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 เม่ืออินเทอรเน็ตไดกลายมาเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันของพวกเราหลาย ๆ  คน
ทั้งเด็กและผูใหญตางก็ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือประโยชนในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการ
สืบคนขอมูลทุกเร่ืองท่ีอยากรู เชน กูเก้ิล (Google) หรือยาฮู (Yahoo) หรือจะ
เปนการเปดโลกกวางทางสังคมออนไลน เพ่ือเช่ือมโยงผูคนมากมายใหสามารถติดตอกัน
อยางรวดเร็ว เชน เฟซบุค (Facebook) หรือทวิตเตอร (Twitter) หรือแมกระท่ังใช
อินเทอรเน็ตเพ่ือสรางความบันเทิง ความสนุกสนาน และจินตนาการ ดวยแอพพลิเคช่ัน
หรือเกมออนไลน 
 ไมเพียงเทานั้น อินเทอรเน็ตยังเปนโอกาสสําคัญในการสรางชองทาง
คาขายสินคาทางออนไลนใหคนไดมีอาชีพ สวนผูบริโภคก็มีชองทางและตัวเลือกในการ
ชอปปง รัฐบาลยุค (ป 55) ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมเพื่อใหมีการเขาถึงและ
ใชอินเทอรเน็ตอยางทั่วถึง จึงไดสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตดวยสัญญาณไรสาย 
(WiFi) ใหกับประชาชนท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด และจัดหาแท็บเล็ตใหกับเด็ก ๆ 
เพราะตองการใหคนไทยมีโอกาสในการใชเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตไดทัดเทียมกัน 
 ดังนั้น หนังสือเลมนี้จึงตั้งใจทําขึ้นเพื่อใหคนไทยท่ียังไมคุนเคยกับการใช
อินเทอรเน็ตไดรูและเขาใจ เห็นประโยชนและโทษท่ีแฝงมา และมีความมั่นใจท่ีจะ
ใชอินเทอรเน็ตกันมากยิ่งข้ึน โดยจะมีตัวละคร “พุดนอย” ที่จะนําพาทุกทานทอง
ไปในเนื้อหาของหนังสืออยางสนุกสนาน ไดรูเคล็ดลับ และไมตกเปนเหยื่อของภัย
คุกคามในโลกออนไลน 
 อยางไรก็ด ีหวงัเปนอยางย่ิงวา จากความรูของหนังสอืเลมนีท้ี ่สพธอ. ตัง้ใจ
จะถายทอดไปสูผูอาน จะนําไปสูการผลักดันเพ่ือสรางองคความรูเชิงรุกในอนาคตตอไป 

      

สุรางคณา  วายุภาพ
ผูอํานวยการ
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   ÁÒÃÙŒ¨Ñ¡¡ÑºÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμ
พูดถึงอินเทอรเน็ต ใคร ๆ ก็รูจักวาคืออะไร แตเด็ดกวาน้ัน 

วันน้ีพุดนอยมีเร่ืองเลาประวัติความเปนมาของอินเทอรเน็ตมาใหอานกัน
แบบไดสาระ และสนุกสนานครับ

 
           แทบจะพูดไดวาชวีติความเปนอยูของเราเก่ียวของกับการใช
           อินเทอรเน็ตมากขึ้นกวาเม่ือกอนหลายเทาตัว ขอมูลลาสุดจาก 
                 สํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2553 พบวา เฉพาะเมืองไทย      
      เรามีเด็กจนถึงวัยทํางานหรือสูงอายุ ใชอินเทอรเน็ตเปนจํานวน
         สูงข้ึนเมื่อเทียบกับหลายปกอนรวมเปน 13.48 ลานคนเชียวนะ
         (ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจาก www.nso.or.th)

 ถามวากิจกรรมที่ใชบนอินเทอรเน็ตมีอะไรบาง คําตอบก็มีตั้งแตคนหา
ขอมูลการเรียนหรือทํางาน สงงานใหครูหรือเจานาย ติดตอเพื่อนผาน เฟซบุค 
(Facebook), ทวิตเตอร (Twitter) ชอปกระจายตามเว็บไซตขายของ นี่ยังไมได
รวมถึงกลุมคนที่สนใจและรวมตัวกันเปนเว็บเพจเฉพาะดานตาง ๆ แตใครจะรู
บางวา จริง ๆ แลวอินเทอรเน็ตพัฒนาขึ้นมาอยางไร
 
 อินเทอรเน็ตเกิดข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1969 จํางาย ๆ  วาเปน
ปเดียวกับท่ีมนุษยสามารถขึ้นไปเหยียบดวงจันทรนั่นเอง
 
 áÃ¡àÃÔèÁ¹Ñé¹à¢ÒãªŒà¹çμàÇÔÃ�¡·ÕèÁÕª×èÍÇ‹Ò ARP Anet เปนตัวกลาง
สงผานขอมลูเพือ่ใชในทางการทหาร กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ 
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และเช่ือมโยงมหาวิทยาลัยระดับบ๊ิก 4 แหง คือ สแตนดฟอรด (standford), ยูซีแอลเอ 
(UCLA), ยูซี ซานตา บารบารา (UC Santa Barbara) และมหาวิทยาลัยยูทาห 
(Utah) เขาดวยกัน แตแรก ๆ ยังมีปญหาอยู คือถาเครื่องคอมพิวเตอรตัวใดตัว
หน่ึงท่ีเช่ือมตอในระบบหยุดทํางานหรือเสียข้ึนมาละก็ ระบบจะเดินตอไมได 
 Ë¹Öè§»‚μ‹ÍÁÒ ARP Anet ถูกนํามาใชในวงกวางขึ้น ทําใหเขาเร่ิมมีการ
กําหนดรูปแบบการส่ือสารใหเปนแบบอยางเดียวกัน จึงเปนระบบคอมพิวเตอร
ทีม่าทํางานและสามารถเชือ่มโยงพดูคยุ หรอืตดิตอเปนภาษาทีค่อมพวิเตอรเขาใจ 
ซ่ึงเรียกวา เน็ตเวิรก หลังจากน้ันมีเน็ตเวิรกใหม ๆ เกิดข้ึนอีกมาก เชน NFS net อันเปน
เน็ตเวิรกที่ใชในการคนควางานวิจัย หรือ CIX เน็ตเวิรกที่เอื้อประโยชนในการ
คาขาย คนท่ัวไปเลยเร่ิมแหแหนมาเช่ือมคอมพิวเตอรตัวเองเขาสูเน็ตเวิรกกัน ARP Anet 
ในฐานะพ่ีใหญ เลยกําหนดใหคอมพิวเตอรทุกตัวในระบบใชมาตรฐานท่ีเรียกวา  
Transmission Control Protocol/Internet Protocol หรือ TCP/IP 

