซลลสมอง

- สนทนากับเพือ่นสมาชิกในหองสนทนาเสมอืนจริง

- อานขาวหรือบทความที่นาสนใจในอินเทอรเน็ต

- เขารวมการลงคะแนนเสียง

- หางาน

เปนตน 

56

เวอรดูเรซ (ตอ)
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4.3 เว็บซเีนียรแชทรูม

(www.Senior-Chatroom.com)



เว็บ “ซีเนียรแชทรูม (www.Senior-Chatroom.com)”

เปนเว็บที่เปดใหผูอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป 

เขามาพูดคุย พบปะสังสรรค 

แลกเปลีย่นประสบการณ 

รวมถึงการนัดดูตัวเพือ่พฒันาไปสูความรักได

58

ซีเนยีรแชทรูม (ตอ)



ภายในเว็บจะใหบริการ

- หองสนทนาโดยมีเสียงเทานั้น (Audio Video)

- หองสนทนาโดยมีภาพ (Webcam)

59

ซีเนยีรแชทรูม (ตอ)



ซีเนียรแชทรูมเปนสังคมออนไลนที่เปดโอกาส

ใหผูสูงวัยไดเขามาแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 

และพูดคยุในเรื่องราวตางๆ ที่สนใจ อาทิ 

- กีฬา - งานอดิเรก 

- หนังสือ - ภาพยนตร 

- ครอบครวั - การเมอืง 

- สุขภาพ

เปนตน

60

ซีเนยีรแชทรูม (ตอ)



ภายในเว็บกําหนดกฎระเบียบในหองสนทนา

อยางชัดเจน เพือ่ใหเปนแนวทางปฏิบัติ

และขอบังคับแกผูสูงวัยใหปฏิบตัิตาม

61

ซีเนยีรแชทรูม (ตอ)



62

4.4 เว็บชีวิตที่สอง (SecondLife.com)



ชีวิตที่สอง หรือ “เอสแอล (SL = Second Life)”

คอื “โลกเสมอืนจริง (Virtual World)” ในอินเทอรเน็ต 

เกิดเมื่อ 23 มิถนุายน 2545

ใหผูใชสรางรางอวตาร (Avatar) เหาะเหินเดินอากาศ 

และปฏิบตัิการตางๆ ได

63

ชีวิตที่สอง (ตอ)



ผูสูงวัยสามารถสรางรางอวตารของตนขึ้นมา 

เพือ่ทํากิจกรรมตางๆ อาทิ 

- พูดคุยกบัเพือ่นใหม 

- เลนกีฬา

- รองเพลง เตนรํา 

- ซื้อขายสินคาและบริการ

- ศึกษาหาความรูในดานที่สนใจ  

เปนตน

64

ชีวิตที่สอง (ตอ)



วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอรเน็ต 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

ไดซื้อเกาะไวในชีวติที่สอง ขนาดประมาณ 40 ไร 

ตั้งชื่อวา “เกาะชารมมิ่ง (Charming Island)”

65

ชีวิตที่สอง (ตอ)



มุมมองบริเวณดานหนาของอาคาร 
“ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยสีารสนเทศ”

66



มีการคาดการณวา ภายในอีก 5 ปขางหนา 

จะมีผูใชอินเทอรเน็ตประมาณ 1,000 ลานคน 

มีรางอวตารของตนเอง

67

ชีวิตที่สอง (ตอ)



ตัวอยางรางอวตารพบปะสังสรรคในชีวิตที่สอง
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มีรายงานเรื่อง “การเรียนตลอดชีวิต 

(Life Long Learning: 

Seniors in Secondlife Continuum)”

ของมหาวิทยาลัยออเบิรน (Auburn University) 

สหรัฐอเมริกาวา ผูสูงวัยใหความสนใจ

เกี่ยวกับการศกึษาหาความรูในชีวิตที่สองมากขึ้น 

และไดทดลองเปดหลักสูตรหองเรียนเสมอืนจริง

สําหรับผูสูงวัย

69

ชีวิตที่สอง (ตอ)



