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ทกุวนันี ้“อินเทอร์เนต็” เกีย่วข้องกบัชวีติคนเราตลอดเวลา ตัง้แต่ตืน่เช้าไปจนกระทัง่
ถึงเข้านอน ทั้งกิจกรรมส่วนตัว การท�าธุรกิจ และการท�าธุรกรรมต่างๆ ตั้งแต่การรับส่งอีเมล 
การค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่างๆ การอัพโหลดรูปและข้อความขึ้นสู่โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น 
เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), ไลน์ (Line) หรืออินสตาแกรม (Instagram)  
ให้เพือ่นๆ ได้ด ูการฝากถอนและโอนเงนิกบัธนาคาร รวมทัง้การส่ังซือ้สินค้าโดยไม่ต้องเดนิทาง 
ไปที่ร้านให้เสียเวลา

จากการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต พีซี แล็ปท็อป มี
ราคาถูกลงและมีการพัฒนาแอพพลิเคชันโปรแกรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการเองก็ใช้
อนิเทอร์เนต็เป็นช่องทางในการเข้าถึงผูใ้ช้บรกิารมากขึน้ ทัง้จ�านวนและช่วงเวลาทีส่ามารถให้
บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้งานจะต้องเข้าใจและรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ต 
เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมั่นใจ และไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามออนไลน์ต่างๆ

“ฉลาดรู้เน็ต 1 ตอน Internet of Things (IoT)” เป็นหนังสือที่เป็นภาคต่อ 
ของหนังสือ “ฉลาดรู้เน็ต” ที่เผยแพร่ในปี 2555 นอกจากจะมีตัวละคร “พุดน้อย”  
จาก “ฉลาดรู้เน็ต” ตามมาแนะน�าให้ทุกคนท่องไปในโลกไซเบอร์อย่างสนุกสนาน และได้
สาระความรูแ้ล้ว ยงัได้เพิม่ตวัละคร “พดุดิง้” เข้ามาเตมิสสัีนให้ทกุคนได้เพลดิเพลนิ รูเ้คลด็ลบั 
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต โซเชียลเน็ตเวิร์ก และอีคอมเมิร์ซอย่างชาญฉลาด รวมทั้งไม่ตก
เป็นเหยื่อของภัยและโจรไซเบอร์ที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวันด้วย

“ฉลาดรู้เน็ต 1” เล่มน้ี จะเป็นอีกส่วนส�าคัญในการสร้างองค์ความรู้เชิงรุกอย่าง 
ต่อเน่ือง เพื่อที่จะส่งเสริมให้คนไทยคุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ต มีความรู้และความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการใช้งาน เห็นถึงประโยชน์และรู้เท่าทันโทษที่แฝงมา ที่ส�าคัญคือ มีความมั่นใจ
ในการใช้อินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น
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10 ฉลาดรู้เน็ต 1 
ตอน Internet of Things (IoT)

1.1 อินเทอร์เน็ต…เรารู้จักกันตั้งแต่เกิดจนแก่ 
 

ใครๆ ก็ใช้อินเทอร์เน็ตกันทั้งนั้น  เอ๊ะ...
แล้วเราใช้กันมากน้อยแค่ไหนนะ 

วันนี้พุดน้อยมีผลส�ารวจมาฝากครับ

อนิเทอร์เนต็…อนิเทอร์เนต็ เมือ่ก่อนพดุน้อยเคยสงสยัว่าท�าไมทกุเช้าคณุพ่อ
ไม่มานั่งเฝ้าทีวีดูข่าวเหมือนเคย เห็นแต่ดูข่าวผ่านแท็บเล็ต (Tablet) ส่วนคุณแม่ก็
นั่งแชตออนไลน์ (Chat) คุยกับเพื่อนๆ ผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เหลือแต่คุณปู่ที่ยัง
นั่งดูทีวีกับพุดน้อย แต่ก็คอยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคุยกับเพื่อนๆ และก็ยังชอบ
ถ่ายรูปพุดน้อยส่งให้เพื่อนของปู่ได้ดูอีกด้วย พุดน้อยชอบมากเพราะเพื่อนคุณปู่มี
ของฝากมาให้เสมอ คุณพ่อก็ใจดีมีเกมใหม่ๆ มาให้พุดน้อยได้เล่นเป็นประจ�า ท�าให้
ทุกวันที่กลับจากโรงเรียนพุดน้อยมีความสุขมากๆ

ใช่แล้วครับ อินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นนอน 
ไปจนถงึตอนหลบัตาบนเตยีงเลยล่ะ พดุน้อยเหน็เพือ่นหลายคนไม่ได้ใช้อนิเทอร์เนต็ 
เพียงแค่รับส่งอีเมลแทนจดหมายธรรมดา ท่ีแต่ก่อนต้องฝากกับพี่บุรุษไปรษณีย์ 

เวลานี้สามารถท�าได้เองแบบส่งปุ๊บก็ถึงมือคนรับปั๊บ แต่ยังใช้อินเทอร์เน็ต
ไว้ค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีอยู ่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

กเูกลิ (Google), ยาฮ ู(Yahoo), บรงิ (Bring) 
เป็นต้น หรอืจะอ่านหนงัสือออนไลน์ ถ่ายรูป 
อัพโหลด แชร์ โหวตแสดงความนิยม หรือ 
จะแอบติดตามดาราคนไหนก็ท�าได้ แต่ที่
เห็นเป็นตัวอย่างง่ายๆ ในโรงเรียน ก็คือ 
การค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อท�าการบ้านส่ง
คุณครู หรือบางทีก็อัพโหลดรูปตลกๆ ให้
เพื่อนๆ ได้ดูกันผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
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ระหว่างอยู่ที่โรงเรียน บางเวลาก็เห็นคุณครูท�าเหมือนคุณพ่อที่บ้าน
เลย ไม่ว่าจะอัพโหลดรูปขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์ก อย่างเช่น เฟซบุ๊ก (Facebook),  
ทวติเตอร์ (Twitter), ไลน์ (Line) หรอือนิสตาแกรม (Instagram) ให้กับเพ่ือนๆ 
ได้ดู หรือบางทีก็สั่งซื้อของ หรือโอนเงินออนไลน์ส่งไปให้คุณย่า สงสัยวิธีนี้จะ
ง่ายกว่า เพราะไม่เห็นคุณปู่ไปธนาคารอีกเลย การซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต 
ก็แสนง่ายดาย เพียงแค่คลิกสั่งซื้อและช�าระเงินออนไลน์ ก็ได้รับสินค้าโดยไม่
ต้องเดนิไปซือ้ของทีร้่านให้เสยีเวลา และท่ีเห็นบ่อยๆ กค็อื ไม่ว่าจะเกดิเหตกุารณ์
อะไร ใหญ่โตเพียงไหน โดยเฉพาะดาราดังท่ีมักจะอัพเดตข้อมูลของตนนั้น  
ทุกคนก็ทราบข่าวสารเหล่านี้ผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างรวดเร็ว และพุดน้อย 
ก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่น�าอินเทอร์เน็ตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า “อินเทอร์เน็ต” นั้น เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนเรา
มากว่า 40 ปีแล้วนะ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1969 เป็นเวลาที่นานมากทีเดียว ส�าหรับ
โครงข่ายเชือ่มต่อทีม่ลีกัษณะเหมอืนใยแมงมมุเช่นนี ้คอยโยงใยให้การเชือ่มต่อ
ข้อมลูมาตัง้แต่ยคุของเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ทีม่ช่ืีอว่า อาร์พาเนต็ (ARPANET) 
ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานทางด้านการทหาร จนมาถึงในยุคของโปรโตคอลที่มีชื่อ
ว่า DARPA ซึ่งต่อมา DARPA ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการเชื่อมต่อ เพื่อเปิด
โอกาสให้คอมพิวเตอร์ต่างรูปแบบกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ด้วยการ
สร้างโปรโตคอลขึน้มาใหม่ ทีใ่ช้กนัมาจนถงึปัจจบัุน ทีเ่รยีกว่า TCP/IP (Trans-
mission Control Protocol/Internet Protocol) เมื่อปี ค.ศ.1989 นั่นเอง

ส่วนการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกเมื่อ 
เดอืนมีนาคม พ.ศ. 2538 ด้วยความร่วมมอืของรฐัวสิาหกจิ 3 แห่งคือ การส่ือสาร 
แห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และส�านักงานส่งเสริม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยให้บริการในนามบริษัท 
อินเทอร์เนต็ ประเทศไทย (Internet Thailand) ทีต้่องบอกว่าเป็นผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศไทยเชียวนะ
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นอกจากน้ี การใช้อนิเทอร์เนต็ในปัจจุบนัยงันยิมใช้โซเชยีลเนต็เวร์ิก
เพิ่มมากขึ้น เหมือนกับที่คุณปู่และคุณครูที่โรงเรียนใช้ในการติดต่อสื่อสาร
กบัเพือ่นๆ หรืออพัเดตความเคลือ่นไหวให้คนอืน่ๆ ได้ทราบด้วย นอกจากนี ้
อินเทอร์เน็ตยังท�าให้เกิดพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ ท่ีนิยมขายสินค้าบนโลก
ออนไลน์ อาศัยช่องทางของคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตกันมากขนาดน้ีเพ่ือ 
ขายของแบบไม่จ�าเป็นต้องมหีน้าร้าน รอเพียงเสยีงโทรศพัท์กร๊ิงกร๊างเข้ามา 
แล้วส่งของทางไปรษณย์ีเท่านัน้เอง เห็นไหมครบัว่าประโยชน์ของอนิเทอร์เนต็ 
นัน้มอียู่มากมายนบัไม่ถ้วน ต่อไปพดุน้อยจะมาชวนเพ่ือนๆ ไปดูว่าไม่ว่าจะเป็น 
วยัไหนๆ กใ็ช้อนิเทอร์เน็ตด้วยกนัทัง้นัน้ เพราะช่วยให้เราทนัยคุทนัสมยั และ 
ไม่ตกข่าวส�าคัญนั่นเองครับ

น้องพุดดิ้งชวนรู้

ผลส�ารวจพถติกรรมผู้ใช้ 
อินเทอร์เน็ตไทยปี 2557

จากการส�ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคน
ไทย ท่ีรวบรวมโดยส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
(องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. พบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วง
ระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่ปี 2544 มีจ�านวนชั่วโมงการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 76.3 และในการ
ส�ารวจครั้งล่าสุดนี้ (ปี 2557) มีถึงร้อยละ 13.9 ที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง 105 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยทีเดียว โดยนิยมใช้อุปกรณ์ประเภทแท็บเล็ต (Tablet) ใน
การเข้าถงึอนิเทอร์เนต็มากข้ึน โดยเฉพาะในกลุม่นกัเรยีนและผู้สูงอาย ุเนือ่งจากมี
บริการประเภท Free WiFi คอยให้บรกิารมากยิง่ข้ึน อีกทัง้ยงัมรีปูแบบการเช่ือมต่อ 
ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ที่หลายบ้านติดตั้ง
กัน หรือจากสัญญาณเครือข่ายไร้สายหรือ WiFi ของผู้ให้บริการรายต่างๆ ที่มีทั้ง
ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย รวมถึงการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า 3G จาก

บรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ค่ายต่างๆ อีกด้วย
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1.2  วัยใส วัยไหน ก็ใช้เน็ต

เพื่อนๆ ครับ...ตามพุดน้อยไปดูกันว่า

เขาใช้อินเทอร์เน็ตท�าอะไรกันบ้าง? และวันนี้

คุณอาของพุดน้อยก็จะตามไปดูกับเราด้วยนะครับ
 
ตั้งแต่จ�าความได้พุดน้อยก็โตมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ต เพราะคุณพ่อ 

และคุณแม่ชอบหานิทานสนุกๆ ที่มีอยู ่บนอินเทอร์เน็ตมาเล่าให้ฟังก่อน
เข้านอน หรืออย่างคราวท่ีพุดน้อยคิดถึงคุณอาท่ีอยู่ต่างจังหวัด พวกเราทั้ง
ครอบครัวก็ชอบมาน่ังรวมกันอยู ่ท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อคุยกับคุณอา 
แบบเหน็หน้า แล้วกม็บ้ีางท่ีเหน็คณุพ่อจดจ่ออยูกั่บตวัเลขเขยีวๆ แดงๆ บนหน้าจอ
ที่พุดน้อยสืบรู้มาว่าสิ่งน้ันก็คือกระดานหุ้น จนไปถึงคุณแม่ก็ได้สูตรเด็ดมาท�า
อาหารให้พวกเรากินกนัอยูป่ระจ�าจากวดิโีอยทูปู (Youtube) และ
วันนี้พวกเราท้ังครอบครัวก็ช่วยกันหาข้อมูลบนเว็บไซต์
แนะน�าการท่องเที่ยว ก่อนจะออกเดินทางไปเที่ยวกัน
ในวันหยุดยาวน้ี แทบไม่น่าเชื่อว่าทุกอย่างนี้เป็นส่ิง
ที่เกิดข้ึนจริงบนโลกอินเทอร์เน็ต เพราะมีเรื่องราว
มากมายให้เราได้ตื่นตาตื่นใจกันตลอด 

แต่พุดน้อยสังเกตว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของ
เพื่อนๆ ที่เป็นเด็กในวัยไล่เลี่ยกัน หรือที่ใครหลายคน
เรยีกว่า “วยัใส” นัน้ มทีัง้ด้านดแีละไม่ดเีช่นกนั อย่างเช่น
น้องบีเพือ่นข้างบ้านทีไ่ด้มโีอกาสไปเรยีนต่อต่างประเทศ เพราะ
ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากวิดีโอบนยูทูป หรือน้องปูอัดบ้านถัดไปท่ีแข่งขัน
ตอบค�าถามทีไรก็คว้ารางวัลชนะเลิศทุกที ด้วยเพราะชอบค้นหาข้อมูลใหม่ๆ 
จากกูเกิล แต่ส�าหรับน้องเปิ้ลที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน งานน้ีโชคไม่ดีเพราะมีคนมา
หลอกชวนไปเที่ยวด้วย แต่เดี๋ยวเดียวก็ถูกขโมยทั้งเงินและโทรศัพท์มือถือไป 
แบบนี้จะเรียกว่าโชคไม่ดีหรือใช้อินเทอร์เน็ตผิดวิธีของวัยใสกันแน่นะ
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แม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะมีทั้งประโยชน์และโทษ แต่พุดน้อยก็ยังเห็นด้วย
กับการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยใส เพราะหากรู้จักใช้อย่างถูกวิธีก็จะกลายเป็น
ประโยชน์อย่างมหาศาลเลยทีเดียว คราวน้ีเพื่อนๆ ลองตามพุดน้อยมาดูกัน
สิว่าประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตนั้นมีอะไรบ้าง

เพือ่การศกึษา : เราสามารถเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ เพือ่หาข้อมลูข่าวสาร
ใหม่ๆ ที่มีให้เลือกชมมากมายผ่านทางเว็บไซต์ หรือค้นหาข้อมูลโดย Web 
Search อย่างเช่น กูเกิล (Google), บริง (Bring) ก็ได้ 

เพื่อความบันเทิง : เช่น การเล่นเกมออนไลน์ ชมวิดีโอออนไลน์อย่าง
เช่น ยูทูป (Youtube) 

เพื่อสร้างเครือข่ายออนไลน์ : พื้นท่ีน้ีจะท�าให้เราได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ 
ได้สนทนาหรือติดตามบุคคลที่น่าสนใจผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟซบุ๊ก
(Facebook) หรือทวิตเตอร์ (Twitter) 

เพือ่การสือ่สารออนไลน์ : เราอาจสะสมความรูด้้านภาษาต่างประเทศ
จากการสนทนากับชาวต่างชาติ ผ่านทางโปรแกรมแชต (Chat) อย่างสไกพ์ 
(Skype) 

รับและส่งอีเมล : หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีเว็บไซต์ที่ให้บริการ
อยู่มากมาย เช่น จีเมล (Gmail), เอาต์ลุค (Outlook), ยาฮู (Yahoo) 

ดาวน์โหลดข้อมูล : ที่มีให้เลือกอยู่มากมายบนโลกอินเทอร์เน็ต ท้ัง
ในส่วนของโปรแกรมที่เป็นฟรีแวร์ ดาวน์โหลดรูปภาพ เพลง วิดีโอ รวมไป
ถึงนิตยสารต่างๆ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น : ผ่านทางเว็บบอร์ด (Webboard) หรือ
กระดานแลกเปล่ียนความคิดเห็นบนเว็บไซต์ต่างๆ 
อย่างเช่น pantip.com

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : หรือที่
เรียกกันว่า อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) 
เพื่อซื้อขายสินค ้าบริการต ่างๆ ผ ่าน
อินเทอร์เน็ต เช่น Amazon, eBay
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เห็นไหมว่าอนิเทอร์เนต็นัน้มปีระโยชน์อย่างมากมายทเีดียว แต่การ
ใช้งานในหลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความเกี่ยวข้องหรือต้องใช้งาน
ร่วมกบัคนหมูม่าก อย่างเช่น การแชตหรอืแสดงความคดิเหน็บนเวบ็บอร์ด 
สิ่งส�าคัญที่ต้องมีก็คือ การมีมารยาท เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น และ
ไม่สร้างความขัดแย้งหรือชวนให้ทะเลาะกัน เพราะเป็นกติกาของสังคมใน
การแบ่งปันพื้นที่ในการใช้งานร่วมกัน

เงื่อนไขและกฎกติกาบนเว็บบอร์ด 
เคยสังเกตกันไหมว่า เมื่อเราเข้าสู่เว็บบอร์ดแล้วจะสมัครสมาชิก หรือ

เข้าไปสนทนา สิ่งหนึ่งที่พบเห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันดีมีอยู่ 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือ 
“เงื่อนไขและกฎกติกา (Term of Service)” ของเว็บบอร์ด 

• เงือ่นไข : เป็นข้อตกลงระหว่างกนัของผูใ้ช้และผูใ้ห้บรกิาร เพือ่ให้เป็น
ที่เข้าใจและท�าตามร่วมกัน

• กฎกตกิา : เป็นสิง่ต้องห้ามหรอืข้อบงัคบั เพือ่ลดปัญหาร้ายแรงทีจ่ะเกดิ
ตามมา เป็นลักษณะของการก�าหนดสิทธิ์ขาดจากผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ท�าตามโดยเคร่งครัด

ทัง้สองเรือ่งนีม้คีวามส�าคญัอย่างยิง่ เพราะเป็นเร่ืองกฎหมาย โดยเฉพาะ
ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการเผยแพร่ข้อมลูทีเ่ป็นลขิสทิธิแ์ละการดหูมิน่ผู้อืน่ ซึง่ผู้ใช้
เว็บบอร์ดควรระวัง เน่ืองจากอาจเข้าข่ายการกระท�าผิด “กฎหมายว่าด้วยการ 
กระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” ที่คุ้มครองผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ข้อมูล
และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ดังนั้น เงื่อนไขและกฎกติกาที่แต่ละเว็บบอร์ดตั้งขึ้น
มานั้น จึงเป็นสิ่งที่ชาววัยใสต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ควรอ่านและท�าความเข้าใจก่อน
สมัครใช้งาน เพื่อปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมและมั่นคงปลอดภัย

น้องพุดดิ้งชวนรู้
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1.3  โซเชียลเน็ตเวิร์ก...โลกใหม่กับเพื่อนเก่า 

สื่อใหม่ในมือ...ท�าให้เพื่อนเก่าได้มาเจอกันใหม่...
ท�าให้คนอยากดังไม่ต้องเข้าวงการ เพียงใช้สื่อที่เรียกว่า

โซเชียลเน็ตเวิร์ก ก็ช่วยให้สมปรารถนาได้! 
 
วันนี้พุดน้อยมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ หลงัจากที่ได้

นดัแนะทกุคนได้ลงตวัในเวลาอนัรวดเรว็จากการโพสต์ข้อความ
ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก เพ่ือจัดงานปาร์ตี้เล็กๆ ณ ร้านอาหาร 
แห่งหน่ึงริมแม่น�้า ซึ่งพุดน้อยได้ระบุต�าแหน่งแผนที่ของร้าน
เอาไว้ให้เพื่อนๆ ในกลุ่มด้วย  

พอนึกย้อนกลบัไป สิง่ท่ีท�าให้พดุน้อยได้เจอหน้าเพือ่นๆ 
ที่ห่างกันไปตั้งนานก็คือ “โลกของสังคมออนไลน์” ที่เป็นเหมือนเครื่องมือสุดแสน
วิเศษ ช่วยให้พุดน้อยได้รู้ข่าวคราวของเพื่อนๆ ในปัจจุบัน และยังช่วยให้มีโอกาสได้
เจอกับเพื่อนเก่าที่เราคิดถึงได้อีกด้วย

        Facebook…สังคมของคนรุ่นใหม่
“เฟซบุ๊ก (Facebook)” เป็นหนึ่งในรูปแบบของสังคม

ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้ ซึ่งถ้ามองย้อนกลับ 
ไปในอดตีเป็นเพยีงโซเชยีลเนต็เวร์ิกทีเ่ปิดให้เข้าใช้เฉพาะนกัศกึษา 
ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเท่านั้น แต่กลับดังในช่ัวพริบตา จากการที่นักศึกษา
คร่ึงหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่กันเข้ามาสมัครใช้กัน ซ่ึงเมื่อพัฒนาต่อมาไม่นาน  
เฟซบุก๊จงึได้เพิม่จ�านวนสมาชกิของมหาวิทยาลยัอีก 30 กว่าแห่ง กลายเป็นจดุพลกิผนั 
ของบริการสังคมออนไลน์ จนกระทั่งปัจจุบันเฟซบุ๊กกลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่านับ 
หลายร้อยล้านเหรียญเลยทีเดียว คงต้องปรบมือให้กับชายที่ชื่อ มาร์ก เอลเลียต 
ซักเคอร์เบร์ิก (Mark Elliot Zuckerberg) ผูจ้ดุประกายไอเดียบรรเจิดแบบนี ้ท�าให้ 
ผู้คนทั้งโลกได้สื่อสารกันได้ง่ายและสะดวกที่สุด
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พุดน้อยได้ทราบมาว่าในปี 2556 เว็บไซต์ผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ 
ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของโลกยังคงเป็นเฟซบุ๊กที่มีผู้ใช้งานมากถึงร้อยละ 
92.2 รองลงมาคอื กเูกลิพลสั (Google+) และตามมาติดๆ คอื ไลน์ (Line) ท่ีเป็น 
โปรแกรมแชตยอดนยิมนัน่เอง โดยประเทศไทยเองกมี็คนใช้เฟซบุก๊มากถึง 19.2 
ล้านคนเชยีวนะ โดยมกีลุม่วยัใสและวยัท�างานน่ีเองทีเ่ป็นผูใ้ช้กลุ่มใหญ่ เป็นเรือ่งที่
น่าตืน่เต้นจรงิๆ เพราะเชือ่ว่าอย่างน้อยๆ คงมอีกีหลายคนจะมโีอกาสได้พบเพือ่น
เก่าหรอืญาตพิีน้่องทีห่ายหน้าหายตากนัไปอกีครัง้ แต่อกีเร่ืองทีน่่าสนใจไม่แพ้กัน
กค็อื จากการส�ารวจกลุม่คนทีไ่ม่ได้ใช้งานโซเชยีลเนต็เวร์ิก ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 
พวกเขามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว กลัว 
ถูกหลอก และอาจส่งผลต่อการท�าธุรกรรมทางออนไลน์ แต่ที ่
ดูจะเป็นเหตุผลพื้นฐานเลยก็คือ ต้องการพบปะกับ
ผู้คนตัวเป็นๆ มากกว่าเจอกันเพียงแค่ในสังคม
ออนไลน์เท่านั้น ซึ่งเป็นประเด็นที่ชวนคิดอยู่
เหมือนกัน

นอกจากเฟซบุ๊กจะช่วยให้เพื่อนๆ ได้
พบปะกนัง่ายขึน้แล้ว ยงัเป็นช่องทางในการแลก
เปลีย่นข้อมลูข่าวสาร ไม่ว่าใครจะท�าอะไร อยูท่ีไ่หน 
มีงานใดที่สามารถแบ่งปันหรือช่วยเหลือก็
ท�าได้ง่าย เพราะทั้งรูปภาพ และวิดีโอ 
กส็ามารถโพสต์ขึน้ไปโชว์บนหน้าเฟซบุก๊
แล้วแชร์ให้กับเพ่ือนๆ ในกลุ่มได้เห็น
ภายในเสี้ยววินาที ยังมีลูกเล่นติดแท็ก 
(Tag) ให้กับคนทีเ่รารูจ้กั แถมยงัระบุสถานท่ี  
(Location) ในการนัดหมายได้อีกด้วย คง
ต้องยกความดีให้กับผู้คิดค้นระบบเหล่าน้ี ช่วย
ให้การใช้ชวีติประจ�าวนัของพดุน้อยและเพือ่นๆ 
ง่ายขึ้นเยอะทีเดียว 
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Twitter… นกน้อยขี้บ่น แถมช่างสอดรู้สอดเห็น
อย่าเพิ่งลืมไปนะครับว่าโลกนี้ไม่ได้มีเพียงเฟซบุ ๊กเท่านั้น แต่ยังม ี

โซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆ ที่ให้บริการในลักษณะที่มีจุดประสงค ์
ใกล้เคยีงกนัอกีด้วยนะ อย่างเช่น ทวิตเตอร์ (Twitter) ทีย่งัคงใช้เป็น 

ช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน เพราะ
เพือ่นๆ ของพดุน้อยกใ็ช้ทวติเตอร์นีแ่หละเพ่ือส่ือสารถึงกนั มอีะไรก็

บอกให้รู้ได้ทั่วถึงกันในแค่อึดใจ ให้เราได้พูดคุยกันด้วยภาษาสั้นๆ ง่ายๆ หรือที่
เรยีกกันว่าเป็นการทวตี (Tweet) ผ่านทางคอมพวิเตอร์ โน้ตบุก๊ หรอืแม้กระทัง่ 
สมาร์ตโฟน และที่ท�าให้พุดน้อยชื่นชอบมากที่สุดก็คือ Following หรือการ
ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ที่เราชื่นชอบได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นดารา  
นักร้อง หรอืนกักฬีาทีเ่ราแอบปลืม้ เราจะได้เหน็การทวตีข้อความของคนเหล่านี้ 
ได้บนหน้าจอหน้าแรกของเรานั่นเอง นอกจากนี้ ก็ยังมีโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นอีก
มากมายอย่างเช่น Linkedin, Google+ หรอื Myspace ใครชอบแบบไหนกล็อง 
เลือกใช้ตามความสะดวกกันเลย

อยากโชว์…ต้องยูทูป (Youtube)
“หากยูทูปเป็นประเทศ ประชากรของประเทศ 

ยูทูปจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากจีน
และอินเดีย”

หลายครั้งพุดน้อยเห็นเพ่ือนๆ เปิดดูยูทูป (Youtube) เพื่อค้นหาสิ่งที่
ต้องการ อย่างเช่น สอนเล่นกีตาร์ สอนประดิษฐ์ของใช้ สอนท�าขนมเค้ก ฯลฯ  
ยทูปูจงึกลายเป็นแหล่งข้อมลูขนาดใหญ่ส�าหรบัใครหลายคน และในทางกลับกัน 
บางคนมีความสามารถดีๆ อยากอวดอยากโชว์ให้คนทั่วโลกได้เห็น ก็สามารถ
อัพโหลดวิดีโอที่สร้างขึ้นไปไว้บนยูทูปได้เช่นกัน

เวลาน้ียูทูปมีสถิติท่ีน่าตื่นเต้นมากทีเดียว โดยใน 
ปี 2012 พบว่า ในแต่ละวันมผีูค้นเข้าชมยทูปูมากกว่า 4 พันล้าน 
ครัง้ และใน 1 นาท ีมกีารอพัโหลดวิดโีอขึน้ยทูปูรวมความยาว
ได้ถึงราว 72 ชั่วโมง เลยทีเดียว

YouTube's 7th 
Birthday 
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และที่น่าสนใจก็คือ พุดน้อยเห็นใครต่อใครแจ้งเกิดบนเวทีแห่งนี้
มากมายเลยนะ อย่างเช่น นักร้องชื่อดังก้องโลกอย่าง จัสติน บีเบอร์ (Justin 
Bieber) ฉายาหนุ่มน้อยมหัศจรรย์ที่มีลีลาการร้องท่ีโดดเด่น หรือจะเป็น 
ลลิ ีอัลเลน (Lily Allen) นกัร้องสาวแสนสวยทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่เข้าชงิรางวลั 
Grammy Awards, BRIT Awards และ MTV Music Video Awards และแม้
กระทัง่ศลิปินหนุม่น้อยวยั 14 ปี นามว่าเกรย์สนั แชนซ์ (Greyson Chance) ที่
สามารถโชว์เดีย่วเปียโนด้วยทกัษะขัน้เทพเลยทเีดยีว แล้วแทบไม่น่าเชือ่เลยว่า
ในช่วงปีทีผ่่านมา หนุม่มาดกวนจากแดนเกาหล ีกงันมัสไตล์ (PSY Gangnam  
Style) กม็คีนเข้าไปชมยทููปมากกว่า 1 พนัล้านครัง้ในเวลาไม่นาน กบับทเพลง 
สนุกๆ พร้อมกับท่าเต้นควบม้าที่สนุกสนานปนความฮา กลายเป็นเพลงและ
ท่าเต้นยอดฮิตระดับโลกเลยทีเดียว 

ส่วนในบ้านเราจะคุ้นเคยกันดีกับนักร้องวง Room 39 ที่มาพร้อม 
ซงิเกิลยอดฮิตอย่างเพลง “หน่วง” หรอืแป้งโกะกบัน�า้เสียงใสๆ ท่ีถ่ายทอดผ่าน
เพลง “Postcard” ทัง้หมดนีย้งัไม่รวมถงึบรรดานกัร้องสมคัรเล่นอกีมากมาย
ที่อาศัยยูทูปเป็นเวทีในการแสดงความสามารถ เพื่อเป็นบันไดก้าวไปสู่ฝันที่
ตัง้ใจเอาไว้ จากมุมนีก้เ็ริม่เหน็การเปลีย่นแปลงว่าศลิปินรุน่ใหม่ๆ แทบไม่ต้อง
ไปวิง่แข่งหาเวทปีระกวดประชนัหรอืไปเข้าควิเพือ่คดัเลือกกนัเพียงอย่างเดียว
อีกแล้ว เพราะยังมีช่องทางโปรโมตตัวเองผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกมากมาย

แต่ว่าถ้าใครชอบการสื่อความหมายด้วยภาพแล้ว Instagram จะเป็น
เครื่องมือที่ช่วยแสดงความเป็นตัวตนของเราให้คนอื่นรู้จักได้ดีทีเดียว เพราะ

นอกจากเพื่อนๆ จะอวดรูปสวยๆ ให้คนอื่นได้ดูแล้ว 
ยังเปิดให้คนอื่นมาติดตาม หรือระบบ Follower 
ให้อีกด้วย ทีน้ีเพ่ือนๆ จะชื่นชอบใครเป็นพิเศษก็
สามารถเข้าไปติดตาม หรือกด Like และแชร์ผ่าน
บรรดาโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ ได้อีกด้วย น่าสนใจ 
ใช่ไหมล่ะ
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นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจที่พุดน้อยเห็นแล้ว 
ก็ทึ่ง ซึ่งสิ่งนั้นเรียกว่า QR Code หากใครยังสงสัยว่าหน้าตาเป็นอย่างไร 
อธบิายง่ายๆ เลยคอื เพ่ือนๆ เคยเหน็เครือ่งหมายท่ีเป็นสีเ่หลีย่มจตุัรสัข้างใน 
เป็นลายๆ หน้าตาแปลกๆ วธิใีช้งานกแ็ค่เอามอืถอืทีม่แีอพพลเิคชันส�าหรบั 
อ่านข้อมูลดังกล่าวนี้ไปส่องเข้ากับ QR Code ก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต ์
ของ QR Code แต่ละตวัได้ทันท ีเรยีกง่ายๆ ว่า QR Code กค็อืบาร์โค้ดดีๆ  
นี่เอง ซึ่งจะเป็นตัวลิงก์ไปยัง URL ของเว็บไซต์ตามที่ต้องการ ไม่ต้องมานั่ง
พิมพ์ www ให้วุ่นวาย

สวัสดีค่ะ น้องพุดด้ิงขออนุญาตอธิบายต่อจากพุดน้อยในเรื่อง
มารยาทการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกันสักนิดนะคะ เป็นกฎหลักไม่กี่ข้อที่
เราควรต้องปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เป็นที่รังเกียจของสังคมออนไลน์ ซึ่งในที่นี้
ขอแนะน�าเบื้องต้น 5 ข้อนี้ค่ะ

1. ไม่ใช้ค�าหยาบคาย ค�าไม่สภุาพ เพราะเมือ่ไหร่ทีใ่ช้เมือ่นัน้เรา 
 ก็จะถูกมองว่าเป็นคนไม่รู้จักมารยาททางสังคมในทันที 

2. ไม่โพสต์รปูลามก อนาจาร นอกจากเสียมารยาทแล้ว อาจจะ 
 ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นด้วย

3. เคารพความเป็นส่วนตวัของผู้อืน่ และไม่โพสต์ข้อความตวัเอง 
 ในหน้าวอลล์ของผู้อื่นมากเกินไป

4. คิดก่อนโพสต์ เพราะเมื่อโพสต์ไปแล้วแม้ว่าลบข้อความออก 
 ได้ แต่ถ้ามีคนอ่านไปแล้วเขาก็จะจ�าได้ว่าเราโพสต์อะไรไป

5. ใช้อย่างพอดี ไม่มากเกินไป และใช้อย่างเหมาะสมเหมาะกับ 
 กาลเทศะ

เพียง 5 ข้อนี้ ก็ท�าให้เราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กได้อย่างไร้ซึ่งสังคม
รังเกียจแล้วละค่ะ

น้องพุดดิ้งชวนรู้
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1.4 ค้าขายรุ่งถ้ามุ่งใช้เน็ต

ใครจะซื้ออะไร ใครจะขายอะไร...โปรดอ่านตรงนี้! 
พุดน้อยมีค�าแนะน�า

การซื้อขายบนโลกอินเทอร์เน็ตมาฝากครับ 

พุดน้อยรู้สึกว่าพักหลังมานี้คุณแม่ไม่เรียกพุดน้อยให้ไปเป็นเพ่ือน
เดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้าเลย คงจะเป็นเพราะยังเพลิดเพลินกับการ 
ช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตแทนท่ีจะต้องเสียเวลาขับรถออกไป 
จนอินเทอร์เน็ตกลายเป็นช่องทางให้คุณแม่ พุดน้อย รวมทั้งทุกคนในบ้านใน
เรื่องการช้อปปิ้งออนไลน์ไปเสียแล้ว เพราะเป็นวิธีที่สะดวกกว่า สั่งสินค้าปุ๊บ
ของก็มาส่งป๊ับ แม้บางอย่างราคาจะสงูไปบ้างกต็าม แต่เมือ่เทียบกบัค่าน�า้มนั 
หรือเวลาที่เสียไปก็คุ้มค่ากว่ากันเยอะ

ในโลกการค้าการขายผ่านอินเทอร์เน็ตมีด้วยกันหลายรูปแบบ เท่าที่
พดุน้อยทราบกม็ตีัง้แต่ท่ีเรียกว่าการท�าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ หรอืทีนิ่ยม
เรียกกันว่า อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) เช่น การฝาก จ่าย โอนเงิน ช�าระ
ค่าสินค้า ค่าบริการต่างๆ ผ่านทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการ
ท�าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านอีเมลก็ตาม รวมไปถึงการซ้ือขาย

สินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจน
การท�าการตลาดผ่านอินเทอร์เน็ต  ต่างก็จัด

ว่าเป็นการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเราเรียกว่า อีคอมเมิร์ซ
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โดยอีคอมเมร์ิซเป็นรปูแบบการท�าพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ทีไ่ด้รบัความ
นิยมและรู้จักกันมากที่สุด ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ การซ้ือขายสินค้าผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการซื้อขายเกิดขึ้นได้ทั้งวัน
ทัง้คนืตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไม่ต้องมหีน้าร้าน เมือ่อคีอมเมิร์ซเป็นช่องทางการ
ค้าขายที่กว้างขวางทั่วโลก ผู้ขายได้ประโยชน์อย่างมาก เพราะใช้งบประมาณ
ลงทนุต�า่ ไม่ต้องมหีน้าร้าน และสาขาจ�านวนมาก ไม่ต้องมพีนกังานขายประจ�า 
อีกทัง้ยงัขายไปได้ทัว่โลก ตลอด 24 ชัว่โมงซะด้วย ส่วนด้านการท�าอคีอมเมร์ิซ 
ก็ท�าได้ง่ายดายด้วยขั้นตอนดังนี้

จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์
สร้างเว็บไซต์ แสดงรูปและรายละเอียดของสินค้าต่างๆ ให้ชัดเจน
มเีวบ็บอร์ด อีเมล หมายเลขโทรศพัท์ เพือ่เป็นช่องทางให้ลกูค้าสามารถ 

 ติดต่อ
มีองค์กรรับรองเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ตวัอย่างของเวบ็ไซต์ทีท่�าธรุกจิอคีอมเมร์ิซกม็ใีห้เหน็เยอะแยะมากมาย 

เช่น tarad.com, weloveshopping.com รวมถึงเว็บไซต์ระดับโลกอย่าง 
ensogo.com, lazada.com, eBay หรือแม้แต่ Facebook ใครท่ีสนใจ
ท�าการค้าการขายแบบอีคอมเมิร์ซ ลองเข้าไปศึกษาการวางหน้าตาเว็บไซต์ 
การโปรโมตสินค้ากันนะครับ
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ส�าหรับคนซื้ออย่างเราๆ การที่จะเลือกซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ต คง
ต้องเตรียมตัวส�าหรับการจับจ่ายสินค้าออนไลน์เหล่านี้ อย่างเช่น ระบบการ
จ่ายเงินแบบอีเพย์เมนต์ (e-Payment) หรือ ออนไลน์เพย์เมนต์ (Online 
Payment) ทีท่�าหน้าทีใ่นการรบัส่งเงนิออนไลน์ ซึง่จะเป็นตวักลางในการช่วย
ให้เราซือ้ของในระบบออนไลน์ได้สะดวกและมัน่คงปลอดภยัมากขึน้ ซึง่มผู้ีให้
บริการอย่าง Paysbuy.com ที่เป็นของคนไทย หรือจะเป็น PayPal ที่รู้จัก
กันดีและได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วโลก 

  
ไม่ว่าเราจะเป็นคนซ้ือหรือคนขาย “ความน่าเช่ือถือ” เป็นเรื่อง

ส�าคัญที่สุด ดังนั้น เราควรตรวจสอบประวัติและสถานะของเว็บไซต์นั้น
ก่อนที่จะตัดสินใจซ้ือสินค้าในกรณีที่เราเป็นคนซื้อ แต่ถ้าเราเป็นคนขาย 
ก็คิดในทางกลับกันคือ เราก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู ้บริโภค 
ครับ เช่น ขอแจ้งว่าท�าการค้าขายออนไลน์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ และยังสามารถใช้บริการจากส�านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ทด้า) 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มความมั่นใจ 
ให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น เช่น แสดงโลโก้ ThaiCERT ไว้บนเว็บไซต์เพื่อแสดงว่า
เว็บไซต์นั้นให้ความส�าคัญกับเรื่องความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งจะท�าให้เชื่อได้ 
ว่า เราเป็นเวบ็ไซต์ท่ีตืน่ตวัเรือ่งอีคอมเมร์ิซ รวมทัง้บรกิาร Trustmark ของ   
สพธอ. เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า เป็นต้น
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2.1 นับ 1… เตรียมพร้อมก่อนท่องเน็ต