 TCP/IP ¤×ÍÍÐäÃ ?
 พุดนอยขออธิบายงาย ๆ วา TCP/IP  คือ กฎขอบังคับที่ใชกําหนดวิธี
ในการสงขอมูลขาวสารผานระหวางเครือ่งคอมพิวเตอร ใหระบบคอมพิวเตอรซึง่
มอียูมากมายหลายชนดิ ใชระบบปฏบิตักิารทีแ่ตกตางกันออกไปสามารถสือ่สาร
เขาดวยกันได 
 นัน่เปนเรือ่งทีส่าํคญัมากครบั เพราะอนิเทอรเน็ตไมไดสรางขึน้จากระบบ

คอมพิวเตอรเพียงชนิดเดียว TCP/IP จะ
ทาํใหระบบคอมพวิเตอรทัว่โลกหลายรอยรปู
แบบสามารถสือ่สารรวมกนับนอนิเทอรเนต็
ได และมาตรฐานตัวน้ีก็ยังคงใชอยูจนถึง
ปจจุบัน
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 ¹ÕèáËÅÐ ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμã¹»˜¨¨ØºÑ¹·ÕèàÃÒãªŒ¡Ñ¹  ÁÑ¹¨Ö§¡ÅÒÂà»š¹¡ÒÃÃÇÁμÑÇ
¡Ñ¹¢Í§ NFS net, ARP Anet, CIX áÅÐÃÐººà¹çμàÇÔÃ�¡Í×è¹ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂà¾×èÍ¡ÒÃãªŒ
»ÃÐâÂª¹�·Ñé§¡ÒÃμÔ´μ‹ÍÊ×èÍÊÒÃ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐ¤Œ¹ËÒ¢ŒÍÁÙÅ ¡ÒÃ¤ŒÒ¡ÒÃ¢ÒÂ áÅÐ
¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃà¾×èÍ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ ¡ÒÃ·í  Ò¡Ô¨¡ÃÃÁμ‹Ò§ æ ·ÕèàÃÒáÅÐã¤Ã æ ¡çãªŒªÕÇÔμ
ÍÂÙ‹ã¹ÊÑ§¤ÁÍÍ¹äÅ¹ �äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹ÒÊÑ§¤Áã¹ªÕÇÔμ¨ÃÔ§ä»«ÐáÅŒÇ
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¨Ò¡¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�ÊÙ‹ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμ
สําหรับหัวขอนี้ พุดนอยจะชักชวนพวกเรามาดูเสนทางขอมูล

จากคอมพิวเตอรที่ถูกสงตอไปถึงระบบอินเทอรเน็ต
วาทํางานอยางไรกันนะครับ พูดงายๆ ก็คือ

      
 อินเทอรเน็ตเปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุด  
 ในโลก โดยเปนเน็ตเวิรกที่มีตัวกลางในการถายตอขอมูลเรียกวา 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol หรือเรียก

ส้ัน ๆ  วา TCP/IP และมี Dynamic Host Confi guration Protocol หรือเรียกส้ัน ๆ  
วา DHCP เปนตัวจาย ไอพีแอดเดรส (IP Address) หรือเลขที่อยูไอพ ีเพื่อระบุ
พิกัดเคร่ืองคอมพิวเตอรของเราในเครือขายอินเทอรเน็ต ไอพีแอดเดรสจึงเปนเหมือน
ที่อยูหรือบานเลขที่ของเราบนโลกอินเทอรเน็ต
 IP Address มีลักษณะเปนตัวเลขระบุพิกัดตําแหนง เชน 202.44.202.
222 นัน่คอืหมายเลขประจาํเครือ่งคอมพวิเตอรของเราทีจ่ะปรากฏอยูบนเนต็เวิรก 
อางอิงการมีตัวตนอยูของคอมพิวเตอรที่ใชรับสงขอมูลผานอินเทอรเน็ตน่ันเอง 
มีการจดบันทึกในระบบวาใครใชงาน IP อะไรในวงกวาง ดังนั้น หากทําอะไรท่ีไม
อยากใหใครรูหรือทําอะไรผิด ระวัง IP Address ไปโผลฟองขึ้นมานะครับ ซึ่งก็
หมายความวา ทาํใหเราพอจะรูไดวา ใครน่ังอยูหนาจอคอมพิวเตอรในขณะน้ัน IP 
Address จงึเปนพยานหลักฐานสาํคญัอยางหน่ึงในการแกะรอยผูกระทําความผิด

 แตเลขพวกนีจ้าํยาก และนีเ่องทีเ่ปนขอเสีย คอืไมสามารถสือ่ความหมาย
ใหทราบไดโดยตรง แตไมตองกลัว นอกจากนักคอมพิวเตอรอัจฉริยะจะสราง
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อินเทอรเน็ตใหเราไดใชแลว  เขายังคิดวิธีแปลงตัวเลขยุงยากของ IP Address  
ใหกลายเปนชื่อของเครื่อง ลดความนาปวดหัว ที่เรียกวาการกําหนด ดีเอ็นเอส 
(DNS) หรือ เครื่องบริการชื่อโดเมน (Domain Name Server) ใหดวย
 
 ยกตัวอยางเชน  สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
ชือ่ยอวา ETDA มเีลขพกิดั IP 202.44.202.222 แตตวัเลขดยูาก จาํก็ยาก ถาเปลีย่น
เปนกาํหนดพิกดัแบบ DNS เปนชือ่แทนซะ กส็ามารถเปล่ียนช่ือเคร่ืองใหจาํงายเปน 
etda.or.th ก็จะสื่อความหมาย ทําใหเราจําและรูเจาของ IP ไดชัดเจนข้ึนครับ