หัวขอที่ผูสูงวัยใหความสนใจ อาทิ 

- การอาน (Reading)

- อินเทอรเน็ต (Internet)

- การทําสวน (Gardening)

- การแสดงศิลปะ (Art Exhibits)

- ประวัติศาตรศลิปะ (Art History)

- อีเมล (eMail)

- การดูแลสุขภาพ (Health Care)

เปนตน 70

ชีวิตที่สอง (ตอ)



หลักสูตรที่เปดสอน อาทิ 

- หองเรียนศิลปะของออเบริน (AU Art Classroom)

- หองเรียนอีเมลของออเบริน (AU eMail Classroom)

- งานออกรานสุขภาพเสมอืนจริงของออเบริน 

(AU Virtual Health Fair)

เปนตน

71

ชีวิตที่สอง (ตอ)



5.1 เอเชยีมีผูสูงวัยใชอินเทอรเน็ต 32.9 ลานคน

5.2 รอยละ 40 ของผูสูงวัยชาวอเมรกิัน

ใชอนิเทอรเน็ตที่บาน

5.3 สหภาพยุโรปทุมงบเพือ่พฒันาโครงการ

อินเทอรเน็ตสําหรับผูสูงวัย

72

5. ขาวอินเทอรเน็ตกับผูสงูวัย



มีรายงานจาก “คอมสกอร (Comscore)”

ป พ.ศ. 2551 ในเอเชียมีผูใชอินเทอรเน็ต

ที่อายุ 55 ปขึ้นไป จํานวน 32.9 ลานคน 

ซึ่งขยายตัวเพิม่ขึ้นรอยละ 35 จากป พ.ศ. 2550

73

5.1 เอเชียมีผูสูงวัยใชอินเทอรเน็ต 32.9 ลานคน



นอกจากนี้ เมื่อแยกอัตราการเขาถึงอนิเทอรเน็ต

ของผูสูงวัยในแตละประเทศในเอเชยี พบวา 

- ญี่ปุน มีอัตราการเขาถงึอินเทอรเน็ตของผูสูงวัย 

รอยละ 21.1

- ออสเตรเลีย มีอัตราการเขาถึงอนิเทอรเน็ต

ของผูสูงวัย รอยละ 18.6

- นิวซีแลนด มีอัตราการเขาถึงอนิเทอรเน็ต

ของผูสูงวัย รอยละ  18

74

เอเชียมีผูสูงวัยใชอินเทอรเน็ต 32.9 ลานคน (ตอ)



เดือนเมษายน 2552 มีรายงานจาก “บริษัทวิจัยตลาด

แฮรริส (Harris Interactive)” จากกลุมผูสํารวจ

ที่เปนผูสูงวัย 1,000 คน พบวา

- รอยละ 35 ตองการใชเครือ่งคอมพวิเตอร

ควบคุมการทํางานของเครือ่งใชไฟฟาภายในบาน

- รอยละ 20 ของผูสูงวัย

ตองการซื้อเครือ่งคอมพวิเตอรใหม 

75

5.2 รอยละ 40 ของผูสูงวัยชาวอเมริกัน

ใชอินเทอรเน็ตที่บาน



นอกจากนี้ พบวา ผูสูงวัยในสหรัฐอเมริกา

ใชบริการอินเทอรเน็ตเพิม่มากขึ้น 

- รอยละ 40 ของผูสูงวัยใชอินเทอรเน็ตที่บาน

- รอยละ 30 ของผูสูงวัยใชอินเทอรเน็ต

เพือ่ดาวนโหลดภาพ วดิีโอ และเพลง 

76

ผูสูงวัยชาวอเมริกันใชอินเทอรเน็ตที่บาน (ตอ)



เมือ่ พ.ศ. 2551 รัฐสภายุโรปไดอนุมัติงบประมาณ 

234 ลานเหรียญ หรือประมาณ 7,200 ลานบาท 

เพือ่ใชในการศึกษาวิจยัการใชเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตสําหรับผูสูงวัย

77

5.3 สหภาพยุโรปทุมงบ

เพื่อพัฒนาโครงการอินเทอรเน็ตสําหรับผูสูงวัย



สหภาพยุโรปคาดวา จํานวนผูสูงอายุที่มีอายุ 65 ป

ขึ้นไปจะขยายตัวรอยละ 40 จากพ.ศ. 2553 – 2573 

ทางสหภาพยุโรปจึงตองการที่จะใหอินเทอรเน็ต

สามารถเขาถงึผูสูงวัยไดมากขึ้น และจะฝกอบรม

เกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตแกผูสูงวัย 

เพือ่ใหผูสูงวัยสามารถติดตอสือ่สารกับสังคมได

อยางสะดวก

78

เน็ตสําหรับผูสูงวัยในสหภาพยุโรป (ตอ)



6.1 เหตุใดผูสูงวัยตองระวังการฉอโกงทางอนิเทอรเน็ต

6.2 การฉอโกงเกี่ยวกบัการประกันสุขภาพ

6.3 การปองกันเกี่ยวกับยาปลอม

6.4 การปองกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑชะลอความแก

6.5 การฉอโกงการคาทางอินเทอรเน็ต

6.6 การฉอโกงทางอนิเทอรเน็ตอื่นๆ

6. ภัยทางอินเทอรเน็ตที่ผูสูงวัยควรทราบ

79



จากรายงานของสํานักงานสืบสวนกลางสหรัฐ

หรือ “เอฟบีไอ (FBI = Federal Bureau of 

Investigation)” ระบุวา ผูสูงวัยเปนกลุมเปาหมาย

ของการฉอโกงทางอนิเทอรเน็ต เพราะ

- ผูสูงวัยสวนใหญมองโลกในแงดี

และไมคอยกลาปฏิเสธ

80

6.1 เหตุใดผูสงูวัยตองระวังการฉอโกง

ทางอินเทอรเน็ต



- ผูสูงวัยไมรูเทาทันวิธีฉอโกง

- เมื่อผูสูงวัยถกูฉอโกงไมกลาแจงใหบุตรหลานทราบ

- ผูสูงวัยไมรูขอมลูมิจฉาชพี อาทิ

* ไมรูวามิจฉาชพีเปนใคร

* จําวันเวลาติดตอไมได

* จําที่อยูติดตอกลบั

เปนตน

81

เหตุใดผูสูงวัยจึงตองระวังการฉอโกง (ตอ)



ตัวอยางเรื่องที่ผูสูงวัยถกูฉอโกง

- การประกันสุขภาพ

- การคายาปลอม

- การขายผลิตภัณฑชะลอความแก

82

เหตุใดผูสูงวัยจึงตองระวังการฉอโกง (ตอ)



มีโฆษณาเกี่ยวกับผูสูงวัยเรื่องการประกันสุขภาพ

แอบแฝงมากบัเวบ็ตางๆ อาทิ 

- เวบ็บริษัทประกนัชีวติ

- เวบ็ชมรมคนรักสุขภาพ

- เวบ็บานพักผูสูงวัย

เปนตน
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6.2 การฉอโกงเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ 



การฉอโกงมีหลายรูปแบบ อาทิ

- ใหกรอกแบบฟอรมผลสํารวจดานสุขภาพผูสูงวัย

แลกกับของรางวัล

- ใหเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ 

โดยอางวาจะไดรับคาํปรึกษาสุขภาพฟรีจากแพทย 

ผูเชี่ยวชาญหลังจากนั้นก็มีใบเสร็จเรยีกเก็บเงิน

สงมาที่บาน
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 การฉอโกงเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ (ตอ)