ก่อนจะเล่นเน็ตก็ต้องเตรียมสิ่งต่างๆ 
ให้พร้อมเสียก่อน ทั้งในส่วนของการเลือกผู้ให้บริการสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต, อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งสัญญาณ 
อย่างเช่น เราเตอร์ หรือ Wireless Router 

ที่เราต้องท�าความเข้าใจในการท�างานและมาตรฐานต่างๆ 
รวมถึงบรรดาเว็บเบราว์เซอร์ที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเล่น

อินเทอร์เน็ตได้สนุกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

วนันีคุ้ณพ่อเห็นบนโต๊ะพดุน้อยมขีองหลายอย่าง เลยสอบถามว่าก�าลงั

ท�าอะไร เพราะเหน็มท้ัีงแผ่นดวีดีซีอฟต์แวร์ อปุกรณ์คอมพวิเตอร์อกีหลายชิน้ 

เครื่องมืออีกมากมาย พร้อมกล่องใส่คอมพิวเตอร์กล่องใหญ่และสายไฟอีก

หลายเส้น พุดน้อยก็อธิบายซึ่งได้ความว่า ต้องเตรียมคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ 

และน�ามาใช้ต่ออินเทอร์เน็ตภายในบ้าน เพราะเป็นคร้ังแรก 

ที่พุดน้อยมีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง 

ไม่ได้ใช้ร่วมกับใคร จึงดูวุ่นวายเป็น

พิเศษ แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองยากส�าหรับ

พุดน้อย เพราะพุดน้อยได้ถามและ

เตรียมข้อมูล ในเรื่องของระบบ

ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์มาพร้อม

แล้ว จะมเีหลอืก็แค่เพยีงขัน้ตอน 

ระหว่างการตดิตัง้และการตรวจเชก็ 

ซึ่งก็มีอยู่หลายอย่างเลยที่ต้องท�า 
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เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนใช้งาน
1. ผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (ISP)

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นต้องมีองค์ประกอบให้ครบ ถึงจะใช้งาน 

ได้ตามปกต ิซึง่มอียูด้่วยกัน 3 ส่วน คอื ผูใ้ห้บรกิารส�าหรับการจ่ายสญัญาณหรอื 

ที่เรียกว่า ISP หรือ Internet Service Provider ซึ่งก็คือผู้ให้บริการสัญญาณ

อินเทอร์เนต็ หรอืทีเ่ราคุ้นหคูุน้ตากันด ีอย่างเช่น CSLOXINFO, 3BB, Samart 

หรือ TOT เป็นต้น โดยที่ ISP เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตทั่วโลก มีให้บริการทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย แต่สิ่งที่จะท�าให้

อินเทอร์เน็ตเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลายๆ อย่างนะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้

บริการ โครงข่ายสญัญาณและความหนาแน่นของผูใ้ช้ในพืน้ทีน่ัน้ๆ ทีเ่ป็นปัจจยั

ภายนอกและบอกไม่ได้ว่าจะเรว็หรอืช้า เพราะว่าบางคร้ังให้ความเร็วมาถึง 10 

Mbps ในการดาวน์โหลด แต่ใช้จริงอาจจะไม่ถึง ขึ้นอยู่กับปัจจัยและสภาพ

แวดล้อมต่างๆ ตามที่ได้บอกไปนั่นเอง

แต่ทีนี้จะเลือกใช้ ISP รายไหน แบบใดที่มีความน่าสนใจมากที่สุด ก็

อาจจะใช้วิธีสอบถามจากคนใกล้ตัวหรือทดลองใช้ที่บ้านของเพื่อนดูเหมือน

กับพุดน้อยก็ได้ ไปลองเล่นที่บ้านใกล้กัน เมื่อดูแล้วผู้ให้บริการรายนี้มีการ

จ่ายสัญญาณที่ดีถูกใจ แถมยังมีบริการรวดเร็วประทับใจในราคาที่ไม่แพง จึง

เป็นเหตุผลที่เลือกใช้งานได้แบบไม่ต้องลังเลมากนัก หรือจะดูจากผลตอบรับ

บนอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการแต่ละราย นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพ้ืนที่ใน 

การให้บริการ เพื่อเช็กว่าในพ้ืนที่ที่ใช้บริการอยู่นั้นสามารถรองรับความเร็ว 

ได้ในระดับใด เพื่อที่จะได้เลือกพิจารณาแพ็กเกจจากผู้ให้บริการรายต่างๆ ได้

คุ้มค่ามากที่สุดครับ
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ซึง่เม่ือตดิต่อขอรบับริการแล้ว จะมเีจ้าหน้าทีม่าตดิตัง้อปุกรณ์หรอืที่

เรยีกว่า “เราเตอร์” ให้เรา ส่วนใหญ่เพือ่นๆ ไม่ต้องท�าอะไรนะครบั แค่จดัเตรยีม 

พืน้ทีใ่นการตดิตัง้เอาไว้กพ็อ แต่อย่าลมืว่าหาจดุท่ีตดิตัง้ให้ดเีพราะจะมผีลต่อ

การใช้งานและประสิทธิภาพในการจ่ายสัญญาณให้กับเครื่องต่างๆ ภายใน

บ้าน โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์จ่ายสัญญาณได้

ในหัวข้อถัดไป

2. มารู้จัก “เราเตอร์” ตัวกลางรับและส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ส่วนที่สอง เป็นตัวกลางในการเชื่อมสัญญาณภายในบ้านและจะ

ท�าหน้าที่เป็นตัวกระจายสัญญาณให้อุปกรณ์ในบ้านได้ใช้งาน ในปัจจุบัน 

เขาเรียกกันว่า เราเตอร์ สังเกตง่ายๆ ว่าจะเป็นกล่องสีด�าหรือบางราย 

ก็เป็นกล่องสีขาว ขนาดกะทัดรัด มีเสาสัญญาณ 1-3 เสาติดตั้งมาด้วย  

เจ้าสิง่นีม้หีน้าทีใ่นการรบัสัญญาณจากเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตจากภายนอก แล้วท�าหน้าท่ี

จ่ายสญัญาณให้กบัอปุกรณ์ภายในบ้าน 

ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก

หรือแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน ด้วย

การส่งสัญญาณที่เรียกว่า Wireless 

LAN หรอืท่ีคุน้เคยกนัดีเรยีกว่า WiFi 

นั่นเอง ส่วนตัวเลขมาตรฐานที่เรา 

ได้เหน็ อย่างเช่น 802.11b/g/n นัน้เป็น 

มาตรฐานประสิทธิภาพของสัญญาณท่ี

ระบบจะจ่ายให้ได้นั่นเอง
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ส�าหรับการเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้ว สิ่งจ�าเป็นในการ

เชือ่มต่อกคื็อ โมเดม็ ซึง่ทางผูใ้ห้บรกิารท่ีมาตดิตัง้อินเทอร์เนต็ทีบ้่านกม็กัจะ 

มีการจัดหามาให้เรียบร้อย แต่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นแค่โมเด็มเท่านั้นนะ แต่

ยังท�าหน้าที่เป็นตัวจ่ายสัญญาณ หรือ “เราเตอร์” ด้วย บางรุ่นมีฟังก์ชันใน

การท�างานแบบไร้สายอกีต่างหาก โดยส่วนใหญ่แล้วสิง่ทีเ่ราจะได้มากจ็ะเป็น 

ADSL Router ที่มีช่องส�าหรับต่อสายโทรศัพท์ และ LAN อย่างละ 1 ช่อง

เท่านั้น ท�าให้ต่ออุปกรณ์อื่นๆ อย่างเช่น พรินเตอร์หรืออื่นๆ ได้ไม่มาก แต่

เวลานี้จะดีตรงที่แถมเป็น ADSL Wireless Router ที่รองรับการเชื่อมต่อ

เครอืข่ายไร้สายได้ แม้ว่าอาจจะตัง้ค่ายากกว่าเดมิอยูบ้่างเล็กน้อย แต่กช่็วย

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต หรือการต้ังค่าระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ได้ดีทีเดียว

3. มีตัวส่ง ก็ต้องมีตัวรับ ให้พีซีและโน้ตบุ๊ก

เล่นเน็ตได้

ส่วนที่สามก็คือ อุปกรณ์ท่ีเป็นตัวเช่ือม

สัญญาณส�าหรับใช้งาน ก็หมายถึง อุปกรณ์

ที่รับสัญญาณจากผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น 

โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์พีซีก็ตาม สิ่งที่จะ

ต้องมีคือ อุปกรณ์ท่ีคอยเช่ือมสัญญาณ WiFi 

ส�าหรับโน้ตบุ๊กเกือบทุกรุ่นมีอุปกรณ์ท่ีว่านี้ติดตั้ง 

มาให้อยู ่แล้วภายใน ไม่ต้องซ้ืออุปกรณ์อ่ืนใดมา 

ต่อเพิ่ม สามารถเข้าไปดูท่ี Network Adaptor ว่ามีการติดต้ังอยู่หรือไม่ 

สังเกตได้ง่ายๆ ก็จะมีค�าว่า Wireless Network Adapter ต่อท้ายชื่อรุ่น

นั่นเอง 
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แต่ส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี น้อยเครื่องที่จะมีอุปกรณ์นี้ติดตั้งมา

ด้วย แต่เราสามารถเพิ่มเติมได้ในภายหลัง ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่า 

Wireless Adaptor หรือ Wireless Card ที่มีทั้งแบบเป็นการ์ดที่ต้องเสียบ

เข้าไปในเครือ่งบนเมนบอร์ด และอีกแบบหนึง่เรยีกว่า Wireless USB Adaptor 

จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบแฟลชไดรฟ์ที่เราใช้ในการเก็บหรือย้ายข้อมูล

ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันนั่นเอง แต่ว่าทั้ง 2 แบบนี้ดีต่างกันอย่างไร

Wireless Adaptor เป็นแบบการ์ดเป็นแผ่นๆ ทีใ่ช้ต่อกบัข้างในเครือ่ง 

ข้อดีคือ ไม่เกะกะพื้นที่การท�างานและไม่เปลืองพอร์ต USB ติดตั้งแล้วใช้ได้

นานๆ ไม่ต้องกลัวใครมาดึงออกไป 

Wireless USB Adaptor เป็นแบบที่หลายคนนิยม เพราะสามารถ

เคลื่อนย้ายหรือพกพาไปใช้กับเครื่องอื่นๆ 

ได้ รวมถึงติดตั้งง่ายใช้ได้ทันที แต่จะไม่ดี

ตรงทีต้่องใช้พอร์ต USB เพิม่ รวมถงึเสีย่ง 

ต่อการถกูปัด ชน จนท�าให้เกดิความสญูเสยี  

ถ้าเก็บไม่ดีอาจหายได้ง่ายๆ

นอกจากนี ้สิง่ท่ีเราต้องรู้อกีอย่างหนึง่ 

ก็คือ มาตรฐานความเร็วของสัญญาณ 

ไร้สาย หรอื Wireless หรอืทีเ่หน็กันบ่อย

ในรูปแบบของ IEEE 802.11x เพื่อที่เรา

จะได้เลอืกใช้ให้เหมาะสม เพราะบางแบบ

อาจจะให้เพื่อนๆ ใช้งานได้ในบ้านขนาดพื้นที่

ไม่กว้างมากนัก แต่อย่างบ้านพุดน้อยมีคนเยอะ 

และอยากให้ใช้งานได้ในจุดต่างๆ ของบ้าน เช่น 
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ในสนามหญ้าหน้าบ้าน ห้องรับแขก หรือบางทีก็เป็นห้องครัวของคุณแม่ 

กต้็องเลอืกให้มปีระสทิธิภาพในการส่งสญัญาณท่ีกว้างมากขึน้นัน่เองครบั

802.11b เป็นมาตรฐานการเชือ่มต่อทีไ่ด้รบัความนยิมในอดีต ให้

ความเร็วได้ที่ 11Mbps บนความถี่ 2.4GHz ให้พื้นที่ในการท�างานอยู่ที่

ประมาณ 35-50 เมตร

802.11g เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อที่ได้รับความนิยมมากเช่น

เดียวกัน แต่เป็นการผสมผสานกับมาตรฐาน 802.11a เข้าไปด้วย ให้

ความเรว็เพิม่ได้ถงึ 54Mbps บนความถ่ี 2.4GHz ในระยะพ้ืนทีก่ารท�างาน

ประมาณ 35-50 เมตร

802.11n เป็นมาตรฐานใหม่ท่ีได้รับความนยิมอย่างมากในปัจจบุนั 

มี 2 ช่องทางส�าหรับการติดต่อข้อมูลทั้งแบบ 2.4GHz และ 5GHz รับส่ง

ข้อมูลได้มากถึง 248Mbps และที่ส�าคัญยังมีระยะในการท�างานมากถึง 

70-100 เมตรเชียวนะ บ้านใครกว้างๆ แบบน้ีรบัรองใช้งานได้สบายเลยล่ะ

4. เบราว์เซอร์ โปรแกรมค้นดูเว็บบนอินเทอร์เน็ต

อย่างเวลาที่พุดน้อยจะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาดู ก็ต้องใช้ผ่านโปรแกรม 

ที่เรียกว่า เบราว์เซอร์ นี้ ไม่ว่าจะใช้งานบนระบบปฏิบัติการแบบใดก็ตาม 

ทั้งแบบ iOS, Windows หรือ Linux และอื่นๆ ล้วนแต่มีเบราว์เซอร ์

แบบนี้มาให้ใช้ แต่เราเลือกได้นะว่าจะใช้ของค่ายใด รุ่นไหน อย่างเช่น 

Internet Explorer, Chrome, Firefox หรือ Safari เป็นต้น แต่ละแบบ

กจ็ะมฟัีงก์ชนัให้เราได้ใช้งานกนัตามใจชอบเลยทีเดยีว เอาเป็นว่าใครชอบ

แบบใด ก็เลือกดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้ในเครื่องได้ตามสะดวกครับ
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ถ้าจะให้ค�านยิามส�าหรบั เบราว์เซอร์ (Browser) กค็อื โปรแกรมค้นดู

เวบ็หรอืโปรแกรมท่ีใช้แปลงภาษา HTML แล้วแสดงผลออกมาเป็นหน้าเวบ็ไซต์

ให้เราที่เป็นผู้ใช้เปิดขึ้นมาดู เป็นตัวอักษร มีรูปมีคลิปและลูกเล่นอื่นๆ ตามที่ 

ผูเ้ขยีนเวบ็ท�าขึน้มาหรอืถ้าเป็นความหมายในภาษาของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ก็จะเป็นที่ซึ่งผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลท่ีอยู่ในหน้าเว็บนั้นๆ 

ด้วยภาษาเฉพาะ อย่างเช่น ภาษา HTML เป็นต้น

อีกค�าหนึ่งที่ผู้ใช้เบราว์เซอร์น่าจะต้องรู้จักเอาไว้ก็คือ ที่อยู่ของเว็บเพจ

ที่เรียกว่า URL หรือที่เพื่อนๆ พิมพ์ลงไปในช่องด้านบน เวลาที่ต้องการเข้าไป

ในเว็บไซต์ อย่างเช่น พิมพ์ www.etda.or.th ท่ีเป็นเว็บไซต์ของส�านักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งมักจะขึ้นต้นด้วย 

ค�าว่า http:// ส�าหรบัการค้นดเูวบ็แบบ เอชททีีพ ีและยงัมรีปูแบบอืน่ อย่างเช่น 

ftp:// และ https// ส�าหรับการสนับสนุนการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความมั่นคง

ปลอดภัยนั่นเอง

ส่ิงเหล่านี้คือ การเชื่อมต่อสัญญาณภายในบ้านและใช้งาน

อินเทอร์เน็ตจากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL นั่นเอง แต่ส�าหรับบาง

พื้นที่หรือบางบ้านที่ไม่ได้มีจุดที่ให้บริการสัญญาณในรูปแบบน้ี อย่างเช่น 

เพื่อนของพุดน้อยที่อยู่หอพัก และอพาร์ตเมนต์ก็ยังมีทางเลือก อย่างเช่น 

สญัญาณอนิเทอร์เนต็จากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์ ท่ีมทีัง้แบบ GPRS, 

EDGE, 3G ให้ใช้งาน  
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2.2 นับ 2…ต่อเน็ต ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์

การเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อเล่นอินเทอร์เน็ตในบ้าน
ต้องท�าอย่างไร งั้นเรามาเรียนรู้การต่อ WiFi ให้ได้ประสิทธิภาพ 

พร้อมกับเทคนิค การหา WiFi ฟรีใช้นอกบ้าน 
และการต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือกัน 

วันนี้พุดน้อยมีวิธีง่ายๆ มาบอกกันครับ

ปกติพุดน้อยจะต่ออินเทอร์เน็ตจากสัญญาณ WiFi ในบ้าน แต่บาง

โอกาสกต้็องใช้งานผ่านโทรศพัท์มอืถือ เหมอืนกบัวนันีท้ีค่ณุพ่อต้องใช้แท็บเลต็ 

อ่านติดตามข้อมูลหุ้น ส่วนคุณแม่ก็วุ่นกับการท�ากับข้าวตามสูตรเด็ดท่ีอยู่บน 

ยทููป และคณุปูก่ย็งัคงเล่นหมากรกุอยูก่บัเพือ่นออนไลน์บนคอมพวิเตอร์ในบ้าน 

แต่วันนี้มีหลานตัวแสบมาใช้งานโน้ตบุ๊กอยู่ด้วย และสงสัยจะดูวิดีโอการ์ตูน

ออนไลน์ทั้งวัน ก็ท�าเอาอินเทอร์เน็ตช้าลงไปมากทีเดียว จนคุณพ่อบ่นว่า 

เทรดหุน้เกอืบไม่ทนั จนต้องหนัไปใช้อนิเทอร์เนต็ 3G แทน ดูๆ  ไปบ้านนีม้กีารใช้ 

อินเทอร์เน็ตที่เยอะจริงๆ ดีที่ยังมีทางเลือกในการใช้งาน แม้อินเทอร์เน็ต 

กลางบ้านจะมีสัญญาณลดคุณภาพลงก็ตาม
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เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหลายๆ บ้าน เพราะบางคร้ังสัญญาณ 

อินเทอร์เนต็กม็ปัีญหา ไม่ว่าจะเกดิจาก ISP ต้นทาง หรอืเกดิจากความผดิพลาด 

ของอุปกรณ์จ่ายสัญญาณภายในบ้าน ก็คงต้องหาทางออกในการต่อ

อนิเทอร์เนต็ด้วยทางอืน่ อย่างเช่น การต่อผ่านการแชร์ฮอตสปอต (Hotspot) 

จากโทรศัพท์มือถือ ที่เราคุ้นเคยกันดีในแบบที่เรียกว่า GPRS, EDGE และ 

3G จากผู้ให้บริการรายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น True, AIS หรือ DTAC ก็ตาม 

ที่ให้ความเร็วได้ดี แต่อาจจะไม่สามารถทดแทนการใช้งานของ ADSL ได ้

เต็มปาก เรียกว่าพอท�างานได้ในระดับหนึ่ง 

ต่ออินเทอร์เน็ตในบ้านต้องท�าอย่างไร?
อย่าลืมนะครับว่าการต่ออินเทอร์เน็ตภายในบ้านจะต้องมีเราเตอร์

หลกัอยูเ่พยีงตวัเดยีว ท่ีท�าหน้าท่ีในการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็และโดยส่วนใหญ่ 

จะเป็นเราเตอร์แบบ ADSL เรามารูห้น้าท่ีคร่าวๆ ของเราเตอร์หลกันีเ้สยีก่อน

ว่าท�าหน้าที่อย่างไรบ้าง

1. ท�าหน้าทีเ่ป็น Internet Gateway ด้วยการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็

ผ่านสายโทรศพัท์โดยมาตรฐาน  ADSL โดยในตวัก็จะมโีมเด็มแบบ ADSL มา

เป็นอปุกรณ์เสรมิเพ่ือใช้ในการแปลงสญัญาณคอมพิวเตอร์ ทีต้่องการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต จะต้องส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์ตัวนี้เท่านั้น

2. ท�าหน้าที่เป็น DHCP Server ในการแจก 

ไอพ ี(IP) ให้กับคอมพวิเตอร์เครือ่งอืน่ๆ ในวงเดยีวกนั 

เพือ่ให้ทกุเครือ่งมหีมายเลขประจ�าเครือ่ง 

และสามารถสื่อสารข้อมูลถึงกันได ้ 

ไม ่ว ่าจะเป ็นคอมพิวเตอร ์พุดน ้อย 

และคุณปู ่โน้ตบุก๊ของหลาน และ iPad 
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คุณพ่อ ก็ตาม การท�า DHCP Server นี้จะมีอยู่ในเราเตอร์แทบทุกตัว 

อยู่แล้ว ดงันัน้ต้องปิดฟังก์ชัน DHCP ของเราเตอร์ตวัอืน่ๆ ในบ้าน ให้เหลอื 

แต่เราเตอร์หลักตัวเดียวเท่านั้นนะ

3. ท�าหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในบ้านเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะ

ใช้สายแลน หรือผ่าน WiFi จะต้องมีช่องทางที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

เครื่องอื่นในระบบเครือข่ายเสมอ 

เจอกันอีกแล้วนะคะ พุดด้ิงขอเพิ่มเติมสักนิดเกี่ยวกับ

ความมั่นคงปลอดภัยในกรณีที่ต้องแบ่งปัน WiFi ให้เพ่ือนได้

ทราบ…MAC Address Filtering หรอืระบบรกัษาความมัน่คง

ปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย ซึ่งเป็นฟังก์ชันท่ีจะคอยตรวจสอบ 

MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนท่ีจะเช่ือมเข้ากับ

ระบบเครือข่าย โดยที่ MAC Address นี้เป็นหมายเลขที่ติดตั้ง

มาจากโรงงาน และผกูกบัตวัฮาร์ดแวร์ ไม่เหมอืนกบั IP Address 

ทีก่�าหนดโดยซอฟต์แวร์ ถ้าเราตัง้ค่าให้คอมพวิเตอร์ทีม่หีมายเลข 

MAC Address ตามทีก่�าหนด จึงจะสามารถเช่ือมต่อได้ ก็จะนับว่า

เป็นการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีดี่เยีย่ม อย่างในกรณทีีเ่พือ่น

พุดด้ิงมาเยี่ยมท่ีบ้าน แล้วอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถเพิ่ม 

MAC Address ของเครื่องเพื่อนเข้าไปได้เหมือนกัน

น้องพุดดิ้งชวนรู้
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ต่ออินเทอร์เน็ตในบ้านผ่าน WiFi เร็วทันใจไม่ติดขัด
“ขอบคุณพุดดิ้งมากครับ ที่มาช่วยอธิบาย” เมื่อเราต้ังค่าระบบ 

การเชื่อมต่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว พร้อมปล่อยสัญญาณ WiFi ให้ทุกคนได้

ใช้งาน พุดน้อยก็มีหน้าที่บอกพาสเวิร์ดให้กับทุกคนในบ้าน จากนั้นใครก็ตาม

ที่ต้องการใช้งานก็แค่เปิดสัญญาณเพื่อเช็ก WiFi เมื่อพบชื่อของเราเตอร์ที่ตั้ง 

เอาไว้ก็สามารถเชื่อมต่อแล้วใส่ล็อกอิน ด้วยพาสเวิร์ดที่พุดน้อยบอกไว้ 

แค่นั้นเอง

แต่เหมือนจะผ่านไปด้วยดี ก็มีปัญหาเข้ามาจนได้ เพราะดูเหมือนว่า

สัญญาณที่จะวิ่งไปชั้น 2 ของบ้านอ่อนเกินไป เพราะสายโทรศัพท์ที่เดินเอาไว้

อยู่ชั้นล่าง ถ้าเดินสายโทรศัพท์ที่ใช้เชื่อมต่อกับเราเตอร์ไปไว้ที่บริเวณชั้น 2 ที่

เป็นจดุก่ึงกลางของบ้านได้ กจ็ะช่วยกระจายสญัญาณไปทางด้านบนและด้าน

ล่างดียิ่งขึ้น แต่ก็ไม่มีใครบอกได้หรอกนะ ว่าสัญญาณ WiFi นั้นสามารถทะลุ 

พ้ืนบ้านไปได้กีช่ัน้ เพราะข้ึนอยูก่บัวสัด ุโครงสร้างบ้านและปัจจยัแวดล้อมต่างๆ 

ทั้งความหนา ความสูงของแต่ละช้ัน ที่จะเป็นตัวก�าหนดระยะทางระหว่าง 

เราเตอร์ไปถึงตัวคอมพิวเตอร์นั่นเอง
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แต่ข้อดีที่พุดน้อยเจอในการใช้งาน WiFi ในบ้านนั้นคือ ความ 

มั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้คนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ หลานหรือคุณปู่

ก็ตาม ทีใ่ช้งานหรอืท�าธรุกรรมต่างๆ ได้อย่างอุน่ใจ จะมทีีต้่องระวงักแ็ค่

เพยีงป้องกนัไม่ให้คนอ่ืนลกัลอบเข้าใช้งาน WiFi ของเราได้ อาจจะก�าหนด

ค่าความมั่นคงปลอดภัยแบบ WPA หรือ WPA2 ก็ตาม และการก�าหนด

ค่าล็อกอินเพื่อเข้าใช้ การเข้ารหัสและการตั้งค่าความมั่นคงปลอดภัย 

สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดปัญหาการลอบเข้าใช้งานจากที่อื่น อย่างเช่น การ

แอบใช้ WiFi ของเราเอาไปโหลดบติ ดวูดิโีอออนไลน์หรือใช้ท�าอย่างอืน่ 

ที่จะท�าให้ใช้งาน WiFi ช้าลง และส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัย

เคล็ดลับเพิ่มความเร็ว WiFi 
ส�าหรับเพื่อนๆ ท่ีมีอุปกรณ์หลายอย่างที่เป็นมาตรฐานการ 

เชื่อมต่อที่รวดเร็วอยู่แล้ว ก็ให้อัพเดตอุปกรณ์ท่ีเหลืออยู่ ให้รองรับ

มาตรฐานการเชื่อมต่อความเร็วสูง เช่น มีเราเตอร์ที่เป็น Wireless N ก็

ให้ตัง้ค่าเป็น N-mode เพือ่ให้ได้ประสทิธิภาพของสญัญาณสงูสดุ รวมถงึ 

ตั้งค่าการเชื่อมต่อให้โน้ตบุ๊กที่รุ่นใหม่ๆ มานี้ ก็รองรับการเชื่อมต่อแบบ 

Wireless b/g/n อยู่แล้ว ก็ควรจะให้ท�างานในโหมดของ N อย่างเต็มที่ 

แต่อาจจะมีเพียงคอมพิวเตอร์พีซีที่ใช้อุปกรณ์ต่อ WiFi แบบเก่าหรือ

มาตรฐาน Wireless G ก็อาจจะต้องหา Wireless Adaptor หรือการ์ด 

WiFi ที่รองรับมาตรฐาน Wireless N มาติดตั้งแทน เพื่อเพิ่มความเร็ว

ในการเชื่อมต่อนั่นเอง
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Free WiFi 
แต ่ที่พุดน ้อยสนใจมากกว ่าและน ่าจะเป ็น

ทางออกส�าหรับคนท่ียอมออกไปใช้งานนอกบ้านก็

คือ การเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi ท่ีมีท้ังจากบริการที ่

คิดค่าใช้จ่ายของบรรดาผูใ้ห้บรกิารสญัญาณโทรศพัท์ แบบนี้ 

พุดน้อยเคยใช้บ่อย แต่อาจจะต้องเดินหาต�าแหน่งท่ีเหมาะๆ อยู่บ้างในการ 

ใช้งาน เพราะยิง่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานหมดทุกค่าย ซ่ึงกเ็ป็นไปได้ยากอยูแ่ล้ว 

ก็ยิ่งต้องหาจุดบริการและให้สัญญาณที่ดีพอสมควร รวมถึงแบบที่เป็น Free 

WiFi ทีม่บีรกิารจากค่ายต่างๆ อย่างเช่น TOT หรอื ICT Free WiFi โดยส่วนใหญ่ 

จะมีพื้นที่การใช้งานอยู่หลายจุด นอกจากในส่วนท่ีเป็นพ้ืนที่สาธารณะหรือ

ตามห้างสรรพสินค้าและสถานท่ีชุมชนแล้ว ยังมีในจุดที่เป็นสถานีขนส่งและ

ท่าเรือข้ามฟากอีกด้วยนะ แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีเงื่อนไขในการจ�ากัดชั่วโมง 

ใช้งานได้วนัละไม่กีช่ั่วโมงเท่าน้ัน… สะดดุกต็รงน้ีล่ะ ถ้าใครอยากใช้ Free WiFi 

ก็ลงทะเบียนได้ตามนี้เลย เช่น

ICT Free WiFi by AIS 

ลงทะเบียนที่ www.ais.co.th/ictfreewif i/

ICT Free WiFi by DTAC 

ลงทะเบียนที่ www.dtac.co.th

ICT Free WiFi by TOT 

ลงทะเบียนที่ http://vip.totwif i.com/ict-metro1

ICT Free WiFi by TRUE 

ลงทะเบียนที่ http://www.truewif i.net
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นอกจากน้ี กจ็ะยงัม ีFree WiFi ของค่ายอืน่ๆ ให้เห็นด้วยเช่นกนั 

รวมไปถงึทีเ่ป็นบรกิารในร้านอาหารหรอืร้านกาแฟรายใหญ่ๆ ทีเ่ปิดให้

ลูกค้าเข้าไปใช้งานได้ฟรี แต่ลูกค้าก็ต้องเข้าไปใช้บริการด้วยนะ เท่าที่

พุดน้อยเห็นก็มีด้วยกันหลายเจ้าเลยนะ โดยเฉพาะร้านกาแฟใหญ่ๆ ที่

มกัจะจงูใจให้คนมานัง่พกัจบิกาแฟและเล่นอนิเทอร์เนต็ในบรรยากาศ

สบายๆ นั่นเอง แต่ถ้าจะให้เป็นจุดสังเกตที่เห็นได้ง่าย พุดน้อยแนะน�า

ว่าให้ดปู้ายสัญลกัษณ์ WiFi ทีเ่ป็นสากลทัว่โลกหรือสัญลักษณ์ของผู้ให้

บริการรายใหญ่ๆ เช่น AIS WiFi, dtac WiFi หรือ True WiFi แต่จาก

ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจจะต้องมีเงื่อนไข เพื่อให้ได้รหัสในการใช้งานมา 

ก็คงต้องติดต่อขอใช้บริการตามที่ก�าหนดไว้ 

  

การต่อสัญญาณผ่านมือถือ อีกทางเลือกที่ง่ายขึ้น
คุณพ ่อของพุดน ้อยเป ็นคนที่มีกิจกรรมท่ีต ้องเช่ือมต ่อ

อินเทอร์เน็ตอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่องานกับลูกค้า อ่านข่าว

ประจ�าวนั ทวติกบัเพือ่นเพือ่อพัเดตข่าวและการดูสถานการณ์ตลาดหุน้ 

ยงัไม่รวมถงึการโหลดหนังสอือเิลก็ทรอนกิส์ หรืออบีุก๊มาอ่านเป็นประจ�า 

ด้วยการเดนิทางอยูป่ระจ�าจงึท�าให้ไม่สามารถใช้ WiFi 

จากที่บ้านหรือจุดให้บริการต่างๆ ได้ตลอด ที่

พึง่หนึง่ซึง่คณุพ่อใช้มานาน กค็อืการต่อผ่าน

โทรศัพท์มือถือ หรือที่เรียกว่า Personal 

Hotspot นั่นเอง
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Personal Hotspot เป็นการจ่ายสญัญาณจากโทรศัพท์มอืถือท่ี

เราใช้กันอยูใ่ห้กับคอมพวิเตอร์หรอืโน้ตบุ๊กทีใ่ช้ เพือ่ให้สามารถเชือ่มต่อ

กับอินเทอร์เน็ตได้ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณทางเลือกอื่นๆ ให้ใช้ ความเร็ว

ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการให้บริการนั้นไม่ว่าจะเป็น GPRS, EDGE หรือ 3G 

ก็ตาม โดยใช้งานได้บนสมาร์ตโฟนที่ใช้ระบบ iOS และ Android โดย

พดุน้อยสงัเกตว่าอาจมกีารใช้ชือ่ทีต่่างกนัออกไปบ้าง แต่กม็ลีกัษณะการ

ท�างานแบบเดียวกัน อย่างเช่น Personal Hotspot, Portable WiFi 

Hotspot หรือ WiFi Hotspot เป็นต้น 

ข้อดีที่พุดน้อยเห็นจากการเชื่อมต่อแบบนี้ก็คือ เป็นอิสระจาก

การเชื่อมต่อเพราะไม่ต้องนั่งอยู่กับที่ แบบนี้อยู่บนรถยังเล่นได้เลย 

นอกจากน้ี หากอยู่ในความเร็วของ 3G ก็ให้คุณภาพที่ดีมาก แต ่

ข้อจ�ากัดก็มีอยู่หลายอย่าง เช่น แบตเตอรี่มือถือจะหมดไวมาก และ

ถ้าซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบ Data อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก

ขึ้น หรือถ้าใช้แบบ Unlimited ก็มีสิทธิ์ติด FUP* ได้ไวเลยทีเดียว

* FUP หรือ Fair Usage Policy คือการจ�ากัดความเร็ว 3G ของผู้ใช้ เมื่อใช้งานถึง
จุดที่ทางผู้ให้บริการก�าหนด เพื่อรักษาความเร็วของ 3G ให้คงที่และป้องกันผู้ใช้ที่อาจจะน�า
สัญญาณ 3G ที่ใช้อยู่ไปท�าอย่างอื่นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้คนอื่นๆ อย่างเช่น การโหลดบิตหรือ
โหลดข้อมูลมหาศาลตลอดเวลานั่นเอง
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2.3 นับ 3… ใช้เน็ต แสนง่ายแค่ปลายนิ้ว

เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมส�าหรับการเล่นเน็ต 
ก็ได้เวลาท�าความรู้จักโปรแกรมส�าหรับเล่นอินเทอร์เน็ต 

ไม่ว่าจะเป็นการใช้หน้าเว็บเพจและฟังก์ชันบนเบราว์เซอร์ 
โดยเฉพาะ Google Chrome ที่มีเรื่องราวต่างๆ มากมาย

ที่ท�าให้การเล่นเน็ตสะดวกและมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยครับ

หลังจากที่เราได้รู้จักการต่ออินเทอร์เน็ตกันไปแล้ว คราวนี้พุดน้อยจะ

แนะน�าการใช้งานอนิเทอร์เนต็ผ่านเวบ็เบราว์เซอร์ในแบบต่างๆ และไปดูว่าจะ

ใช้งานอย่างไรให้สะดวก มั่นคงปลอดภัยและท�าความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆ 

ที่มากับเบราว์เซอร์ท่ีจะช่วยให้เราท่องอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพมาก 

ยิง่ขึน้ครบั แต่ก่อนทีจ่ะไปเรยีนรู้เรือ่งราวของเบราว์เซอร์ เราลองมาดูค�าเหล่านี ้

ทีจ่ะเหน็กนับ่อยๆ เมือ่ใช้งานอนิเทอร์เนต็ เพือ่จะได้ไม่สบัสนในการเรยีกใช้ครบั 
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เว็บไซต์ (Website) คือ การรวม

หน้าเว็บเพจและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาจัดเก็บเอาไว้รวมเป็นเว็บไซต์ โดย

ในแต่ละเว็บไซต์ก็จะประกอบด้วยหน้า

เว็บเพจจ�านวนมากและมีลิงก์เชื่อมโยงข้อมูล

ถึงกัน อย่างเช่น etda.or.th ของส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) นั่นเองครับ ท่ีรวบรวมข้อมูลส�าคัญไว้

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย คลังความรู้ รวมถึงสถิติการท�าธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างมากมายเลยทีเดียว

เว็บเพจ (Web Page) คือ เอกสารที่แสดงข้อมูลต่างๆ ที่แสดงขึ้นใน 

รปูแบบของตวัอกัษร รูปภาพ หรอืวดิโีอเคลือ่นไหวบนอนิเทอร์เนต็ โดยในหน้า

เว็บเพจนั้นจะเขียนขึ้นด้วยภาษา HTML (Hypertext Markup Language) 

เหมือนกับการที่เราอ่านข้อมูลพร้อมกับดูภาพ หรือวิดีโอไปด้วยนั่นเอง

ลิงก์ (Link) คือ ส่วนที่ท�าหน้าท่ีในการเชื่อมโยงเว็บเพจแต่ละหน้า

เข้าหากัน และเป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้สามารถเปิดเว็บเพจหน้าถัดไป เพ่ือดูข้อมูล

ตามลิงก์ที่เชื่อมโยงกันไว้ โดยสามารถลิงก์ได้ทั้งข้อความและภาพ

โฮมเพจ (Home Page) คือ เว็บเพจที่เป็นหน้าแรกสุดของเว็บไซต์ 

เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ได้เข้าถึงส่วนต่างๆ ของเว็บได้จากจุดนี้ ด้วยการ

เชื่อมโยงลิงก์เข้าไปยังเว็บเพจที่อยู่ภายในได้อย่างรวดเร็ว

เบราว์เซอร์ (Browser) พูดง่ายๆ ก็เป็นเหมือนสื่อกลางที่ช่วยให้เรา

อ่าน เขียน ดาวน์โหลด ท�าธุรกรรมหรือดูวิดีโอและสามารถสื่อสารเข้ากับโลก

ของอินเทอร์เน็ตได้นั่นเอง แต่ถ้าเป็นทางการข้ึนมาก็จะหมายถึง โปรแกรม 

ค้นดูเวบ็ หรือโปรแกรมท่ีใช้แปลงภาษา HTML แล้วแสดงผลเป็นหน้าเว็บตาม

ทีผู่ใ้ช้ร้องขอไป โดยในปัจจบัุนกจ็ะมเีวบ็เบราว์เซอร์อยูม่ากมายให้เราเลอืกใช้ 

อย่างที่เราคุ้นเคยกันดี เช่น Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, 



บทที่ 2 | “นับ 1 ถึง 3 ก็พร้อมใช้อินเทอร์เน็ต” 43

Safari และ Maxthon หน้าไม่ได้หมดแค่นี้นะ ยังมีค่ายอื่นๆ อีกมากมายเลย

ทีเดียวที่เกิดขึ้นมา โปรแกรมเหล่านี้พุดน้อยเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็น

อย่างดีและหลายคนก็ใช้งานกันอยู่ด้วย เช่น

Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์ที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ติดตั้ง 

มาให้บน Windows ในทุกเวอร์ชัน เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 

สิงหาคม 2538 ในเวอร์ชันออนไลน์บน Windows 95 จุดเด่นอยู่ที่

การใช้งานง่าย

Google Chrome เบราว์เซอร์ยอดนิยมจากค่าย Google เป็นเว็บ 

เบราว์เซอร์แบบโอเพนซอร์ส ในปี 2551 มีให้ดาวน์โหลดเพื่อทดสอบ

ใช้งานส�าหรบัวนิโดวส์ และมภีาษาท่ีให้ใช้ได้มากกว่า 50 ภาษา จดุเด่น

อยู่ที่ใช้พลังเครื่องไม่มาก 

Firefox คิดค้นและพัฒนา โดย มูลนิธิ Mozilla ถือก�าเนิดในปี 2548 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเว็บเบราว์เซอร์ใช้งานเฉพาะในรูปแบบของ 