 Í‹Ò¹ æ áÅŒÇ¶ŒÒÂÑ§ÁÕ¢ŒÍÊ§ÊÑÂ¡Ñ¹ÍÂÙ‹ §Ñé¹¾Ǿ ¹ŒÍÂÇ‹ÒàÃÒÁÒ Ù́ÃÙ»ÀÒ¾»ÃÐ¡Íº
à¾×èÍ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨§‹ÒÂ æ ¡Ñ¹´Õ¡Ç‹Ò
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Terms of Service 
àªç¤ÊÑ¡¹Ô´...äÁ‹àÊÕÂËÒÂ

กอนใชอินเทอรเน็ต
พุดนอยมีขอแนะนําเล็กๆ สําหรับสิงหอินเทอรเน็ตท่ีชอบเขาไป   
ในเว็บไซตตาง ๆ มาเสนอครับ เคยสังเกตเห็นเจากลองเล็ก ๆ ที่  
เรียกวา เงื่อนไขและกติกาของการใชบริการเว็บไซตของพวกเขา 
หรือวาที่เรียกเปนภาษาอังกฤษวา Terms of Service กันบางไหม

   
 
 ฮั่นแน คุน ๆ แลวใชไหมครับ ไอเจากลองตัวน้ีนี่เปน
สิง่ท่ีไมควรมองขามเลยนะครับ แตเราหลายคนรวมท้ังพดุนอย
เองตอนแรก ๆ ก็มองขามมันไปเหมือนกัน เจากลองเล็ก ๆ นี้
มักจะอยูทาย ๆ เว็บไซตที่เราเขาไปใชงาน มีปุมใหกดยืนยัน
วาเรารับรูเงื่อนไขกติกาของการใชอินเทอรเน็ต
 
 หลายคนมักจะคลิกยอมรับ Terms of Service โดยที่ไมไดอานขอมูล
ยาวยดืในนัน้ซะดวยซาํ เพราะเหน็วาเสยีเวลา อานไปก็ไมไดอะไร วนัน้ีเราคงตอง
ปรบัมุมมองใหมกบัเจาสิง่น้ันซะแลว ถาหากเรารูวา มนัสาํคญัมากถงึข้ันใชกลาว
อางเมือ่ขึน้โรงขึน้ศาลไดเลยทเีดยีว เพราะขอมลูทีอ่ยูในเงือ่นไขการยอมรบัการใช
บริการ โดยทั่วไปจะเปนขอมูลในเรื่องสิทธิทรัพยสินทางปญญา ขอสงวนหรือขอ
จาํกดัความรบัผดิชอบของผูใหบรกิาร โดยขอมลูเหลานีม้คีวามผกูพนัทางกฎหมาย
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 ยกตัวอยางงาย ๆ เชน เว็บไซตนาย ก เปดใหบริการเช่ือมโยงเว็บไซต
อื่น ๆ  มาที่หนาแรกเว็บไซตของเขาได ถาเราตองการเชื่อมโยงเว็บไซตขายสินคา
ของเรากับของนาย ก เราก็ทําการแจงไปที่นาย ก
 
 หากเราอาน Terms of Service ผาน ๆ  กอ็าจไมเหน็ขอแตกตางอะไร แต
ถาเราสนใจในรายละเอียดอีกสักนิด เราจะรูวานาย ก ใหสิทธิเราแคแปะเว็บไซต

ลงิคบนหนาแรกของเขาเทานัน้ แตถาเราไปสุมสีสุ่มหาแปะขายสินคาภายในเว็บไซต
ทุกหนาของนาย ก เลย โดยไมไดขออนุญาตเพิ่ม เราก็อาจจะโดนฟองเอาได

 
 

 ¡®ËÁÒÂäÁ‹ãª‹àÃ×èÍ§ÅŒÍàÅ‹¹ áÅÐàÃÒàÍ§¤§äÁ‹ÍÂÒ¡à»š¹¼ÙŒàÊÕÂà»ÃÕÂºà¾ÕÂ§à¾ÃÒÐ
¤ÇÒÁäÁ‹ãÊ‹ã¨ ¤ÇÒÁà¼ÍàÃÍ ËÃ×Í¤ÇÒÁàÅÔ¹àÅ‹Í ́ Ñ§¹Ñé¹ ¡‹Í¹¨Ð¤ÅÔ¡ÂÍÁÃÑºà§×èÍ¹ä¢ÍÐäÃ 
àÊÕÂàÇÅÒÍ‹Ò¹áÅÐ·í  Ò¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ÊÑ¡¹Ô´ ¤§äÁ‹àÊÕÂàÇÅÒÁÒ¡¹Ñ¡ÍÕ¡μ‹Íä»ãª‹äËÁ¤ÃÑº
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μÑé§áÅÐà¡çºÃÑ¡ÉÒ¾ÒÊàÇÔÃ�´
ÍÂ‹Ò§¤¹ÃÙŒ·Ñ¹...(ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμ)
กอนใชอินเทอรเน็ต มีกฎอีกขอที่ตองใหความสําคัญ

คือการตั้งและเก็บรักษารหัสผาน (password)
พุดนอยมีกลเม็ดเคล็ดลับในการตั้งพาสเวิรดแบบเก ๆ 

แฮกยากหนอย มั่นใจไดมากขึ้นวาขอมูลความลับสวนตัว
ของเรามีการปกปองข้ึนอีกช้ัน...มาบอก