การเซ็นสัญญาที่มีขอผูกมัดตางๆ ตอง 

- ไมเซ็นธุรกรรมใดใดทางอนิเทอรเน็ต

- ไมตกลงมอบอาํนาจใหผูอื่นเซ็นแทน

- สอบถามใหแนใจวาสิ่งที่สงมานั้น

ตองชําระเงินหรือไม

- โทรสอบถามรายละเอยีดโดยตรง

กับบริษัททําประกนั 

ดีกวาติดตอสอบถามทางอนิเทอรเน็ต
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การปองกันการฉอโกงการประกันสุขภาพ 



- เก็บหลักฐานวันเวลาที่ติดตอไวใหดี 

- โทรศพัทสอบถามรายละเอยีดโดยตรง

กับบริษัทประกันดีกวาติดตอสอบถาม

ทางอินเทอรเน็ต

- เก็บหลักฐานวันเวลาที่ติดตอไวใหดี
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การปองกันการฉอโกงการประกันสุขภาพ (ตอ)



ตองระลกึเสมอวาแพทยเทานั้นที่สามารถสั่งยา

หรืออุปกรณทางการแพทยแกผูปวยได

กลาที่จะถามรายละเอยีดเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหชัดเจน

การซื้อผลิตภัณฑเพือ่สขุภาพ

ควรคนหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑดวยตัวเอง

ใหไดรายละเอียดกอนตัดสินใจสั่งซื้อ
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การปองกันการฉอโกงการประกันสุขภาพ (ตอ)



ตรวจสอบขอมูลจากบรรจุภัณฑ วธิีการสง 

และเงื่อนไขการชําระเงินกอนสั่งซื้อ

ปรึกษาเภสัชกรทันทีเมื่อสงสัยวาไดรับยาปลอม

ซื้อยาที่มีการรบัรองมาตรฐาน

จากหนวยงานที่นาเชือ่ถอื
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6.3 การปองกันการสั่งซื้อยาปลอม



ระวังโฆษณาที่ใชขอความ อาทิ

- สูตรที่เปนความลบัเฉพาะ

- การคนพบที่ยิ่งใหญ

- พเิศษเวลานี้เทานั้น

- คุณคอืผูโชคดีไดรับผลิตภัณฑไปใชฟรี

เปนตน
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6.4 การปองกันเกี่ยวกับผลติภัณฑชะลอความแก



สอบถามวิธีการใชและผลที่ไดรับ

จากผลิตภัณฑชะลอความแกอยางละเอยีดกอนสั่งซื้อ

ตรวจสอบใหแนชดัจากผูขาย

วาผลิตภัณฑที่สั่งซื้อไมมีผลขางเคียงตอรางกาย

ควรปรึกษาแพทย

เมือ่ตองซื้อผลิตภัณฑชะลอความแก 
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วิธีปองกันเกี่ยวกบัผลติภัณฑชะลอความแก (ตอ)



ผูสูงวัยที่ตกเปนเหยื่อของการฉอโกง

เกี่ยวกับการคาทางอินเทอรเน็ตมากที่สุด

คอื กลุมผูหญิงที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
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6.5 การฉอโกงเกี่ยวกับการคาทางอินเทอรเน็ต



มีสินคาและบริการมากมาย

ที่กลุมมิจฉาชพีใชฉอโกงผูสูงอายุ อาทิ

- ของรางวลั 

- สินคาราคาถูก 

- ผลิตภัณฑดานสุขภาพ 

- โปรแกรมทองเที่ยว

เปนตน
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การฉอโกงเกี่ยวกับการคาทางอินเทอรเน็ต (ตอ)



ขอความโฆษณาบนอินเทอรเน็ตที่ควรระวัง อาทิ 

- สินคาใหทดลองใชฟรี

- สินคาราคาต่ํา

เปนตน

ขอความที่กลุมมิจฉาชพีใชในการฉอโกง อาทิ 

- เปนผูโชคดีไดรับของขวญัฟรี 

- ไดตั๋วทองเที่ยวฟรี

เปนตน
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การฉอโกงเกี่ยวกับการคาทางอินเทอรเน็ต (ตอ)