โอเพนซอร์ส จุดเด่นอยู่ที่เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก 

Safari เว็บเบราว์เซอร์ท่ีพัฒนาโดยบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ 

ส�าหรับเครื่องแมคอินทอช มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Mac OS X 

รุ่น 10.3 เป็นต้นไป และเปิดตัวส�าหรับวินโดวส์ในปี 2550 จุดเด่นอยู่

ที่การเข้าเว็บไซต์ได้เร็ว มีขนาดเล็ก 

ส่วนเพื่อนๆ จะเลือกใช้แบบใดนั้น อยากให้ลองแบบที่เหมาะสมกับ

การใช้งานของตัวเองครับ เพราะเว็บเบราว์เซอร์ในแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติ

ท่ีแตกต่างกันออกไป และแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีรูปแบบการแสดงผลท่ีต่างกัน 

อกีด้วย ขึน้อยูก่บัว่าเวบ็ไซต์นัน้ๆ เขยีนขึน้มาเพือ่รองรับกับเบราว์เซอร์แต่ละตัว 

ได้มากน้อยเพยีงใด จงึท�าให้การเปิดเวบ็ไซต์เดยีวกนัแต่บนเบราว์เซอร์คนละแบบ 

อาจมกีารแสดงผลหรอืมคีวามเรว็ในการเปิดทีต่่างกัน การจะเลือกใช้กค็งต้อง

พิจารณาดูหลายๆ ด้าน
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น้องพุดดิ้งชวนรู้

 ฟังก์ชันมากมายบน Google Chrome 

ก่อนจะเข้าสู่บทถดัไปพดุดิง้มเีคลด็ลบัเลก็น้อย มาให้คนที่

อยากใช้งาน Google Chrome ได้ง่ายยิ่งขึ้น ในการเปิดหน้าเว็บ

ใหม่ ระหว่างการใช้งาน ด้วยการท�างานเพียงไม่กี่คลิก อย่างเช่น 

ถ้าเพื่อนๆ ต้องการเปิดหน้าเว็บเพิ่มขึ้นมาใหม่ ให้คลิกที่เมนู File 

ที่อยู่ด้านบนของหน้าต่าง แล้วเลือก New Windows ในกรณี

ที่ต้องการเปิดเว็บแบบแยกหน้าต่างออกมา ส่วนถ้าจะให้อยู่บน

หน้าต่างเดียวกัน ให้เลือก New Tab หรือจะเลือก Duplicate 

ก็ได้ หากต้องการเปิดหน้าเว็บเพจเดิมเพิ่มขึ้น 

แต่มีอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้ใช้งานได้เร็วข้ึน ให้ลองคลิก

ขวาที่ไอคอน Google Chrome จากนั้นเลือกใช้ค�าสั่งตามท่ี

ต้องการได้เลยนะ เช่น เมื่อเลือก Google Chrome หรือ New 

Windows จะเป็นการเปิดหน้าต่างใหม่ ถ้าเป็นการเปิดแท็บเพิ่ม

เตมิ แต่ต้องการให้เป็นหน้าเดียวกบัทีเ่ปิดไว้ ให้คลกิที ่Duplicate 

หรือถ้าเพื่อนๆ ต้องการเข้าเว็บไซต์ที่เคยเข้าก่อนหน้านี้ แล้วจ�า

ชื่อเว็บน้ันไม่ได้ ให้คลิกขวาที่แถบทาส์กบาร์ด้านล่าง แล้วดูที่ 

Recently Closed Tab กจ็ะมรีายช่ือเว็บมากมายทีเ่คยเข้าใช้งาน 

ปรากฏให้เห็น
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หากต้องการให้หน้าเวบ็ไซต์ทีช่ืน่ชอบเปิดขึน้มาทนัทพีร้อม

เวบ็เบราว์เซอร์ อย่างเช่น อยากให้เวบ็ etda.or.th ให้ตัง้ค่าในส่วน

ที่เรียกว่า Startup Pages ที่อยู่ใน Chrome เป็นการก�าหนดหน้า

เว็บเฉพาะลงในหน้าแรกของ Google Chrome โดยใส่ชือ่เวบ็ตาม

ต้องการในช่องที่ก�าหนดเอาไว้ให้ อย่างเช่น www.etda.or.th ลง

ไป เทา่นี้เวลาเปิดหนา้เวบ็เบราว์เซอรเ์ป็นหน้าต่างใหมข่ึน้มา กจ็ะ

เป็นหน้าเว็บนี้ทุกครั้ง ให้เราได้เปิดใช้งานในทันที ไม่ต้องเสียเวลา

พิมพ์ URL ให้เสียเวลาอีกด้วย ง่ายดีไหมล่ะ

ถ้ามีเว็บที่ช่ืนชอบเยอะเกินไป พุดดิ้งแนะน�าให้ตั้งค่าเป็น

เวบ็โปรดจะดีกว่า ด้วยการเกบ็เอาไว้ใน Bookmark ส�าหรบัคนท่ีใช้ 

งาน Chrome ก็ให้เลอืกที ่Bookmark This Page บนหน้าเวบ็ทีช่ืน่ชอบ 

หรือต้องการเก็บเอาไว้ จะเลือกเก็บเอาไว้ในช่อง Bookmark  

เพื่อเลือกใช้ในภายหลัง หรือถ้าใครใจร้อนหรือเปิดใช้งานหน้าเว็บ

อยู่บ่อยๆ ก็เลือกเก็บเอาไว้ที่ Bookmark Bar ก็ได้ เพราะเวลาใช้

ก็แค่ไปคลิกที่แถบด้านบนของหน้าต่าง Google Chrome เท่านี้

เวบ็ไซต์ทีช่ื่นชอบ ไม่ว่าจะมเีป็น 10 เวบ็หรอื 100 เว็บ ก็พร้อมทีจ่ะ 

ให้ใช้งานได้แล้ว สะดวกดีนะ

นอกจากน้ี ยังมี ปลั๊กอิน (Plug-in) เป็นเครื่องมือเล็กๆ  

ที่ช่วยเสริมการท�างานให้กับเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อที่จะใช้งาน 

เพิม่เตมิได้ เช่น การช่วยดาวน์โหลด ค้นหา ปรบัแต่ง ป้องกนัและอืน่ๆ  

อีกมากมาย โดยมีชื่อเรียกต่างกันออกไป เช่น Internet Explorer 

เรียกว่า Add-ons ส่วนถ้าเป็น Google Chrome จะเรียกว่า  

Extensions ถ้าเป็น Firefox ก็จะเรียกว่า Add-ons สามารถ

เลือกมาติดตั้งและใช้งานร่วมกับเบราว์เซอร์ที่เราใช้งานอยู่นั่นเอง
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อยากเข้าเว็บไซต์ให้มั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ใครที่เข้าเว็บไซต์หรือต้องใช้ธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตอยู่บ่อยๆ เช่น ซื้อของ 

ออนไลน์ หรือต้องโอนเงนิผ่านระบบ e-Banking หรอืจ�าเป็นต้องใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์ 

สาธารณะ แล้วกลัวว่าจะโดนล้วงข้อมลู พดุดิง้มวีธิทีีจ่ะท�าให้ใช้งานเบราว์เซอร์ให้มัน่คง 

ปลอดภัยยิ่งขึ้นมาฝากกัน 

วธีิการแรกน้ีเรยีกว่า https การเข้ารหสัผ่านโปรโตคอลพเิศษ ซึง่จะต่างจาก 

 http ปกติ โดยเป็นการสื่อสารกันระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับลูกค้าโดยตรง ด้วย

การเช็กความถูกต้อง Certif ied ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเห็นไหมว่าเพิ่ม 

“S” เข้าไปตัวเดียวก็ม่ันคงปลอดภัยมากขึ้นแล้ว แบบนี้เหมาะกับคนที่ต้องท�า

ธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตบ่อยๆ และให้ความส�าคัญต่อระบบบัญชีและความเป็น

ส่วนตวัมากๆ เวลาทีใ่ช้งานกแ็ค่พิมพ์ https ก่อนหน้าชือ่ของเวบ็ไซต์ลงในช่อง URL 

ของเว็บไซต์ เช่น https://www.facebook.com
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อีกวิธีหนึ่งที่พุดดิ้งใช้บ่อยก็คือ InPrivate Browsing เป็นการเข้า

ใช้เว็บไซต์แบบไม่ท้ิงร่องรอย แบบนี้เหมาะกับคนท่ีใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับ 

คนอืน่ หรอืต้องใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะบ่อยๆ เพราะจะไม่ทิง้ร่องรอยส�าคญั 

ให้คนอืน่เช็กได้ว่า พดุดิง้เข้าเวบ็อะไร ฟังก์ชนันีจ้ะมหีน้าทีใ่นการปิดก้ัน ไม่ให้

มีการจัดเก็บ Cache, Cookie หรือบรรดา History ที่ผู้ใช้เข้าไป พูดง่ายๆ 

คือ ไม่ท้ิงร่องรอยเอาไว้ให้ติดตามได้นั่นเอง เรียกได้ว่าตั้งแต่เข้าใช้จนออก

จากการใช้งาน กไ็ม่ทิง้อะไรเอาไว้ให้ตดิตามหรอืล้วงแคะแกะเกาตามพดุด้ิง

ได้ว่าไปดูอะไรที่ไหนมาบ้าง เมื่อระบบท�างานในโหมด InPrivate ให้สังเกต

ที่ด้านหน้าช่อง URL จะปรากฏค�าว่า InPrivate ขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจน

เท่านี้ก็มั่นคงปลอดภัยแล้วล่ะ
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“ว้าว! 
ซื้อของ

ออนไลน์… 
ได้ของที่ชอบ 
ราคาที่ใช่”

“ว้าว! 
ซื้อของ

ออนไลน์… 
ได้ของที่ชอบ 
ราคาที่ใช่”
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3.1 รู้จักสักนิด...คิดช้อปปิ้งออนไลน์

อยากซื้อ อยากขาย อยากได้ของดี 
ต้องรู้จักธุรกรรมออนไลน์ ซื้อขายของบนอินเทอร์เน็ต 

การจ่ายเงินด้วยเช็คอิเล็กทรอนิกส์ เงินสดอิเล็กทรอนิกส์
และเครดิตการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีจับจ่าย 

ช้อปปิ้งออนไลน์กัน เพื่อที่จะได้ทราบว่าจะซื้อเมื่อใด 
ดูโปรโมชันที่ไหน

โอ้ย...เหน็อนันัน้กอ็ยากได้ อนันีก้อ็ยากได้ ของท่ีมขีายบนโลกออนไลน์

ดีอย่างนี้เอง นอกจากราคาจะถูกใจแล้ว ของบางอย่างไม่ต้องไปเดินหาใน 

ท้องตลาดเองให้เม่ือยด้วย อย่างพุดน้อยอยากได้เคสส�าหรับโทรศัพท์มือถือ 

รุ่นใหม่ แต่หาไม่ได้ท่ีร้าน เพราะพ่อค้าบอกว่าของหายาก อยากได้ก็ต้องรอ 

แต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะ เจอแบบนี้ต้องท�าใจแต่ถ้าสั่งซื้อเองแบบออนไลน์ง่ายกว่า 

กันเยอะ แถมมีแบบอื่นๆ ให้เลือกอีกมาก แต่ก่อนจะไปช้อปปิ้งออนไลน์ 

พุดน้อยก็มีเคล็ดลับการซื้อของออนไลน์ด้วยตัวเองมาฝากกันครับ
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รู้จักธุรกรรมออนไลน์ ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต 
การท�าธุรกรรมออนไลน์หรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการท�า 

ธุรกรรมที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ EDI (Electronic Data Interchange) 

เช่น การซ้ือขายสินค้าและบริหารจัดการ รวมถึงการโฆษณาสินค้าและการ

โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีเป้าหมายอยู่ที่การประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจซื้อๆ ขายๆ ซึ่งก็หมายถึง ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งที่

ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น อาคารส�านักงานหรือพื้นที่จัดแสดงสินค้า คลัง

สินค้า รวมถึงพนักงานขาย เป็นต้น จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ท�าไมเราถึงเลือกซื้อ

สินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแทบจะไม่ต้องโทรหรือเดินทางไปท่ีหน้าร้าน 

เพื่อจ่ายเงินและซื้อสินค้าแบบที่เคยท�ากัน

 

การซ้ือของหรอืท�าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์นีอ้าศยัแค่อปุกรณ์ในการ 

ติดต่อสื่อสาร อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเคร่ืองแฟกซ์

ส�าหรับการส่งเอกสารหรือจัดส่งข้อมูลค�าสั่งซื้อผ่านอีเมล รวมถึงการออก 

ใบเสรจ็ การจดัสตอ็ก โชว์สนิค้าและการแจ้งข่าวสาร อย่างเช่น ถ้าต้องการซือ้ 

เคสโทรศพัท์มอืถอื กเ็พยีงแค่โทรศัพท์หรอืส่งอเีมล แจ้งให้กบัทางร้านได้ทราบ 

แล้วตอบรับในอีเมลกลับมาหรือจะเป็นการออเดอร์จากหน้าเว็บไซต์ในการ

รับค�าสั่งซื้อ ซึ่งเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆ แบบนี้ถือว่าเป็นการ

ท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับ 
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กระบวนการง่ายๆ ทีพุ่ดน้อยท�าอยูใ่นเร่ืองการท�าธุรกรรมออนไลน์กค็อื อนัดบั
แรกเป็น ค�าสัง่ซ้ือ (Ordering) จะเป็นข้อมลูของสนิค้าท่ีต้องการและส่งผ่านอีเมลหรอื
ระบบตะกร้ารับค�าสั่งซื้อ (เดี๋ยวพุดน้อยจะมาอธิบายในหัวข้อถัดไปครับ) 

จากนั้นก็จะเป็นการช�าระเงิน ซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกัน อย่างเช่น แบบ
ที่เรียกว่า เช็คอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cheque) เป็นลักษณะเดียวกับการใช้เช็ค 
ในการช�าระค่าสินค้าทั่วไป เพียงแต่ต้องผ่านการลงทะเบียนเพื่อใช้งานผ่านระบบ
ออนไลน์หรือจะเป็นการจ่ายผ่านระบบเครดิตการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Credit Cards) ก็สะดวกไม่แพ้กัน เพราะเพื่อนๆ มีแค่เครดิตการ์ดก็ช�าระผ่านโดย
การตัดเงินผ่านบัตรได้ทันที ส่วนการจ่ายเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) นั้น 
จะเป็นเงินในการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้ต้องน�าเงินจริงไปแลกมาส�าหรับใช้ช�าระค่า
สินค้า คล้ายกับการใช้บัตรซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อหรือใช้ขึ้นรถไฟฟ้าน่ันเอง  
ตรงนีต้้องมองให้ต่างกนันะ ระหว่างเงนิสดอเิลก็ทรอนกิส์กบัเครดติการ์ด เพราะเงนิสด 
อเิลก็ทรอนกิส์ หรอื e-Money เมือ่ใช้จ่ายตามจ�านวนเงนิทีซ่ือ้ไว้มลูค่าจะหมดไป แต่
บตัรเครดติเมือ่ใช้จ่ายจะเป็นการน�าเงินในอนาคตมาใช้ ต้องน�าเงนิมาจ่ายในภายหลงั 
เดี๋ยวจะจ่ายกันเพลิน แล้วจะมาว่าพุดน้อยไม่เตือนไม่ได้นะ

การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fund Transfer-EFT) เป็นวิธี
ที่เพื่อนๆ ใช้กันบ่อยๆ ก็คือ การโอนเงินด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการเปิดหน้าเว็บไซต์
ธนาคารที่ลงทะเบียนเอาไว้ แล้วก็โอนเงินได้เลย แต่จะใช้กันแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับ
ความถนัด ส่วนสุดท้ายจะเป็นการจัดส่งสินค้า ขั้นตอนนี้ส�าคัญมาก เพราะจะส่งผล 
ต่อความมั่นคงปลอดภัยกับของที่สั่งซื้อได้เลยนะ ร้านค้าส่วนใหญ่จะมีให้เลือก

ว่าจะส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือส่งผ่านผู้ให้

บริการเอกชน จะส่งแบบด่วนหรือส่งพิเศษ แนะน�าว่า 

ให้เลือกส่งแบบท่ีปลอดภัยและเหมาะกับสินค้า ยิ่งถ้า 

สามารถ Tracking หรือติดตามได้ว่าเวลาน้ีสินค้า 

เหล่านั้นไปถึงไหนแล้วก็ยิ่งดี และหากเป็นของส�าคัญ 

ราคาแพง ก็ควรมีการรับประกันด้วยเช่นกัน
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รูปตะกร้าหรือรถเข็นบนเว็บคืออะไร?
เพื่อนๆ ที่เคยเข้าไปซื้อของในร้านค้าออนไลน์ เพื่อเลือกซื้อ

สินค้า อาจจะสังเกตเห็นตะกร้าหรือรถเข็นที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ 

คงอาจจะสงสัยว่าคืออะไร พุดน้อยอาสามาตอบให้ ส่ิงท่ีว่านี้เป็น

ซอฟต์แวร์ทีท่�าหน้าทีเ่สมอืนรถเข็นสนิค้า ท่ีผูซ้ื้อใช้ในการเดนิเลอืก

หาสินค้าบนเว็บไซต์ เป็นตัวเก็บข้อมูลของสินค้าทุกช้ินที่เลือกเอา

ไว้แล้ว เช่น รหัสสินค้า ราคา และจ�านวนสินค้า ในขณะที่เราก�าลัง

เลือกสินค้าอื่นๆ หรือระหว่างรอช�าระเงิน ระบบนี้จะให้พุดน้อย

สามารถตรวจดูรายการสินค้าอื่นๆ หรือเพิ่มสินค้าใหม่ เปล่ียน

สินค้าหรือลดจ�านวนตามที่ต้องการอีกด้วย จนกว่าจะเข้าสู่ระบบ

ช�าระเงินนั่นเองครับ 

  

ประโยชน์ที่ได้จากการช้อปปิ้งออนไลน์มีอะไรบ้าง
เพือ่นๆ คดิเหมอืนกบัพดุน้อยไหมครบัว่า เวลาท่ีซ้ือของด้วย

การช้อปป้ิงออนไลน์นัน้ ช่างต่างจากการเดนิไปหาซ้ือของตามร้าน

อยู่มากทีเดียว ที่ส�าคัญเลยคือ “หาได้ง่าย” อย่างเช่น ถ้าเราอยาก

ได้เคสใส่โทรศัพท์มือถือที่หาไม่ได้ตามท้องตลาด แต่ก็มีบนหน้า

ร้านในอินเทอร์เน็ต ด้วยการค้นหาจากชื่อรุ่นเท่านั้น ที่ส�าคัญยังมี

ร้านให้เลือกเปรียบเทียบราคา หรือบางทีก็มีรีวิวสินค้านั้นๆ ให้ดู

อีกด้วย เราก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
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ส�าหรบัประโยชน์ของการช้อปป้ิงออนไลน์ มหีลายประการดงันีค้รบั 

เช็กสถานะได้ ของบางอย่างท่ีอยากซื้อท่ีหน้าร้าน ตั้งใจว่าจะกลับมา

ใหม่ แต่พอกลับมาอีกทีกลายเป็นว่ามีการขายไปหมดแล้วแบบนี้ช่าง

ปวดใจ แต่ถ้าเป็นสนิค้าออนไลน์ ส่วนใหญ่เราก็มกัเชก็สถานะได้ตลอด

เวลาว่ายังมีของอยู่หรือไม่

มีให้เลือกหลากหลาย เป็นเพราะของบางอย่างทางร้านใช้การ 

พรีออเดอร์ ไม่ต้องสต็อกของเอาไว้ จึงท�าให้ไม่ต้องกังวลว่าของที่ขาย 

ไม่ดจีะค้างสตอ็ก คนซือ้ชอบแบบไหนกค่็อยสัง่มาขายได้ ไม่เป็นข้อจ�ากดั

ไม่ต้องเดินทาง เป็นเรื่องที่เหนื่อยยากเมื่อคิดว่าต้องฝ่ารถติดไปซื้อ 

ของ เพราะแค่ค่ารถ ค่าน�้ามัน อากาศที่ร้อน ดูเหมือนว่าสั่งซื้อจาก 

ร้านออนไลน์แล้วนั่งรอที่บ้าน อย่างเร็ววันรุ่งขึ้นสินค้าก็มาถึงบ้านหรือ 

อย่างช้าก็ 3 วัน หลังจากที่ออเดอร์และช�าระค่าสินค้า ดูจะง่ายและ 

สบายกว่ากันเยอะ

จ่ายสะดวก ไม่ต้องพกเงนิสดตดิตัวไป แม้จะซือ้สนิค้าหลายชิน้ ต้องใช้

เงินสดจ�านวนมาก แต่หากซือ้ผ่านออนไลน์กจ่็ายผ่านการตดับญัชีหรอื

โอนเงินผ่านธนาคาร หรือการตัดบัตรเครดิตก็ยังได้นะ

สินค้าบางอย่างถูก ด้วยเพราะไม่ต้องผ่านคนกลาง ท�าให้ราคานั้นถูก

ลง คือบวกจากค่าส่งและก�าไรจากราคาทุนอยู่บ้าง แต่คงใช้ไม่ได้กับ

สินค้าทุกๆ ชิ้น

มคีวามเหน็และบอกวิธใีช้ ไม่ว่าจะเป็นสนิค้ามอืหนึง่หรอืมอืสองทีข่าย

บนเว็บไซต์น้ัน ของบางอย่างเพิ่งมาใหม่มาก ก็มักจะมีการทดลองใช้

และมีรีวิวให้รู้ถึงการใช้งาน ซึ่งก็ดูจะเป็นเรื่องยากหากจะไปลองสินค้า

ที่ร้านจริงๆ 
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น้องพุดดิ้งชวนรู้
       

คิดสักนิดก่อนคิดซื้อของออนไลน์

พุดดิ้งอยากให้เพื่อนๆ คิดก่อนที่จะเลือกซื้อของออนไลน์ 

เพราะแม้ว่าการซื้อของออนไลน์จะมีข้อดีหลายประการ แต่ข้อ

พึงระวังก็มีไม่น้อยเช่นกัน นอกจากเรื่องการโอนเงินแล้ว การท่ี 

ไม่ได้ลองสัมผัสหรือได้เห็นของก่อนว่าเป็นอย่างไร วัสดุดีไหม 

หรือวัดไซส์ที่ต ้องการก็ยากเหมือนกัน เห็นแต่ในรูปก็บอกได้

ไม่ดีเท่าเราไปสัมผัสเอง ตรงนี้เองที่ท�าให้การซื้อของออนไลน์

ไม่สะดวกสบายส�าหรับบางคน แต่หากเกิดปัญหาจากการซ้ือ

สินค้าออนไลน์ สามารถร้องเรียนไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ซ้ือขายออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.etda.or.th หรือ 

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

ที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสายด่วน 

1166 และหากอยากรูว่้าถกูแฮก็ ถกูหลอกลวง 

รึเปล่า อาจเข้ามาที่เว็บไซต์ ThaiCERT 

ของเอ็ทด ้ารวมทั้ งอาจร ้องเรียนมาที่ 

Online Complaint Center ของเอ็ทด้า 

ที่เริ่มให้บริการสายด่วน 1212 เท่าน้ีพุดด้ิงก ็

เชื่อว่าเราจะสามารถช้อปปิ ้งออนไลน์ได้อย่าง

สบายใจแล้วล่ะ
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เรื่องปกติของคนซื้อก็อยากได้ 
ส่วนคนจ�าหน่ายก็อยากขายออก แต่สิ่งที่ส�าคัญคือ 

หน้าร้านค้าต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และผู้ซื้อต้องเลือก
เว็บไซต์ที่จ�าหน่ายสินค้าที่ตรวจสอบได้และมีความน่าเชื่อถือ 

แต่จะมีข้อสังเกตใด จึงจะมั่นใจได้ว่า
เมื่อซื้อของไปแล้ว จะไม่มีปัญหาในภายหลัง 

ในครั้งนี้เรามาท�าความเข้าใจและรู้จัก
การรับประกันสินค้าออนไลน์

3.2 ฉลาดคิด พิชิตช้อปออนไลน์

หลายวันมานี้พุดน้อยพยายามค้นคว้าหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 
เพ่ือจะซื้อของอย่างท่ีต้องการ หลังจากที่เดินหามาหลายที่แล้วไม่มีขาย พอมี
โอกาสได้พบของสิง่นีใ้นเวบ็ไซต์แห่งหนึง่กน็กึอยากได้ทนัท ีแต่กไ็ม่ผลีผลามรีบซ้ือ
เลย เพราะยังมีเรื่องที่ต้องตรวจเช็กเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้าตามที่ต้องการ 

แต่ว่าพุดน้อยก็มีวิธีคิดง่ายๆ เพื่อที่จะให้เพื่อนๆ ได้อุ่นใจเวลาที่
ใช้บริการหรือเลือกซื้อสินค้า

 
   1. อนัดบัแรก ให้เข้าไปตรวจดกูารอพัเดต 

ของสินค้าหน้าเวบ็ไซต์ และการเพิม่ข้อมลูต่างๆ 
ของเว็บเพจ ถ้าเว็บไซต์มีการอัพเดตข้อมูลอยู่
เป็นประจ�า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสาร การ
จัดโปรโมชันหรือการเพ่ิมสินค้าใหม่ๆ รวมถึง
การแจ้งผลและตอบข้อซักถามของลูกค้าให้

เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ�า ก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยยืนยันว่ามีการดูแลเอาใจใส่
จากเจ้าของเว็บหรือเปรียบเป็นเจ้าของร้าน 

อย่างน้อยกว็างใจได้ว่าไม่ได้เป็นหน้าร้านแบบ
เลื่อนลอยนั่นเอง
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2. จากนั้นก็อย่าลืมเข้าไปตรวจสอบชื่อของเว็บไซต์ ว่ามีการจด 
มานานหรือยัง โดยหากเป็นเว็บไซต์ .com แล้ว ก็สามารถเช็กได้ที่  
http://dawhois.com ส่วนถ้าเป็นเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .th ให้เข้าไปเช็ก
ได้ที่ http://thnic.co.th/whois และส�าหรับเว็บไซต์ท่ีลงท้ายด้วย .cc จะ
เป็นชื่อโดเมนที่แจกฟรี อาจจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดมากขึ้น ข้อสังเกตก็
คือ เว็บไซต์ที่มีระยะเวลาการเปิดมานานอย่างน้อยน่าจะ 5-6 เดือนขึ้นไป จะ
มคีวามน่าเช่ือถือมากกว่าเวบ็ทีเ่ปิดมาไม่นาน แต่กต้็องเป็นรายกรณีไป เพราะ
พุดน้อยก็เชื่อว่าบางรายแม้จะเข้ามาท�าตลาดออนไลน์ไม่นานนัก แต่ก็มีความ
ช�านาญและตั้งใจมากทีเดียว

3. ตรวจดูในส่วนของการพดูคยุของลกูค้าและโต้ตอบของผู้ขายผ่าน
เว็บบอร์ด หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก ให้ดูว่ามีลูกค้ารายอื่นๆ เข้าไปให้คอมเมนต์
หรือขอค�าแนะน�าอื่นใดบ้าง อย่างเช่น อาจจะสอบถามเร่ืองสินค้าใหม่ หรือ
สินค้าที่มีปัญหาจะแก้ไขอย่างไร หรืออย่างน้อยต้องมีการติดตามลูกค้าเรื่อง
การจัดส่งได้เรียบร้อยหรือไม่ ให้ดูการตอบจากผู้ขายเป็นส�าคัญ ถ้าบอกไม่รู้ 
ไม่ทราบ หรือเงียบไป ไม่มีการอัพเดตอยู่นานก็อาจจะต้องพิจารณากันแล้ว 

4. ถ้าเว็บไซต์นั้นมีโลโก้ ThaiCERT หรือ Trustmark ที่ให้บริการ
โดยเอท็ด้า กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กจ็ะท�าให้เชือ่ได้ว่า 
เป็นเว็บไซต์ที่ตื่นตัวเรื่องอีคอมเมิร์ซและหากมีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก็จะดูน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยที่เราสามารถ
เข้าไปตรวจสอบเพือ่ความแน่ใจได้ที ่www.Trustmarkthai.com จดุนีพ้ดุน้อย 
ถือว่าส�าคัญมากทีเดียวครับ

5. การที่เราสามารถเช็กเบอร์โทรติดต่อของร้านค้าได้ก็ยิ่งดี พุดน้อย
มกัจะใช้วธินีีใ้นการตรวจสอบ เพราะยิง่เป็นเบอร์โทรศพัท์พ้ืนฐานทีข้ึ่นต้นด้วย 
02 แล้วล่ะก็ จะค่อนข้างมั่นใจได้ในเรื่องของการมีหลักแหล่งที่แน่นอนและ 
น่าเช่ือถือมากกว่า แต่ที่ส�าคัญในเว็บไซต์ควรจะต้องมีแหล่งที่อยู่แสดงให้ 
เห็นด้วย เพื่อให้ลูกค้าได้รู้ว่าร้านอยู่ที่ไหน อย่างน้อยก็รู้ว่าสินค้าออกมาจาก
แหล่งใด ดูดีกว่าเว็บไซต์ที่ไม่มีข้อมูลส�าคัญเหล่านี้บอกไว้เลย 
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6. ให้ดวู่ามชีือ่และนามสกลุจรงิของเจ้าของ
ร้านแสดงอยู่หรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อและ 
มีเลขบญัชธีนาคารทีเ่ราต้องโอนเงนิไป อาจจะลองใช้ชือ่
เหล่านั้นค้นหาบนอินเทอร์เน็ตว่า มีประวัติหรือการพูดถึงในแง่ใด 
ซึ่งหากเป็นคนมีชื่อ (เสีย) หรือเลขบัญชีดังกล่าวเคยมีประวัติไม่ด ี
มาก่อน ก็มักจะเป็นเรื่องที่มีการน�ามาเตือนกันให้เราพอได้ทราบ
ด้วย แต่ถ้าจะให้ดีถ้าเป็นบัญชีธนาคารในรูปแบบบริษัทหรือ
นิติบุคคล ก็น่าจะสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นครับ

7. อย่าพยายามซือ้ของด้วยจ�านวนเงนิมากๆ ในช่วงแรก โดยเฉพาะกบั 
คนทีเ่ราไม่เคยท�าธรุกรรมหรอืรูจั้กมาก่อน ซึง่หากต้องจ่ายเงนิจ�านวนมากจริงๆ 
ด้วยการซือ้ขายแบบจ�านวนมาก กอ็าจจะใช้การจ่ายเงนิเป็นวธิอีืน่ หรอือย่างน้อย
ไปให้เหน็หน้ากันและท�าการมอบเงินหรอืท�าเอกสารการซือ้ขายให้ชดัเจนกนัไป 

8. ควรสงัเกตการแสดงรายละเอยีดเกีย่วกับร้านค้าให้มากขึน้ บนหน้า 
เวบ็ไซต์ทีเ่รยีกว่า "เกีย่วกับเรา" หรอื About Us ในส่วนน้ีจะเป็นการแสดงประวตัิ
ความเป็นมาของร้าน เช่น รูปร้านค้าหรือประวัติการท�าธุรกิจ รวมถึงการแสดง
เครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

9. ข้อนีก็้ส�าคญัอย่างยิง่ พดุน้อยอยากให้ระวงัในสถานการณ์ทีบ่งัเอญิ
ไปเจอสินค้าหรือของที่ก�าลังมองหา แต่กลับมีราคาที่ต�่ามากๆ เรียกว่าต�่า 
จนผิดปกติ สิ่งแรกที่ควรท�าก็คือ ตรวจสอบผู้ขายและประวัติของเว็บไซต ์
ทีจ่�าหน่ายให้มัน่ใจ อย่ารบีโอนเงินหรือสัง่ซือ้ไปก่อน เพราะส่วนใหญ่ผูท้ีไ่ม่หวงัด ี
แบบที่ตีหัวเข้าบ้าน ก็จะใช้วิธีนี้ในการดึงเงินจากกระเป๋าชาวบ้าน แล้วรีบชิ่ง 
ไปทันที 

  
เพยีงเท่านีพ้ดุน้อยกเ็ชือ่ว่า เพือ่นๆ กพ็อเข้าใจในการช้อปป้ิงออนไลน์

มากย่ิงข้ึนและกด็ไูม่เป็นเรือ่งยากอย่างทีค่ดิ เพยีงแต่เราต้องตดิตาม ตรวจสอบ 
และหมั่นสังเกตว่ามีสิ่งใดที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์เหล่านั้น เพื่อที่จะน�ามาใช้ใน
การพิจารณาเพื่อซื้อสินค้านั่นเอง
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น้องพุดดิ้งชวนรู้  

        ช้อปปิ้งออนไลน์รับประกันแบบไหน 
อกีเรือ่งหนึง่ทีอ่ยากให้เพือ่นๆ สะกิดใจไว้เลก็น้อยกค็อื การป้องกนัปัญหา

สินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการ ควรอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้เรียบร้อย
ก่อนการสั่งซื้อ เงื่อนไขการรับประกันสินค้าหรือบริการหลังการขาย ตรวจสอบ
เงื่อนไขการรับคืนสินค้า ว่าแบบไหนกรณีใดที่สามารถเปลี่ยนคืนได้จะได้ไม่มี
ปัญหาภายหลัง 

หากสินค้ามีปัญหาไม่ว่าจะเกิดจากสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือสิ่งใดก็ตาม 
ทางร้านจะมีการรับประกันหรือเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหรือไม่ รวมถึงมีระยะเวลา
การรบัประกนันานเพยีงใด ถ้าผูข้ายไม่ได้ระบไุว้ กค็วรสอบถามให้แน่ใจก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ ทางที่ดีสอบถามผ่านทางเว็บบอร์ดหรืออีเมล เพื่อจะได้มีหลักฐานที่
เป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างถกูต้อง ทีส่�าคัญเพ่ือนๆ ควรเกบ็สลปิหรอืหลกัฐานการ
โอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้า ส�าหรับใช้เมื่อเกิดปัญหาในภายหลัง 

ร้านค้าบางแห่งมเีง่ือนไขและนโยบายการบริการทีช่ดัเจน ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนคืนสินค้าหรือนโยบายการคืนเงิน รวมไปถึงการจัดการกับกรณีที่มีสินค้า
ช�ารุดระหว่างการจัดส่งหรือบางรายเน้นการบริการหรือมีการขายมายาวนาน 
ก็อาจจะมีระบบจัดการ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจจากการใช้สินค้า 
การที่ร้านค้าได้แสดงเงื่อนไขและนโยบายเหล่าน้ีให้เห็น ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ใช้
สังเกตถึงความใส่ใจและการบริหารจัดการกับลูกค้าได้ชัดเจนที่สุด รวมถึงระบบ
การจดัส่งสินค้าไม่ว่าจะทางพสัดไุปรษณย์ี หรอืด้วยการบรกิารของขนส่งเอกชน
กต็าม ปลายทางทีร่บัควรมีคนอยูต่ามทีอ่ยูท่ีแ่จ้งกบัทางร้านเอาไว้เพือ่ให้เป็นคน
รับสินค้า เพราะถ้าหากมสีนิค้ามาส่งแล้ว แต่ไม่มคีนรบัของ เพือ่นๆ กอ็าจจะต้อง
ไปรับด้วยตนเองที่ที่ท�าการไปรษณีย์ แม้จะดูยุ่งยาก แต่ก็ปลอดภัยกว่ากันเยอะ 
ถ้าทางร้านส่งของทางไปรษณีย์หรอืบริการส่งของเอกชนกจ็ะแจ้ง “รหสัหมายเลข
พัสดุ” ที่เราตรวจสอบสถานะหรือติดตามได้ หลายเว็บไซต์จะแสดงรายการ 
ด้านหน้าเว็บไซต์ หากมีเยอะก็เป็นไปได้ว่าสินค้าร้านนั้นมีคุณภาพดีและมีลูกค้า 
ให้ความเชื่อถือในการสั่งซื้อมากนั่นเอง
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3.3 จ่ายเงินออนไลน์แสนง่ายและมั่นคงปลอดภัย

สถติขิองคนไทยท่ีซือ้สนิค้าออนไลน์น้ัน ส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบัวธิกีารช้อปป้ิง 

เช่นนี้ เพราะสะดวกมากกว่าและจากการส�ารวจมีการใช้เงินประมาณหนึ่งพัน 

บาทต่อคน รวมถงึยังมคีวามถีใ่นการซือ้ถงึเกือบเดอืนละครัง้เลยทเีดยีว จากการ 

ส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยของเอ็ทด้า อีกทั้งพบว่าเหตุผลส�าคัญ

อย่างหนึ่งของคนที่ไม่ซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตก็คือ กลัวถูกล้วงข้อมูลส่วนตัว 

แต่การท�าธุรกรรมออนไลน์เป็นเรื่องที่ส�าคัญ จึงต้อง 

พึ่งพาระบบการเงินที่มั่นใจได้ในความมั่นคง 

ปลอดภยัและใช้งานได้สะดวก เพราะจะมาเป็น 

ตัวกลางที่ช่วยให้เราท�าธุรกรรม การช้อปปิ้ง 

ท้ังเว็บไซต์ในและต่างประเทศ ซึ่งก็ต้องอาศัย

ระบบการจ่ายหรือรบัเงนิทีว่างใจได้ จงึกลาย 

เป็นที่มาของเรื่องราวที่จะมาพูดคุยถึงระบบ

การช�าระเงนิผ่านออนไลน์ทีเ่รยีกว่า e-Payment 

นี่เอง

การซื้อขายของออนไลน์ให้ความสะดวก
ตั้งแต่เลือกดูสินค้า ไปจนถึงการจ่ายเงินที่ไม่ต้องเดินถือ 
เงินสดไปที่ร้าน แต่เป็นการจ่ายผ่านสื่อกลาง อย่างเช่น 

e-Payment ฉะนั้น เรามาท�าความเข้าใจใน e-Payment 
และข้อควรระวังในการช�าระเงินแบบออนไลน์
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มารู้จัก e-Payment
แม้ว่าเวลาน้ีพดุน้อยยงัไม่ได้คดิท่ีจะเป็นผูข้ายสนิค้าออนไลน์ แต่บางครัง้ 

ก็อยากซื้อสินค้าที่อยู่ในเว็บไซต์ท่ีจ�าหน่ายกันท่ัวโลก เพราะมีของให้เลือกซื้อ

เลอืกหาได้มากกว่า บางทก็ีเป็นของราคาถกู ซือ้มาขายไปก็ยงัก�าไรด้วยซ�า้ แต่

กระบวนการช�าระเงนินัน้จะต่างจากการซือ้สนิค้าในบ้านเราอยูบ้่าง เพราะต้อง

มวีธีิท่ีท�าให้การรบัหรอืจ่ายเงนิบนระบบเวบ็ไซต์มคีวามมัน่คงปลอดภัย ไม่ใช่จู่ๆ  

จ่ายเงินไปแล้วหาย อย่างนี้พุดน้อยก็คงล�าบากหรือบางทีจ่ายเงินยาก เสีย

ค่าธรรมเนียมแพงกว่าค่าของก็คงไม่ไหว พุดน้อยจึงศึกษาวิธีการจนมาจบลง 

ที่วิธี e-Payment นั่นเอง

e-Payment หรือ Online Payment หรือชื่ออื่นๆ อีกมากมายที่

ใช้เรียกกันนั้น จะหมายถึงสิ่งเดียวกันก็คือ ระบบบริการรับ-ส่งเงินออนไลน ์

ส่วนใหญ่จัดขึ้นโดยบริษัทเอกชน เพื่อหาก�าไรจากการไหลเวียนของเงินบน

อินเทอร์เน็ต จากบริการฝาก ถอน และโอนเงินในแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ ช่วย