  รู ๆ  กันอยูวาในปจจุบัน การโจรกรรมขอมูลในอินเทอรเน็ตมีมาก 
ขึ้นทุกวัน เพื่อความม่ันใจในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ซึ่งเปนกฎเหล็กดาน
ซีเคียวริต้ี (Security) ของผูใชงานอินเทอรเน็ตอยางพวกเรา เทคนิคการต้ังและเก็บ
รักษารหัสผานใหม่ันคงปลอดภัยจากพวกแฮกเกอรจึงเปนส่ิงท่ีไมอาจมองขาม
 อยางแรกเลยนะครับ รหัสผานตองมีความยาวไมนอยกวา 8 ตัวอักษร 
โดยไมใชคําที่สามารถคนหาไดในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
 เราจะตองเปลีย่นรหสัผานในครัง้แรกทนัททีีไ่ดรบัรหสัผานจากเวบ็ไซตใน
อินเทอรเน็ต รวมทั้งกรณีที่เราตั้งรหัสผานดวยตัวเราเองดวย และเราควรเปล่ียน
รหัสผานทุก 3 เดือน ปองกันเผื่อวาอาจจะมีคนลวงรูและสามารถเขาถึงขอมูล
ของเราได
 รหัสท่ีจะตัง้น้ันตองไมเกีย่วของกับขอมูลสวนตัว ชือ่คนในครอบครัว คน
รูจัก เพ่ือนสนิทในที่ทํางาน ชื่อพระเอกละครท่ีกําลังฮิตท่ีชอบอยางน้ีก็ไมควรใช
 ชื่อคําสั่ง อุปกรณฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software)

คอมพิวเตอร พวกน้ีก็เหมือนเราย่ืนขนมหวานใหบรรดาแฮกเกอร รวมท้ังพวก
คําหรือตัวเลขในลักษณะเรียงลําดับ เชน aaabbb, stuvwxyz, 123321, 123456 

กอนใชอินเทอรเน็ต มีกฎอีกขอที่ตองใหความสําคัญ
คือการตั้งและเก็บรักษารหัสผาน (password)

พุดนอยมีกลเม็ดเคล็ดลับในการตั้งพาสเวิรดแบบเก ๆ
แฮกยากหนอย มั่นใจไดมากขึ้นวาขอมูลความลับสวนตัว

ของเรามีการปกปองขึ้นอีกชั้น...มาบอก
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หรือขึ้นตนหรือตามดวยตัวเลข 0 ถึง 9 เชน 1secret, secret1
 ไมใชตัวสะกดยอนหลัง เชน ADTE เปนการสะกดยอนหลังของ ETDA 
ซึ่งเปนตัวอักษรยอของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
 
 แลวรหสัผานตองตัง้อยางไรละ เพือ่นของพดุนอยแนะนาํมาวา รหสัผาน
ที่ดีสามารถเลือกผสมไดระหวาง ตัวอักษรเล็ก ตัวอักษรใหญ ตัวเลข และอักขระ
พิเศษ (เชน @#$%^&()_+|~-=\`{}[]:“;‘<>/ ) โดยควรเลือกผสมอยางนอย 3 
ประเภทตัวอักษรจากที่กลาวมา เชน MahNoi@69 
 
 รหสัผานจะตองเปนความลบัเฉพาะบคุคล ไมควรเปดเผยใหคนอืน่รู ไม
วาเปนทางอีเมล บอกปากเปลา หรือไปกรอกเอกสารแบบฟอรมสํารวจตาง ๆ 
เพราะเราอาจไมรูเทาทันเว็บไซตเหลานั้น และถูกเขาถึงขอมูลสวนตัวได

 ¡ç¶ŒÒâ¨ÃÃŒÒÂÁÑ¹áÎ¡àÍÒÃÙ»·Õè¾Ǿ ¹ŒÍÂ¶‹ÒÂ¡Ñº¡Ôê¡ä»â¾Êμ�âªÇ�¢Öé¹ÁÒ ËÇÒ¹ã¨
μÑÇ¨ÃÔ§¤§â¡Ã¸ËÃ×Í§Í¹¾Ø´¹ŒÍÂμÒÂàÅÂ!!
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º··Õè 2
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ÊÑ§¤ÁÍÍ¹äÅ¹ �ÊÑ§¤ÁÍÍ¹äÅ¹ �
ã¹ÂØ¤ Ố¨Ô·ÑÅã¹ÂØ¤´Ô¨Ô·ÑÅ

“ “
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μÔ´μ‹Íà¾×èÍ¹§‹ÒÂ æ
´ŒÇÂ¨´ËÁÒÂÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� (e-Mail)

พอมีอินเทอรเน็ตใช อะไร ๆ ก็ดูเหมือนถูกยอลงมาใหอยูแค
หนาจอสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ แถมจากที่ไกลก็ยังดูใกลกัน
นิดเดียวเองนะครับ ดูอยางพุดนอยจะสงจดหมาย

เลาเรื่องที่ไปเที่ยวมาชวงปดเทอมใหเพื่อนที่อยูอเมริกาฟง
ใชแคปลายนิ้วคลิกเทานั้น เพื่อนก็ไดรับทั้งขอความและรูปสวย ๆ