มีเงื่อนไขทางการคาที่ควรระวัง อาทิ

- ตองจายคาบริการเพิ่ม   

- ตองบอกขอมลูบัตรเครดิตและเลขบัญชีธนาคาร  

- ใหตัดสินใจซื้อทันทีหลังอานเงื่อนไขแลว

เปนตน
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การฉอโกงเกี่ยวกับการคาทางอินเทอรเน็ต (ตอ)



ไมซื้อสินคาและบริการจากหนวยงานที่ไมนาเชือ่ถอื

ตรวจสอบประวัติของผูขายสินคาและบริการ

กอนตัดสินใจซื้อจากหนวยงานคุมครองผูบริโภค

ในกรณีที่ไดรับเอกสารหรือบัตรสมนาคณุ

ดานการลงทุนที่ไดผลตอบแทนสูง

ผูสูงวัยควรปรึกษาผูที่มีความรูดานการเงินกอน

ไมควรเชือ่ขอความหรือเอกสารตางๆ

ที่ไมบอกแหลงที่มาเพราะอาจเปนเอกสารปลอม
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การปองกันการฉอโกงการคาทางอินเทอรเน็ต



ตองทราบขอมูลเกี่ยวกับผูขาย อาทิ 

- ชื่อบริษัท 

- หมายเลขโทรศพัทและที่อยู

- อีเมล 

- เลขที่ใบอนุญาต 

เปนตน
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การปองกันการฉอโกงการคา (ตอ)



ไมใหขอมูลดานการเงินทางโทรศพัท

ตองศึกษาขอมูลใหละเอียดกอนตอบตกลงขอเสนอ

หากไมแนใจยังไมควรตอบตกลง
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การปองกันการฉอโกงการคา (ตอ)



มีการฉอโกงทางอนิเทอรเน็ตอื่นๆ

ที่มิจฉาชพีใช อาทิ

- การทําธุรกรรมธนาคารทางอินเทอรเน็ต

- การซื้อตั๋วทางอินเทอรเน็ต

- การลอลวงทางเวบ็เครือขายสังคม

เพือ่รูขอมูลบตัรเครดิต

- การกูยืมเงินทางอินเทอรเน็ต

เปนตน
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6.6 การฉอโกงทางอินเทอรเน็ตอื่นๆ 



นอกจากปจจัยสี่แบบเดิมในการดํารงชีวติ 

คอื อาหาร ที่อยูอาศัย เครือ่งนุงหม และยารักษาโรค

แลว มีผูเสนอปจจัยอื่นๆ อาทิ 

- เซ็กซ

- โทรศพัทมือถอื

- ไอที (คอมพวิเตอรและอินเทอรเน็ต)

เปนตน
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7. สรุป



เมือ่เดือนธันวาคม 2551 พิวรีเสิรซรายงานวา 

มีผูสูงวัย (อายุ 55 ปขึ้นไป)

ใชอนิเทอรเน็ต 384 ลานคน
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สรุป (ตอ)



ผูสูงวัยในอเมริกา ใชอินเทอรเน็ต

- รอยละ 91 ใชรับสงอีเมล

- รอยละ 55 ใชธนาคารออนไลน

- รอยละ 47 หาขอมูลบนเวบ็วิกพิเีดีย

- รอยละ 38 หาขอมูลทางการเงิน

- รอยละ 35 ใชเวบ็เครือขายสังคม 
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สรุป (ตอ)



คนอายุ 104 ป อยาง ไอวี่ บีน ก็ใชอินเทอรเน็ต

ผมเอง อายุ 72 ป ก็ใชอินเทอรเน็ตวันละ 3 เวลา 

กอนหรือหลังอาหาร

ฉะนั้น ทานผูสูงวัยชาวไทยทั้งหลาย

ก็ควรจะนําคอมพวิเตอรและอินเทอรเน็ต

ไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง 

แกครอบครวั และแกประเทศชาติในที่สุด
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สรุป (ตอ)