ให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้ารับจ่ายเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างมั่นคงปลอดภัย 

เช่น หากพุดน้อยเปลี่ยนสถานะจากผู้ซ้ือไปเป็นคนขายของท่ีมีหน้าร้านบน

อินเทอร์เน็ต ระบบ e-Pay ก็จะช่วยให้การขายนั้นง่ายขึ้น พูดง่ายๆ ก็คือ 

e-Payment เป็นตัวกลางในการแปลงค่าเงินที่เราใช้กันอยู่ ให้กลายไปอยู่ใน

รูปของเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ใช้ได้ในโลกออนไลน์ เป็นเหมือนช่องทาง 

เชือ่มโยงระหว่างเงินจรงิกับเงินในโลกออนไลน์ ซึง่ผูใ้ช้ทีต้่องการได้ประโยชน์จาก 

การทีม่ผีูอ้�านวยความสะดวกให้ กจ็ะต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการบรกิารนีด้้วยเช่น

กนั ในประเทศไทยเองก็มีผูใ้ห้บรกิารแนวนีอ้ยูม่ากมาย อย่างเช่น Paysbuy.com 

ที่ชื่อคุ้นหูคุ้นตากันดี
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แม้จะมีบริการ e-Payment ต่างๆ ออกมามากมาย แต่ละที่จะมีการ

ให้บริการที่คล้ายๆ กันก็ตาม ในเรื่องของความแตกต่างในแต่ละค่ายจะอยู่ที่

การยอมรับจากร้านค้าและบรกิารในโลกออนไลน์ เหมอืนกบัการติดป้ายยนิดี

ต้อนรับบัตร… ที่หน้าร้านค้า อะไรประมาณนี้ เพราะไม่ใช่ว่า e-Payment ที่

มีจะน�าไปใช้ได้ทุกที่ ต้องได้การยอมรับที่ดีถึงจะใช้งานได้ 

เมื่อทราบรายละเอียดคร่าวๆ แล้ว สุดท้าย

ก็คงต ้องมาจบที่ค�าถามว ่าท�าไมต ้องใช ้ 

e-Payment ด้วยล่ะ!...ค�าตอบก็คือ หาก

เป็นคนไม่ชอบความเสี่ยง ไม่อยากไป 

แก้ปัญหาเรื่องการเงินกับทางธนาคาร

หรือบัตรเครดิต e-Payment คือช่องทาง 

ที่ท�าให้อุ ่นใจได้ตลอดการท�าธุรกรรม

บนอินเทอร์เน็ต เพราะไม่ต้องให้ข้อมูล

บัตรเครดิตกับร้านค้าออนไลน์ที่ไม่รู้จัก 

หรือบางทีมีของที่พุดน้อยอยากได้ 

อยู ่บนเว็บไซต์ ท่ีไม ่น ่าไว ้ใจ

เลย ก็คงไม ่กล ้าให ้

ข้อมูลที่ส�าคัญเหล่า

นั้นไป ถ้าค�าตอบ 

เหล่านี้อยู่ในความคิด

ของเราแล้ว ตามมาทางนีเ้ลยพดุน้อย

จะแนะน�า e-Payment ทีช่่วยให้การ

ช้อปปิ้งของเพื่อนๆ สนุกขึ้น ซึ่งก็คือ 

บริการของ PayPal นั่นเอง
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PayPal อีกหนึ่งรูปแบบของบริการ e-Payment 
PayPal ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1999 เป็นการรวมตัวกันระหว่าง

สถาบันการเงินทางอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการระบบจ่ายเงินด้วยเครื่องมือ 

ปาล์มไพล็อต และเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในกลุ่มผู้ใช้จ่ายออนไลน์ในปี 2001 

ด้วยระบบการใช้งานทีง่่ายด้วยการรบั-ส่งเงนิด้วยอเีมล PayPal จึงกลายเป็น 

ทีน่ยิมมากยิง่ขึน้ ทีน่่าสนใจกค็อื แม้แต่ BillPoint เป็นระบบ Payment ของทาง 

eBay (อีเบย์) แต่ก็ยังได้การยอมรับน้อยกว่า 

PayPal อย่างเหน็ได้ชดั จนท�าให้ eBay 

มาสนใจ PayPal อย่างเต็มตัว 

ด้วยการลงทุนซื้อในงบประมาณ 

1,500 ล้านดอลลาร์ เสร็จสิ้น

เมื่อปลายปี 2002 และได้รับการ

พัฒนากันมาเรื่อยๆ

เดีย๋วหลายคนจะสงสยัว่า eBay 

คืออะไร พุดน้อยจะแจ้งให้ทราบคร่าวๆ กัน 

ก่อนครับ eBay เป็นเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ หรือ อีคอมเมิร์ซ ในด้าน

ประมูลระดับโลกมีสมาชิกมากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก ขายสินค้าได้ 24 

ช่ัวโมง โดย eBay ท�าหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายเข้าด้วยกัน 

โดยระบบประมูล หรือ Auction ท�าให้คนซื้อได้ลุ้นจนวินาทีสุดท้าย อาจมอง 

eBay เป็นเสมือนห้างขนาดใหญ่ที่มีคนเข้ามาตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทุกชาติ

เวียนกันเข้ามา พร้อมที่จะซื้อสินค้าที่ตนต้องการ รูปแบบการท�างานพื้นฐาน

ของ PayPal คล้ายกับการให้บริการของธนาคารทั่วไป เพราะ PayPal ก็เป็น

สถานทีส่�าหรบัให้เข้ามาฝาก ถอนหรอืโอนเงนิได้เช่นเดยีวกนั แต่มรีปูแบบของ

บญัชใีห้เลอืกตามความเหมาะสมกบัผู้ใช้ได้ 3 รปูแบบ คอื Personal, Premier 

และ Business ส่วนในแต่ละแบบต่างกนัอย่างไร พดุน้อยจะไขข้อข้องใจให้เอง
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Personal ออกแบบมาส�าหรับการใช้จ่ายออนไลน์ทั่วไป จ�ากัดวงเงิน

เข้าออกไม่เกิน 500 ดอลลาร์ต่อเดือน เหมาะส�าหรับนักช้อปปิ้งทั่วไป

ใน eBay ที่ไม่ได้ซื้อกันบ่อยนัก ไม่เหมาะกับร้านค้า เพราะไม่สามารถ

รับบัตรเครดิตจากลูกค้าได้ แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียม

Premier ออกแบบมาเพื่อผู ้ที่มีการช้อปปิ้งบน eBay แบบเป็น

ชีวิตจิตใจ หรือจะเปิดร้านค้าออนไลน์ ก็ท�าให้สามารถรับช�าระจาก 

บตัรเครดติของลกูค้าได้ไม่จ�ากดัวงเงนิใช้จ่าย นอกจากนี ้ยงัสามารถใช้

ความสามารถของ PayPal ได้อย่างเตม็ทีใ่นฟีเจอร์ต่างๆ แต่ข้อเสียของ

บัญชีแบบ Premier นี้ก็คือ ต้องเสียค่าธรรมเนียม ซึ่งก็ไม่มีทางเลือก 

มากนัก เมื่อต้องมีเงินเข้าออกบัญชีเกินกว่า 500 ดอลลาร์ต่อเดือน

Business แทบจะไม่ได้ต่างไปจากบัญชี Premier แต่การเลือกบัญชี 

Business น้ี มีไว้ส�าหรับผู้ท่ีสมัครในนามบริษัท ซึ่งอาจจะต้องมีการ

เข้าระบบ PayPal จากพนักงานคนอื่นๆ ประมาณว่าใช้หลายๆ คนใน

บญัชเีดยีวกนัหรอืท่ีเรยีกว่า Multi-User รวมถึงผูข้ายสามารถเลอืกชือ่

ที่จะแสดงในใบเสร็จผู้รับเงินได้อีกด้วย
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เริ่มต้นใช้งาน PayPal ท�าอย่างไร

หากเพื่อนๆ ต้องการใช้บัญชี PayPal ก็เตรียมตัวให้พร้อม

ส�าหรับการเปิดบัญชี สิ่งที่ต้องมีคือ อีเมลส่วนตัวที่ใช้ติดต่อได้จริง 

ส�าหรับเป็นบัญชีที่ใช้ติดต่อและที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ซึ่ง

ถ้าคดิว่าต้องการใช้ร่วมกบับตัรเครดติ กค็วรจะใช้ทีอ่ยูเ่ดยีวกนั จาก

น้ันใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น ไปกรอกลงในเว็บไซต์ PayPal.com 

เพียงเท่านี้เราก็จะได้บัญชี PayPal ส�าหรับน�าไปใช้ในการช้อปปิ้ง

ออนไลน์ได้แล้ว แต่ถ้าต้องการให้ใช้งานได้อย่างเตม็ที ่พดุดิง้แนะน�า

ว่าให้เพื่อนๆ Verify เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับบัญชีที่ใช้ โดยสิ่ง

ที่ต้องใช้มีเพียงบัตรเครดิตและต้องมีวงเงินที่ใช้ได้จริงเท่านั้น โดย

การ Verify ต้องใช้ข้อมูลจากบัตรเครดิตและที่ใช้บน PayPal มา

เปรียบเทียบกัน ป้องกันการขโมยข้อมูลมาใช้นั่นเอง เมื่อข้อมูล 

ถูกต้องสมบูรณ์ก็จะท�าให้ PayPal รับรองและเปิดใช้งานในโหมด

ต่างๆ ให้ในการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างเต็มที่นั่นเอง

น้องพุดดิ้งชวนรู้
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“เคล็ด (ไม่) ลับ 
เทคนิคซื้อของ

ออนไลน์”

“เคล็ด (ไม่) ลับ 
เทคนิคซื้อของ

ออนไลน์”
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4.1 “เว็บช้อปปิ้งออนไลน์” ของเยอะแม่ค้าแยะ

เมือ่วนัก่อนพดุน้อยเหน็มพีสัดุมาส่งให้คณุพ่อถงึบ้าน พ่อบอกกบัพดุน้อย 

ว่าสัง่มาจากต่างประเทศผ่านเว็บไซต์แห่งหนึง่ พดุน้อยจงึเกิดความสงสยัขึน้มา 

ทันทวี่าโลกอินเทอร์เน็ตนั้นจะช่วยให้เราซือ้ขายของกันได้อย่างไร ในเมื่อไม่มี

ร้านค้าให้เราไปเลือกซื้อเหมือนตามซูเปอร์มาร์เก็ต

การช้อปป้ิงออนไลน์เปรยีบเสมอืนกบัตลาดขนาดใหญ่ทีม่พ่ีอค้าแม่ค้า 

เป็นจ�านวนมาก น�าสินค้ามาเสนอขายเช่นเดียวกับการเปิดหน้าร้านตาม 

ห้างสรรพสินค้านั่นแหละ ในขณะเดียวกัน บรรดาขาช้อปทั้งหลายที่ต้องการ

แสวงหาสินค้าที่ตัวเองต้องการก็มีอยู่จ�านวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน เมื่อความ 

ต้องการซื้อและความต้องการขายมาเจอกัน จึงเกิดการซื้อขายกัน จนกลาย

เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่

การช้อปปิ้งบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นทางเลือกใหม่
ให้กับบรรดาขาช้อปทั้งหลาย มีให้เลือก

มากมาย หาง่ายไม่ต้องเหนื่อยเดินหา ว่าแล้วพุดน้อย
ก็ขอหยิบยกตัวอย่างเว็บไซต์แหล่งช้อปมาฝากกันครับ
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ร้านค้าออนไลน์เหล่าน้ีได้ลดข้อจ�ากดัต่างๆ ใน

การเปิดร้านขายของด้วยต้นทุนในการเปิดร้านท่ี

ต�่า ไม่จ�าเป็นต้องเช่าพื้นที่ ไม่จ�าเป็นต้องหาสินค้า

มาขายเป็นจ�านวนมาก และไม่ต้องคิดถึงท�าเลที่

ตั้งให้มากมายเหมือนกับการเปิดร้านจริงๆ เพราะ 

ทกุอย่างอยู่บนอนิเทอร์เน็ตท่ีแทบจะไม่มค่ีาใช้จ่ายใดๆ 

และผูค้นจากทัว่ทกุมมุโลกกส็ามารถเข้าถงึและเข้ามาตดิต่อ

ซื้อสินค้าได้สะดวกสบาย

ในแง่ของผู้ซื้อเองก็ยังได้ประโยชน์อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการ

ค้นหาสินค้าท่ีต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านระบบค้นหา หรือ  

Search Engine ที่พาเราไปสู่หน้าร้านของสินค้าที่ต้องการ ไม่ใช่เพียงแค่ร้าน

เดียว แต่รวบรวมทุกร้านที่มีสินค้าที่ต้องการมากองไว้ที่หน้าจอในเวลาไม่กี่

วินาที สามารถเลือกซื้อ เปรียบเทียบราคา ดูสินค้าข้างเคียง และสั่งซื้อของที่

อยู่อีกซีกโลกหนึ่งได้ในการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น

จะเห็นว่าร้านค้าออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทและอ�านวยความสะดวก

ให้กับทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นคนซื้อ หรือคนขาย ขาช้อปตัวยง หรืออาจจะเป็น 

เพียงแค่คนที่ก�าลังมองหาสินค้าหายากเพียงแค่ชิ้นเดียว ล้วนได้รับความ

สะดวกจากร้านค้าออนไลน์ทั้งนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่การช้อปปิ้งออนไลน์จะ

กลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ 

เท่าทีดู่แล้วพดุน้อยเหน็ได้ชดัเลยว่าการช้อปป้ิงออนไลน์นัน้มทีัง้ข้อดี

และข้อจ�ากดั แต่ข้อดใีนเชงิของธรุกิจนัน้มคีณุค่ามากกว่าข้อจ�ากัดมาก ในแง่ 

ของผู้บริโภค หรือคนซื้อสินค้าอย่างเราๆ ที่เป็นคนทั่วไป พอได้รู้ข้อดีของ

การซือ้ขายบนออนไลน์แล้ว เรากจ็ะได้มัน่ใจยิง่ขึน้ ส่วนในข้อจ�ากดัเมือ่รู้ไว้

เราก็จะได้น�าไปเป็นข้อคิด เพ่ือไตร่ตรองก่อนท่ีจะตัดสินใจซื้อสินค้าต่างๆ  

กันครับ
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        แหล่งนัดพบคนรักการช้อปปิ้งออนไลน์

ในหวัข้อน้ีพดุดิง้ขอช่วยอธบิายนะคะ อ๊ะๆ ใครท่ีก�าลงัจะคลกิเพือ่ช้อปป้ิง 

ให้ใจเย็นๆ ไว้ก่อนนะ ควรต้องเลือกแหล่งจับจ่ายที่ไว้ใจได้กันสักนิด เพราะ

บางทีเราอาจจะไปเจอเอาแหล่งที่ไม่ค่อยถูกใจ เงื่อนไขเยอะเกินไป หรือไม่ก็

บริการไม่ดเีท่าทีค่วร แม้ว่าจะเจอสนิค้าทีช่อบกท็�าให้ไม่กล้าซือ้เพราะไม่มัน่ใจ 

แต่แหล่งทีจ่ะให้เราสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายใจกม็อียูด้่วยกนัหลาย

แห่ง ทั้งในและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกเข้าใช้ที่ไหนและใครให้

โปรโมชันและราคาที่โดนใจนั่นเอง พุดดิ้งจึงจะพาเพื่อนๆ มาดูแหล่งช้อปปิ้ง

ออนไลน์ยอดนิยมที่จะช่วยให้เพื่อนๆ ซื้อของที่ถูกใจได้ง่ายขึ้น 

1. eBay เวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ e-Commerce เป็น

ตลาดออนไลน์ทีไ่ด้รบัความนยิมมากทีส่ดุในโลก ท�าให้ในปัจจบุนั

มีคนจ�านวนมากใช้ eBay เป็นช่องทางหลักในการขายสินค้า ไม่

ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงโรงงานผลิตสินค้า แต่ถ้าจะซื้อของ เพื่อนๆ 

ต้องสมัครสมาชกิเสยีก่อน จงึจะสามารถเลอืกซือ้หรอืประมลูสนิค้าทีต้่องการ

ได้ โดยรองรับการช�าระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือจะใช้ระบบการจ่าย

เงินที่ม่ันคงปลอดภัยและใช้งานง่าย อย่าง PayPal ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็น

ธนาคารออนไลน์ในการท�าธรุกรรมทางการเงนิส�าหรับผูซ้ือ้และผูข้าย แต่ต้อง

ช�าระเงินค่าสินค้าก่อนที่จะได้รับสินค้า โดย eBay เป็นที่นิยมเพราะมีระบบ

การให้คะแนนในการสร้างความเชือ่มัน่ ทีผู่ซ้ื้อและผูข้ายจะต้องให้คะแนนกัน

หลังจากเสร็จสิ้นการซื้อขาย ดังนั้น หากมีการหลอกลวงหรือฉ้อโกง หรือขาย

สินค้าที่ไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้ คะแนนก็จะลดลงส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ 

นอกจากนี้ eBay ยังมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันไม่

ให้เกิดการหลอกลวงหรือฉ้อโกงอีกด้วย

น้องพุดดิ้งชวนรู้
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2. Amazon รายนี้โตมาจากการเป็นร้านขายหนังสือ

ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แล้วมาท�าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน 

ภายหลัง Amazon เปิดด�าเนนิการในเดอืนกรกฎาคมปี 1995 จาก

การขายหนังสือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ภายหลังได้เปิดขายสินค้าประเภทดนตรี 

วิดีโอและของขวัญ จนมาถึงสินค้าประเภทซอฟต์แวร์และเครื่องเล่นเกม ของ

สะสมและอืน่ๆ อกีมากมาย รวมทัง้การเปิดประมลู ปัจจบุนัขยายธรุกจิไปในต่าง

ประเทศอกี 6 ประเทศ คอื องักฤษ เยอรมน ีฝรัง่เศส ญีปุ่น่ จนี แคนาดา จดุทีน่่า

สนใจกค็อื ลูกค้าสามารถใช้เวบ็ไซต์ของ Amazon ค้นหาสนิค้าและข้อมลูอืน่ๆ โดย 

ยงัไม่ต้องลงทะเบยีนเป็นสมาชกิ แต่ถ้าเลอืกทีจ่ะลงทะเบียนเป็นสมาชกิ กจ็ะได้

สิทธปิระโยชน์ต่างๆ เพิม่มากขึน้ วธิซีือ้ของค่อนข้างง่าย โดยราคาท่ีแสดงนัน้จะ

รวมค่าส่งและภาษี ลกูค้าทีอ่ยู่ในต่างประเทศไม่ต้องเสยีภาษ ีรวมถงึรองรบัการ

จ่ายผ่านบัตรเครดิตอีกด้วย โดยมีบริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าตลอด  

7 วัน 24 ชั่วโมง ทั้งทางอีเมลและโทรศัพท์ หลายคนก็ให้ความมั่นใจ

3. Weloveshopping เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ใน

บ้านเรา โดย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น สร้างเป็นห้างสรรพสินค้า

ออนไลน์ทีไ่ด้รวบรวมสนิค้านบัแสนรายการและปรบัโฉมใหม่เพิม่

เวอร์ชนัภาษาองักฤษ เปิดตลาดสู ่7 ประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม สงิคโปร์ มาเลเซยี 

อินโดนีเซีย ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ มีการรวมเอาสินค้าน่าสนใจไว้อย่างมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องส�าอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อสังหาริมทรัพย์ จัดว่ามี

สินค้าเกือบทุกอย่างบนหน้าร้านที่มีมากมายในที่แห่งนี้ ซ้ือขายง่ายรองรับการ

ช�าระเงินได้หลายรปูแบบ รวมถงึการตัดบัตรเครดิต จุดแข็งอยูท่ี่การท�าโปรโมชนั

ออกมาสม�่าเสมอ รวมถึงการท�าแอพพลิเคชัน "WeLoveShopping" เพื่อเปิด

ช่องทางส่ังซ้ือสินค้าจากสมาร์ตโฟนได้ ประกอบไปด้วย Guru Picks, 10 Deals 

Everyday และ Promotion News รวมถึงได้เปิด Shop by Location ที่ช่วย

ในการค้นหาร้านค้าทีอ่ยูใ่กล้ๆ รอบตัว โดยใช้เทคโนโลย ีLocation Based  เพือ่

เพิ่มความสะดวกในการช้อปปิ้งได้มากขึ้น
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4. Lazada (ลาซาด้า) เป็นเว็บไซต์ช้อปปิ ้งน้องใหม ่

ที่มาแรง แต่ถือว่ามีการเติบโตที่รวดเร็ว ซึ่งโด่งดังในยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา Lazada เปิดให้บริการห้างสรรพสินค้าออนไลน์ใน 

5 ประเทศ ได้แก่ อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ ไทย และเวยีดนาม เอาใจนกัช้อป 

ด้วยการรวมสนิค้าในกลุม่ต่างๆ เอาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นของแต่งบ้าน เฟอร์นเิจอร์ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า ชนิดที่ว่ารวมเอาแต่ละแบรนด์มาท�าโปรโมชันและพร้อมบริการ

ส่งถึงบ้าน รูปแบบการสั่งซื้อสินค้ากับ Lazada นั้น สามารถเลือกการช�าระเงิน 

ผ่าน 3 ช่องทาง การเก็บช�าระเงินปลายทาง เครดิตการ์ด และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

ซ่ึงให้ความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งด้วยการให้การรับประกันกับสินค้าบาง

ประเภทที่มีสติกเกอร์ Lazada Promise จะการันตีถึงความรวดเร็วในการจัดส่ง 

และการรับประกัน รวมถงึการคืนเงนิ ในกรณไีม่พอใจในตวัสนิค้า ภายใน 15 วนัอกี

ด้วย ล่าสุด พุดดิ้งเห็นว่ามีการเปิดตัวแอพพลิเคชันใหม่ “Lazada Application” 
ส�าหรับสมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ เพื่อใช้เป็นอีกหน่ึงช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า

เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชัน และสิทธิพิเศษต่างๆ แอพพลิเคชันนี้ จะช่วยให้

พดุดิง้ช้อปป้ิงได้ทกุทีท่กุเวลาเลยทีเดยีว เอาใจกนัขนาดน้ี หลายคนคงแอบคลกิกนั

แล้วใช่ไหม พุดดิ้งแอบเห็นนะ

นอกจากนี ้ก็ยังมร้ีานค้าออนไลน์ทีเ่ป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีน่าสนใจอกีหลายแห่ง

รอให้เพื่อนๆ เข้าไปจับจ่ายซื้อของกัน แต่พุดดิ้งก็แนะน�าว่า อย่าลืมตรวจสอบให้

มั่นใจก่อนที่จะเลือกซื้อหรือจ่ายเงินให้ดี จะได้ไม่ต้องมาหาทางแก้ไขในภายหลัง มี

สตแิละไม่รบีร้อนก่อนซือ้ เท่าน้ีกจ็ะได้ทัง้ของดี ราคาถกูใจ และไม่โดนหลอกอกีด้วย
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4.2 “เว็บดีล” ของดีราคาโดน

แม้ว่าเราจะได้รู้จักกับร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ระบบซื้อขายสินค้าเหมือน

กบัร้านค้าทัว่ไป เพยีงแต่น�ามาไว้ในโลกอนิเทอร์เนต็ แต่พดุน้อยกย็งัมข้ีอสงสยั

กับเว็บรูปแบบใหม่ๆ ท่ีได้เจอ ซึ่งแทนท่ีจะระบุการขายสินค้า กลับเป็นการ

ขายสิ่งที่เรียกว่า Deal แทน พุดน้อยจะพาไปรู้จักกันว่า Deal นั้นคืออะไร 

และการซื้อ Deal นั้นมีประโยชน์อย่างไร

อะไรคือ ดีล (Deal) ตามค�าศัพท์ในพจนานุกรมนั้น ค�าว่า Deal มี

ความหมายหลายๆ อย่าง เช่น Deal Card (แจกไพ่), Dealer (ผู้ขาย เช่น 

ผู้ขายรถยนต์), Dealing (จัดการกับ หรือเกี่ยวข้องกับ) แต่ทุกวันนี้ที่เราได้ยิน

ผูค้นพดูว่า Deal นัน้จรงิๆ แล้วอาจจะไม่ได้หมายความอย่างค�าแปลในข้างต้น 

เลย Deal ที่ผู ้คนพูดถึงใน

ปัจจุบันนั้น ส่วนมากแล้ว

จะหมายถึง สิทธพิิเศษ หรือ

โปรโมชันพิเศษที่ตัวแทนใด

รายหนึ่ง สามารถน�าเสนอ

สินค้าหรือบริการในราคาที่ดี 

 (Deal ที่ดี) และราคาต�่ากว่า

การช้อปปิ้งออนไลน์ มีเงื่อนไขในการใช้งานเช่นเดียวกับสิ่ง 
ที่เรียกว่า “ดีล (Deal)” และเว็บดีลที่เราต้องท�าความเข้าใจ 

ในการใช้งาน การสั่งซื้อสินค้า และช�าระเงิน ดังนั้น การเข้าใจ 
ความหมายและขั้นตอนของเรื่องเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งในการซื้อสินค้าออนไลน์นั่นเอง
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การซื้อธรรมดา ซึ่งในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกานั้น Deal อาจจะเขียน 
เป็น Deal ทีช้ี่ให้เหน็ถงึสกลุเงนิ ท�าให้ลกูค้าสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในการ
ซือ้สนิค้าและบรกิารผ่านระบบ Deal ตวัอย่างร้านค้าในอเมรกิาท่ีเป็นลกัษณะ 
Deal คือ Save-A-Lot ครับ 

พุดน้อยขอเปรียบเทียบให้เข้าใจกันง่ายๆ ว่าแทนที่เราจะมีการซื้อขาย
สินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์กันโดยตรง การซื้อ Deal นี้จะเปลี่ยนรูปแบบ
ไปเป็นการซือ้ข้อตกลงว่าเราจะน�าข้อตกลงน้ีไปซือ้สนิค้า หรอืบรกิารท่ีร้านค้า 
หรือจุดให้บริการจริงๆ โดยได้ราคาหรือเงื่อนไขต่างๆ ตามท่ีได้ตกลงกันใน 
Deal ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นโปรโมชันท่ีมคีวามคุม้ค่ามากกว่าการไปซือ้สนิค้าหรอื
ใช้บริการที่หน้าร้านโดยตรงนั่นเองครับ

แนวโน้มของ Deal นั้น อันที่จริงแล้ว Deal คือการตลาดชนิดหนึ่งซึ่ง
แยกออกมาอย่างสิ้นเชิงกับการตลาดประเภทอื่นๆ ทุกวันนี้ที่เราได้พบเห็น
การตลาดจากร้านค้าทั่วๆ ไป เช่น ส่วนลดเป็น % ของแถม จับรางวัล สิทธิ
พิเศษต่างๆ อีกมากมาย และโปรโมชันเป็นท่ีนิยม ณ ปัจจุบัน คือ การใช ้
บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าและบริการ เพื่อจะได้คะแนน หรือ Points ในการ
สะสมเพ่ือแลกซือ้สนิค้าและบรกิารต่างๆ ตลอดจนการได้รับส่วนลดพเิศษจาก
บัตรเครดิตนั้นๆ อีกด้วย

Deal ในประเทศไทยและในต่างประเทศ คือการน�า
เสนอตัวผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อ
ให้ลูกค้าได้เห็นราคาและส่วนลดท่ีมากกว่าการเดินไปที่ร้าน
และซื้อโดยตรง Deal ที่เริ่มมาตั้งแต่ ปี 2002 คือ เว็บ Groupon.com แต่
การที่จะให้ลูกค้าเข้าใจค�าว่า Deal นั้นจะค่อนข้างล�าบากในช่วงแรกๆ อีกทั้ง
ข้อจ�ากัดในเร่ืองการเข้าถึงสื่อของลูกค้าก็มีอยู่ ในสมัยก่อนนั้น เมื่อปี 2002 
อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เพิ่งจะถูกน�าเข้ามาแนะน�าในวงการธุรกิจและ
ยังไม่แพร่หลาย ระบบการช�าระเงินแบบออนไลน์จากการซื้อของออนไลน์ก ็
ยังไม่ค่อยนิยม จึงท�าให้เว็บในลักษณะ Deal หรือเว็บไซต์ที่ขายของผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ต่างๆ นั้นไม่ประสบความส�าเร็จนัก 
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ท�าไมเจ้าของสินค้าถึงยอมให้ท�า Deal?
สงสัยไหมว่าท�าไมอยู ่ดีๆ เจ้าของสินค้า 

ถึงต้องมาลดราคาให้ตัวเองได้ก�าไรน้อยลง ท้ังๆ 
ที่ปกติก็น่าจะขายสินค้าได้อยู่แล้ว แน่นอน
ว่าการขายสินค้าในตลาดไหนๆ นั้น ไม่ว่าจะ
เป็นสินค้าที่เด่นที่สุด ดังท่ีสุด หรือเป็นที ่
นิยมในตลาด สินค้าหรือบริการชนิด
นัน้ๆ ย่อมทีจ่ะไม่ได้ขายได้ดทีกุๆ วนั 
หรือทุกๆ ช่วงของปี ตัวอย่าง 
เช่น ร้านอาหาร ร้านสปา อาจ
จะไม่ได้มียอดขายหรือยอดผู้ใช้
บริการดีทุกวัน ซึ่งโดยปกติแล้วร้านอาหารนั้น
ลูกค้าจะพลกุพล่านในช่วงปลายสปัดาห์ เช่น วนัศกุร์ เสาร์ เป็นต้น เช่นเดียวกบั 
ร้านสปาหรอืร้านนวดต่างๆ ท่ีไม่ได้มลีกูค้าเยอะทุกวันเสมอไป ท่ีว่านีเ้ราก�าลงั
พูดถึงเรื่องของดีมานด์ (Demand) หรืออุปสงค์ที่เป็นความต้องการซื้อของ
ตลาด และซพัพลาย (Supply) หรอือปุทานทีเ่ป็นความต้องการขายในตลาด

พดุน้อยขอยกตวัอย่างเช่น กรณร้ีานอาหาร โดยส่วนมากแล้วยอดขาย 
จะดิ่งตัวลงในกลางสัปดาห์ เช่น วันอังคาร พุธ และพฤหัส ในขณะที่ร้าน 
ยงัต้องเปิดเหมอืนเดมิ ค่าใช้จ่ายของทางร้านอาหารและร้านต่างๆ ยงัคงเดิม
คอื มกีารจ้างงานพนักงานเท่าเดมิ หากเป็นร้านสปาและนวด กจ็ะมเีครือ่งมอื
ทิง้ไว้เฉยๆ ไม่ได้มกีารให้บรกิารลกูค้าแบบเตม็ที ่บรษิทั Deal จงึเหน็ช่องว่าง
เหล่านี้ และจะเข้าไปท�า Deal กับร้านต่างๆ นั่นเองครับ

บริษัท Deal จะเข้าไปติดต่อกับร้านค้า เพ่ือที่จะช่วยกระตุ้นยอด
การใช้บริการในระหว่างช่วงเวลาที่ดีมานด์ตก เพื่อที่จะกระตุ้นให้ลูกค้า 
ซื้อ Deal ในช่วงเวลาที่ยอดไม่ดี ซึ่งโดยส่วนใหญ่บริษัทที่ขาย Deal ต่างๆ 
จะต้องก�าหนดเวลาในการขายไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น การนับถอยหลังเวลา 
เพื่อกระตุ้นลูกค้าให้ซื้อเร็วขึ้นด้วย
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ข้อชวนคิด เมื่อคิดจะซื้อ Deal
อ่านที่พุดน้อยเล่ามาแล้วมันน่าสนใจมากเลยใช่ไหม แต่เดี๋ยวก่อน 

เพราะการขายดีลคือ การท่ีผู ้ขายเสนอเง่ือนไขส่วนลดท่ีถูกมาก เพื่อให้ 

ผู้ท่ีสนใจซื้อคูปองนั้นไปใช้บริการ ซึ่งส่วนมากมักเป็นร้านอาหาร โรงแรม 

สปา เสริมความงาม ฯลฯ ในแต่ละดีลนั้นมักมีเงื่อนไขต่างๆ อยู่นะครับ  

เช่น ระยะเวลาในการใช้ดีลหรือคูปองนั้นๆ ราคาอาจไม่รวมภาษี ไม่รวม 

เครือ่งดืม่ ฯลฯ สิง่เหล่านีเ้ราจะต้องดดูีๆ  กบัราคาโดนๆ ทีเ่ขาก�าหนดมานะครบั 

ยกตัวอย่างเช่น ขายคูปอง 125 บาท สามารถใช้รับประทานอาหารที่ร้าน 

A ได้ 250 บาท ซึ่งถ้ามองดีๆ จะถือว่าคุ้มมาก จ่าย 125 แต่กินได้ 250 แต่ 

เดีย๋วก่อน เราต้องดวู่ามค่ีาอะไรทีต้่องจ่ายเพิม่อกี ทีจ่ะต้องจ่ายเพ่ิมนัน้เท่าไหร่ 

พอรวมกันแล้วคุ้มหรอืไม่ สิง่เหล่านีเ้ป็นเรือ่งทีเ่ราต้องคดิทกุคร้ังก่อนตดัสนิใจ 

ซื้อนะครับ 

อันดับแรก : การขายคูปองของเว็บ จะมีอยู่หลายแบบ แต่ส�าหรับคน

ที่ไม่มีบัตรเครดิตจะสามารถช�าระเงินได้ 2 แบบ คือ 

แบบแรก ช�าระเงนิผ่านตู ้ATM หรอื ระบบธนาคารบนโทรศัพท์ แบบนี้ 

จะสะดวกกว่า แต่กว่าจะได้คูปองต้องรอไปประมาณ 2 วันหลังจากท�า

รายการ ซึง่ส่วนใหญ่ได้คปูองก่อนวนัเปิดให้ใช้คปูองได้แน่ๆ ไม่ต้องห่วง 

แต่วิธน้ีีจะมค่ีาธรรมเนยีม ประมาณ 10 - 15 บาท ต่อการท�ารายการ 1 

ครัง้ และถ้าใช้ธนาคารบนโทรศพัท์จะต้องเสยีค่าโทรศพัท์เพ่ิมเข้าไปอกี

แบบที่สอง โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขาย แบบนี้เหมือนการโอนเงิน

ตามปกติ แต่เราต้องเก็บหลักฐานสลิปไว้ด้วย แล้วแจ้งการโอนเงิน  

แต่คูปองจะได้เร็วมาก แจ้งการโอนเงินปุ๊บได้คูปองในวันนั้นเลย ทันใจ

ดีนะครับ ส่วนค่าธรรมเนียมนั้นถ้าเป็นธนาคารเดียวกันและอยู่จังหวัด

เดียวกัน มักไม่มีค่าธรรมเนียม ถ้าต่างธนาคารหรือต่างจังหวัด จะม ี

ค่าธรรมเนียมนะครับ
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อันดับที่สอง : เงื่อนไขการใช้คูปอง

ส่วนใหญ่มักจะมีการระบุวันที่สามารถใช้คูปองได้ และวันหมดเขตไว้

ชัดเจน ซึ่งถ้าไปใช้บริการนอกเวลาที่ก�าหนดมักจะใช้ไม่ได้ ดังนั้น จึงควรดูดีๆ 

ไม่ใช่ว่าคปูองออกแล้วจะสามารถใช้ได้เลย ส่วนเครือ่งด่ืมและของหวาน มกัจะ 

เป็นส่ิงทีคู่ปองไม่สามารถใช้ลดได้ในร้านอาหารหลายๆ ที ่หลกัๆ คอื เครือ่งดืม่ 

ท่ีมีแอลกอฮอล์ผสมมักไม่สามารถใช้คูปองได้ (ยกเว้นดีลของผับและบาร์) 

ส�าหรับโรงแรมอาจจะได้แค่อาหารเช้าและค่าห้องเท่านั้น บางที่ก็ใช้ได้หมด 

ทุกรายการ ดังนั้น ควรศึกษารายละเอียดให้ดีๆ  เพราะผู้ขายและผู้ให้บริการ

ใน Deal ต่างๆ เขาไม่ได้หลอกเราแน่นอน เพราะมันผิดกฎหมายครับ

อนัดบัทีส่าม : ความยากในการหาร้านและความเสีย่งในการเลกิกจิการ

บางร้านเปิดไม่นาน และอยู่ในมุมซอกหลืบเล็กๆ หายากมาก แผนท่ี

ก็ไม่ชัดเจน บางที่ไปยังงงเลยว่า ใช่ที่นี่ไหม? และด้วยบางร้านเปิดไม่นาน 

ท�าให้เสี่ยงต่อการปิดกิจการ เพราะคูปองส่วนใหญ่มักมีอายุ 3 เดือน ระหว่าง 

3 เดือนนี้อาจเกิดอะไรขึ้นก็ได้ ใครจะรู้ แต่ส่วนใหญ่เว็บที่ขาย Deal มักจะมี

ระบบการคืนให้เป็นเครดิตไปซื้อ Deal อื่นแทน (ไม่ได้คืนเป็นเงิน) ในกรณี

ร้านนั้นปิดกิจการไป

พุดน้อยสรุปส้ันๆ ดังนี้นะครับ การซื้อขาย Deal นับว่าเป็น

ปรากฏการณ์ใหม่ของการตลาดในยคุโซเชยีลเน็ตเวร์ิก หรอืสงัคมออนไลน์ 

อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social  

Marketing) เลยก็ได้ ที่ส�าคัญคนซื้อก็ได้ประโยชน์ ได้ใช้สินค้าและบริการ

ใหม่ๆ ที่ไม่เคยใช้ในราคาที่ถูกลง คนขายก็ได้ประโยชน์ มีคนมาใช้บริการ

มากขึ้น แต่ส�าคัญที่สุดคือ ก่อนซื้อศึกษาข้อมูลดีๆ เท่านั้นล่ะครับ
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4.3 “เว็บประมูล” รวมกันซื้อราคาถูกกว่า

ในโลกยุคปัจจุบัน พุดน้อยเห็นเราใช้อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือในการติดต่อใน

ทุกๆ เรื่อง แต่สังเกตไหมว่า ในหน้ากูเกิลมีโฆษณาเกิดขึ้นมากมาย เว็บหางาน

เป็นหมื่น เว็บขายสินค้า เว็บท่องเที่ยว ไปจนถึงเว็บประมูลสินค้าออนไลน์ ก็เช่น

เดียวกัน เกิดขึ้นมาพร้อมยุคอินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูเลยนะครับ ดังนั้น ใครที่อยากได้ 

สินค้าอะไร ก็มักจะค้นหาจากเว็บไซต์ต่างๆ หรือบางคนก็เข้าเว็บประมูลสินค้า

ออนไลน์ 

ในยุคอินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูเช่นนี้ ใครที่อยากได้สินค้าอะไร 
ก็มักจะค้นหาจากเว็บไซต์ต่างๆ หรือบางคนก็เข้าเว็บ

ประมูลสินค้าออนไลน์ แต่ทราบไหมว่าเว็บประมูลมีแบบใด
บ้าง และเราต้องระมัดระวังในการประมูลออนไลน์นี้อย่างไร
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ส�าหรับเอกลักษณ์ของเว็บประมูล คือ มีสิ่งหนึ่งที่ร้านจ�าหน่ายสินค้า