ของพุดนอยแลวละ

 อยางที่พุดนอยบอกนั่นแหละครับ เดี๋ยวนี้จะสงจดหมาย ขอความ หรือ
ขอมูลท้ังไฟลรูป ไฟลเสียงใหกัน ก็ไมตองพึ่งคุณบุรุษไปรษณียแลว เพราะมีอีเมล
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่แคผูสงคลิกปุบ ผูรับก็ไดรับปบ ชวยเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการสื่อสารและยังลดคาใชจายในการสงไดเยอะ
 การเริม่เปดใชงานอเีมลนัน้งายมาก เพยีงแคเขาไปในเวบ็ไซตทีใ่หบรกิาร
ใชงานอีเมล (ฟรี) ซ่ึงปจจุบันมีใหเลือกมากมายตามแตใจจะสรรหา เชน ฮอตเมล 
(hotmail.com), จเีมล (gmail.com) หรือยาฮ ู(yahoo.com) จากนัน้กล็งทะเบยีน 
(Sign Up) เพ่ือขอใชอีเมล โดยการกรอกขอมูลสวนตัว พรอมตั้งชื่ออีเมลท่ีจะใช 
(อยาใหซาํกบัใครนะครบั เพราะถาซาํกจ็ะตองตัง้ใหมจนกวาระบบจะยอมใหผาน) 
และรหัสผาน เทานี้ก็สามารถใชงานอีเมลไดสบาย ๆ 
 อยางของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ก็มีชื่ออีเมลที่ใช
ติดตอวา webmaster@etda.or.th  ไงครับ
 แตนาเศราจริง ๆ  ท่ีความสะดวกเหลาน้ีมาพรอมกับอีเมลขยะ (Junk Mail) 
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จําพวกอีเมลโฆษณาตาง ๆ  ดังน้ัน ผูใชก็ตองคอยลบอยูเสมอ เพ่ือไมใหพ้ืนท่ีการรับ
จดหมายของเราเต็ม 
 เรายงัตองระวงัการคลกิเขาไปอานอเีมลจากคนไมรูจกัดวยนะครบั เพราะ
อาจจะมีไวรัสรายแฝงตัวมาดวยก็ได และเพ่ือความม่ันคงปลอดภัยในการใชงาน 
ควรหม่ันเปล่ียนพาสเวิรดทุก ๆ 3 เดือน หากไมจําเปนก็ไมควรเปดเขาอีเมลจาก
เครือ่งคอมพวิเตอรสาธารณะ เชนในรานอนิเทอรเน็ตคาเฟ เพราะเสีย่งตอการถกู
แฮกขอมูลมาก ๆ เลยละ ที่สําคัญตองไซนเอาต (Sign Out) ทุกครั้งหลังเปดใช
งานอีเมลดวย

 ÍÕ¡àÃ×èÍ§·ÕèÍÂÒ¡½Ò¡äÇé¡ç¤×Í ¡ÒÃãªé¤íÒ¾Ù´·ÕèÊØÀÒ¾ã¹¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅ áÅÐ
ËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃãªŒ¤í  ÒμÅ¡¢º¢Ñ¹ËÃ×Í¤í  Ò¾Ù́ ·Õè·í  ÒãËŒ¤Ố ä»ä Œ́ËÅÒÂ·Ò§ à¾ÃÒÐ¼ÙŒÃÑºÍÒ¨
äÁ‹à¢ŒÒã¨¤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐÍÒÃÁ³�·Õè¼ÙŒÊ‹§μŒÍ§¡ÒÃÊ×èÍ ̈ ¹àÃ×èÍ§ÅŒÍàÅ‹¹àÅç¡ æ ÍÒ¨¡ÅÒÂ
à»š¹àÃ×èÍ§ãËÞ‹ãËŒà«ç§¨Ôμä»àÅÂ¡çä Œ́
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Facebook
ÊÑ§¤ÁÍÍ¹äÅ¹ �ÂÍ´ÎÔμ

วันกอนบังเอิญเจอเพื่อนเกา พุดนอยเลยไดปกหลักน่ังคุยกัน
อยูเปนนานสองนาน ถึงรูวาเพื่อนคนนี้ชอบเที่ยวมาก ไปไหนก็จะ

ถายรูปสถานที่นั้นแลวเอามาแบงปนใหเพื่อน ๆ ในสังคมออนไลนไดชม
เห็นวาไดรับคําชมมากมายท้ังจากคนรูจักและไมรูจัก

ทําเอาเพื่อนยิ้มไมหุบเลย

 สังคมออนไลน (Social Network) นับไดวาเปนจุดนัดพบของคนท่ีมี
ความสนใจในเร่ืองเดียวกันเขามาแบงปนขอมูลและเร่ืองราว ไมวาจะเปนการถายรูป 
ทองเท่ียว ทําอาหาร งานศิลปะ หรือเรื่องอื่น ๆ ก็สามารถมาพูดคุยกันท่ีนี่ไดโดย
ไมตองนดัออกไปนอกบาน เหมอืนยคุหนึง่ทีใ่ครตอใครตองนดักนัไปเจอทีส่ยามฯ
 เพียงแคทําการสมัครเขาเปนสวนหน่ึงของสังคมออนไลนผานเว็บไซต

เฟซบุค (Facebook), ไฮไฟว (Hi5), ทวิตเตอร (Twitter), มายสเปซ (Myspace) 
และอ่ืน ๆ  ตามชอบใจ ก็สามารถรูความเคลื่อนไหวของเพื่อนไดทันทีที่เขาเขามา
โพสตเรือ่งราวลงในน้ัน พดุนอยคนขอมูลเจอวา จากการสํารวจเม่ือเดือนกุมภาพันธ 
2554 พบวาสังคมออนไลนในเฟซบุคมผีูใชงานมาเปนอนัดบัหน่ึงคือ 630 ลานคน
จากท่ัวโลก สวนในประเทศไทยเองมีผูใชงานเฟซบุคถึง 8,400,000 คน คิดเปน
คร่ึงหนึง่ของผูใชงานอินเทอรเนต็ในประเทศไทย เยอะจนนาตกใจใชไหมละครบั 
 แตทีเ่ฟซบุคไดรบัความนยิมลนหลามขนาดน้ีกน็าจะมาจากการท่ีใหผูใช
สามารถโพสตทัง้ขอความยาว ๆ  และรปู หรอืแมแตคลปิวดิโีอลงไปไดนัน่เอง แถม
เรายังเช็คอิน (check in) ระบุสถานที่ที่ตนเองอยูใหเพื่อน ๆ  รู หรือจะชวนเพ่ือน
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มาเลนเกมและทํากิจกรรมรวมกันก็ยังได ซึ่งก็ตองชื่นชมความคิดสรางสรรคดีๆ 
ของมารก เอลเลียต ซักเกอรเบิรก (Mark Elliot Zuckerberg) ผูทําคลอดเฟซบุค

ออกมาเมือ่ป ค.ศ. 2004 ทีเ่บ้ืองตนเขามแีนวคิดทีจ่ะจัดทาํเปนเว็บไซตเพือ่รวบรวม
รายชื่อและภาพถายของนักศึกษาเทานั้น ใครจะเชื่อละวาสุดทายจะกลายเปน
เว็บท่ีฮิตกระจายขนาดน้ี

 ·Ñé§ËÁ´¹Õé·í  ÒãËŒ¾Ǿ ¹ŒÍÂËÒÂÊ§ÊÑÂáÅŒÇÅ‹Ð¤ÃÑºÇ‹Ò ·í  ÒäÁà¿«ºØ�¤¶Ö§ä Œ́¤ÃÍ§ã¨
¤¹·ÑèÇâÅ¡ä´ŒàÂÍÐÁÒ¡ áμ‹·ÕèÂÑ§à»š¹¤í  Ò¶ÒÁÍÂÙ‹¡ç¤×ÍàÃ×èÍ§¼Ñ¡¢Í§¾Ǿ ¹ŒÍÂ·Õè»ÅÙ¡äÇŒã¹
à¡Áã¹à¿«ºØ�¤¹‹ÐÊÔ ËÒÂ»ÃÐ¨í  ÒàÅÂ äÁ‹ÃÙŒÇ‹Òä»ÍÂÙ‹äË¹ÊÔ¹‹Ò !

Mark Zuckerberg



26   ©ÅÒ´ÃÙŒà¹çμ©ÅÒ´ÃÙŒà¹çμ

Twitter 
ÊÑé¹ §‹ÒÂ ä Œ́ÃÑºàÃçÇ

 
นอกจากเฟซบุค (Facebook) แลว ก็เห็นจะมีทวิตเตอร (Twitter)

นี่แหละครับที่เปนอีกหนึ่งสังคมออนไลน ที่พุดนอยเห็นวา
ไดรับการตอบรับจากผูใชอินเทอรเน็ตจํานวนไมนอยทีเดียว

โดยปจจุบันมีผูใชงานจากท่ัวโลกเปนจํานวนกวา 175 ลานคนเลยละ

 ทวิตเตอรกอตั้งมาต้ังแตป ค.ศ. 2006 โดยชวงแรกสามารถโพสตได
เพียงขอความส้ัน ๆ หรือในภาษาชาวทวิตเตอรจะเรียกวาเปนการทวีต (tweet) 
ขอความใหเพือ่น ๆ  ไดอานและตดิตามความเคลือ่นไหวของผูทวตี เชน “พดุนอย
กาํลงัจะไปเท่ียว” “แกงสมผกัรวมใสกุงกบัปลาทอดกระเทียมพริกไทย...อาหารเย็น
วันนี้” หรือ “พรุงนี้มีปารตี้ที่บาน พุดนอยเชิญเพื่อน ๆ ทุกคนดวยนะครับ” ซึ่งก็
สะดวกดีสําหรับการติดตอสื่อสารแบบไมเปนทางการกับเพื่อน ๆ  เพื่อใหเพื่อน ๆ  
ทราบวาขณะนี้เรากําลังอยูที่ไหน ทําอะไร เปนอยางไร
 ในชวงเวลาทีก่าํลังจะมีการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรฐัอเมรกิาในป 2008 
โอบามากใ็ชทวติเตอรนีแ่หละเปนชองทางหนึง่ในการหาเสยีง ซึง่สรางความฮอืฮา
และความไดเปรียบคูแขงที่ยังคงใชวิธีหาเสียงแบบเดิม ๆ อยู เพราะน่ีคือยุคแหง
ดิจิทัลครองเมือง
 ความสนุกของทวิตเตอรนั้นอยูที่เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ของคนอื่น ๆ ไดดวย โดยผูที่เราติดตามความเคล่ือนไหวจะเรียกวา ฟอลโลวิง 
(Following) และผูทีต่ดิตามความเคลือ่นไหวของเราเรยีกวา  ฟอลโลเวอรส (Fol-
lowers)  ซึ่งจะแสดงใหเห็นในหนาแรกของสมาชิก
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 นอกจากการติดตามอานทวีตของคนอื่นแลว เรายังสามารถรีทวีต (Re-
tweet) หรือสงตอขอความน้ันไปยังเพ่ือนคนอ่ืน ๆ โดยสามารถเพ่ิมความเห็นสวนตัว
ตอทายขอความของเจาของทวีตไดดวย การติดตามอานทวีตของคนอื่น ๆ นี่
แหละครับเปนแหลงขาวสารช้ันดีเลย อยางตอนน้ีพุดนอยก็กลายเปนฟอลโลเวอรส
ประจําของนิชคุณ กาละแมร และวูดดี้ เรียบรอยแลว
 
 »̃¨ Ø̈ºÑ¹·ÇÔμàμÍÃ�ä Œ́ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§ÅÙ¡àÅ‹¹ÁÒ¡¢Öé¹ Ñ́§¹Ñé¹ ¹Í¡¨Ò¡
¡ÒÃ·ÇÕμ¢ŒÍ¤ÇÒÁÊÑé¹ æ ¨í  Ò¡Ñ´μÑÇÍÑ¡ÉÃäÁ‹à¡Ô¹ 140 μÑÇÍÑ¡ÉÃáÅŒÇ àÃÒÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶
â¾Êμ�ÃÙ»ÀÒ¾âªÇ�¡Ñ¹ä´ŒÍÕ¡ Œ́ÇÂ ¹‹ÒÊ¹Ø¡ãª‹äËÁÅ‹Ð¤ÃÑº
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Line app
áÍ¾¾ÅÔà¤ªÑè¹à¾×èÍ¹ÃÑ¡¹Ñ¡ÍÍ¹äÅ¹ �

หลังจากเห็นใครตอใครคุยกันอยางออกรสผานแอพพลิเคช่ัน
บนมือถือที่มีชื่อเก ๆ วาวอตแอพ (What App) แลว ทําให
พุดนอยรูสึกวาการสื่อสารเดี๋ยวนี้ชางสะดวกสบายเหลือเกิน

เลยอยากนําเสนออีกหนึ่งแอพพลิเคชั่นท่ีมีชื่อวา
ไลนแอพ (Line App)