ทั่วไปไม่มี นั่นก็คือ ราคาถูกกว่าท้องตลาดมากจนคนซื้อเห็นแล้วก็รู้สึกตื่นเต้น  

ในแต่ละเวบ็จะมสีนิค้าแสดงไว้ทีห่น้าเว็บ ก�าหนดวนัประมลูราคาไว้ ซึง่คนทีค่ลกิ

เข้ามา และอยากได้สินค้าทีแ่สดงอยู ่จะต้องท�าการซ้ือบดิ (Bid แปลว่า ประมลู) 

แล้วรอเวลาประมูลสินค้า จากนั้นก็จะมีการเคาะราคาแข่งกัน ใครเคาะเป็น 

คนสุดท้ายก็จะได้สินค้านั้นไป ซึ่งทางเว็บไซต์จะมีการจัดส่งสินค้าให้ทันที 

นะครับ โดยเว็บประมูลสินค้าจะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ

1. ประมูลเพื่อซื้อขายสินค้า วิธีนี้ใครให้ราคามากท่ีสุดก็จะเป็นผู้ชนะ

การประมูลไป วิธีการประมูลแบบน้ีส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่สินค้านั้นๆ ไม่

สามารถประเมินมูลค่าได้แน่ชัด หรือมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่ามูลค่าของตัว

สินค้าเอง เช่น งานศิลปะ หรือสินค้าท่ีมีจ�านวนจ�ากัด โดยรูปแบบนี้มักอยู่ใน

เว็บซื้อขายของทั่วไป ซึ่งที่โด่งดังมากที่สุดคือ eBay นั่นเอง
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2. เสียเงนิประมลูเพือ่เสีย่งให้ได้สนิค้าราคาถกู ถอืว่าเป็นรปูแบบเวบ็

ที่นิยมกันมาก โดยส่วนใหญ่เรียกว่า เว็บบิด (ไม่เหมือนกับเว็บบิตทอร์เร้นท์ 

นะครบั) โดยผูร่้วมประมลูจะต้องเสยีเงนิเพือ่ซือ้เครดติ หรอืสทิธิใ์นการประมลู 

อาจจะมรีาคาสทิธิล์ะ 25 สตางค์ จนอาจจะถึง 1 บาท และน�าสทิธ์ินีไ้ปประมลู

สนิค้าทีต้่องการในเวบ็ โดยการประมลูแต่ละครัง้จะท�าให้มลูค่าสนิค้าเพิม่ตาม

จ�านวนบิดที่เราซื้อไว้ (ทุกคนเท่ากัน วิธีการนี้จะเหมือนกับว่าทุกคนร่วมกัน

บดิ ร่วมกันซือ้ แต่จะมผีูไ้ด้รบัสินค้าไปเพยีงแค่คนเดยีว คอืคนทีบ่ดิได้เป็นคน

สดุท้าย ท�าให้ราคาของสนิค้าทีจ่่ายจรงิจากคนทีไ่ด้โดยมากมรีาคาถูกกว่าตาม

ท้องตลาดถึง 80-90% แต่ก็มีความเสี่ยง 

ถ้าคุณบิดไปแล้วไม่ชนะก็จะ

ไม่ได้สินค้า เสียเงินไป

ฟรีๆ นั่นเอง 
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รู้ทันก่อนจะสาย… เว็บประมูลสินค้าครั้งละ 1 สลึง
อย่างทีพุ่ดน้อยได้บอกไว้ว่าการประมลูนัน้มีอยู ่2 รปูแบบ ซึง่รปูแบบท่ี 2 

ทีเ่รยีกว่า “เวบ็บดิ” นัน้เป็นรปูแบบการประมลูท่ีเข้าใจยากหน่อย และทีส่�าคญั 

คือ การประมูลแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะได้สินค้ากลับมา 100 

เปอร์เซ็นต์ บ่อยครั้งท่ีคุณอาจจะพบว่าเรา

เสียเงินประมูลไปฟรีๆ ซึ่งพุดน้อยขอน�า 

ทกุคนมาท�าความรู้จกักบัการประมลู

แบบนี้ให้มากข้ึน เพราะก�าลังได้รับ

ความนิยมอย่างสงู ด้วยอัตราส่วนลด

ท่ีสงูมากกว่าการประมูลทัว่ไปกนัครับ

วธิกีารประมูลสนิค้าแบบใหม่นี้  

ทางอเมรกิาจะเรยีกว่า Penny Auction 

หรือใน Wikipedia จะใช้ค�าว่า Bidding Fee Auction เชื่อว่ามีต้นก�าเนิด

มาจากทางยุโรปแล้วก็มายังอเมริกา และท่ีอ่ืนๆ รวมถึงเมืองไทยด้วย โดย

วิธีการเข้าร่วมประมูลคือ ผู้เข้าร่วมประมูลต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมเพื่อซ้ือ

สิทธิ์ในการประมูลสินค้า ยกตัวอย่างเช่น จ่ายเงิน 100 บาท เพื่อให้ได้สิทธิ์ใน

การประมูล 20 ครั้ง โดยราคาสินค้าส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ราคาต�า่มาก หรือเริ่มที่ 

0 บาท และจะเพิ่มขึ้นเพียงครั้งละไม่กี่สตางค์ ใครประมูลราคาสูงสุดภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนด ก็จะได้รับสินค้าไปโดยช�าระเงินเพิ่มในราคาที่ประมูลได้ 

แต่ถ้ามีคนเข้ามาประมูลราคาเพ่ิมเม่ือใกล้เวลาท่ีก�าหนด เวลาที่นับถอยหลัง

อยูก่จ็ะเพิม่ขึน้ 10-20 วนิาที เพือ่ให้โอกาสผูป้ระมลูรายอืน่ประมลูราคาเพิม่…
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อ่านถึงตรงนี้ดูเผินๆ วิธีการประมูลแบบใหม่นี้ก็เหมือนจะเป็นวิธีการ 

ทีด่ ีไม่ได้สลบัซบัซ้อน หรอืบางคนอาจจะคดิว่ามคีวามเสีย่งทีจ่ะต้องเสยีสตางค์ 

ไปฟรีๆ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจ คิดให้ดีก่อนนะครับว่าคุ้มไหม ลองคิดว่า... 

ดีไหมครับถ้า...

มีสินค้าใหม่มาประมูลเป็น iPad Air ราคาเริ่มต้นประมูลที่ 0 บาท

ผู้เข้าประมูลซื้อสิทธิ์การประมูล 10 ครั้ง ในราคา 50 บาท

แต่ละครั้งที่มีคนประมูลราคาเพิ่ม จะเพิ่มครั้งละ 25 สตางค์

สุดท้ายสมมุติว่า ราคาสุดท้ายที่ประมูลได้คือ 2,500 บาท
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ตั้งแต่เริ่มประมูลมา ทุกๆ การประมูลจะต้องเสียค่าสิทธิ์ในการ 

ประมูล 5 บาท ราคาสุดท้ายคือ 2,500 บาท ก็คือมีคนประมูลทั้งสิ้น 

2,500/0.25 = 10,000 ครั้ง เท่ากับว่าเว็บไซต์นี้ได้เงินจากค่าซ้ือสิทธิ ์

ในการประมูลทั้งสิ้น (10,000×5) = 50,000 บาท ถ้าราคา iPad Air 

ทีซ่ือ้มา 30,000 บาท เว็บไซต์น้ีกจ็ะได้ก�าไรไป 50,000 - 30,000 = 20,000 

บาท บวกกับ 2,500 บาท ที่ลูกค้าประมูลได้!!!! ผู้ที่ประมูลได้อาจจะเสีย

เงินแค่ 2,500 บาท กับค่าสิทธิ์ในการประมูลไม่กี่ร้อยบาท เท่ากับว่า

เป็นการซื้อ iPad Air ในราคาที่ถูกเหลือเชื่อ ดูยังไงๆ ก็เป็นการลงทุนที่

คุ้มค่ามาก แต่ในทางกลับกันก็จะมีลูกค้าบางคนที่เสียเงินในการประมูล

ครั้งนี้ไปหลายพันบาท โดยไม่ได้อะไรเลยเช่นกันนะ
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วธิกีารประมลูแบบใหม่นี ้เปรยีบเทยีบง่ายๆ ก็เหมอืนกบัการซือ้หวยนะครับ 

โชคดีก็ได้ โชคร้ายมีคนประมูลเพ่ิมก็เสียเงินฟรี แล้วก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่

เห็นสินค้าที่อยากได้ในราคาท่ีถูกมากๆ ก็อยากจะลองดู โดยเผื่อว่าจะดวงดีได ้

ของดีราคาถูก แต่กว่าจะรู้ตัวอีกทีอาจจะเสียเงินค่าประมูลไปเป็นพันๆ บาท โดยที่

ไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะครับ นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องท่ีต้องระวังอีกมากส�าหรับการ

ประมูลแบบนี้ เพราะ

บางเวบ็อาจจะมกีารตัง้โปรแกรมไว้ ให้เวบ็ท�าการประมลูราคาเพิม่อตัโนมตัิ 

ส�าหรับสินค้าที่มีคนประมูลน้อยเกินไป หรือยังได้เงินไม่คุ้ม

ถ้าโชคดีประมูลของได้ อาจจะโชคร้ายไม่ได้ของที่ประมูล เพราะบางเว็บ

เปิดมาเพื่อหลอกลูกค้าโดยเฉพาะ (พบบ่อยมากในอเมริกา)

บางเว็บท�าตัวเหมือนใจดี มีโปรแกรมช่วยท�าการประมูลอัตโนมัติ คือจะ

ท�าการประมูลให้อัตโนมัติไปเรื่อยๆ ขณะท่ีเรานอน กินข้าว โดยสามารถ

ตั้งให้ประมูลพร้อมกันได้หลายสินค้าด้วย กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เสียสิทธิ์ในการ

ประมูลจนหมดโดยไม่ได้อะไรเลย
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        กรณีศึกษาเกี่ยวกับเว็บเหล่านี้ในอเมริกา

ส�าหรบัใครท่ีชอบของดีราคาถูก ถกูจนผดิปกติ พดุดิง้ขอเตอืนเอาไว้ก่อน

เลยนะ จากการที่มีผู้โชคร้ายเสียเงินเป็นจ�านวนมากในอเมริกา ท�าให้เกิดการ

ฟ้องร้องกันมากมาย หรือมีการตรวจสอบว่าวิธีการดังกล่าวผิดกฎหมายหรือ

ไม่ ซึ่งเท่าที่ทราบตอนนี้คือ วิธีดังกล่าวยังไม่ถือว่าผิดกฎหมาย และผู้เสียหาย

จ�านวนมากก็ไม่สามารถร้องเรียนอะไรคืนได้ และพอมีคนบ่นมากๆ เข้า ก็จะมี

คนที่ไปเขียนตามเว็บไซต์ ตามบล็อกต่างๆ เพื่อเตือนคนอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้เมื่อ

มีคนค้นหาชื่อเว็บนั้นๆ ในกูเกิล ก็จะแสดงผลลัพธ์ของผู้ที่เสียหายด้วย ท�าให้ 

บางเว็บท่ีถูกต�าหนิหนักๆ ปิดเว็บหนีหายไป แต่สักพักก็โผล่มาจดช่ือเว็บใหม่ 

เพื่อหลอกลูกค้าเหมือนเดิมอีก ยิ่งไปกว่านั้น เว็บเหล่านี้ก็แก้เกมกลับด้วยการ

ท�า SEO (Search Engine Optimization) ซึ่งเป็นการท�าให้เว็บไซต์ติดอันดับ

ต้นๆ ของกเูกลิเมือ่เวลาค้นหาจะได้มคีนเหน็จ�านวนมาก หรอืท�าการเขียนบลอ็ก 

ท�าการประชาสัมพันธ์ทุกวิถีทาง เพื่อให้เวลามีคนค้นหาในกูเกิลจะได้มีแต่ 

ชื่อเสียงในแง่ดีว่า มีคนได้ของราคาถูกมากมาย 

ถ้าลองค้นหาค�าว่า Penny Auction ในกูเกิล จะมีท้ังท่ีเป็นเว็บคอย

เตือนผู้ใช้ และเว็บที่มีการท�าขึ้นโดยบรรดาเว็บประมูลเพื่อโฆษณาชวนเชื่อให้

ลูกค้าเข้าไปใช้งาน จะกดเข้าไปอ่านเว็บไหนก็อ่านให้ดีๆ นะ ถ้าเกิดมีเพื่อนๆ 

หรือคนรู้จักสอบถามเก่ียวกับเว็บประมูลประเภทนี้ ก็เตือนๆ กันไว้หน่อยก็ดี 

นอกเสยีจากว่าเราเองกอ็ยากจะลองวดัดวงด้วย ซึง่อนันีก้ค็งห้ามอะไรไม่ได้ แต่

อย่างไรกย็งัคงเชือ่ในค�าทีแ่ม่สอนไว้ตอนเด็กๆ ว่า “โลภมาก ลาภจะหาย” นะคะ

น้องพุดดิ้งชวนรู้
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4.4 “เว็บโซเชียลเน็ตเวิร์ก” 
เพื่อนเราก็ขาช้อปเหมือนกัน

เ ด๋ียวนี้มองไปทาง

ไหนพุดน ้อยก็ เห็นคนใช ้

อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย โดย

เฉพาะโซเชยีลเนต็เวร์ิก หรอืสือ่สงัคมออนไลน์นัน้ถอืว่า

เป็นสิ่งที่ก�าลังมาแรง และได้รับความนิยม

อย่างล้นหลาม ด้วยรูปแบบของการ

เชื่อมโยงบุคคลที่อยู ่ในโลกออนไลน์

ทัง้หมดเข้าไว้ด้วยกัน โดยมคีวามสัมพันธ์ 

กันแบบเพื่อน หรือเป็นกลุ่มคนที่สนใจ

ในเรื่องเดียวกัน หรือเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกัน นั่นจึงกลายเป็นจุดศูนย์รวม 

ท่ีท�าให้ทุกๆ คนทีอ่ยูบ่นโลกออนไลน์ และสนใจในเร่ืองเดียวกัน เข้ามาพบปะ 

พูดคุย แลกเปลี่ยน ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าเว็บไซต์ทั่วไป

นอกจากเว็บไซต์ที่ใช้ในการประกาศขายสินค้า
อย่างที่เราเห็นกันจนชินตาแล้ว ปัจจุบันการน�าเอา

เครื่องมือที่เข้าถึงกลุ่มคนได้มากกว่าอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์ก
มาช่วยขายสินค้ากันเป็นจ�านวนมาก

การซื้อสินค้าจากช่องทางนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่
ขาช้อปทั้งหลายชื่นชอบ แต่แน่นอนว่าการเลือกซื้อ
ในลักษณะนี้ย่อมต้องมีข้อควรพิจารณาเช่นเดียวกัน
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ในเรื่องของการช้อปปิ้งก็เช่นเดียวกัน มีหน้าร้านไม่น้อยที่ย้ายตัวเองไป

อยูบ่นโซเชยีลเนต็เวร์ิก ด้วยเหตผุลท่ีว่าโซเชยีลเนต็เวร์ิกนัน้ไม่มค่ีาใช้จ่าย โดยที ่

มักนิยมใช้งานกันในขณะนี้ก็คือ เฟซบุ๊ก ไลน์ และอินสตาแกรม นั่นเองล่ะครับ 

แต่จะท�าอย่างไรล่ะที่จะสามารถช้อปปิ้งผ่านทางโซเชียลเหล่านี้ได้

เช่นเดียวกับเว็บไซต์ โซเชียลเน็ตเวิร์กเปรียบเสมือนเป็นช่องทาง หรือ

เป็นหน้าร้านรปูแบบหนึง่ทีม่ที�าเลดกีว่า เพราะการเชือ่มโยงข้อมลูเป็นเครือข่าย 

ของสังคมออนไลน์นั้น ช่วยให้การประกาศขายสินค้า และการหาซ้ือสินค้า 

สามารถพบกันได้ง่ายขึ้น เพราะข้อมูลจะถูกส่งไปยังกลุ่มคนที่เลือกสนใจในสิ่ง

ที่คล้ายๆ กัน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการแชร์หรือส่งต่อข้อมูล ซึ่งช่วยในการ 

กระจายข่าวสารเป็นไปได้อย่างสะดวกนั่นเอง

ช้อปปิ้งผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก เฟซบุ๊ก ไลน์ และอินสตาแกรม
การซื้อของบนโซเชียลเน็ตเวิร์กในเวลานี้ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับ

ความนยิมมาก เพือ่นๆ ของพดุน้อยกนิ็ยมให้พ่อและแม่ซือ้ของเล่นจากในเฟซบุก๊ 

ให้ หรือบางทีก็ดูจากบรรดาอินสตาแกรม หรือหน้าไทม์ไลน์บนแอพพลิเคชัน 

ไลน์ ที่ใช้กันอยู่ทุกวันจนเป็นเรื่องปกติ ด้วยความที่ใกล้ตัวและใช้งานง่าย จึง

ไม่น่าแปลกใจที่หลายๆ คนเลือกท่ีจะซื้อของผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเหล่านี้  

คนขายก็สามารถใส่รายละเอียดข้อมูลของสินค้าได้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ

หรอืวดิโีอ ก็จับมาวางใส่ให้กบัคนซือ้มองเหน็ได้อย่างชดัเจน หรอืจะตอบค�าถาม 

ฝากข้อมลู สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิหรอืจะดรูปูสินค้าเพิม่ กท็�ากนัแบบเรียลไทม์

ชนิดที่ว่า ถามตอบกันหน้ากระดาน หรือหน้ากระทู้กันได้ทันที รวมถึงมีการ

ท�าโปรโมชันกันได้ตลอดเวลา เพราะลูกค้าเป็นแฟนเพจกันก็จะได้รับข่าวสาร 

ต่อเนื่อง 
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เช่นเดยีวกบัการซือ้ขายบนอนิสตาแกรมหรอืไลน์ กม็รีปูแบบทีค่ล้ายกัน 

เพราะคนซื้อสามารถติดตาม (Follow) ดูข้อมูลรูปภาพและการอัพเดต 

ข่าวสารกันได้ตลอด แถมยังถามตอบกันที่หน้ากระดานของผู้ขายได้อีกด้วย 

ท�าให้ผู้ซื้อได้ทราบข้อมูล ซักถามข้อสงสัยหรืออยากได้รูปอื่นใดเพ่ิมเติมก็

ท�าได้เหมอืนกนั ขึน้อยูก่บัผูข้ายเองมเีวลาในการตดิตาม หรือสนทนากบัลูกค้า

แค่ไหน นับเป็นช่องทางที่ช่วยให้ใครหลายคนท�าธุรกิจได้คล่องตัวขึ้น รวมถึง 

ไม่ต้องลงทุนมากกับหน้าร้านท่ีต้องเช่าและมีค่าใช้จ่ายจิปาถะอีกมากมาย 

ที่ส�าคัญยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มอีกด้วย

การซือ้ขายส่วนใหญ่จะเป็นการโอนเงนิ เพือ่ช�าระค่าสินค้า จึงเป็นช่องทาง 

ให้มิจฉาชีพเข้ามาสร้างความเดือดร้อนได้ไม่ยาก ด้วยการสร้างกลลวงหรือ

หลอกให้คนที่สนใจโอนเงินเข้ามาและหนีหายไปในทันที ด้วยวิธีการต่างๆ 

ไม่ว่าจะใช้การตั้งราคาถูกเกินจริง แจกหรือแถมผิดปกติ หรือบางคร้ังก็ใช้วิธ ี

รบัออเดอร์ในราคาถกูแบบไม่น่าเชือ่ เมือ่ได้เงนิแล้วก็ไม่มสีนิค้า หรอืหายหน้า

ไปในทันที ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีเห็นได้บ่อยในปัจจุบัน ใครที่ชอบการช้อปปิ้ง 

ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้ ก็ต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่จะส่ังซ้ือสินค้าที่ถูกใจ

เหล่านั้นกันด้วยนะ
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        การพิจารณาเลือกซื้อของบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก
1. ถ้าสินค้ามีราคาถูกกว่าท้องตลาดมากจนผิดสังเกต ให้ตรวจสอบ

กับผูข้ายให้มัน่ใจเสยีก่อน รวมถงึราคาโปรโมชนั

และระยะเวลา อย่ามัวดูแต่ของถูกจนรีบ

โอนเงินไปให้ก่อน เพราะผูร้้ายมกัตัง้ราคา

สนิค้าให้ถกูกว่าท้องตลาด เพือ่โน้มน้าวให้

ติดกับนั่นเอง

2. สินค้าเยอะ ราคาชัดเจน เราควรเลือกซื้อ

จากคนขายทีม่สีนิค้าให้เลอืกเยอะ ซึง่หมายถงึ

ความพร้อมและความตั้งใจของผู้ขาย ที่ท�าให้เรามั่นใจได้ว่า เมื่อซื้อ

แล้วเกดิปัญหาหรอืต้องการซือ้เพิม่เตมิกส็ามารถสัง่ได้ทนัท ีทีส่�าคัญ

มีการระบุราคาอย่างชัดเจน ไม่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามใจชอบ

3. มีรูปภาพชัดเจนและรายละเอียดสินค้าท่ีครบถ้วน ย่อมเป็น 

สิ่งที่บอกถึงการท�าธุรกิจที่มีความชัดเจนและไม่เอาเปรียบ ซึ่งผู้ซื้อ

ควรต้องได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ไม่หมกเม็ดหรือปิดบังขายของที่มี

ต�าหนแิละเอาเปรยีบผูซื้อ้ เพราะการซือ้ของออนไลน์เราไม่ได้จบัต้อง 

สินค้าก่อน ดูได้แต่รูปที่ผู้ขายโพสต์ไว้เท่านั้น 

4. การตรวจสอบ ชื่อ นามสกุลผู้ขาย ว่ามีการยืนยันตัวตนที่แท้จริง

และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เป็นสิ่งท่ีช่วยยืนยันได้ในระดับหนึ่งว่ามี

ความโปร่งใส ตดิตามได้ ยิง่หากมเีบอร์บญัชทีีแ่น่นอนและโทรติดต่อ

ได้ด้วยแล้ว ก็เป็นการเพิ่มน�้าหนักความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น

5. มรีะบบติดตามการส่งสนิค้า และการแจ้งสถานะในการจดัส่งสนิค้า

ที่แน่นอน หรือมีการแจ้งเลขรหัสในการจัดส่งสินค้าอย่างชัดเจน  

ก็ช่วยให้ผู้ซื้อพิจารณาได้ง่ายขึ้น 
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6. มีการตอบโต้เสมอ ไม่ว ่าจะเป็นเร่ืองใดก็ตาม ทั้งเร่ืองของ 

รายละเอียดสินค้า การใช้งานและปัญหา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้ามีการ

โต้ตอบจากผูข้ายอยูเ่สมอแล้ว กน่็าจะเป็นนมิติหมายทีด่ ีเหมอืนกบั 

การเอาใจใส่ของผู้ขายที่มีต่อลูกค้าว่ามีการอัพเดตปรับปรุงการให้

บริการอยู่เสมอ มั่นใจได้ถ้าจะซื้อ กระทู้ล่าสุดที่ตอบคือเมื่อไหร่

เพราะหากค�าถามถูกทิ้งไม่ได้ตอบไว้นานจะมีความน่าเชื่อถือน้อย

กว่า และต้องตรวจสอบว่ามีผู้เคยได้รับสินค้าแล้วหรือไม่

7. หากมกีารรีววิหรอืคอมเมนต์จากผูท้ีเ่คยซือ้สินค้าไป หรอืสามารถ

อีเมลติดต่อไปสอบถามคนที่เคยซื้อสินค้าไปใช้ ถามถึงบริการของ

ร้านค้าเป็นอย่างไรบ้าง เราจะได้มั่นใจมากขึ้น

ส่ิงเหล่านี้เป็นข้อพิจารณาเมื่อคิดจะซื้อของผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ต่างๆ ซึง่ส่วนใหญ่จะไม่ต่างกนัคอื น�าเสนอด้วยภาพโฆษณา มรีายละเอยีด

สนิค้า วธิกีารจดัส่ง และการตดิตามทีด่ ีรวมถงึมผีลตอบรบัและการตอบกลบั 

จากผู้ขายสม�่าเสมอ เพียงเท่านี้ก็อุ่นใจในการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทาง

นี้แล้ว 
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4.5 ช้อปออนไลน์เมืองฝรั่ง ท�าอย่างไร?

 

ดูเว็บของไทยกันมาก็มากแล้ว ซึ่งจริงๆ พุดน้อยก็ทราบดีนะครับว่า

เรื่องของการช้อปออนไลน์เริ่มต้นมาจากต่างประเทศ ก็แน่ล่ะ อินเทอร์เน็ต

ก็เริ่มจากต่างประเทศ และ

อัตราส่วนคนที่สามารถเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตของฝรั่งก็เยอะ

กว่าบ้านเราเป็นไหนๆ ซึง่ธรุกจิ 

ช้อปปิ้งออนไลน์ของฝรั่งเอง

ที่ประสบความส�าเร็จอย ่าง

ล้นหลามก็ไม่ได้มีมากมาย ซึ่ง 

พดุน้อยเช่ือว่าหลายคนน่าจะ 

รู ้ จักเว็บช ้อปป ิ ้ ง

ออนไลน์นี้กันเป็น 

อย่างด ีแต่จะน่าสนใจ 

ขนาดไหนพดุน้อยจะพาไปดู

กันนะครับ...

ข้อดีของการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ส�าคัญที่สุด
คงหนีไม่พ้นการซื้อของที่ไม่มีขายในประเทศไทย 

และไม่จ�าเป็นต้องรอให้มีคนหิ้ว หรือเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
น�าเข้ามาขายด้วย เพราะเราสามารถเปิดเข้าไปยังเว็บไซต์

ต่างประเทศ เพื่อสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการให้ส่งตรงมาถึง
บ้านเราได้ในทันที แต่นั่นก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย เพราะมี

เรื่องที่จะต้องพิจารณากันเยอะพอสมควรนะ
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พุดน้อยว่าถ้าหากจะกล่าวถึงเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ 

ตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมท่ีสุดในเวลาน้ี ก็คงหนีไม่พ้น eBay เพราะ 

eBay เป็นตลาดซื้อขายกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก สินค้ามีให้เลือกเยอะ แล้ว

ก็มีระบบค้นหาสินค้าที่รวดเร็ว จึงเข้าถึงสินค้าได้ในทุกหมวด ตรงนี้หากเป็น

มือใหม่อาจจะเลือกดูตาม Categories ถ้าเริ่มช�านาญแล้วก็อาจจะใช้ระบบ 

Search ตามรายการที่สนใจได้ทันที 

นอกจากน้ี พุดน้อยว่า eBay ยังมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบการช�าระเงินค่า

สินค้าที่ปลอดภัยและใช้งานง่าย อย่าง PayPal และมีระบบการตรวจสอบ 

ให้คะแนนผู้ขาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า การซ้ือสินค้าบน eBay 

นั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ

1. Buy It Now หมายถึง สินค้าพร้อมขาย ช�าระเงินได้ทันที

2. Place Bid หมายถึง การเปิดประมูลเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด

3. Buy It Now และ Place Bid หมายถึง จะเลือกช�าระเงินเพื่อซื้อ

เลยก็ได้ หรือจะใช้เป็นวิธีการประมูลก็ได้

พุดน้อยคิดว่าการซ้ือสินค้า

บน eBay นั้นค่อนข้างง่ายและ 

วางใจได้ เพียงแต่ต้องอาศัยการ

สังเกต เพราะมีทั้งสินค้าราคาถูก 

ซึ่งมีให้เลือกมากมายและสินค้า

ในแบบเดียวกันจ�านวนมาก แต่บางครั้งราคาที่ถูกเกินไปก็อาจจะน�ามาซ่ึง 

ความเสยีหายจากคนขายทีไ่ม่ซือ่สตัย์บางคนได้เช่นกัน ดังนัน้ คงต้องพิจารณา

ให้เหมาะสมในการเลือกซื้อ โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ เหล่านี้
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1. สังเกตจาก Feedback เป็นเหมือนคะแนนที่บอกถึงความพึงพอใจ

ของคู่ค้า ซึ่งหากมี Positive หรือการให้คะแนนในแง่บวกมาก ความน่าเชื่อถือ 

ก็จะสูงตามไปด้วย แต่ก็ควรใช้การอ่านประวัติผู้ขายควบคู่กันไป ว่ามีการขาย

สินค้าแท้จริง ไม่ได้เกิดจากการปั่นคะแนนด้วยการขายสินค้าถูกๆ เท่านั้น

2. การสังเกตจากคนขาย ด้วยตวัเลข “วันเดือนปี” ที่เข้ามาจ�าหน่าย

ใน eBay ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการ

พิจารณาเท่านั้น ไม่สามารถรับประกัน

ได้ว่าอยู่มานานแล้วจะซื่อตรง เพราะ

บางคนแม้จะเข้ามาขายของได้ไม่นาน 

แต่ก็สร้างความเชื่อมั่นได้ดีทีเดียว

3. ให้สังเกตจาก Detailed 

Seller Ratings ที่เป็นการจัดอันดับคะแนนจากผู้ซื้อ ซึ่งมีการน�ามาใช้ใน 

รูปแบบของดาวสีส้ม แบ่งความพึงพอใจออกเป็นหัวข้อ เช่น รายละเอียด

สินค้า การตอบค�าถาม การส่งของ การสื่อสารและการจัดส่ง จะมั่นใจได้มาก

น้อยเพียงใด ให้ดูที่จ�านวนของดาวที่ปรากฏ ตรงจุดนี้ให้ดูประกอบไปกับแต้ม 

Feedback นั่นเอง

4. แต้ม PowerSeller กเ็ป็นอีกจดุหน่ึงท่ีใช้ในการสงัเกตได้ เป็นแต้ม

คะแนนรปูคนสนี�า้เงนิด้านหลงัคะแนนคนขาย ซ่ึงจะเป็นการรบัรองจาก eBay 

ว่ามียอดจ�าหน่ายต่อเดอืนมากน้อยเพียงใด รวมถงึได้คะแนนบวกมากกว่า 98% 

จัดได้ว่ามีความน่าเชื่อถือสูง

5. อีกส่ิงหนึ่งท่ีส�าคัญไม่แพ้กันคือ เมื่อจะ Buy It Now ให้ดูด้วยว่า 

มบีรกิารส่งมาท่ีไทยหรอืไม่ ของบางชิน้ราคาถกู แต่จะไม่บรกิารจดัส่งมาเมอืง

ไทย โดยให้สังเกตท่ี Ship to : Worldwide บนหน้าประกาศสินค้า ซึ่งจะ

หมายความว่าบริการจัดส่งไปทั่วโลกนั่นเอง
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6. อย่าลืมตรวจเช็กระยะเวลาและรูปแบบการส่งสินค้า ซึ่งผู้ขายจะ

ระบใุห้ละเอยีดเลยว่า จะจดัส่งวธิไีหนบ้าง ใช้เวลาก่ีวนั รวมถึงมกีารรับประกนั

ด้วยหรือเปล่า มีระบบติดตามพัสดุด้วยหรือไม่ ให้สังเกตข้อมูลนี้ให้ดีๆ ก่อน

การเลือกซื้อ

7. ต้องพจิารณาเร่ืองภาษีทีจ่ะต้องเสียด้วย ซึง่ผูข้ายหลายคนอาจจะ

ส่งโดยระบุสินค้าเป็นชนิด Gift เพื่อตีราคาให้ต�า่กว่าปกติ จะได้มีการประเมิน

ภาษทีีถ่กูลง ดงันัน้ กค็วรจะตกลงกับผูข้ายให้แน่ใจว่าจะจัดส่งมาในรูปแบบใด

และระบุราคามาอย่างไร

8. สุดท้ายอย่าลืมเรื่องการคุ้มครองสินค้า ประกาศขายสินค้านี้ได้รับ

ความคุ้มครองการซ้ือหรือไม่ ปกติถ้าจ่ายด้วย PayPal จะได้ความคุ้มครอง 

การซื้ออยู่แล้ว ถ้ารายการใดมีมากถึง $2,000 ก็จะหมายถึงว่า แม้เกิดปัญหา

ก็ยังสามารถตามเงินคืนได้ แบบนี้ก็น่าจะอุ่นใจมากขึ้น

นอกจาก eBay แล้ว พุดน้อยยังมีอีกรายหนึ่งที่ให้บริการซื้อขายสินค้า

ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันก็คือ Amazon ท่ีผู้ใช้อาจจะยังไม่ต้อง

ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ก่อน แต่ก็สามารถค้นหาสินค้าในเว็บไซต์ได้ มีบริการ

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ราคาที่แสดงนั้นจะรวมค่า

ส่งและภาษี ซึ่งลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศไม่ต้องเสียภาษี รวมถึงมี Eligible 

for FREE Super Saver Shipping หรือเข้าร่วมรายการส่งฟรีแบบ Super 

Saving เพียงซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการให้ได้ครบตามราคาที่ก�าหนด ก็จะจัด

ส่งให้ฟรี เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อเองว่าจะเลือกซื้อและจัดส่งเป็นแบบใด แต่

อย่าลมืว่าเวลาซือ้นัน้ให้ตรวจสอบดีๆ  เพราะอาจมสีนิค้าแบบเดยีวกนัท่ีขายใน

ราคาทีถ่กูกว่าวางจ�าหน่ายอยูด้่วย ให้เปรยีบเทยีบเงือ่นไขอย่างละเอยีดอกีครัง้
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นอกจากนี้ ก็ยังมีเว็บไซต์ที่เปิดให้นักช้อปปิ้งเข้าไปจับจ่ายใช้สอย

กันอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น www.lazada.co.th, www.alibaba.com, 

www.shopping.com, www.taobao.com หรอื www.overstock.com  

ซึ่งแหล่งซ้ือขายต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและ

ไว้ใจได้ของเหล่านักช้อปทั้งมือเก่าและมือใหม่ ซึ่งการช้อปปิ้งออนไลน์บน

เว็บไซต์ต่างประเทศนั้น ก็มีสิ่งที่จะต้องพิจารณาหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่า

จะเป็นเรือ่งคณุภาพสนิค้า ความเชือ่มัน่ ระบบการจ่ายเงนิ และวธีิการจดัส่ง 

รวมถึงการรับประกันสินค้า ซึ่งมีความส�าคัญอย่างมากเลยทีเดียว เยอะ

ขนาดนี้สงสัยพุดน้อยคงต้องขอเวลาศึกษาข้อมูลของแต่ละเว็บให้ละเอียด

ถี่ถ้วนก่อนที่จะลองสั่งแล้วล่ะ
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5.1 ป้องกันไวรัสร้าย…ภัยคุกคามบนไซเบอร์

ถ้าพูดถึงปัญหาของการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่แล้ว พุดน้อย

คิดว่าคงหนีไม่พ้น “ไวรัสคอมพิวเตอร์” ซึ่งผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปต่างก็

ไม่สบายใจ และเกรงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่นั้นจะติดเชื้อไวรัส 

วายร้ายกันหรือเปล่า ท�าให้หลายๆ คนคิดว่า...แล้วพอจะมีวิธีใดบ้างไหมที่จะ

ช่วยให้รอดพ้นจากไวรัสคอมพิวเตอร์เหล่านี้? 