ซึ่งเปนคูแขงฝมือพอฟดพอเหวี่ยงกับวอตแอพเลยละครับ

 ไลนแอพเปนแอพพลิเคชั่นสายพันธุที่สงตรงมาจากญ่ีปุน และอยางท่ี
บอกไปครับวาเปนคูแขงฝมอืสสูกีบัวอตแอพ เพราะฉะน้ันความสามารถของไลน
แอพจึงไมแตกตางจากวอตแอพสักเทาไร นั่นคือ สามารถพิมพขอความโตตอบ
กับเพื่อน ๆ  ได โดยการใชหมายเลขโทรศัพทในการเพิ่มชื่อผูติดตอผานไลนแอพ
 แตทีม่ากกวานัน้คอื ดเูหมือนวาไลนแอพจะมีลกูเลนท่ีเปนพนัธุผสมจาก
สุดยอดโปรแกรมแชตบันลือโลกอยางเอ็มเอสเอ็น (MSN) เพิ่มเขาไปดวย น่ันคือ
เราสามารถใสรูปโปรไฟล แสดงใหเพื่อน ๆ ที่กําลังคุยกับเราอยูเห็นได และยัง
สามารถคุยฟงเสียงกันไดจริงผานแอพพลิเคช่ันตัวนี้ โดยไม
ตองเสียคาโทรศัพทโทร.ออกอีกดวย (แตตองเสียคาบริการ
อินเทอรเน็ตเลนไลนแอพใหกับผูใหบริการเครือขายมือถือนะครับ)
 เปนอยางไรบางครบั ความสามารถอันนาทึง่ของไลน
แอพ ดนูาสนใจมาก ๆ  เลยใชไหมละครบั แตทีน่าต่ืนเตนมาก
ไปกวานัน้กค็อื ตอนน้ีไลนแอพเขาพัฒนาไปถึงขัน้ปลอยเวอรชนัวนิโดว (Window) 



©ÅÒ´ÃÙŒà¹çμ  ©ÅÒ´ÃÙŒà¹çμ  29    

และแมค (Mac) ออกมาใหใชงาน ตอไปเราก็สามารถใชคอมพิวเตอรแชทกับมือ
ถือผานแอพพลิเคชั่นตัวนี้ได  เพียงแคสมัครผานทางมือถือในระบบแอนดรอยด
โอเอส (Android OS) หรือแอปเปลไอโอเอส (Apple iOS) โดยใชอีเมลในการ
สมัครกอน เรียกวาสรางความสะดวกสบายและงายตอการติดตอกันแบบ 360 
องศาไปเลย
 
 ¶ŒÒã¤ÃÊ¹ã¨¨ÐÅÍ§´ÒÇ¹�âËÅ´áÍ¾¾ÅÔà¤ªÑè¹μÑÇ¹ÕéÁÒãªŒ§Ò¹·Ñé§ã¹Á×Í¶×ÍáÅÐ
¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�¡çä Œ́¹Ð¤ÃÑº à¾ÃÒÐ¡ÒÃ´ÒÇ¹�âËÅ´áÅÐμÔ´μÑé§ ÃÇÁ¶Ö§ÊÁÑ¤Ã¢ÍãªŒ§Ò¹
¡çÊÒÁÒÃ¶·í  Òä Œ́äÁ‹ÂÒ¡àÅÂ à¾×èÍ¹ æ ¢Í§¾Ø´¹ŒÍÂ¡çãªŒ¡Ñ¹ËÅÒÂ¤¹ ̈ ÐÇ‹Òä»¾Ø´¹ŒÍÂ
¢Íä»ÊÁÑ¤ÃãªŒ§Ò¹äÅ¹ �áÍ¾¡‹Í¹ Ṍ¡Ç‹Ò¹Ð¤ÃÑº ̈ Ðä Œ́äÁ‹¾ÅÒ´¡ÒÃμỐ μ‹Í¡Ñºà¾×èÍ¹·Ø¡
·Õè·Ø¡àÇÅÒ
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á Œ̈§à¡Ô´ áº‹§¤ÅÔ»ãËŒ´Ùä Œ́·Õè¹Õè
www.youtube.com

เสียดายมากเลยที่เมื่อคืนเผลอหลับ เลยพลาดดูละครตอนจบซะน่ี
แตโชคดีที่พุดนอยอยูในยุคดิจิทัล ก็เลยเปดดูยอนหลังได

ทางอินเทอรเน็ต และเว็บไซตที่พุดนอยคิดวาจะเขาไปดูละครยอนหลัง
ไดเปนอันดับตน ๆ ก็คือยูทูป (Youtube) เพราะเปนแหลงรวม
ทั้งละครยอนหลัง รายการทีวี มิวสิกวิดีโอ คลิปสอนเลนดนตรี
สอนประดิษฐส่ิงของ และรวมการแสดงแปลก ๆ ไวมากมายมหาศาล