เพื่อนๆ เคยสงสัยไหมครับว่า บางทีท�าไมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ถึงช้าลง ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะมีไวรัสตัวร้าย
คอยท�าลายระบบอยู่นั่นเอง ดังนั้น เราต้องมีการฉีดวัคซีน

เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและการเลือกใช้ซอฟต์แวร์
อย่างมั่นคงปลอดภัย



99บทที่ 5 | มั่นใจใช้ “อินเทอร์เน็ต”

แต่อย่าเพิ่งไปกังวลเรื่อง “ไวรัสคอมพิวเตอร์” ซ่ึงพุดน้อยได้รวบรวม

วิธีการต่างๆ ที่จะใช้ป้องกันตัวเองให้มั่นคงปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์  

ที่เพื่อนๆ ทุกคนท�าได้ด้วยตัวเองมาฝากกัน ไปดูกันเลยดีกว่า

ฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน
1) ขั้นแรกสุดหลังจากที่เราซื้อคอมพิวเตอร์ หรือได้มีการล้างเครื่อง

ลงโปรแกรมใหม่แล้ว เราควรจะตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จนกว่าจะติดตั้ง 

ระบบปฏิบัติการและลงโปรแกรมป้องกันไวรัสเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะท�าการ

ปรบัปรงุฐานข้อมลูของโปรแกรมป้องกนัไวรสั เพือ่ป้องกนัการโจมตีจากไวรัส

หรือผู้บุกรุกก่อนที่จะปรับแต่งให้ระบบมีการป้องกันที่แน่นหนาเพียงพอ

2) ต่อมาเป็นเหมอืนการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคให้กบัคอมพวิเตอร์ กค็อื 

การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้กับคอมพิวเตอร์นั่นเองครับ แต่ไม่ใช่เพียง

แค่ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสก็จะมั่นคงปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ 

เพราะพุดน้อยเห็นบางคนมีโปรแกรมป้องกันไวรัสอยู่ในเครื่องแล้ว แต่ก็ยัง

ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ เพราะใช้งานไม่ถูกวิธี งั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามีวิธีการใช้

โปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างไรให้เหมาะสมกันครับ
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เลอืกตดิตัง้โปรแกรมป้องกนัไวรัสท่ีเหมาะสมกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี

เราใช้ครบั ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเครือ่งท่ีใช้สเปกเก่าหรอืประสทิธภิาพไม่สงู 

โดยอาจจะเป็นพวกแท็บเล็ต หรือเน็ตบุ๊กต่างๆ ก็อาจจะเลือกใช้งาน

โปรแกรมป้องกนัไวรสัท่ีมขีนาดเลก็ แต่ท�างานได้รวดเรว็ ฟังก์ชนัไม่เยอะ 

เกินไป อย่างเช่น Microsoft Security Essential ซึ่งเป็นแอนตี้ไวรัสที่

แถมมากับวินโดวส์ สามารถใช้งานได้ฟรีและมีประสิทธิภาพดีในระดับ

หน่ึง ส่วนเครื่องของใครท่ีสเปกสูงหน่อย ก็สามารถหาแอนต้ีไวรัส 

ทีป้่องกนัครอบคลมุมากกว่า ซึง่ส่วนใหญ่จะระบไุว้ว่า Internet Security 

นั่นเอง

ปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสทุกวัน หรืออย่างน้อยอาทิตย์ละคร้ัง ด้วย

การคลิกที่หัวข้อ Update บนตัวโปรแกรม ด้วยเหตุเพราะไวรัส

คอมพิวเตอร์นั้นได้รับการพัฒนาออกมาใหม่ทุกวัน ดังนั้น เราจึงควรที่

จะตรวจสอบโปรแกรมป้องกันไวรสัให้รูจ้กัไวรสัชนดิใหม่ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ 

โปรแกรมแอนตี้ไวรัสจะตั้งค่าให้อัพเดตอัตโนมัติอยู่แล้ว ส่ิงท่ีผู้ใช ้

ต้องท�าก็เพียงแค่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่มั่นคงปลอดภัย เช่น ที่บ้าน

เอาไว้เสมอ

ก่อนเปิดไฟล์จากแผ่นซีดี หรือแฮนดี้ไดรฟ์ ให้สแกนหาไวรัสก่อน 

ด้วยการคลิกท่ีหัวข้อ Auto Scan ในโปรแกรมแอนต้ีไวรัส เพื่อให้

ระบบสแกนไวรสัทกุคร้ังทีใ่ส่แผ่นซดีหีรอืต่อแฟลชไดรฟ์ หรือคลิกขวาที่

ไดรฟ์ทีเ่ราเกบ็ข้อมลู แล้วสัง่ Scan Virus ทัง้นี ้ต้องขึน้อยูก่บัโปรแกรม 

แอนตี้ไวรัสที่เราใช้งานด้วยว่ามีการเรียกใช้ค�าสั่งอย่างไร
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สแกนไวรัสทุกสัปดาห์ เพราะในแต่ละสัปดาห์มีไฟล์ท่ีผ่านเข้าออก

เครื่องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอีเมลที่ได้รับ ไฟล์ท่ีดาวน์โหลดมาจาก

อินเทอร์เน็ต ตลอดจนไฟล์ชั่วคราวของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่

เก็บในแต่ละครั้งท่ีเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ โดยเปิดโปรแกรม

แอนตี้ไวรัสขึ้นมาแล้วเลือกที่ Full Scan หรือ Complete Scan บน

โปรแกรมนั่นเอง 

 

ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานมั่นคงปลอดภัยหรือยัง?
ขึ้นชื่อว่าซอฟต์แวร์ย่อมมีช่องโหว่ หรือเรียกว่าเป็นข้อผิดพลาดของ

โปรแกรมก็ได้ และเพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก ที่มักอาศัย

ช่องโหว่เหล่านีบ้กุรุกเข้ามาผ่านทางซอฟต์แวร์ทีพ่ฒันาข้ึน ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์ 

เหล่านัน้จงึต้องตดิตามอพัเดตเวอร์ชนัเพือ่แก้ไขข้อผดิพลาดอยูเ่สมอ และผู้ใช้งาน 

เองก็จ�าเป็นต้องติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่

จากผู้จ�าหน่ายหรือผู้พัฒนาด้วย 
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ในส่วนของระบบปฏิบัติการเอง ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องใช้เวอร์ชันใหม่

ล่าสุดเสมอไป ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นในการใช้งาน แต่ระบบปฏิบัติการเอง 

กจ็ะมกีารอพัเดตย่อยทีเ่รยีกว่า แพทช์ (Patch) ซ่ึงเป็นโปรแกรมทีใ่ช้ซ่อมแซม 

หรอืแก้ไขข้อผดิพลาดของภายในคอมพิวเตอร์และปรบัปรงุข้อมลูในโปรแกรม

ให้ทันสมัยขึ้น ดังนั้น เราควรจะต้องอัพเดตแพทช์อย่างสม�่าเสมอ การอัพเดต

แพทช์ในปัจจุบนัง่ายนดิเดยีวครบั ระบบปฏบิตักิารจะท�าการอพัเดตอตัโนมตัิ

เม่ือเครือ่งนัน้ต่ออินเทอร์เนต็และเจ้าของระบบปฏบิติัการมกีารอพัเดตแพทช์

ให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งวิธีการคือ จะเชื่อมเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ให้ท�าการอัพเดตครับ 

และส�าหรับโปรแกรม Internet Explorer หรือ IE เป็นโปรแกรม

เว็บเบราว์เซอร์ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ทุกเวอร์ชัน เนื่องด้วย

ไวรัสในยุคปัจจุบันจะอาศัยช่องโหว่ของโปรแกรมเบราว์เซอร์ในการจู่โจม 

ซ่ึงเป็นการเรียกให้ไฟล์ไวรัสที่แนบมากับอีเมลท�างานโดยอัตโนมัติ และการ

จู่โจมด้วยวิธีนี้ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก ดังนั้น วิธีการป้องกันไวรัส

คอื การอัพเดตเวอร์ชนัของโปรแกรมเบราว์เซอร์ทีใ่ช้งานให้เป็นเวอร์ชนัล่าสดุ 

อยู่เสมอนะครับ

 

การแชร์ไฟล์ และการรับส่งไฟล์ต่างๆ
การแชร์ไฟล์นัน้มปีระโยชน์ในการรบัส่งไฟล์จ�านวนมากภายในองค์กร 

เนื่องจากทั้งรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่ทราบหรือไม่ว่าจากประโยชน์

นี้ก็แฝงไว้ด้วยอันตรายท่ีน่าสะพรึงกลัวของไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ  

ดังนั้น การแชร์ไฟล์ควรท�าด้วยความระมัดระวัง เป็นไปได้ก็ไม่ควรที่จะ 

แชร์ไฟล์ แต่ถ้าในการใช้งานจริงๆ มีความจ�าเป็นที่จะต้องแชร์ไฟล์ ก็ควรที่จะ

แชร์เป็นประเภทอ่านอย่างเดียว และควรตั้งรหัสผ่านด้วย
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การรับส่งไฟล์ผ่านโปรแกรมสนทนาต่างๆ เมื่อได้รับไฟล์จากคู่สนทนา

ที่ไม่รู้จัก ก็ไม่ควรรับไฟล์ด้วยนะครับ เพราะเราไม่รู้ว่ามาดีมาร้ายก็อย่าเสี่ยง 

เลยเลี่ยงไว้ก่อนเป็นดี ส่วนวิธีดูนามสกุลไฟล์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ดูง่ายๆ เมื่อ

เห็นไฟล์ที่มีนามสกุลเหล่านี้คือ .exe .pif .com .bat หรือ .vbs เป็นต้น ก็

ไม่ควรเปิด หรือควรสอบถามเพื่อนให้แน่ใจว่าส่งไฟล์อะไรมา มีความมั่นคง

ปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนนะครับ

 

ส�ารองข้อมูลไว้
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ เป็นต้นว่า 

ไฟฟ้าตก หรือไวรัสแพร่กระจายไปยังไฟล์ส�าคัญ อาจส่งผลให้เครื่องนั้น 

ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือบางไฟล์ใช้งานไม่ได้ ซึ่งอาจท�าให้ข้อมูล 

ส�าคัญสูญหายได้ ดังนั้น ถ้าเรามีการส�ารองข้อมูลไว้ ปัญหาที่เราจะสูญเสีย 

ข้อมลูกจ็ะลดลงได้มากพอสมควร การส�ารองข้อมลูเพือ่ใช้ในการกูร้ะบบคนื 

นั้นควรท�าบ่อยๆ เอาเป็นว่า… อย่างน้อยประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 

ก�าลังดีครับ
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5.2 รู้กลลวงบนหน้าเว็บหลอก

เรื่องไวรัสที่พุดน้อยได้พูดถึงไปก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความ

อันตรายบนโลกอินเทอร์เน็ต แต่ความจริงแล้วยังมีภัยท่ีเกิดจากผู้ท่ีเป็น

อาชญากรคอมพิวเตอร์พยายามใช้เทคนิคในการหลอกลวง เพื่อท�าลายหรือ

โกงทรพัย์สนิ ซึง่ปัญหาทีพ่บบ่อยและอนัตรายทีม่ากับอเีมลอนัหนึง่กค็อื อเีมล

หลอกลวงประเภท “Phishing” เรามารู้จักกับความหมายตามค�าอธิบาย 

ต่อไปนี้ครับ 

กลลวงจากเว็บไซต์มีอยู่หลากหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะในรูปแบบของหน้าเว็บไซต์ปลอมหรือการหลอก
เอาข้อมูลส�าคัญไปใช้งาน จึงต้องมีความระมัดระวังและ

รู้เท่าทันกลโกงเหล่านี้ เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ 
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      “Phishing” หลอกให้เชื่อแล้วเชือด
Phishing คือ ค�าที่ใช้เรียกเทคนิคการหลอกลวงโดยใช้อีเมล หรือหน้า

เว็บไซต์ปลอมเพือ่ให้ได้มาซึง่ข้อมลู เช่น ช่ือผูใ้ช้ รหสัผ่าน หรือข้อมลูส่วนบคุคล

อืน่ๆ เพ่ือน�าข้อมลูทีไ่ด้ไปใช้ในการเข้าถงึระบบโดยไม่ได้รบัอนญุาต หรอืสร้าง

ความเสียหายในด้านอื่นๆ เช่น ด้านการเงิน เป็นต้น พุดน้อยจะเน้นในเรื่อง

ของ Phishing ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหลอกลวงทางการเงิน เนื่องจากจะท�าให้

ผู้อ่านมองเห็นผลกระทบได้ง่ายนะครับ 

ค�าว่า Phishing เป็นค�าพ้องเสียงจากค�าว่า 

Fishing ซึง่หมายถงึ การตกปลา ถ้าเปรยีบเทียบ 

ง่ายๆ เราจินตนาการได้ว่า เหยื่อล่อที่ใช ้

ในการตกปลา ก็คือกลวิธีท่ีผู้โจมตีใช้ในการ

หลอกลวงผู้เสียหาย ซึ่งเหยื่อล่อที่เด่นๆ 

ในการหลอกลวงแบบ Phishing มัก

จะเป็นการปลอมอีเมล หรือปลอมหน้า

เว็บไซต์ที่มีข้อความท�าให้ผู้เสียหายอ่าน

แล้วหลงเชื่อ เช่น ปลอมอีเมลว่าอีเมลฉบับนั้นถูก

ส่งออกมาจากธนาคารท่ีผู้เสียหายใช้บริการอยู่ โดยเนื้อความในอีเมลแจ้งว่า 

ขณะนี้ธนาคารมีการปรับเปลี่ยนระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ลูกค้า และต้องการให้ลูกค้าเข้าไปยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

ผ่านทางลงิก์ทีแ่นบมาในอเีมล เป็นต้น เมือ่ผูเ้สยีหายคลิกทีลิ่งก์เข้าไป กจ็ะพบ 

กับหน้าเว็บไซต์ปลอมของธนาคารซึ่งผู้โจมตีได้เตรียมไว้ เมื่อล็อกอินผู้โจมต ี

ก็จะได้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้เสียหายไปในทันที 
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โดยมตีวัอย่างทีเ่กดิขึน้ ข้อมลูจากไทยเซร์ิตเมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2557 

พบว่าใน Twitter ของธนาคารไทยพาณิชย์ มีการแจ้งเตือนแอพพลิเคชัน

ปลอมที่พยายามให้เข้าใจว่าเป็นแอพฯ ของธนาคารไทยพาณิชย์ปรากฏอยู่

ใน Google Play Store โดยแอพฯ ปลอมกลุ่มนี้จะเป็นลักษณะของ Web 

Browser ที่เปิดไปหน้า Internet Banking โดยตรง พร้อมทั้งมีการโฆษณา

หารายได้ให้กับผู้พัฒนาเท่านั้น แต่ยังไม่พบการประสงค์ร้าย อย่างไรก็ตาม

การใช้แอพฯ ลักษณะดังกล่าวนี้ในการท�าธุรกรรมออนไลน์ถือว่ามีความเสี่ยง

สูง ซึ่งหากผู้ใช้งานพบแอพฯ ในลักษณะดังกล่าวนี้ หรือมีพฤติกรรมน่าสงสัย 

สามารถแจ้ง Google เพือ่ตรวจสอบและด�าเนนิการ โดยใช้แอพฯ Play Store 

เข้าไปทีห่น้าแอพฯ เลอืกค�าสัง่ Flag as inappropriate แล้วระบเุหตผุลพร้อม 

Submit (ที่มา http://goo.gl/yQXajh)

  

หน้าเว็บไซต์ปลอมบางหน้าจะใช้วิธีการที่แยบยล น่ันคือการฝัง 

“โทรจนั” ซึง่เป็นโปรแกรมชนดิหนึง่ทีถ่กูออกแบบขึน้มาเพือ่ขโมยข้อมลูจาก

เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เช่น รหัสผ่านคอมพิวเตอร์ หมายเลขบัตรเครดิต  

เลขที่บัญชีธนาคาร และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีแฝงมากับหน้าเว็บไซต์ปลอมที่เรามัก

เผลอคลิกเข้าไปใช้บริการ หรือดาวน์โหลดผ่าน

อินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้ระวัง เช่น โทรจันท่ีท�า

หน้าที่เป็น Key-logger ซึ่งจะคอยติดตามว่า

ผู้เสียหายพิมพ์คีย์บอร์ดอะไรบ้าง เป็นต้น เมื่อ 

ผู ้เสียหายหลงกล กดลิงก์ตามเข้ามาที่หน้า

เว็บไซต์ปลอมก็จะติดโทรจันชนิดนี้ไปโดย

อตัโนมัต ิและหากผูเ้สยีหายท�าการลอ็กอนิเข้า 

ใช้งานระบบใดๆ ข้อมลูชือ่ผูใ้ช้ และรหสัผ่าน ของ 

ระบบนัน้กจ็ะส่งไปยงัผูไ้ม่ประสงค์ดทัีนทีครบั
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แล้วเราควรระวังตัวอย่างไร?...
1. ไม่เปิดลิงก์ที่แนบมาในอีเมล เพราะมีโอกาสสูงที่จะถูกหลอกลวง 

บางครั้งลิงก์ที่มองเห็นในอีเมลว่าเป็นเว็บไซต์ของธนาคาร แต่เมื่อคลิกไปแล้ว

อาจจะไปทีเ่วบ็ปลอมทีเ่ตรยีมไว้กเ็ป็นได้ เนือ่งจากในการสร้างลงิก์นัน้สามารถ

ก�าหนดให้แสดงข้อความหรอืรปูภาพได้ตามต้องการ ดังนัน้ บางเวบ็ไซต์ปลอม

จึงท�า URL ให้สังเกตความแตกต่างจาก URL ของจริงได้ยาก

2. พึงระวังอีเมลที่ขอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะหากเป็น

อีเมลที่มาจากสถาบันการเงิน เพราะหลายๆ ธนาคารได้แจ้งอย่างชัดเจนว่า 

ไม่มีนโยบายในการขอให้ลูกค้าเปิดเผยเลขประจ�าตัวประชาชน หรือข้อมูลที่

มีความส�าคัญอื่นๆ ผ่านทางอีเมลโดยเด็ดขาด

3. ไม่เปิดลิงก์ที่แนบมาในอีเมล เนื่องจากปัจจุบันผู้โจมตีมีเทคนิค

มากมายในการปลอมชื่อผู้ส่งให้เหมือนมาจากองค์กรนั้นจริงๆ ดังนั้น ถ้า

ต้องการเข้าใช้งานเว็บไซต์นั้น ขอให้พิมพ์ URL ด้วยตัวเองครับ

4. สังเกตให้แน่ใจว่าเวบ็ไซต์ทีใ่ช้งานเป็น HTTPS ก่อนให้ข้อมลูส่วน

บุคคลที่ส�าคัญ เช่น เลขบัตรเครดิต เป็นต้น
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5. ลบอีเมลน่าสงสัยออกไป เพื่อไม่ให้พลั้งเผลอกดเปิดครั้งถัดไป

6. ติดตัง้โปรแกรมแอนตีไ้วรสั, แอนตีส้แปม และไฟร์วอลล์ เนือ่งจาก

ผลพลอยได้อย่างหนึ่งของการติดตั้งไฟร์วอลล์ คือท�าการยับยั้งไม่ให้โทรจัน

แอบส่งข้อมูลออกไปจากระบบได้ นอกจากนี้ ควรหมั่นศึกษาและอัพเดต

โปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันอัพเดตเสมอนะครับ

7. หากพบเหน็เวบ็ไซต์หลอกลวงซึง่มจีดุประสงค์ในการขโมยข้อมลู

ส่วนบุคคล สามารถแจ้งเหตุภัยคุกคามได้ที่เจ้าของบริการเหล่านั้น หรือส่ง

อเีมลไปที ่report@thaicert.or.th ตลอด 24 ชัว่โมง หรอืโทร. 0-2123-1212 

ในเวลา 8.30-17.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ

        หากรู้ตัวว่าพลาดท่าไปแล้ว จะท�าอย่างไรดี?... 

1. ในกรณทีีเ่ป็นข้อมูลบัญชีธนาคาร ผูเ้สยีหายควรแจ้งเรือ่งไปยงั

ธนาคารทีใ่ช้บรกิาร และท�าการปิดบญัชทีีค่าดว่าสามารถถูกขโมยข้อมลูได้ 

หรือเฝ้าระวังการใช้งานบัญชีอย่างต่อเนื่อง

2. ท�าการเปลีย่นรหสัผ่านในทกุระบบท่ีใช้รหสัผ่านเดียวกนั และ

ไม่กลับมาใช้รหัสผ่านนั้นอีก

3. ในกรณีที่เป็นข้อมูลส�าคัญขององค์กร ควรแจ้งไปยังบุคคลที่

เหมาะสม รวมทั้งผู้ดูแลระบบ เพื่อเตรียมมาตรการปกป้ององค์กรต่อไป

แม้ว่า Phishing เป็นภัยคุกคามที่สร้างความเสียหายมากมาย แต่

ก็สามารถระมัดระวังตัวได้ หากเราใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างระมัดระวัง 

รวมถงึปฏบิติัตามค�าแนะน�าข้างต้นนี ้รบัรองว่าเราจะไม่อยูใ่นกลุม่เสีย่งค่ะ

น้องพุดดิ้งชวนรู้
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5.3 ตั้งค่าเมลส�ารองก่อนโดนเปลี่ยนมือ

 

อีเมลถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญมากส�าหรับการใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ต 

เพราะนอกจากจะช่วยให้เราติดต่อสื่อสารกับคนอื่นทั่วโลกได้แล้ว ยังมีการใช้

เป็นเครือ่งยนืยนัความเป็นตวัตนของเราเองอกีด้วย 

พุดน้อยสังเกตว่า เมื่อเราสมัครใช้บริการต่างๆ บน

โลกออนไลน์ ก็จะมช่ีองให้กรอกอเีมลด้วยทกุครัง้ 

และถ้าเป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัมาก มกัจะส่งเมล

เพ่ือยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของเมลนั้นจริงๆ ด้วย

การให้เราน�ารหัสที่เว็บไซต์หรือผู้ใช้บริการ

น้ันส่งมาให้ไปใส่บนเวบ็ไซต์เพือ่

ยืนยันตัวตน เหมือน

อย่างเช่น เว็บฝาก

ไฟล์หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น

อีเมลนับว่าเป็นสิ่งส�าคัญ เพราะหลายคน
มักใส่ข้อมูลส�าคัญทุกอย่างเอาไว้ในนั้น หากเกิดปัญหา

หรือถูกขโมยอีเมลส่วนตัวเอาไปใช้ ก็เหมือนได้ควบคุม 
ทุกสิ่งอย่างที่เป็นส่วนตัว การป้องกันและตั้งค่าความมั่นคง
ปลอดภัยส่วนตัวไว้แต่เนิ่นๆ ด้วยการตั้งค่าเมลส�ารองนั้น  

จะช่วยให้เพื่อนๆ ปลอดภัยหรือแก้ไขปัญหา 
เมื่อถูกขโมยอีเมลได้
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ด้วยความส�าคัญของอีเมลที่มากขึ้นเรื่อยๆ การป้องกันอีเมลของเราไม่

ให้ถกูผูอ้ืน่ลกัลอบน�าไปใช้งานจงึมีความส�าคญั ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดให้ผู้ใช้

ต้องตัง้รหสัผ่านทีย่าก หรอืการตัง้ระบบความปลอดภัยทีสู่งมากข้ึนเร่ือยๆ จาก

ทางผู้ให้บริการอีเมลเอง ท�าให้ผู้ใช้เกิดปัญหาไม่สามารถล็อกอินหรือใช้งาน 

อีเมลได้ รวมถงึถกูโจรกรรมและเปลีย่นรหสัผ่านโดยผูอ้ืน่ ทางออกจงึน่าจะอยู ่

ที่การส�ารองเมลที่พอจะช่วยให้กู้คืนการใช้งานอีเมลกลับมาได้บ้าง 

 

ส�าหรับ Gmail ก็สามารถตั้งค่าเมลส�ารองและกู้คืนรหัสผ่านได้เช่น

เดยีวกัน โดยวธิกีารตัง้ค่าท�าได้ในไม่กีข้ั่นตอน เริม่ท่ีเข้าไปยงั การต้ังค่าบญัชี > 

การตัง้ค่าส่วนบคุคล > การกูค้นืรหสัผ่าน > ใส่ชือ่อเีมลส�ารองทีใ่ช้ส่งรหสักูค้นื

ไปให้ สามารถใส่ได้ทั้งอีเมลส�ารอง หมายเลขโทรศัพท์ และค�าถามเพื่อความ

ม่ันคงปลอดภยั เลอืกใส่ข้อมูลบางส่วนหรอืจะใส่ให้ครบทกุข้อกไ็ด้เช่นกนั หลงั

จากนัน้เมือ่เกดิปัญหาจากการโดนลกัลอบเข้าใช้งานอเีมลแล้วต้องเข้าไปแก้ไข

1. ในขั้นแรกให้เข้าหน้าล็อกอิน คลิกเลือกที่ “หากไม่สามารถเข้าถึง

บัญชีของคุณได้” จากนั้นจะเข้ามาที่หน้าท่ีให้คุณใส่อีเมลส�ารอง 

ซึ่งก�าหนดไว้กับ Gmail ตั้งแต่ต้น ก็ให้พิมพ์ลงไปในช่อง แล้วคลิก 

“ส่ง”

2. เสร็จแล้วใส่ตัวอักษรที่เป็นอักขระตามที่ระบบส่งมาให้ แล้วคลิกที่ 

“ด�าเนินการต่อ” ระบบจะเข้าสู่ความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสผ่าน 

ซึง่มใีห้เลือกว่า จะตอบค�าถามหรอืส่งรหสัส�าหรับ Reset ไปยงัอเีมล

ส�ารอง 

3. เมื่อส่งข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย ให้เข้าไปดูข้อมูลที่เมลส�ารอง จะมีการ

แจ้งข้อมูลให้ทราบ โดยให้คลิกที่ลิงก์ที่ส่งมาให้ ซึ่งเมื่อคลิกที่ลิงก์ 

ก็จะวิ่งเข้ามาท่ีหน้าของ Gmail เพื่อตั้งพาสเวิร์ดใหม่อีกคร้ัง แล้ว 

ให้คลิกที่ “ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่” เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้น สามารถเข้า 

ใช้งาน Gmail ได้ตามปกติ



111บทที่ 5 | มั่นใจใช้ “อินเทอร์เน็ต”

เมื่อเรามีอีเมลส�ารองเรียบร้อยแล้ว หากเวลาเราลืมรหัสผ่าน หรือ

ถูกปลอมแปลงเข้าไปเปล่ียนแปลงรหัสผ่าน เราสามารถขอกู้คืนรหัสผ่าน 

หรอืรเีซ็ตรหสัผ่านได้ผ่านทางอเีมลส�ารองทีเ่รากรอกไว้เท่านัน้เอง แต่เรือ่งนี ้

พุดน้อยต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าจดหมายส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบภาษา

อังกฤษ ดังนั้น อาจจะต้องพอมีความรู้ด้านภาษาพอสมควร ที่ส�าคัญคือ 

อีเมลนั้นเป็นระบบที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งจะมีการเปล่ียนแปลงวิธีการกู้

คืนรหัสผ่านได้ตลอดเวลานะครับ
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5.4 เน็ตสาธารณะ…ใช้ได้แต่พึงระวัง
 

เพื่อนๆ ของพุดน้อยหลายคนแม้จะมีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านเป็นของ

ตัวเองอยู่แล้ว แต่บ่อยครั้งก็ต้องไปท�างานร่วมกับเพื่อนๆ ด้วยกันที่ร้าน

อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ซึ่งไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเรา ทั้งโปรแกรม

ทั้งสเปก หน้าตาการใช้งานต่างๆ ก็ดูจะผิดเพี้ยนไปพอสมควร ท�าให้การใช้

งานอาจจะไม่ถนัด แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยเมื่อเทียบกับเรื่องความมั่นคง 

ปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือช้อปปิ้งออนไลน์

การใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะเป็นสิ่งที่สะดวก
ก็จริง แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่า ระบบที่เชื่อมต่ออยู่นั้น
มีความมั่นคงปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน เรามีเรื่องลึกๆ 

แต่ไม่ลับเอามาตีแผ่ ทั้งกลลวงกับการดักข้อมูลด้วยฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ รวมถึงข้อแนะน�าดีๆ 

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะมาฝากกันครับ
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การใช้งานคอมพวิเตอร์สาธารณะนัน้มคีวามมัน่คงปลอดภยัต�า่ เพราะเรา 

ไม่สามารถรู้ได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นได้ถูกผู้ไม่หวังดีติดต้ังโปรแกรม 

อันตรายเพื่อดักรับข้อมูลหรือไม่ หรือระบบท่ีเช่ือมต่ออยู่นั้นมีความมั่นคง

ปลอดภัยแค่ไหน ในบางสถานการณ์ เราอาจมีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้งาน

อนิเทอร์เนต็ผ่านเครือ่งคอมพวิเตอร์สาธารณะ เพ่ือเข้าถงึข้อมลูส�าคญั เช่น เชก็ 

อีเมล หรือแก้ไขไฟล์เอกสาร เป็นต้น ดังนั้นเพื่อช่วยให้มีความมั่นคงปลอดภัย

ในการใช้งานคอมพวิเตอร์สาธารณะมากขึน้ พดุน้อยมข้ีอแนะน�าต่างๆ มาเล่า

ให้ฟังกันครับ 
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อันตรายจากการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะ
อย่างที่พุดน้อยบอกไว้ว่าคอมพิวเตอร์สาธารณะนั้นไม่ค่อยมีความ

ม่ันคงปลอดภัยในการใช้งานนัก เรามาดูกันดีกว่าว่ามีภัยอันตรายในรูปแบบ 

ใดบ้าง จะได้ระมัดระวังตัวกันได้ถูก

Keylogger คือฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ที่ท�าหน้าที่บันทึกการกดปุ่ม

บนคีย์บอร์ด ท�าให้รู้ว่าผู้ท่ีใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องน้ันพิมพ์ข้อความ

อะไรลงไปบ้าง นั่นก็หมายความว่า หาก Keylogger ได้รับการติดตั้ง 

ในเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ ผู้ไม่หวังดีก็สามารถได้ข้อมูลส�าคัญๆ 

ของผู้ที่ใช้งานเครื่องนั้น เช่น Username และ Password ไปได้อย่าง

ง่ายดาย  

Spyware เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อขโมยข้อมูลผู้ใช้ เป็นต้นว่า

ขโมยข้อมูลในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการตั้งค่าของเคร่ือง 

หรือแม้แต่แอบถ่ายภาพหน้าจอ หรือบางทีก็แอบบันทึกเสียงไว้ 

โดย Spyware อาจติดตั้งมาในเครื่องแบบที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

ก็ได้ เนื่องจากโปรแกรมที่แจกให้ผู ้ใช้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟร ี

มีผู้พัฒนาบางรายแอบใส่ Spyware เข้ามาเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรม

ของผู้ใช้ไว้ด้วย 

Shoulder Surf ing คอมพวิเตอร์บางเครือ่งอาจไม่มโีปรแกรมอนัตราย

ตดิตัง้อยู ่แต่มกีารจดัวางไว้ในทีท่ี่คนสามารถเดนิผ่านไปมาและมองเหน็

สิง่ทีอ่ยูบ่นจอได้ง่าย ท�าให้การยนือยูด้่านหลงัเพ่ือแอบมองรหสัผ่านนัน้

สามารถท�าได้ง่าย รวมไปถึงการแอบมองสิง่ทีป่รากฏอยูบ่นหน้าจอจาก

ระยะไกลนั้นก็อาจท�าได้ง่ายเช่นกัน

Sniffer คือการดักรับข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่าย หากเราเข้า

เว็บไซต์ท่ีใช้การเชื่อมต่อแบบ HTTP ซ่ึงไม่มีการเข้ารหัสลับข้อมูลท่ี 

รับส่ง ก็อาจถูกผู้ไม่หวังดีขโมยข้อมูลส�าคัญไปได้
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        ข้อแนะน�าในการใช้งาน
1. เมื่อมีเหตุจ�าเป็นจริงๆ ต้องเข้าไปในร้านอินเทอร์เน็ต อาจ

ใช้วิธีเลือกเครื่องที่ไม่มีคนเดินผ่านไปมาบ่อย ส่วนหนึ่งก็เพื่อป้องกัน 

Shoulder Surf ing หรือการแอบมองจากด้านหลัง เป็นไปได้ก็ไม่ควร 

เลือกเครื่องที่วางอยู ่ในต�าแหน่งท่ีมีวัตถุสามารถสะท้อนแสงจาก 

หน้าจอได้

2. จากนั้นอาจใช้วิธีตรวจสอบง่ายๆ ว่ามีการใช้ Keylogger 

แบบฮาร์ดแวร์หรอืไม่ โดยสงัเกตท่ีสายต่อระหว่างคีย์บอร์ดกับช่องเสยีบ

ที่อยู่ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ หากพบว่ามีอุปกรณ์แปลกๆ เสียบอยู่ 

อาจเป็น Keylogger ไม่ควรใช้เครื่องนั้น

3. เมือ่ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ไปแล้ว กต้็องหนัมาตรวจเชก็ซอฟต์แวร์ 

Keylogger และ Spyware กันบ้าง ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ประเภท

แอนตี้ไวรัส หรือสปายแวร์ท่ีอยู ่ในเครื่องนั้นๆ สั่งสแกนเสียก่อน 

อย่างไรก็ตาม ถึงจะสแกนแล้วและไม่พบโปรแกรมอันตราย ก็ควรใช้ 

โปรแกรมประเภท On-Screen Keyboard ในการพิมพ์ Username 

และ Password ในหน้าเว็บไซต์ เพราะโปรแกรม Keylogger 

โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถดักจับข้อมูลท่ีพิมพ์จาก On-Screen 

Keyboard ได้ 

4. เมือ่จะเร่ิมใช้อินเทอร์เนต็ ให้เปิดเบราว์เซอร์ในโหมด Private 

Browsing หากจ�าเป็นต้องใช้งานเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง ควรใช้

งานเบราว์เซอร์นั้นในโหมด Private Browsing ซึ่งจะเป็นการตั้งค่าให้

เบราว์เซอร์ไม่เก็บข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น Cache, History, 
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หรือ Cookie ไว้ในเครื่องนะครับ ปัจจุบันโปรแกรมเบราว์เซอร์โดยส่วนใหญ่

มีความสามารถ Private Browsing มาด้วยอยู่แล้ว เพียงแต่จะใช้ชื่อแตกต่าง

กันไปในแต่ละโปรแกรม โดยมีชื่อเรียกดังนี้ครับ

           Browser   Private Browsing

Internet Explorer หรือ IE  InPrivate Browsing

Mozilla Firefox   Private Browsing

Google Chrome   Incognito Mode

Opera    Private Browsing

Safari    Private Browsing

อย่างไรก็ตาม การท�างานของ Private Browsing นั้น เป็นแค่การลบ

ไฟล์ทิ้งหลังจากที่ผู้ใช้ปิดแท็บ หรือปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์เท่านั้น ผู้ไม่หวังดี

อาจใช้โปรแกรมกู้ข้อมูลที่ลบไปแล้วขึ้นมาดูได้

5. ไม่ใช่แค่การท�างานในโหมด InPrivate เท่านั้น ก็เข้าเว็บไซต์ 

บางอย่างผ่านทาง HTTPS ทีเ่ป็นโปรโตคอล HTTPS ช่วยป้องกนัไม่ให้ผูไ้ม่หวงัดี 

สามารถแกะข้อมูลส�าคัญจากการดักรับข้อมูลได้ ดังนั้น หากเว็บไซต์ที่เข้าใช้

งานรองรับการเชื่อมต่อแต่ HTTPS ก็ควรเปิดใช้งานทุกครั้ง

6. หากไม่จ�าเป็นจริงๆ ก็ไม่ควรบันทึกไฟล์ข้อมูลส�าคัญลงในเครื่อง 

เพราะอาจเส่ียงต่อข้อมูลรั่วไหล แม้จะลบไฟล์ไปแล้ว แต่ผู้ไม่หวังดีอาจใช้

โปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบไปแล้วได้ หากจ�าเป็นต้องบันทึกไฟล์ท่ีเป็นข้อมูล

ส�าคัญเพื่อเปิดอ่านหรือแก้ไข ควรบันทึกลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก 

เช่น แฮนดี้ไดรฟ์ เป็นต้น
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7. สิ่งส�าคัญหลังจากท่ีใช้งานเคร่ืองหรือเว็บไซต์ที่เป็นอีเมลหรือ 

เว็บบอร์ดต่างๆ เสร็จสิ้น ให้ท�าการล็อกเอาต์ (Log-Out) ออกจากเว็บไซต์

ทุกครั้งหลังใช้งาน เนื่องจากในบางเว็บไซต์จะมีการต้ังค่าให้จ�าสถานะของ

ผู้ใช้ไว้ว่าก�าลังล็อกอินอยู่ ซึ่งถึงแม้จะปิดเบราว์เซอร์ไปแล้ว แต่เมื่อเปิด 

เบราว์เซอร์เข้าเว็บไซต์นั้นใหม่ ก็จะยังคงสถานะเป็นล็อกอินอยู่ ทางที่ดีเมื่อ 

ใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรล็อกเอาต์ทุกครั้ง เพื่อป้องกัน 

การสวมรอยเข้าใช้งาน

8. สุดท้ายหลังจากใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะในร้าน

เรียบร้อยแล้ว ให้รีสตาร์ทเครื่องหลังใช้งาน เนื่องจากในการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ จะมีการเก็บข้อมูลไว้ใน RAM เพื่อใช้ในการประมวลผล ซึ่งหาก

เครือ่งนัน้ม ีRAM น้อย เครือ่งกจ็ะเอาข้อมูลส่วนทีเ่กินมาเกบ็ไว้ในฮาร์ดดิสก์ ซ่ึง

เรียกว่า Virtual Memory, Pagef ile หรือ Swap ซึ่งถึงแม้จะปิดโปรแกรมไป

แล้วก็อาจยงัมีข้อมลูส�าคญัหลงเหลอือยูภ่ายใน RAM หรอืใน Virtual Memory 

ได้ การรีสตาร์ทเครื่องจะเป็นการเคลียร์ข้อมูลที่อยู่ในส่วนนี้ออกไป ซึ่งช่วยได้

เยอะเลยล่ะครับ

ข้อแนะน�าที่บอกไว้นั้น สามารถช่วยให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน

คอมพวิเตอร์สาธารณะมคีวามมัน่คงปลอดภยัเพิม่ขึน้ได้ แต่อาจช่วยได้ในระดบั

หนึ่งเท่านั้น เราจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และพึงระลึกไว้เสมอว่า การ 

กระท�าธุรกรรมต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะนั้นมีความเสี่ยงเสมอ 

นะครับ



118 ฉลาดรู้เน็ต 1 
ตอน Internet of Things (IoT)

อย่างทีไ่ด้บอกมาจะเหน็ได้ชดัว่าคอมพวิเตอร์สาธารณะนัน้อนัตราย

จริงๆ และคงเป็นการยากที่จะระมัดระวังในการใช้งาน ดังนั้น ถ้าเป็นไป

ได้ควรหลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะในงานที่มีความเสี่ยงที่ต้อง

พิมพ์รหัสผ่าน หรือมีการรับส่งข้อมูลบางอย่างที่ส�าคัญด้วยนะครับ
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5.5 รู้จัก PKI ก็มั่นใจใช้เน็ต 

มาถึงตรงน้ีพุดน้อยมีข้อสงสัยแล้วล่ะว่า อินเทอร์เน็ตนอกจากจะมี

ประโยชน์มาก แต่กต้็องระมดัระวงัในการใช้งาน อย่างถ้าพดุน้อยต้องส่งข้อมลู

ส�าคญัผ่านอนิเทอร์เนต็ อย่างเช่น รหสับตัรเครดิต เวลาต้องซือ้ของหรอืช้อปป้ิง 

ออนไลน์จะมีความมั่นคงปลอดภัยได้ยังไง อย่างนี้เห็นคุณพ่อซ้ือของบ่อยๆ  

ใช้บัตรเครดิตบ่อยๆ พุดน้อยเริ่มกลัวซะแล้วสิ

ในเมื่ออินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อให้คนจากทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วย
กันได้ การใช้งานร่วมกันย่อมต้องเกิดปัญหาเรื่องความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่รับส่งกันอยู่ในอินเทอร์เน็ต
ด้วยเหตุนี้ การใช้อินเทอร์เน็ตจึงต้องมีมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล  
ที่เรียกว่า PKI สิ่งนี้คืออะไรมาติดตามกันเลย...
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อย่างที่เราได้พูดกันมาทั้งหมด เมื่ออินเทอร์เน็ตกลายเป็นเร่ืองใกล้ตัว 

เรื่องของความม่ันคงปลอดภัยก็เป็นสิ่งท่ีจะต้องค�านึงถึงตามมาทันที แม้ว่า

เราจะมีเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันข้อมูลของเราบนโลกออนไลน์แล้ว แต่ก็ยัง

ไม่สามารถป้องกันการโจรกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งการเลือกใช้

เทคโนโลย ีหรอืเทคนคิในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัเอง กย็งัต้องพิจารณา 

ถงึความเหมาะสม ทัง้ระดบัความมัน่คงปลอดภยั และความสะดวกในการใช้งาน 

อีกด้วย ดังนั้น จึงมีการน�าระบบกุญแจสาธารณะมาใช้กันบนโลกออนไลน์

ใช่แล้วล่ะพุดน้อย… ซึ่งเจ้าระบบกุญแจสาธารณะ หรือ

เรียกย่อๆ ว่า PKI นั้น เป็นตัวช่วยเพื่อให้ข้อมูลมั่นคงปลอดภัย

มากขึ้นนั่นเอง เดี๋ยวพุดดิ้งจะอธิบายให้ฟังนะ

โครงสร้างพืน้ฐานกญุแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure - PKI) 

เป็นเทคโนโลยทีีอ่าศยัระบบรหสักญุแจสาธารณะ (Public Key Cryptography) 

ท่ีประกอบด้วย กญุแจส่วนตวั (Private Key) และกญุแจสาธารณะ (Public Key) 

ซึ่งใช้ในการพิสูจน์ตัวจริง (Authentication) รวมทั้งการรักษาความลับของ

ข้อมูล (Data Confidentiality) ความครบถ้วนของข้อมูล (Data Integrity) 

และการห้ามปฏิเสธความรับผิด (Non-Repudiation) พูดง่ายๆ คือการใช้ 

PKI เป็นข้อมลูดจิทิลัท่ีใช้ในการเข้ารหสั เพือ่ยนืยนัว่าเราเป็นคนส่งข้อมลู หรือ

กระท�ารายการต่างๆ ท่ีเกดิข้ึนบนโลกออนไลน์ โดย PKI น้ัน จะมส่ีวนทีเ่จ้าของ

จะต้องเก็บไว้เป็นความลบั เช่นเดยีวกบัการเกบ็รกัษารหสัผ่านนัน่เอง และการ

ใช้งาน PKI นั้น จ�าเป็นจะต้องใช้ร่วมกับสิ่งที่เรียกว่า ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงความถูกต้องของข้อมูลหรือตัวตนของเรา
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พูดให้ง่ายๆ คนท่ีจะใช้ PKI ก็คือ ผู้รับและผู้ส่งข้อมูล โดยทั้งสองฝั่ง

ก็จะต้องมีการยืนยันว่าเป็นคนคนน้ันจริงๆ อย่างพุดดิ้งต้องการส่งข้อมูลให ้

พุดน้อย ทั้งพุดดิ้งและพุดน้อยต่างก็ต้องมีใบรับรอง ซึ่งจะมีหน่วยงานกลาง

ออกใบรับรองดิจิทัลออกมาให้ต่างคนต่างถือกันไว้

เวลาจะส่งข้อมูลกัน โปรแกรมส่งข้อมูลที่รองรับกับ PKI ก็จะมีการ 

ตรวจสอบผู้รับและผู้ส่งว่ามีใบรับรองถูกต้องหรือไม่ เพื่อจะได้ทราบว่าข้อมูล

ถูกส่งและรับได้ถูกคนแน่นอนนั่นเอง

ตัวข้อมูลที่มีการส่งมักจะมีการเข้ารหัสเอาไว้เพื่อความมั่นคงปลอดภัย 

กรณีทีถ่กูดกัจับข้อมลูระหว่างส่ง ผูด้กัจบัข้อมลูไป กจ็ะได้ไปแต่ข้อมลูทีถ่กูเข้า 

รหัสไว้ แต่จะไม่สามารถเปิดอ่านได้ ซึ่งจะเปิดอ่านได้ก็ต้องใช้ใบรับรองของ 

พุดน้อยนั่นเอง

ระบบ PKI นั้นเป็นระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง แต่ก็ต้องแลกกับ

ความยุง่ยากของระบบใบรบัรอง ท�าให้นิยมใช้กันในองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า 

ส่วนผู้ใช้ท่ัวไปจะน�ามาใช้ก็ไม่ผิด แต่เทคโนโลยีทางเลือกอื่นๆ ก็มี อย่างเช่น 

Secure Web หรือที่เราเห็นชื่อเว็บที่น�าหน้าด้วย HTTPS นั่นแหละ

 

คราวนี้พุดน้อยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยแล้วล่ะ

นะ…แล้วก็อย่าลืมไปบอกคุณพ่อให้สังเกตเร่ืองระบบความม่ันคงปลอดภัย

ของเว็บที่ช้อปปิ้งด้วยล่ะ พุดดิ้งเป็นห่วงนะคะ
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ใครท�าสิ่งไม่ดีหรือคิดจะหลอกลวงในโลกออนไลน์แล้วล่ะก็ 
 คิดใหม่ได้นะครับ เพราะพุดน้อยก�าลังพูดถึงกฎหมาย

ส�าคัญ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 คนที่เป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์ หรือ
ท�าผิดกฎหมายจะต้องรับผิดชอบ ซึ่งมีอัตราโทษด้วย ก่อนจะ
โพสต์หรือพิมพ์สิ่งใดลงในเว็บไซต์ ให้พิจารณาบทลงโทษจาก

การกระท�าต่างๆ ให้ดีก่อนนะครับ

5.6 กฎหมายไซเบอร์น่ารู้

อย่างทีเ่ราทราบกนัดอียูแ่ล้ว

ว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร ์นั้นมีแนวโน้มเพ่ิม

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พุดน้อยชักเร่ิม

กังวลแล้วล่ะว่าโลกไซเบอร์ท่ีเราเห็น

กันว่าสวยหรูและน่าใช้งานนั้นจะ

เป็นแหล่งหรอืช่องทางให้อาชญากร 

ยุคใหม่เหล่านี้ สามารถสร้างความ

เสียหายหรือสร้างความเดือดร้อน

ให้กับผู้อื่นได้



123บทที่ 5 | มั่นใจใช้ “อินเทอร์เน็ต”

แต่ไม่ต้องเป็นห่วงไป เพราะพุดน้อยรู้มาว่าประเทศไทยได้มีการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนั่นหมายความว่า ผู ้ใช้งานคอมพิวเตอร์และ 

อินเทอร์เน็ตทุกๆ คนจะต้องถูกควบคุมการใช้งานให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ซึ่ง

นัน่ก็หมายความว่า ผู้ท่ีกระท�าผดิหรอืใช้คอมพวิเตอร์ทีล่ะเมดิสทิธส่ิวนบคุคล

อันสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น จะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัต ิ

ดังกล่าวด้วยเช่นกัน
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         สาระส�าคัญของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 นี้มีอะไรบ้าง
การผลติสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาถอืเป็นเร่ืองทีม่คีวามส�าคญั 

มาก ในฐานะผู ้ออกแบบและพัฒนานั้นจะต้องค�านึงถึงความถูกต้องเป็นส�าคัญ  

จึงจ�าเป็นต้องรู้กฎหมาย มีความรอบคอบในการท�างานและระวังให้มาก ซึ่งตัวอย่าง

ฐานความผิดใน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ที่ส�าคัญๆ มีให้ศึกษากันดังต่อไปนี้

การเข้าถงึระบบคอมพวิเตอร์โดยไม่ชอบ

การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้า

ถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู ้อื่นจัดท�าข้ึน

เป็นการเฉพาะโดยไม่ชอบ

การเข้าถงึข้อมูลคอมพวิเตอร์โดยไม่ชอบ

การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

โดยไม่ชอบ

การท�าให ้ เสียหาย ท�าลาย แก ้ไข 

เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิข้อมลูคอมพวิเตอร์

โดยไม่ชอบ

ไม่เกิน 6 เดือน

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 2 ปี

ไม่เกิน 3 ปี

ไม่เกิน 5 ปี

ไม่เกิน 10,000 บ.

ไม่เกิน 20,000 บ.

ไม่เกิน 40,000 บ.

ไม่เกิน 60,000 บ.

ไม่เกิน 100,000 บ.

ฐานความผิด โทษจ�าคุก    โทษปรับ



125บทที่ 5 | มั่นใจใช้ “อินเทอร์เน็ต”

ฐานความผิด โทษจ�าคุก    โทษปรับ

การกระท�าเพื่อให้การท�างานของระบบ 

คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถท�างาน

ได้ตามปกติ

การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวนการใช้

ระบบคอมพวิเตอร์ของคนอืน่โดยปกตสิขุ 

(Spam Mail)

การจ�าหน่ายชดุค�าสัง่ทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่น�า

ไปใช้เป็นเครือ่งมอืในการกระท�าความผดิ

การกระท�าต่อความมั่นคง

- ก่อความเสียหายแก่ข้อมูลคอมพิวเตอร์

- กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย ของ  

  ประเทศ/เศรษฐกิจ

- เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต

การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท�าความผิดอื่น 

(การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม)

ผู้ให้บริการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้

มีการกระท�าความผิด

ไม่เกิน 5 ปี

ไม่มี

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 10 ปี

3 ปี - 15 ปี

10 ปี - 20 ปี

ไม่เกิน 5 ปี

ต้องระวางโทษ 

เช่นเดียวกับผู้กระท�า

ความผิด

ไม่เกิน 100,000 บ.

ไม่เกิน 100,000 บ.

ไม่เกิน 20,000 บ.

และไม่เกิน 

200,000 บ.

และ 60,000 -

300,000 บ.

ไม่เกิน 100,000 บ.

ต้องระวางโทษ 

เช่นเดียวกับผู้กระท�า 

ความผิด
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นอกเหนือจากที่ยกตัวอย่างมาให้ได้ศึกษากันนี้ 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์  พ.ศ.2550 ก็ยังมีการระบุ 

ถึงโทษในการกระท�าความผิดอีกหลายประเภทใน 

กฎหมายฉบับนี้  ซึ่งเราอาจจะต้องรู ้ ไว ้ เพื่อไม ่ให ้ 

ตนเองละเมิดต ่อความผิด โดยรู ้ เท ่าไม ่ถึงการณ์ 

นะครับ

การตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพ

ของบุคคล

ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 บ.

ฐานความผิด    โทษจ�าคุก    โทษปรับ



127บทที่ 5 | มั่นใจใช้ “อินเทอร์เน็ต”



128 ฉลาดรู้เน็ต 1 
ตอน Internet of Things (IoT)

บทที่ 6
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“ฉลาดใช้ไอซีที
ยุคใหม่”

“ฉลาดใช้ไอซีที
ยุคใหม่”
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พุดน้อยสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีต่างๆ ออกมามาก 

และแต่ละเทคโนโลยีก็มีความใกล้ตัวเรามากขึ้น เรียกว่าเป็น 

เรือ่งราวทีเ่ราต้องพบเจอเป็นประจ�าอยูท่กุๆ วนั โดยเฉพาะคนที่ 

ชอบการใช้เทคโนโลยอีย่างตดิหนบึแล้ว พดุน้อยเหน็คณุพ่อและ 

คณุแม่มอีปุกรณ์ทัง้แทบ็เล็ตและสมาร์ตโฟนเอาไว้ใช้ตดิต่อสือ่สาร 

เล่นอินเทอร์เน็ต ซึ่งสะดวกกว่าโทรศัพท์ธรรมดามากมายนัก 

แถมคุณพ่อของพุดน้อยยังบอกอีกด้วยว่าเด็กรุ่นใหม่อย่าง 

พดุน้อยและเพ่ือนๆ โชคดมีากทีม่เีทคโนโลยีมาช่วยอ�านวยความ

สะดวกหลายอย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อของพุดน้อยเน้นย�้าก็คือ

การรู้จักและใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เป็น ใช้ให้ถูกต้อง และเกิด

ประโยชน์มากที่สุด เรามาดูไปด้วยกันดีกว่าว่ามีเทคโนโลยีอะไร

ที่เราสามารถน�ามาใช้ประโยชน์กันได้บ้าง
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6.1 Smartphone & Tablet มีใช้ ไม่ตกเทรนด์!
 

เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินค�าว่า สมาร์ตโฟน (Smartphone) จากคน

รอบข้างและสื่อโฆษณารอบตัวกันบ่อย แต่ค�าถามที่ยังสงสัยและค้างคาใจคือ 

สมาร์ตโฟนคอือะไร? แตกต่างจากโทรศพัท์มอืถือทัว่ไปอย่างไร? และมอีะไรที่

ท�าให้ผู้คนเรียกเจ้าอุปกรณ์นี้ว่า สมาร์ตโฟน นอกจากนั้น ยังมีอุปกรณ์อีกสอง

ประเภททีน่�ามาใช้งานในชวีติประจ�าวนัมากขึน้ นัน่คอื แทบ็เลต็ และแฟบเลต็ 

ทั้งสองค�าแม้จะมีชื่อเรียกที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็มีทั้งส่วนที่คล้ายและส่วนที่ต่าง

กัน เรามาท�าความเข้าใจอุปกรณ์ต่างๆ กันอย่างลึกซึ้งดีกว่าครับ 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารและเล่นอินเทอร์เน็ตมีอยู่
มากมายในปัจจุบัน บางอย่างใช้โทร บางอย่างใช้เล่น แต่
สมาร์ตโฟนนั้นมีความส�าคัญอย่างไร หรือว่าท�าไมต้องใช้
แทบ็เลต็ จะเลอืกแบบไหนถึงจะเหมาะกบัการใช้งาน รวมถงึ 

สิ่งที่อยู่ในสมาร์ตโฟนเหล่านั้นส�าคัญอย่างไร เอ…แล้ว
แบบไหนถึงจะเรียกว่า แท็บเล็ต หรือแฟบเล็ต มีหน้าตา

เป็นแบบไหน เรามาไขข้อข้องใจกันแบบละเอียด
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         สมาร์ตโฟน (Smartphone) 
คือโทรศัพท์มือถือ ที่นอกเหนือจากใช้โทรออกรับสายแล้วยังมี

แอพพลิเคชันให้ใช้งานมากมาย สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน 3G, WiFi 

และสามารถใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ก และแอพพลิเคชันสนทนาที่คนไทย

เรานิยมใช้ เช่น LINE, Facebook, Twitter หรือจะเป็น Youtube มักใช้

ดูหนัง ละคร ทีวี หรือใช้ดูวิดีโอต่างๆ โดยท่ีผู้ใช้สามารถปรับแต่งลูกเล่น 

การใช้งานสมาร์ตโฟนให้ตรงกับความต้องการได้มากกว่ามือถือธรรมดาๆ ซึ่ง

ผู้ผลิตมักจะออกแบบให้สมาร์ตโฟนมีหน้าจอระบบสัมผัส ใส่กล้องถ่ายรูปที่

มีความละเอียดสูง ดีไซน์รูปทรงสวยงามทันสมัย มีแอพพลิเคชันและลูกเล่น

ที่น่าสนใจ ส่วนฟีเจอร์หลักที่มีอยู่ในสมาร์ตโฟน แม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการ

ก�าหนดมาตรฐานออกมาอย่างชัดเจน แต่ผู้ผลิตจะออกแบบตามพฤติกรรม 

ผูบ้รโิภคมากขึน้ แต่อย่างไรกต็าม สิง่ท่ีจ�าเป็นต้องมอียูใ่นสมาร์ตโฟนนัน้ ได้แก่
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Operating System (ระบบปฏิบัติการ)

โดยท่ัวไปสมาร์ตโฟนแต่ละเครื่องจะขึ้นกับระบบปฏิบัติการท่ีใช้งาน 

ช่วยให้ผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันต่างๆ บนระบบนั้นได้ 

เช่น iPhone ของ Apple รนัด้วยระบบปฏิบตักิาร iOS, สมาร์ตโฟน BlackBerry 

รันด้วยระบบปฏิบัติการ BlackBerry OS, สมาร์ตโฟน Andriod รันด้วย

ระบบปฏิบตักิาร Android OS, สมาร์ตโฟน Windows Phone รนัด้วยระบบ 

ปฏิบัติการ Windows Phone เป็นต้น

Application (แอพพลิเคชัน)

มือถือพื้นฐานโดยทั่วไปจะมีแอพพลิเคชันพื้นฐานอยู่ภายในเครื่อง 

ตัวอย่างเช่น สมุดรายช่ือผู้ติดต่อ บันทึกการใช้งานโทรศัพท์ ฟังก์ชันรับส่ง

ข้อความ SMS เป็นต้น แต่ส�าหรับสมาร์ตโฟนจะมีแอพพลิเคชันที่ช่วยอ�านวย

ความสะดวกได้หลากหลายและครอบคลมุการใช้งานมากขึน้ เช่น สมาร์ตโฟน 

บางรุน่สามารถสร้างหรอืแก้ไขเอกสารจากโปรแกรมออฟฟิศได้ บางรุ่นสามารถ 

วาดเขียนลงไปบนหน้าจอพร้อมบันทึกเป็นรูปภาพ บางรุ่นสามารถใช้เป็น 

เนวิเกเตอร์น�าทางขณะขับขี่รถยนต์ได้ เป็นต้น

Web Access (การท่องเว็บไซต์)

การเติบโตของบริการเครือข่าย 3G และ 4G ในปัจจุบัน ช่วยให้ 

ผูใ้ช้งานสมาร์ตโฟนสามารถท่องอินเทอร์เน็ตด้วยความเรว็สงูภายในไม่ก่ีวนิาที 

นอกจากนี้ สมาร์ตโฟนทั่วไปยังรองรับการเชื่อมต่อ WiFi ส�าหรับการท่อง

อินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อไร้สายภายในที่พักอาศัยหรือส�านักงาน
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QWERTY Keyboard (แป้นพิมพ์คิวเวอร์ตี้)

สมาร์ตโฟนท่ัวไปจะมีแป้นพิมพ์ท่ีจัดเรียงตัวอักษรคล้ายคลึงกับ

คีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า QWERTY ซึ่งแนวโน้มของคีย์บอร์ด

สมาร์ตโฟนในปัจจุบันจะอยู่ในรูปแบบปุ่มสัมผัสบนหน้าจอ (Touch Screen 

Keyboard) ในขณะที่สมาร์ตโฟนบางรุ่น (ส่วนน้อย) ยังคงเป็นคีย์บอร์ดแบบ

ปุ่มกด (Button Keyboard)

Messaging (การส่งข้อความ)

โทรศพัท์มอืถอืทัว่ๆ ไปสามารถรบัส่งข้อความตัวอกัษรได้ แต่ส่ิงทีแ่ยก

สมาร์ตโฟนออกจากโทรศัพท์มือถือทั่วไปก็คือ ในสมาร์ตโฟนจะมีการจัดการ

อีเมล ซึ่งสามารถซิงค์กับข้อมูลส่วนบุคคลและเรียกใช้งานผ่านบัญชีอีเมลที่

นิยมได้ อย่างเช่น Gmail เป็นต้น

แนวโน้มของสมาร์ตโฟนยงัคงเป็นสนิค้าขายดใีนตลาด มคีวามนยิมเพิม่ 

มากขึน้เรือ่ยๆ ปัจจบุนัและอนาคตผูผ้ลติจะเน้นไปท่ีความเรว็ในการประมวลผล 

การออกแบบหน้าจอให้มขีนาดใหญ่ ความละเอยีดสูงและคมชดั (สมาร์ตโฟน 

หน้าจอใหญ่ บางรุน่มขีนาดหน้าจอ 5-5.4 นิว้ข้ึนไปเลยทเีดียว) มกีารปรบัปรงุ 

คุณภาพของกล้องถ่ายรูป มีการปรับปรุงให้เครื่องใช้แบตเตอรี่น้อยลง มีการ 

ออกแอพพลิเคชันหรือลูกเล่นใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น



135บทที่ 6 | “ฉลาดใช้ไอซีทียุคใหม่”

แท็บเล็ต (Tablet) 
คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ มีขนาด 

หน้าจอตัง้แต่ 7 นิว้ขึน้ไป พกพาได้สะดวก สามารถใช้งานหน้าจอด้วยการสมัผัส 

ผ่านปลายน้ิวได้โดยตรง มแีอพพลเิคชนัมากมายให้เลอืกใช้ สามารถรบัส่งอเีมล 

เล่นอินเทอร์เน็ต ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม หรือแม้กระทั่งใช้ท�างานเอกสาร

ออฟฟิศ ข้อดีของแท็บเล็ตคือ มีหน้าจอที่กว้าง ท�าให้มีพื้นที่การใช้งานเยอะ 

มีน�า้หนกัเบา พกพาได้สะดวกกว่าโน้ตบุ๊กหรอืคอมพวิเตอร์ สามารถจดบนัทกึ

หรือใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาได้เป็นอย่างดี
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แฟบเล็ต (Phablet) 
คืออุปกรณ์สมาร์ตโฟนกึ่งแท็บเล็ต ที่มีขนาดหน้าจออยู ่ระหว่าง 

สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต (5.5-7 นิ้ว) ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือก

ให้กับผู้ที่ต้องการทั้งสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต แต่ไม่สะดวกพกพาอุปกรณ์ทั้ง

สองชิน้ในเวลาเดยีวกนั โดย Phablet เกดิจากการผสมค�าว่า Ph + ablet จาก

ค�าว่า Phone และ Tablet เข้าด้วยกัน นักวิจัยตลาดคาดว่าอุปกรณ์แฟบเล็ต 

จะกลายเป็นสินค้าที่น่าจับตามองในอนาคต โดยกระแสของ Phablet ในปี 

2011-2012 ถือว่าเริ่มต้นมาได้ดี และคาดว่าในอนาคตจะมีอุปกรณ์แฟบเล็ต

เข้าสู่ตลาดเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้น

โดยสรุปท้ังสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และแฟบเล็ต เป็นสินค้าไอทีที่

ได้รับความนิยมอย่างมากในเวลานี้ ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย

และความสะดวกในการพกพา ทุกท่านครับ...นอกจากรู้จักประเภทของ 

อปุกรณ์เหล่านีแ้ล้วควรศกึษาข้อมูลสเปก ฟังก์ชนัการใช้งาน และตรวจสอบ 

รายละเอยีดจากผูจ้�าหน่ายอปุกรณ์เหล่านีอี้กครัง้ก่อนตดัสนิใจซือ้มาใช้งาน 

กันนะครับ
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6.2 Cloud Computing 
แอบล่องหนแต่ความสามารถเหนือเมฆ

 

ครั้งแรกที่พุดน้อยได้ยินเกี่ยวกับ Cloud Computing ก็ยังงงๆ อยู่ว่า 

คอมพิวเตอร์ก้อนเมฆน่ีมันมีหน้าตาเป็นอย่างไร แต่เพ่ือนๆ อย่าเพ่ิงงงตาม

นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า Cloud Computing นั้นมีประโยชน์มากมาย

แค่ไหนกัน

จะดีไหม? ถ้าวันนี้เพื่อนๆ สามารถเดินทางไปที่ใด 
ก็สามารถใช้ข้อมูลหรือท�างานได้ โดยไม่ต้องพกอุปกรณ์ 

เก็บข้อมูลส่วนตัวไปด้วย หรือเลือกจะอัพเดตไฟล์  
แบ่งปันหรือแชร์รูป หรือวิดีโอจากที่ใดในโลก  
ส่วนจะมีการท�างานอย่างไร ตามมาทางนี้ครับ  

พุดน้อยมีค�าตอบให้ทุกคน
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ทุกวันนี้เทคโนโลยี Cloud Computing เริ่มเข้ามามี
บทบาทในชวีติออนไลน์มากยิง่ขึน้ และมกีารพูดถงึ “คลาวด์” 
มากขึ้นทุกวัน ดังนั้น การที่เราจะท�าความรู้จักกับมันไว้บ้าง
ก็คงจะดี ในท่ีน้ีจะขออธิบายให้เข้าใจกันแบบง่ายๆ ไม่ต้อง
ใช้ภาษาเทคนิคที่ต้องไปตีความกันอีกทอด ลองหลับตาแล้ว
นึกภาพก้อนเมฆ ซึ่งมีมากมายกระจัดกระจายอยู่บนท้องฟ้า 
จินตนาการไปว่า มีเมฆก้อนหนึ่ง ก้อนเล็กๆ ท่ีเราสามารถจับจอง
เป็นเจ้าของได้ สามารถเอาอะไรก็ได้ไปเก็บไว้บนเมฆของเรา โดยมีไม้ยาวๆ คอยเกี่ยว
ของข้ึนไปแขวนไว้บนนั้น ทีนี้ลองหยิบหนังสือเล่มใหญ่ๆ ที่ยังอ่านไม่จบ เพราะได้
เวลาเดินทางไปท�างานแล้ว ขึ้นไปแขวนไว้บนเมฆ แล้วเราก็เดินทางไปท�างานโดยไม่
ต้องหอบหิ้วเอาหนังสือเล่มนั้นมาด้วยให้หนักมือ พอถึงที่ท�างานได้เวลาพัก แล้วอยาก
จะอ่านหนังสือเล่มนั้น ก็เพียงใช้ไม้สอยหนังสือที่แขวนไว้บนเมฆลงมาอ่านต่อได้ทันที  
นี่ล่ะความสะดวกจากเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ครับ

ก้อนเมฆที่พูดถึงก็คือ “แหล่งจัดเก็บข้อมูล” ของเรา ส่วนไม้ที่ใช้สอยก็คือ 
“อินเทอร์เน็ต” ที่เราต้องออนไลน์เพื่อที่จะดึงข้อมูลที่เก็บไว้มาใช้งาน แล้วมันต่าง
จากบริการฝากไฟล์ตรงไหน? วิธีการท�างานอาจจะคล้ายกัน แต่ขั้นตอนความสะดวก
นั้น คลาวด์มีประสิทธิภาพสูงกว่ามาก การฝากไฟล์ในรูปแบบเดิม จะรับฝากไฟล์ที่
ส�าเร็จรูปแล้ว เช่น รูปภาพ เสียง วิดีโอ ไฟล์ที่บีบอัด เป็นต้น แล้วเวลาจะใช้งานก็ต้อง
ดาวน์โหลดลงมาก่อนซึ่งจะเสียเวลามาก แต่ส�าหรับการจัดเก็บไฟล์ไว้กับเจ้าคลาวด ์
คอมพิวติ้ง เราสามารถจัดการไฟล์ต่างๆ ได้เหมือนการจัดการไฟล์ในคอมพิวเตอร์  
ดังนั้น จึงสามารถเข้าไปใช้งานไฟล์ต่างๆ บนเมฆได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดลงมา 

เราจะใช้งาน Cloud Computing ได้อย่างไร? 
ก่อนอื่นมาท�าความรู้จักกับผู้ให้บริการต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีก้อนเมฆ (Cloud 

Service) กันก่อน ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ Cloud Service มากมายหลายค่ายหลาย 
รูปแบบ แต่จะขอพดูถงึการให้บรกิารหลกัๆ ทีเ่ชือ่ว่าหลงัจากอ่านตรงนีจ้บแล้ว คงต้อง
มใีครสกัคนลองไปใช้บรกิารดบู้าง อย่างบรกิารในด้านการรบัฝากไฟล์ และบรกิารด้าน
แอพพลิเคชัน 
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ผูใ้ห้บรกิารด้านรบัฝากไฟล์ในรปูแบบ Cloud Storage ก็มใีห้เลือกใช้
หลายแห่ง แต่ที่คุ้นหูมากที่สุดก็คือ Dropbox ซึ่งให้บริการรับฝากไฟล์ และ
แชร์ไฟล์ให้คนอื่นๆ ได้ ข้อดีก็คือ การใช้งานง่าย แทบไม่ต่างจากการจัดการ
ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราเลย มีระบบการซิงโครไนซ์อัตโนมัติ ยกตัวอย่าง
เช่น เราจัดเก็บไฟล์เอกสารรูปแบบ .doc ไว้บน Dropbox เราก็สามารถ
เข้าไปเปิดมาพมิพ์งานต่อได้ทนัท ีแล้วเมือ่เราต้องการหยดุพักกเ็พียงแค่บนัทกึ 
ระบบก็จะท�าการอัพโหลดไฟล์ไปเก็บไว้ใน Dropbox ให้อัตโนมัติ จากนั้น
ก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน หรืออุปกรณ์อื่นๆ เรียกใช้ไฟล์เอกสาร 
ดงักล่าวได้ทนัท ีอาจจะใช้โทรศพัท์มอืถอืหรอืแทบ็เลต็ มาเปิดอ่านหรอืแก้ไข
ไฟล์ที่จัดเก็บไว้ก็ได้ 

มาถึงบริการ Cloud Service ด้านแอพพลิเคชันกันบ้าง ขอแนะน�า

ตัวอย่างง่ายๆ อย่างบริการ Google Docs เมื่อย่อหน้าที่แล้วได้พูดถึงการ

เรียกใช้ไฟล์เอกสารที่จัดเก็บไว้ใน Dropbox แน่นอนว่ามันเอื้ออ�านวยความ

สะดวกในแง่ของการจดัการไฟล์ แต่กต้็องอาศยัโปรแกรมในคอมพวิเตอร์หรอื

อุปกรณ์อื่นๆ ในการเปิดอ่านหรือแก้ไขไฟล์อยู่ดี แต่ส�าหรับ Google Docs 

เราสามารถเข้าไปสร้างไฟล์เอกสาร เปิดอ่าน และแก้ไขได้ทันที โดยไม่ต้อง

พ่ึงพาโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของเรา โดยมีโปรแกรมเอกสารคล้ายๆ กับ

ทางฝั่งไมโครซอฟท์ออฟฟิศ จุดเด่นของ Google Docs ก็คือ คอมพิวเตอร์

ของเราไม่จ�าเป็นต้องตดิตัง้โปรแกรมแล้วล่ะครบั ขอเพยีงใช้อนิเทอร์เนต็ได้ก็

เพียงพอ นอกจากนี้ เรายังสามารถแชร์ไฟล์เอกสารของเราให้กับคนอื่นๆ มา

เปิดใช้เพือ่ช่วยกันท�างานได้ โดยทีม่แีหล่งส�าหรบัเก็บข้อมลูบนคลาวด์บรกิาร

แบบฟรีๆ มีมากมาย เช่น



140 ฉลาดรู้เน็ต 1 
ตอน Internet of Things (IoT)

Dropbox.com เป็นบริการท่ีเติบโตเร็วท่ีสุด เน้นการเก็บข้อมูลเป็น

โครงสร้างตามท่ีเราต้องการ เรยีบง่าย ไม่ซบัซ้อน เหมอืนบรหิารจัดการ

ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ ผ่าน Windows Explorer สร้างโฟลเดอร์มาแบ่ง

เก็บงานแต่ละอย่าง คัดลอก ลบย้ายไฟล์ได้อิสระ ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์ 

ผ่านหน้าเว็บ หรือผ่านแอพในมือถือ แต่ Dropbox อาจให้พื้นที่ตั้งต้น

น้อยไปนิด ประมาณ 2GB ฟรี ถ้าอยากได้มากกว่านี้ต้องจ่ายรายเดือน

ครับ

SugarSync.com มาแรงรดต้นคอ พร้อมชูจุดขายท่ีเหนือกว่า 

นอกจากให้พื้นที่เริ่มต้น 5GB ฟรี แล้ว ยังมีโปรแกรมในการถ่ายทอด

ไฟล์ภาพและเสียง การผนวกกับมือถือ เช่น โหลดภาพท่ีถ่ายไว้ใน 

มือถือ Android เข้าไปเก็บให้โดยอัตโนมัติ

โดยในการใช้งานนัน้ แทบทกุตัวจะมคีวามสามารถในการ Sync (ซิงค์) 

หรอืท�าให้ข้อมูล 2 ที ่ส�าเนาไว้อย่างถกูต้องตรงกนัทกุประการ เช่น เราต้ังให้มี

การซงิค์โฟลเดอร์ My Documents ไว้ใน SugarSync ดงันัน้ ทนัททีีเ่ราบนัทึก

หรือสร้างไฟล์ใหม่ในโฟลเดอร์น้ัน ระบบจะท�าการส่งไฟล์นัน้ไปไว้ในทีเ่ดยีวกนั

บนคลาวด์ด้วย จงึท�าให้เราออกจากทีท่�างาน หรอืทีบ้่านได้อย่างสบายใจ โดย

ไม่ต้องกังวลว่าลืมบันทึกงานกลับไปท�าหรือไม่

อย่างไรก็ตาม การเก็บไฟล์ไว้บนอินเทอร์เน็ตนั้น แน่นอนว่าก็เป็น

ความเส่ียงอย่างหนึ่ง วันใดวันหนึ่งเว็บที่เราไปฝากไว้อาจจะเกิดปัญหา 

ร้ายแรง ท�าให้ข้อมูลหายเกล้ียงกเ็ป็นได้ แม้ว่าเจ้าของเว็บจะรบัรองอย่างไร

ก็ตาม อีกประเด็นคือ การถูกเจาะระบบหรือเดารหัสก็ไม่ใช่ว่าจะท�าไม่ได้ 

ดังนั้น หากจะใช้งานพุดน้อยแนะน�าว่า ข้อมูลที่น�าขึ้นไปควรเป็นข้อมูลที่

ไม่เป็นความลับสุดยอดนัก มีต้นฉบับอยู่ในเครื่องหรือที่เก็บอื่นๆ ส�ารองไว้ 

และตั้งรหัสผ่านไม่ให้คาดเดาง่ายเกินไปด้วยนะครับ
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6.3 จาก QR สู่ AR Code 
เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตให้มีชีวา

  

วันก่อนไปเดนิซือ้ของในห้างสรรพสนิค้ากบัคณุแม่ แล้วอยูด่ีๆ  คณุแม่ก ็

หยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมา แล้วส่องกล้องไปที่สัญลักษณ์แปลกๆ เป็นเหล่ียม 

และมีลวดลายอยู่ภายใน แม่บอกว่าสัญลักษณ์เหล่านี้สามารถให้ข้อมูลที่เป็น 

ประโยชน์กับเราได้มากมายทีเดียว พุดน้อยเชื่อว่าเพื่อนๆ หลายคนคงพอ 

รู้จัก QR Code กันบ้างแล้ว แต่ก็ขอสรุปสั้นๆ เอาไว้ในที่นี้ก่อนที่เราจะก้าว

ไปสู่ AR Code กันนะครับ

จะเป็นอย่างไรเมื่อป้ายราคามีชีวิต แสดงเป็นภาพ 3 มิติ 
ให้เราเห็นได้ด้วย กับเทคโนโลยีที่เรียกว่า AR Code ช่วย
ให้เรามองเห็นข้อมูล ลักษณะ ที่มาและรูปแบบของสิ่งที่

ต้องการในทุกมุมมอง แถมยังสนุกไปกับการใช้งานอีกด้วย



142 ฉลาดรู้เน็ต 1 
ตอน Internet of Things (IoT)

QR Code คือ บาร์โค้ด 2 มิติชนิดหนึ่งที่ต้องใช้เครื่องอ่าน QR Code  

เพื่อถอดรหัสข้อมูล มักนิยมใช้สมาร์ตโฟนเป็นเครื่องอ่าน โดยการสแกนจาก

ฟังก์ชันการใช้งานภายในเครื่อง ลองสังเกตดูว่าตามปกนิตยสารบางฉบับ จะ

มเีจ้า QR Code ตดิอยูบ่นปก พอเราใช้สมาร์ตโฟนสแกนแล้วจะลงิก์ไปยงัเวบ็ 

ปลายทางที่นิตยสารได้เผยแพร่เอาไว้ ปัจจุบัน QR Code ยังใช้รับเพื่อนใน 

โปรแกรมสนทนาอย่าง Line ได้อีกด้วย

  

         จาก QR Code สู่ AR Code
ทีนี้พอจะรู้จักกับ QR Code กันแล้วนะครับ ต่อไปเราจะพาไปรู้จักกับ 

AR Code ซึ่งหลายคนคงสงสัยว่า เอ๊ะ!...แล้วมันต่างกันอย่างไร? เอาล่ะ...จะ

เฉลยเบื้องต้นก็คือว่า AR Code มีหน้าที่คล้ายๆ กับ QR Code แต่มีความ

ซับซ้อนกว่า ที่ต่างกันคือ เมื่อเราสแกนเข้าไปลิงก์กับข้อมูลใน AR Code นั้น 

เราจะได้เห็นภาพเป็น 3 มิติ ซึ่งใน QR Code ไม่มีครับ

Augmented Reality (อ๊อกเมนเต็ด เรียลลิต้ี) หรือ AR Code 

เป็นการผสมผสานโลกความจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน โดยใช้เทคโนโลยี 

ทีป่ระกอบด้วย กล้อง คอมพิวเตอร์ และมอนเิตอร์ หรอืจอภาพในการแสดงผล 

โดยผลลัพธ์ที่ออกมานั้นจะเป็นภาพ 3 มิติ มีแบบ 360 องศา 

แอพพลิเคชัน AR บนมือถือแบบแรกสุดเลยคือ Wikitude ซ่ึงเป็น 

Wikipedia เวอร์ชัน AR นั้นมีให้ใช้ได้ในมือถือ Google Android ตั้งแต่ปลาย

ค.ศ.2008 และใน iPhone ตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ.2009 และตอนนี้ได้รับ

การดาวน์โหลดไปมากกว่า 50,000 ครัง้แล้ว ด้วยการใช้หน้าจอแบบ Google 

Maps ผู้ใช้ Wikitude สามารถ geotag หรือระบุค่าพิกัดจากดาวเทียมของ

สถานที่ที่เขาไปเยือนได้ และเมื่อได้แท็ก (tag) แล้ว ผู้ใช้ Wikitude คนอื่นๆ ก็ 

สามารถเข้าถงึข้อมูลเหล่านัน้ได้เมือ่เขาอยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกนันัน้ ตวัอย่างการ 

ใช้งานในบ้านเราทีพ่บเหน็ขอยกกรณขีองค่ายจเีอม็กรุป๊ ทีไ่ด้น�า AR Code มา 

ใช้เพือ่สร้างสสีนัให้กบันติยสารในเครอื ซึง่ปรากฏการณ์นีเ้ป็นการรบักบัเทรนด์
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ใหม่ที่พร้อมจะตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ หรือคนท่ีชื่นชอบและติดตาม

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมทั้งมีความพร้อมท่ีจะใช้มัน โดยจีเอ็มกรุ๊ป 

ได้น�า AR Code มาใช้กับนิตยสารในเครือจีเอ็ม ได้แก่ GM, GM CAR, GM 

WATCH และ GM BIZ ซ่ึงการน�ามาใช้นั้นได้ก้าวไปพร้อมๆ กับการพัฒนา

เว็บไซต์ในเครือ ได้แก่ GMlive.com และ Womanplusmagazine.com ให้

มีความหลากหลายและรองรับไลฟ์สไตล์ส�าหรับคนหนุ่มสาวยุคใหม่  

         ข้อดีเทคโนโลยีล�า้สมัย AR Code
ส�าหรับข้อดีของ AR Code ที่เราเริ่มพบเห็นในสินค้าแบรนด์ดัง และ

คาดว่าจะได้พบเห็นกันมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น มีอยู่หลายประการ เช่น

1. สร้างความตื่นตาตื่นใจ เพราะ AR Code สามารถแสดงเป็นภาพ

เคลื่อนไหวที่เป็น 3 มิติ 

2. เจ้าของแบรนด์สินค้าสามารถน�าเทคโนโลยี AR Code ไปสร้าง

แคมเปญใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 

3. ผู้ใช้ท่ัวไปสามารถดูรายละเอียดของสินค้าได้มากกว่าข้อมูลบน

กระดาษเปล่าๆ

4. ท�าให้ลูกค้าเห็นสินค้าแบบภาพเสมือนจริง ที่ท�าให้มั่นใจได้ว่าเมื่อ

ได้รับสินค้าแล้วจะไม่ผิดหวัง

ดังนั้น AR Code จึงเหมาะกับกลุ่มคนหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ 

ช่ืนชอบเทคโนโลยี ชอบลองสิ่งใหม่ กลุ่มที่ใช้

มือถือสมาร์ตโฟนที่รองรับการใช้งาน หรือมี

ฟังก์ชันที่สามารถสแกน QR Code หรือ AR 

Code ได้ และคนที่เกาะติดการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกลุ่มนี้จะช่วย

เป็นกระบอกเสียงให้เกดิการใช้งานมากยิง่ขึน้ 
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        อนาคตของ AR Code

AR เป็นการน�าเอาโลกเสมือนมาผสานกับโลกจริง ที่จะท�าให้ 

ทุกอย่างง่ายขึ้น และสร้างความสนุกสนานให้มากขึ้น ทั้งด้านการเล่นเกม 

ความบันเทิงต่างๆ นานา รวมไปถึงการท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง การใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ ฯลฯ ลองจินตนาการถึงโลกในอนาคตว่า...ถ้าเราต้องการซื้อ

เฟอร์นิเจอร์ แต่ไม่มีเวลา หรือไม่อยากฝ่ารถติดออกไปเพื่อไปดูที่โชว์รูม

หลายๆ ที ่ซ่ึงต้องตระเวนดูไปเรือ่ยๆ จนกว่าเราจะถกูใจ ว้าว! โซฟาชดุนีล่้ะ 

ถูกใจแล้ว น้องจ๊ะมีสีน�้าเงินไหม? พนักงานขายบอกว่า ที่สาขานี้ไม่มี

สนี�า้เงนิครับ ถ้าพีจ่ะดูของจรงิต้องไปสาขาอืน่ครบั... เหตุการณ์นีท้�าให้เรา

เสียอารมณ์แค่ไหน ที่จะต้องขับรถไปดูโซฟาตัวเป็นๆ ที่สาขาอื่น...

แต่ถ้าใช้ AR Code เราไม่ต้องเสยีเวลากบัสิง่เหล่านีเ้ลยล่ะ สามารถ

ดภูาพเสมอืนจรงิทีม่าจากของจรงิได้ผ่านอนิเทอร์เนต็ จะนัง่ดทูีไ่หนในโลก

นีก้ไ็ด้ ท�าให้ชวีติง่ายขึน้อกีมากแค่ไหน แล้วจะเป็นจรงิหรอืไม่อย่างไร? ใน

อนาคตอันใกล้นี้ เชื่อว่า AR Code จะมีการน�ามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ โดย

ใช้ในเชิงพาณิชย์ ใช้เพื่อความบันเทิง ซึ่งเจ้า AR Code นี้เองที่จะเข้ามา

เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ง่ายขึ้นอีกมากเลยทีเดียว

น้องพุดดิ้งชวนรู้
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6.4 Internet of Things (IoT)...
สัมผัสชีวิตแห่งอนาคต

แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าในยุคที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทุกวันนี้ จะ
ท�าให้ชีวิตของหลายๆ คนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ทั้งในเรื่องของชีวิตประจ�าวันและ
การท�างาน เรียกได้ว่าตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงเลิกงานกลับมาบ้าน ก็ล้วนแต่ได้
ประโยชน์จากการใช้งานอนิเทอร์เน็ตตลอดเวลา ยิง่เมือ่มอีปุกรณ์ทันสมยัรายล้อม
อยู่รอบตัวด้วยแล้ว ก็ยิ่งท�าให้การเชื่อมต่อเข้าโลกแห่งอินเทอร์เน็ตง่ายขึ้นนั่นเอง 
ดูๆ ไปแล้วเหมือนกับการสื่อสารที่เราเคยเห็นกันในภาพยนตร์ไซไฟหรือหนัง 
เขย่าขวัญตื่นเต้นในอนาคตเลยทีเดียว

  จากที่เราเคยรู้จักแค่เสียง และการพูดคุยผ่านสาย
โทรศัพท์ มาวันนี้เราสามารถพูดคุยและรู้จักเห็นหน้า 

ผู้คนได้ทั่วโลกผ่านเครือข่ายไร้สาย ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ในปัจจุบัน ภายใต้ค�าว่า Internet of Things เราจะมา
ดูกันว่ามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันอย่างไร แต่ใบ้ไว้

นิดนึงว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเพื่อนๆ มากทีเดียว
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ค�าว่า Internet of Things หรือ IoT อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆ คนได้ยิน
มาสักพักแล้ว แต่อาจจะยังไม่ทราบว่ามันคืออะไร ทั้งๆ ที่ทุกวันนี้เรามีอุปกรณ์
มากมายทีส่ามารถเช่ือมต่ออนิเทอร์เนต็ได้ ไม่ว่าจะเป็นคอมพวิเตอร์ สมาร์ตโฟน 
แท็บเล็ต ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้จัดเป็น Internet of Things ด้วย
หรือเปล่า และมันมีความส�าคัญอย่างไร?

จริงๆ แล้วค�าว่า Internet of Things นั้นหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่สามารถเช่ือมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ โดยถ้าตัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ
ไอที ท่ีส่วนใหญ่มักจะมีความสามารถในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้ว
ออกไป ก็จะเหลืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ไอที แต่มีความสามารถในการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยการพัฒนาชิ้นส่วนซ่ึงเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการเชื่อม
ต่ออินเทอร์เน็ตให้เล็กลง หรือลดผลกระทบต่อการน�าไปติดต้ังในอุปกรณ์หรือ 
สิ่งของใดๆ ก็ตาม ท�าให้แทบจะบอกได้ว่าเราสามารถแปลงสิ่งของทุกสิ่งในชีวิต
ประจ�าวันของเราให้เชื่อมต่อและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมากมาย

ลองนกึถงึของง่ายๆ อย่างนาฬิกาปลกุท่ีอยูบ่นหวัเตียง ทีส่ามารถเชือ่มต่อ 
กับอินเทอร์เน็ตเพื่อดึงเอาเวลาปลุกท่ีเราต้ังไว้จากสมาร์ตโฟนมาปลุกเราได้  
พร้อมแสดงข้อความต้อนรับ ตารางนัดหมาย และสภาพอากาศของวันนี้ให้ได้
ดูหลังจากที่ตื่นนอนแล้ว ทุกอย่างสามารถดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาทั้งหมด 
หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น ซ่ึงมีความสามารถในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และแจ้งเตือนถึงอาหารในตู้ที่ก�าลังจะหมดอายุ หรือ 
แจ้งเตือนเมื่อของในตู้เย็นน้อยลง เพื่อให้เราไปจ่ายตลาดเพิ่มได้อีกด้วย

 
รถยนต์อาจจะเป็นสิง่ของชิน้แรกๆ ทีเ่ชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็อย่างเป็นรูปธรรม 

มากที่สุด ตั้งแต่ความบันเทิงภายในรถ การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ระบบกันขโมย 
หรือแม้กระทัง่การควบคมุรถผ่านสมาร์ตโฟน ซึง่ปัจจบุนัรถยนต์ทีม่คีวามสามารถ
เช่ือมต่ออนิเทอร์เนต็ได้เร่ิมมใีห้เหน็มากมาย แต่จะเรยีกใช้ฟังก์ชนัการท�างานส่วน



147บทที่ 6 | “ฉลาดใช้ไอซีทียุคใหม่”

ไหนได้บ้างคงต้องแล้วแต่ผูผ้ลติรถยนต์ หรอืออปชนัของอปุกรณ์เสริมทีติ่ดต้ัง
ด้วย… นี่คือแนวโน้มที่ก�าลังจะเกิดขึ้น และตัวอย่างที่มีให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่
พอสมควรแล้วก็คือ พวกบ้านอัจฉริยะต่างๆ ที่ใช้สมาร์ตโฟนสั่งงานปลดล็อก
ประตบู้าน เปิดแอร์ เตรยีมน�า้เยน็ๆ เอาไว้ให้เราหลงัจากทีข่บัรถเข้ามายงัซอย
บ้านด้วยการจับสัญญาณ GPS แล้วส่งสัญญาณไปที่อุปกรณ์ต่างๆ ให้ท�างาน
ตามที่ต้องการ

แน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นความชัดเจนของ 
Internet of Things รวดเร็วนัก แต่จะเห็นความชัดเจน 
มากขึ้นเรื่อยๆ จากอุปกรณ์โดยเฉพาะบรรดาแกตเจ็ต 
ทั้งหลาย ท่ีพยายามพัฒนาให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของ
เราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ แม้ว่าจะมีประโยชน์บ้าง 
หรือดูไร้ประโยชน์บ้าง แต่ก็เป็นแนวโน้มในอนาคตที่ก�าลัง
จะเกิดข้ึน โดยการเกิดขึ้นของ Internet of Things นั้น 
ส่งผลกระทบหลายอย่างมาก ตัง้แต่ระบบการเชือ่มต่อภายในบ้าน 
ที่จ�าเป็นจะต้องใช้ WiFi หรือการเชื่อมต่อไร้สาย ท่ีต้องสามารถ
รองรบัการเชือ่มต่อจากอปุกรณ์ต่างๆ พร้อมกนัได้หลายตัว รวมไป 
ถึงความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ต้องเพิ่มสูงขึ้น หรือการเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยี 3G 
หรือ 4G ที่มีความเร็วสูงอีกด้วย

Internet of Things ก�าลังจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่จะ “เปลี่ยน” 
วิถีชีวิตของมวลมนุษยชาติ ซึ่งก็คงมาพร้อมกับความสะดวกสบายที่
มากข้ึน และเมื่อถึงเวลานั้นคงจะมีเร่ืองราวที่น่าตื่นเต้นและมหัศจรรย์
เหนือความคาดหมายของเราเกิดขึ้นมากมาย…เพ่ือนๆ ทุกคนพร้อมที่จะ 
ก้าวเข้าสู่ยุคของ Internet of Things เหมือนกับพุดน้อยและพุดดิ้งแล้ว 

หรือยัง?      
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Application (แอพพลิเคชัน) : โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการออกแบบให้ท�างาน
หน้าที่เฉพาะเจาะจงโดยตรงผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งมีโปรแกรมให้เลือกหลายๆ 
ประเภท เช่น ประเภทสร้างความบันเทิง การศึกษา สุขภาพ ถ่ายภาพ ฯลฯ

Bluetooth (บลูทูธ) : เป็นระบบสื่อสารของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
รอบข้างแบบ 2 ทาง ผ่านทางคลื่นวิทยุความถี่ไมโครเวฟ 2.45 กิกะเฮิรตซ์ ในระยะใกล้  
5-10 เมตร แทนการใช้สายเคเบลิหรือสายสัญญาณ โดยน�ามาใช้กับคอมพวิเตอร์ โทรศพัท์
มือถือ และอุปกรณ์พกพาแบบต่างๆ เช่น แท็บเล็ต เป็นต้น

Cloud Storage (คลาวด์ สตอเรจ) : แหล่งเก็บข้อมูลบนก้อนเมฆ หรือที่ในอดีตเรียกว่า
เวบ็ฝากไฟล์ ปัจจบุนัเป็นทีน่ยิมใช้ในการเกบ็ข้อมลูมากขึน้ ด้วยข้อดหีลายประการ เช่น ไม่
ต้องกลวัข้อมลูสญูหายหรอืถกูโจรกรรม สามารถก�าหนดให้เป็นแบบส่วนตัวหรือสาธารณะ
ก็ได้ เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Digital Certif icate (ดิจิทัล เซอร์ทิฟิเคท) : ด้วยการเข้ารหัส และลายมือชื่อดิจิทัลใน
การท�าธุรกรรม สามารถรักษาความลับของข้อมูลและรักษาความถูกต้องของข้อมูล โดย
สามารถระบุตัวบุคคลและเพ่ิมระดับความมั่นคงปลอดภัยในการระบุตัวบุคคล เพื่อสร้าง 
ความเช่ือถือ ใบรับรองดิจิทัล (Digital Certif icate) ซึ่งออกโดยองค์กรกลางที่เป็นที่ 
เชื่อถือ เรียกว่า องค์กรรับรองความถูกต้อง (Certif ication Authority) จะถูกน�ามาใช้
ส�าหรับยืนยันในการท�าธุรกรรมออนไลน์

ศัพท์ไซเบอร์น่ารู้

ภาคผนวก
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Digital Signature (ดจิทิลั ซกิเนเจอร์) : เป็นการลงนามอเิลก็ทรอนกิส์ทีส่ามารถใช้ใน
การรบัรองเอกลกัษณ์ของผูส่้งข่าวสารหรอืผูล้งนามเอกสาร และความเป็นไปได้ในการท�า 
ความมัน่ใจว่าเนือ้หาดัง้เดมิของข่าวสารหรอืเอกสาร ทีไ่ด้รบัการส่งไม่มกีารเปลีย่นแปลง 
การลงนามดิจิทัลสามารถส่งได้ง่าย เลียนแบบได้ยาก รวมถึงสามารถประทับตรา 
เวลาได้ทันที ท�าให้มั่นใจว่าข่าวสารที่ลงนามดั้งเดิมนั้นผู้ส่งไม่สามารถปฏิเสธได้

e-Book (อีบุ๊ก) : ย่อมาจากค�าว่า “Electronic Book” (อิเล็กทรอนิกส์บุ๊ก) ซึ่งหมายถึง
ต�ารา วารสาร นติยสาร ทีส่ามารถอ่านบนระบบออนไลน์หรอืดาวน์โหลดได้ผ่านเครอืข่าย
อนิเทอร์เนต็ อาจมรีะบบสบืค้น จดัเกบ็ อ้างองิ รปู เสยีงประกอบ เพือ่ให้ใช้งานได้ง่ายขึน้ 

Fanpage (แฟนเพจ) : หน้าร้านที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆ เช่น 
กิจกรรม ข่าวสาร สินค้าและบริการ ให้กับเพื่อนที่ก�าลังมองคนหรือสนใจในสิ่งนั้นๆ บน
โลกออนไลน์

Fair Usage Policy (แฟร์ ยเูสจ โพลซิ)ี : กฎเกณฑ์การใช้งานอินเทอร์เนต็ผ่านระบบเครอืข่าย 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ กฎเกณฑ์นี้ก�าหนดข้ึนโดยผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีโอกาส 
เข้างานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน

Information Technology (อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี) : เทคโนโลยีที่ใช้จัดการ 
สารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีทีเ่ก่ียวข้องตัง้แต่การรวบรวม การจดัเกบ็ข้อมลู การประมวลผล 
การพิมพ์ การสร้างรายงาน การส่ือสารข้อมูล อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศยังรวมถึง
เทคโนโลยีที่ท�าให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูลอีกด้วย

Internet (อินเทอร์เน็ต) : เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่มีผู้ใช้ทั่วโลก หรือเราอาจจะ
จนิตนาการว่าเป็นใยแมงมมุขนาดใหญ่ทีต่่อเชือ่มถงึกนัทัง้หมด ใครจะอยู่ทีใ่ด มมุใด ในโลก 
กส็ามารถตดิต่อกนัได้ โดยไม่ต้องรูด้้วยซ�า้ว่าคนคนนัน้ทีเ่ราตดิต่อด้วยจะอยูใ่นจดุใดของโลก
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Internet Banking (อินเทอร์เน็ต แบงกิ้ง) : การท�าธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร  
โดยผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เนต็ เช่น การฝากเงนิ ถอนเงนิ โอนเงิน หรือ สอบถามยอดเงิน 
เป็นต้น

Parental Controls (พาเรนทัล คอนโทรล) : เป็นระบบที่ช่วยในการคัดกรองการ
เชือ่มต่อและการเข้าถงึเวบ็ไซต์ของลูกหลานภายในบ้าน ด้วยการตัง้ค่าเนือ้หาเว็บไซต์ 
การใช้งานคอมพวิเตอร์นัน่เอง การก�าหนดเวลาใช้งานระบบให้กบัคนในบ้าน เพือ่การ
ได้รับสือ่และการใช้งานอย่างปลอดภยั โดยไม่ต้องออกไปหาดาวน์โหลดทีไ่หน เพราะมี
ให้ใช้บนวนิโดวส์นัน่เองหรือจะเลอืกโหลดโปรแกรมแบบทีเ่ป็น Third Party มาใช้กไ็ด้

Phablet (แฟบเล็ต) : เป็นค�าที่เกิดจากค�า 2 ค�าคือ ค�าว่า Phone และ Tablet ที่
เป็นการผสมผสานกนัระหว่างโทรศพัท์มอืถือและแทบ็เลต็ โดยค�านยิามทีด่จูะใกล้เคียง 
ทีสุ่ดเวลานีค้อื “มอืถอืลกูผสมกบัแทบ็เลต็” โดยโทรศพัท์มอืถอืประเภทนีจ้ะมจีดุเด่น
คือ มีขนาดหน้าจอขนาดใหญ่และใช้เป็นโทรศัพท์ได้อีกด้วย

Phishing (ฟิชชิ่ง) : เป็นรูปแบบการโกงเพื่อหลอกเอาข้อมูลจากเป้าหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นอีเมล บัญชีธนาคาร ข้อมูลส่วนตัวทั่วไป เพื่อน�าไปใช้ในการยืนยันการท�าธุรกรรม
ออนไลน์ ผู้ไม่หวังดีอาจจะเอาข้อมูลที่มีอยู่น�ามาหลอกล่อ ด้วยการส่งข้อมูลแจ้งข่าว
มาทางอีเมล และแจ้งข้อมูลส่วนตัวบางอย่างให้กับเหยื่อ ด้วยการระบุข้อมูลบางส่วน 
เช่น เลขบัญชีหรือการท�าธุรกรรมบางอย่างได้ถูกต้อง เมื่อเหยื่อหลงเชื่อและส่งข้อมูล
กลับไปให้ ก็จะเกิดความเสียหายได้ทันที

Social Media (โซเชยีล มเีดยี) : คอืสือ่ในสงัคมออนไลน์ทีใ่นปัจจบุนันยิมและมกีาร
ใช้งานสื่อสารแบบ 2 ทาง (Interactive) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง Social Media 
ประเภทต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถเข้ามาแบ่งปันความรู ้ข้อมลู ข่าวสาร
ต่างๆ ให้แก่กนัได้อย่างอสิระและโต้ตอบแสดงความคดิเหน็กนัได้อย่างทนัท่วงท ีท�าให้
ไม่พลาดในทุกการสื่อสาร 
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Social Network (โซเชียล เน็ตเวิร์ก) : เป็นเครือข่ายสังคม (ชุมชนออนไลน์) ใน 
รปูแบบของเวบ็ไซต์ การสร้างเครอืข่ายสงัคม ส�าหรบัผูใ้ช้งานในอนิเทอร์เนต็ เขยีนและ
อธบิายความสนใจและกจิการทีไ่ด้ท�า รวมถงึเชือ่มโยงกบัความสนใจและกิจกรรมของ
ผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย การแชต ส่งข้อความ ส่งอีเมล 
วิดีโอ เพลง อัพโหลดรูป และบล็อก ตัวอย่างเช่น Facebook นั่นเอง

Streaming (สตรีมมิ่ง) : โดยพ้ืนฐานจะถูกน�าไปใช้ในกรณีที่เล่นไฟล์มัลติมีเดีย
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่ต้องมีการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตจนครบไฟล์ 
เนื่องจากการดาวน์โหลดไฟล์มัลติมีเดียนั้นอาจใช้เวลานานเนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ 
ดังนั้น การเล่นไฟล์มัลติมีเดียจากอินเทอร์เน็ตด้วยการ “สตรีมมิ่ง” จะท�าให้สามารถ
แสดงผลข้อมูลได้ก่อนที่ไฟล์ทั้งหมดจะถูกส่งผ่านเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์

USB on the Go (ยูเอสบี ออน เดอะ โก) : มีชื่อย่อว่า USB OTG เป็นอุปกรณ์
ที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ เข้าสู่ Tablet หรือ Smartphone โดยที่ Tablet  
รุน่เก่านัน้ พอร์ตส�าหรบัการเชือ่มต่อจะถกูแยกเป็น 2 พอร์ต คอื Host กับ OTG โดยที่
พอร์ตหนึ่งจะเอาไว้ใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์และอีกพอร์ตหนึ่งจะใช้ส�าหรับต่ออุปกรณ์
เสริม ส่วน Tablet ในปัจจุบันจะรวมพอร์ตเหล่านั้นมาไว้ในพอร์ตเดียว

WebBoard (เว็บบอร์ด) : เป็นโปรแกรมที่ท�าหน้าที่ในลักษณะการเป็นกระดาน
สนทนา หรือเป็นกระดานแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่าน 
สื่อกลางที่เป็นสาธารณะ โดยเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้

WiFi Hotspot (วายฟาย ฮ็อตสปอต) : เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
แบบไร้สายที่เราคุ้นเคยกันดี เพราะมีบริการอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ร้านอาหาร  
ห้างสรรพสนิค้า โดยบางครัง้กเ็ป็นบรกิารแบบ Free WiFi ส�าหรับการดงึดดูลกูค้า รวมถงึ 
การให้บริการโดยคิดค่าใช้จ่ายผ่านระบบสัญญาณ 3G หรือ EDGE บนโทรศัพท์มือถือ 
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SSL Certif icates : หรือเรียกส้ันๆว่า SSL ย่อมาจาก Secure Socket Layer คือ 
เคร่ืองหมายรับรองความมั่นคงปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกหรืออนุมัติโดย CA 
(Certif icate Authority) เครื่องหมายเหล่านี้จะเป็นการรับรองมาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัย SSL ซึ่ง CA เป็นผู้อนุมัติ SSL Certif icate ให้แก่เว็บไซต์ เพื่อยืนยันการม ี
ตวัตนของเจ้าของเวบ็ไซต์และรับรองความมัน่คงปลอดภยัในการเข้ารหสั-ถอดรหสัข้อมลู
ด้วยระบบ SSL ผ่านการเรียกโปรโตคอล https:// ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานใน
การรับส่งข้อมูลส�าคัญ

www.thaicert.or.th : เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลสถิติข่าวสาร และบทความด้าน 
ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ เพื่อแจ้งเตือนและให้ข้อมูลแนะน�าแก่ผู้ใช้งานทั่วไป  
และผู้ดูแลระบบ เป็นศูนย์การประสานงานเพ่ือตอบสนองและจัดการกับเหตุการณ์ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ของไทย และให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อ
หน่วยงานเพื่อด�าเนินการแก้ไขเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งอีกด้วย

www.truehits.net : ระบบให้บรกิารตรวจสอบสถติิการเยีย่มชมเว็บไซต์ จดุมุง่หมายของ
การจัดท�าระบบให้บริการดังกล่าว คือ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีระบบการ
ตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการ
วิเคราะห์ความนิยมในเว็บไซต์ และเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุงการน�าเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นด้วย

www.cleanweb-thailand.com : ชุมชนออนไลน์ใสสะอาด เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวม
ข่าวสารและบทความเกี่ยวกับการกระท�าความผิดทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลของผู้ประกอบการเว็บไซต์และประชาชนในการติดตามความเคลื่อนไหว
ของผู้กระท�าผิด หรืออาชญากรคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการเฝ้าระวังภัย
ต่างๆ ทางออนไลน์ รวมทั้งยังเตือนภัยและเผยแพร่กลโกงต่างๆ ที่ทุกคนควรระมัดระวัง

ตัวช่วยวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ต่างๆ
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ฉลาดรู้โปรแกรมปิดกั้น กลั่นกรอง
และติดตามการใช้งาน
Cyber Patrol : www.cyberpatrol.com
ซอฟต์แวร์ป้องกันความม่ันคงปลอดภัย ที่จะเข้ามาช่วยในการจัดการและดูแลผู ้ใช้
คอมพิวเตอร์ภายในบ้านให้สามารถใช้งานในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างอุ่นใจ ด้วย
การควบคุมและบล็อกเว็บไซต์เสี่ยงและไม่เหมาะสม ช่วยควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์
ของสมาชกิในบ้านและการตรวจเชก็การเข้าเวบ็ไซต์และการก�าหนดเวลา เพือ่ให้การใช้งาน
คอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบและดูแลได้ง่ายขึ้น

Cyber Sentinel from Security Softwares : www.securitysoft.com
ระบบซอฟต์แวร์รกัษาความมัน่คงปลอดภัย ได้รบัการสร้างขึน้ให้มปีระสทิธิภาพและใช้งาน
ง่าย ด้วยการเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและกรองเนื้อหาบนคอมพิวเตอร์และควบคุม 
บันทกึกจิกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ทัง้หมด รวมถึงอเีมล การใช้งานเวบ็และการเข้าถงึเนือ้หา
อนิเทอร์เนต็ โปรแกรมแชตในระบบเครือข่ายและแม้กระทัง่การใช้ซอฟต์แวร์ส�านกังาน เช่น 
Word, Powerpoint และอื่นๆ ทั้งหมดที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยสามารถตั้งค่าจ�ากัดการ
ใช้งานได้ตามต้องการ หรือใช้เป็นเคร่ืองมอืในการตรวจสอบและรายงานการใช้คอมพวิเตอร์
ในบ้านหรือบริษัทได้อีกด้วย

CyberSitter : www.cybersitter.com
ให้บริการเครื่องมือในการป้องกันและกลั่นกรองเนื้อหาในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของ 
สมาชิกภายในบ้าน รวมถึงการก�าหนดเวลาในการใช้งาน การบล็อกเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 
การใช้งานแชตและโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ ป้องกันภัยคุกคามจากการล่อลวงโดยฟิชช่ิง 

หรือมัลแวร์ ให้สมาชิกในบ้านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างอุ่นใจ 
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Cyber Snoop : www.pearlsw.com
ให้บริการซอฟต์แวร์โซลูชั่นส�าหรับตรวจสอบ ควบคุมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ด้วย
การก�าหนดล�าดับความส�าคัญ การกล่ันกรองเว็บไซต์และการเข้าถึง ด้วยการบล็อก
เว็บไซต์ที่มีความเส่ียง ท้ังในบ้านหรือส�านักงาน ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส�าคัญ
จากการโจรกรรม รวมถึงควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ของสมาชิก อีกท้ังก�าหนด 
ควบคุมรายงานการใช้งานให้ได้ทราบอีกด้วย

Global Chalkboard : www.bascom.com
เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการซอฟต์แวร์ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตให้กับห้องสมุดหรือสถานศึกษาและการกลั่นกรองข้อมูล โดยสามารถ
กรองข้อมูลในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการต่อจากโทรศัพท์มือถือหรือ
ผ่าน WiFi จากที่ต่างๆ ก็ตาม พร้อมโซลูชั่น Firewall เต็มรูปแบบในการป้องกันภัย 
คุกคามจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการแจ้งรายงานเมื่อมีการเข้าสู่เครือข่าย 
อีกด้วย

Net Nanny : www.netnanny.com
ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันภัยคุกคามกับเด็กๆ หรือผู้ใช้ภายในบ้าน ให้ห่างจาก
เนื้อหาที่ล่อแหลม ซึ่งมีการกลั่นกรองและปิดกั้นข้อมูลอันเป็นอันตราย ด้วยระบบ
กรองเน้ือหาการเข้าเว็บไซต์ การเตือนผ่านอีเมลกรณีที่เข้าใช้เว็บไซต์ การตรวจเช็ก 
การแชตและเข้าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กและสามารถตั้งค่าค�าค้นหาที่สุ่มเสี่ยง เวลาการ 
ใช้งานและการเล่นเกมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

Safe Surf : www.safesurf.com
ให้บริการโซลูชั่นในการป้องกัน ดูแล และกลั่นกรอง การใช้อินเทอร์เน็ตภายในบ้าน 
ส�านักงานและสถานศึกษา เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการ
ป้องกันการล่อลวงทางอินเทอร์เน็ต การดักจับและการเตือนภัยที่มาจากโลกไซเบอร์ 

ลดความเสี่ยงอันเกิดขึ้นกับสมาชิกภายในบ้าน
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มืออาชีพด้านภัยคุกคามไซเบอร์
 

       หน่วยงาน  เว็บไซต์     ติดต่อ                     ภารกิจ

ศูนย์ประสานการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์
ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) ภายใต้
เอ็ทด้า กระทรวงไอซีที

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ 
ภายใต้เอ็ทด้า กระทรวงไอซีที

http : // www.etda.
or.th

ให้ค�าแนะน�าปรึกษาด้านปัญหา 
ที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าและ 
บริการออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่อง 
การฉ้อโกงเงินออนไลน์ การแก้
ปัญหากับคู ่กรณี และขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มา 
แก้ปัญหา รวมทัง้ให้การช่วยเหลอื
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่าน
ระบบออนไลน์ 

สายด่วนโทร. 1212
อีเมล occ@etda.or.th

ศูนย ์คุ ้มครองผู ้ ใช ้บริการทาง 
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

h t t p s : / / w w w .
thaicert.or.th

http://www.1213.
or.th

โทร. 0-2123-1212 
และสายด่วน 1212 
อีเมล off ice@thai 
cert.or.th, report@
thaicert.or.th

สายด่วนโทร. 1213
อีเมล fcc@bot.or.th

รับแจ้งเหตุภัยคุกคาม รวมทั้ง
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน มหาวิทยาลัย ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต หรือผู้เกี่ยวข้องใน
การตอบสนองและจัดการกับ
เหตุการณ์ความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ

เป็นศูนย์กลางในการด�าเนินงาน
ด้านการคุ ้มครองผู ้ ใช ้บริการ
ทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยง
และความเสียหายที่อาจจะเกิด
ข้ึนจากการใช้บริการ รวมทั้งให้
รู ้เท่าทันการหลอกลวงทางการ
เงินจากกลุ่มมิจฉาชีพ เพ่ือไม่ให ้
ตกเป็นเหยื่อภัยทางการเงินใน 
รูปแบบต่าง ๆ
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    หน่วยงาน  เว็บไซต์     ติดต่อ                    ภารกิจ

กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์
การกระท�าความผดิทางเทคโนโลยี 
กองบั งคั บการสนับสนุนทาง
เทคโนโลยี ส�านักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

http://www.hight-
echcrime.org/

http://www.ocpb.
go.th

โทร. 0-2205-2627
อีเมล team@hight 
echcrime.org

สายด่วนโทร. 1166 
อีเมล consumer@
ocpb.go.th

ให ้องค ์ความรู ้ ในการท�างาน
ของ เจ ้ าหน ้ าที่ ต� า รวจทั่ ว ไป
กับองค์ความรู ้ด ้านเทคโนโลยี 
เพื่อช ่วยสนับสนุนเจ ้าหน ้าที่
ต�ารวจทั่วประเทศในการด�าเนิน
คดีอาชญากรรมที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยี

รับเร่ืองราวร้องทกุข์จากผูบ้ริโภค
ท่ีได ้ รับความเดือดร ้อนหรือ 
เสยีหายอันเน่ืองมาจากการกระท�า 
ของผู ้ประกอบธุรกิจ โดยเน้น
การคุ้มครองมิให้ผู้ประกอบการ
โฆษณาเกินจริง ต้องติดฉลาก
สินค้าอันตรายและสัญญาที่ท�า
กับลูกค้าหากไม่เป็นธรรม สคบ.
ก็มีอ�านาจเข้าไปดูแล
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App FREE! มีประโยชน์

ประเภท คุณสมบัติในการใช้งาน

Alpha Zen เป็นเกมสะกดค�าภาษาองักฤษทีใ่ช้ส�าหรบัฝึกสมองและทักษะค�าภาษาอังกฤษทีใ่ห้ความรู้และ
ความสนุกในรูปแบบของเกมไปพร้อมๆ กัน มีรูปแบบผสมผสานระหว่างเกมต่อจิ๊กซอว์กับ
เกมต่อค�าศัพท์ มีหลากหลายระดับ และเมื่อพิชิตผ่านด่านได้ส�าเร็จ ก็จะได้พบกับค�าอธิบาย
จากศัพท์เหล่านั้น

Bugsy’s Math Quest แอพพลิเคชันคณิตศาสตร์ส�าหรับเด็ก ที่สามารถเล่นสนุกผ่านเกมน่ารักๆ ซึ่งเด็กๆ จะได้ฝึก
การคูณและการหารตัวเลขไปในตัว มีระดับความยากง่ายให้เลือกเล่น ซึ่งผู้ปกครองสามารถ
เลือกระดับให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัยได้

iKnowledge แอพพลิเคชันท่ีรวบรวมค�าถามเกี่ยวกับความรู้รอบตัว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ความสนุกสนานสามารถเล่นได้ทั้งเป็นกลุ่มหรือจะใช้ทดสอบเล่นคนเดียวก็ได้ รวมถึงการ
แชร์ค�าถามไปยังเพื่อนๆ ในสังคมออนไลน์และอีเมลได้อีกด้วย

MyScript Calculator เป็นแอพพลิเคชันเครื่องคิดเลขที่ไม่มีปุ่มกด แต่เป็นเครื่องคิดเลขที่สามารถใช้นิ้วเขียนโจทย์
ตัวเลขลงบนหน้าจอของเครื่อง แทนการกดแป้นตัวเลข โดยสามารถค�านวณได้ต้ังแต่ บวก 
ลบ คูณ หาร ธรรมดา ไปจนถึงถอดรูทและค�านวณแบบมีวงเล็บได้อีกด้วย

Notability แอพพลิเคชันที่ช่วยท�าให้แท็บเล็ตของเรากลายเป็นสมุดโน้ต สามารถใช้เขียนร่างต่างๆ 
บันทึกย่อบทความ สเก็ตช์หรือวาดภาพ โดยเอกสารจะถูกจัดเก็บบนไอคลาวด์ Dropbox 
BOX และ WebDAV และสามารถเรียกดูเอกสารเพ่ือใช้งานได้ตลอดเวลา ท�าให้ไม่จ�าเป็น
ต้องพกสมุดโน้ต

Education = การศึกษา

     ประเภท คุณสมบัติในการใช้งาน

Creatorverse คล้ายกับโปรแกรม Paint ในคอมพิวเตอร์ แต่สามารถสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว หรือใส่
เอฟเฟกต์ต่างๆ ได้ โดยอินเตอร์เฟซการวาดภาพที่ให้ผู้ใช้สามารถวาดภาพหรือระบายสีได้
ตามความต้องการ

Face Fusion เป็นแอพพลิเคชันผสมใบหน้าของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกัน เพียงแค่เราถ่ายรูปเพื่อนหรือตัว
คุณเอง แล้วให้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลของใบหน้าของแต่ละคน ด้วยการสแกนหน้าของ
ทัง้คูแ่ละจดัรปูแบบใบหน้าท่ีเรยีกว่าสนกุและข�าให้ได้ด ูเหมาะส�าหรับเล่นกบัเพ่ือน เอาไปใส่
กับหน้าเพื่อนให้ดูข�าๆ ก็ยังได้

Gube แอพพลิเคชันส�าหรับการค้นหาและคัดกรองวิดีโอส�าหรับเด็ก โดยจะมีแค็ตตาล็อกให้ดูก่อน
จะน�ามาเพื่อกรองเนื้อหาให้เหมาะสม ส�าหรับการชมวิดีโอทั่วไปและการชมผ่าน Youtube

iMadeFace แอพพลิเคชันส�าหรับสร้างคาแรกเตอร์การ์ตูนได้แบบง่ายๆ ด้วยการเลือกรูปหน้าที่ต้องการ 
จากนั้นใส่ทรงผม คิ้ว ตา หู จมูก ปาก และอื่นๆ เติมสีใส่เอฟเฟกต์ตามชอบใจ ใส่กรอบและ
ข้อความ จากนั้นก็น�าไปอวดเพื่อนๆ ได้บน Social Media ตามใจชอบ

Spot The Difference เป็นเกมส�าหรับการจับผิดรูปภาพของทั้ง 2 ฝั่ง โดยหาจุดแตกต่างให้ได้มากท่ีสุดก่อนที่จะ
หมดเวลา คล้ายกบัเกมจับผิดในอดตี แต่จะต่างกนัตรงทีเ่กมนีจ้ะเป็นภาพการ์ตนู สดใส สไตล์ 
ผู้หญิงน่ารักๆ เป็นเกมที่เล่นง่าย สบายตาทั้งสีและกราฟิกของภาพ

Entertainment = บันเทิง



159ภาคผนวก

    ประเภท คุณสมบัติในการใช้งาน

Bitstrips แต่งภาพกึง่การท�าการ์ตนู สามารถสร้างตวัแทนเสมอืนเราข้ึนมาหรือเรียกว่า Avatar ซึง่จะมี
รายละเอียดปลีกย่อยให้เลือกตั้งแต่สีผม สีตา ทรงผม ลักษณะใบหน้า และอื่นๆ ในการบอก
เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ผ่านภาพการ์ตูน

MY LITTLE WORK – 
GARAGE

เกมที่เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ มีตัวละครน่ารักและเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ ด้วยการจ�าลองให้
ผูเ้ล่นเป็นเจ้าของกิจการร้านซ่อมรถ ฝึกสมองจ�าลองเหตกุารณ์ เพ่ือสร้างรายได้ให้กบักจิการ 
ด้วยวิธีการเล่นที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

PAPERAMA เกมทีใ่ช้ในการฝึกทกัษะและสมองได้ดี อยูใ่นลักษณะของเกมพับกระดาษรูปทรงต่างๆ โดยท่ี
ตัวเกมท�าออกมาได้ไม่ยากจนเกินไป เล่นได้ง่ายทุกเพศทุกวัย

PLapp แอพพลิเคชันการจ�าลองเพื่อต่อโมเดลในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดในการประกอบ
ที่พอเหมาะ โดยมีการจัดวางช้ินส่วนต่างๆ เอาไว้ให้เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งปรับแสงสีและ 
แบ็กกราวด์เพื่อประกอบเข้ากับชิ้นส่วนและโมเดลที่สร้างเสร็จแล้วได้อีกด้วย

Ride a Bike เกมท่ีมีการด�าเนินเร่ืองของตัวการ์ตูน 3 ตัว คือ บุรุษไปรษณีย์คุณกระต่าย น้องสุนัขส่ง
หนังสอืพมิพ์ และ คณุหมนีกัส่งนม ในเนือ้เรือ่งของตวัการ์ตนูทัง้ 3 ตวัจะเป็นลกัษณะเดยีวกนั 
คือปั่นจักรยานไปส่งของให้เพื่อนๆ สัตว์ผู้น่ารัก โดยในแต่ละเนื้อเรื่องจะมีการฝึกทักษะของ
เด็กต่างกันออกไป

Kids = เกมส�าหรับเด็ก

    ประเภท คุณสมบัติในการใช้งาน

BeeTalk แอพพลเิคชนัท่ีมาพร้อมฟังก์ชนัการค้นหาเพือ่นและเพิม่เพือ่น ทีม่ใีห้เลอืกจากลงิก์จากรายชือ่ 
ในสมุดโทรศัพท์และเฟซบุ๊ก หรือหากต้องการแอดแบบตัวต่อตัวก็ท�าได้ ด้วยการสแกน  
QR Code, เขย่าเครื่องหาเพื่อน, เสิร์ชจาก BeeTalk ID และมองหาจากพื้นที่ใกล้เคียงโดย
อาศัยการเปิด Location Service ก็ได้เช่นกัน

Facebook แอพพลิเคชนัที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต ท�าให้ผู้ใช้สามารถตดิต่อสื่อสารและร่วม
ท�ากิจกรรมกบัผู้ใช้ Facebook คนอืน่ๆ ด้วยกนัได้ อาท ิโพสต์รูปภาพ, โพสต์คลปิวดิโีอ, เขยีน
บทความหรือบล็อก, แชตคุยกันแบบสดๆ

MOLOME แอพพลิเคชันส�าหรับการถ่ายรูปและแชร์แบบมีสไตล์ ด้วยการแต่งรูปท่ีจะไม่ถูกจ�ากัดการ
แต่งบน Filters อีกต่อไป เพียงกดไปท่ีเจ้านกฮูกที่ช่ือโมโล่ เจ้าโมโล่ก็จะตื่นขึ้นมาและพา
ทุกท่านไปพบกับความสนุกสนาน ใส่ข้อความบนรูปภาพพร้อมตัวอักษรเก๋ๆ กรอบรูปสไตล์
ใหม่หลากหลายแบบ

Tango แอพพลเิคชนัประเภทวดิโีอคอลล์ สือ่สารผ่านระบบโทรศัพท์และส่งข้อความผ่านตวัอกัษรได้ฟรี 
เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3G หรือ WiFi ในการแชท

WeChat เป็นแอพพลิเคชนัส�าหรบัการแชต ท่ีมีลูกเล่นมากมาย สามารถสมคัรเล่นได้หลายทางทัง้ การ
ใช้ชื่อบัญชีของ Facebook และการสมัครผ่าน WeChat ID เป็นต้น

Social Networking = เครือข่ายสังคม



บริการของ สพธอ. งานวิชาการ การให้ค�าปรึกษา

è ด้านนโยบายและการวางแผนเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมทาง
      อิเล็กทรอนิกส์
è ด้านสถิติข้อมูลเชิงลึก ที่เกี่ยวกับการท�าธุรกรรมทาง
 อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
è ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
è	ด้านความมั่นคงปลอดภัย และมาตรฐาน ในการท�าธุรกรรมทาง
 อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการตรวจและพิสูจน์พยานหลักฐาน
      อิเล็กทรอนิกส์
è ด้านระบบบรกิารส�าคัญท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นเก่ียวกบั 
 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
è งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สพธอ. เป็นองค์การมหาชนที่มีภารกิจส�าคัญในการผลักดัน พัฒนา ส่งเสริม 
และสนับสนุนการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ โดยมุ่งสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ และความน่าเช่ือถือ 
ของทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการในการท�าธุรกรรมทางออนไลน์ ด้วยความ
มุ่งมั่นในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่าย 
ความร ่วมมือในการท�างานจากทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ สามารถเป็นท่ีพึ่งด้านการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้กับทุกภาคส่วนได้ ประกอบกับเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวสูง ด้วยทีม 
ผู้บริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่ 
“Secure e – transactions : Opportunities for Thailand”

การยกระดับขีดความสามารถบุคลากร
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อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งทางด้านเทคนิคและหลักสูตรประยุกต์
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