 นาทีนี้หากพูดถึงยูทูป พุดนอยคิดวานอยคนนักท่ีเลนอินเทอรเน็ตแลว
จะไมรูจัก เพราะยูทูปไดกลายเปนศูนยรวมความบันเทิง ที่ไมวาใครก็สามารถ
เขามาอัพโหลดและแลกเปล่ียนคลิปวิดีโอตาง ๆ กันไดโดยไมตองเสียคาบริการ
ใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแคสมัครเปนสมาชิกเว็บไซตก็สามารถเปนเจาของพื้นท่ีในการ
อัพโหลดคลิปวิดีโอตาง ๆ ขึ้นเว็บไซตไดแลวละ
 วิดีโอในยูทูปสามารถดูไดโดยการติดต้ังซอฟตแวรแฟลชบนเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือจะดูผานมือถือโดยการติดตั้งแอพพลิเคช่ันก็ได หลายคร้ังจะ
เห็นวานอกจากเราจะดูคลิปวิดีโอผานเว็บไซตยูทูปโดยตรงแลว ยังอาจพบลิงค
คลปิวดิโีอนาสนใจในยูทปูตามเว็บไซตตาง ๆ  ทีน่กัทองเว็บบางคนนําลงิคไปแปะ
ไวบนบล็อก (Blog) หรือเว็บบอรด (Webboard) ดวย แถมหากใครอยากจะเก็บ
ไฟลคลปิวดิโีอจากยทูปูไวในเครือ่งคอมพวิเตอรของตนเอง กส็ามารถดาวนโหลด
โดยใชซอฟตแวรเฉพาะ หรือจะดาวนโหลดผานเว็บไซตบางเว็บไซตก็ไดงายมาก
 คลิปวิดีโอที่เผยแพรอยูสวนใหญจะมีความยาวประมาณ 1-10 นาที ซึ่ง
คลิปไหนใช ! คลิปไหนโดน ! มีคนเขาชมจํานวนเทาไร สามารถดูไดจากสถิติผู
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คลิกเขาชมซึ่งแสดงอยูบนหนาเว็บไดเลย
 ในแตละวันยอดการคลิกเขาชมยูทูปทะลุหลัก 100 ลานคร้ัง แตละเดือนมีผู
อพัโหลดวดิโีอขึน้เวบ็ไซตกวา 65,000 เรือ่ง หลายคนใชประโยชนจากยูทปูในการ
โฆษณาสินคา บางคร้ังก็แจงเกิดใหตัวเอง อยางไอดอลหนุมหนาใส จัสติน บีเบอรน่ันไง
 ในเมืองไทยเรายูทูปถือไดวาเปนเว็บไซตยอดนิยมท่ีมาแรงเปนอันดับ 4 
รองจากกูเกิลของไทย (Google.co.th), เฟซบุค (Facebook) และกูเกิลของ
สหรัฐอเมริกา (Google.com) เลยทีเดียวเชียวครับ เพราะฉะน้ันลองมาสืบสาว
ประวัติการถือกําเนิดของยูทูปกันสักหนอยดีกวา
 ยูทูปกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ ค.ศ. 2005 โดยแชด เฮอรลีย 
(Chad Hurley), สตีฟ เชง (Steve Chen) และ ยาวีด คาริม (Jawed Karim) 
อดีตพนักงานบริษัทเพยพอล (Paypal) จากการปฏิบัติงานของ 3 องคกรรวมกัน 
ไดแก เพยพอล (Paypal), ซาน บรูโน (San Bruno) และอะโดบี แฟลช (Adobe Flash)
 ปจจุบันกูเกิลไดตกลงใจเขาซ้ือกิจการยูทูปดวยมูลคามหาศาล โดยยังคงให
สทิธิก์ารดําเนนิงานตามนโยบายแกยทูปูอยางอสิระ ซึง่นโยบายหน่ึง ทีพ่ดุนอยเหน็
ดวยมาก ๆ ก็คือ การไมใหอัพโหลดคลิปที่มีภาพโปเปลือย เสนอเรื่องราวรุนแรง 
และคลิปท่ีมีลิขสิทธิ์ นอกจากเจาของลิขสิทธิ์อัพโหลดเอง 
 
 «Öè§ËÒ¡¾ºàËç¹¤ÅÔ»äÁ‹́ ÕÅÑ¡É³Ð Ñ́§¡Å‹ÒÇÅÐ¡ç ¤ÇÃª‹ÇÂ¡Ñ¹á̈ Œ§Åºà¾×èÍãËŒÂÙ·Ù»
¡ÅÒÂà»š¹Ê×èÍ·ÕèÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§»ÅÍ´ÀÑÂÊí  ÒËÃÑº¼ÙŒãªŒÍÂ‹Ò§àÃÒ æ μÅÍ´
ä»¹Ð¤ÃÑº 
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ÁÒÃÂÒ·ÊÑ§¤ÁÍÍ¹äÅ¹ �
        เพื่อน ๆ คงเห็นดวยเหมือนกับพุดนอยใชไหมวา 

ชุมชนออนไลนถือเปนอีกชุมชนสาธารณะท่ีมีคนใชบริการ
ไมนอยกวาบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ที่ใชแบบดี ๆ ก็มีเยอะ เปนเวทีของ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและหลากหลาย
แตเด๋ียวนี้ไมรูทําไม มักมีการใชเวทีอินเทอรเน็ตพูดกันแรง บางครั้งก็

มุงเนนเพื่อสรางความแตกแยก บางก็หยาบคาย
บางก็ใสรายปายสีหรือติฉินนินทา

มารยาทบนเน็ตเปนอยางไร...อยูที่เราทุกคนครับ
 
 ถาไมอยากใหโลกออนไลนปนปวน พดุนอยวาเราควรจะมาทําความเขาใจ
ถึงมารยาทในการใชอินเทอรเน็ตกันดีกวา เพื่อทําใหสังคมออนไลนเปนสังคมที่
นาอยูไมนอยไปกวาสังคมในชีวิตจริง  
 
 เริ่มตนในฐานะเราท่ีเปน “ผูใช” เราควรใชบัญชีชื่อและรหัสผานของตัว
เองเทานั้น อยาลืมเก็บรักษารหัสผานของตนเองใหดีเสียดวยละ และไมใชหรือ
แอบถอดรหัสผานของคนอื่นมาใชอยางเด็ดขาด
 พุดนอยชอบประโยคหน่ึงท่ีเขาบอกวา “เปล่ียนจากแยง เปนแบงกัน” 

เรื่องการใชอินเทอรเน็ตก็เหมือนกัน เราควรแบงปน
พื้นที่อินเทอรเน็ตใหกับผูใชคนอื่นดวย โดยวางแผน
การใชงานลวงหนา เลอืกถายโอนขอมลูและโปรแกรม
เฉพาะท่ีจาํเปน จะชวยประหยัดพลงังานและประหยัด
เวลาไดเยอะเลย 
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 เพื่อความสบายใจ ไมตองกลัวโดนโจรกรรมขอมูลสวนตัว กอนเขาใช
บริการของเว็บไซตเราควรอานกฎ ระเบียบ ขอควรระวังในเว็บไซตนั้น ๆ กอน 
รวมถงึควรเคารพสทิธขิอมลูของแหลงทีเ่ผยแพร ถอืเปนมารยาทอยางยิง่นะครบั 
ที่ควรมีการอางอิงถึงแหลงขอมูล ไมแอบอางผลงานคนอ่ืนมาเปนของตัว รวมถึง
ไมเผยแพรขอมูลสวนตัวคนอื่นกอนไดรับอนุญาต
 เวลาโตตอบกับใครทางอินเทอรเน็ตควรใชภาษาสุภาพ กะทัดรัด เขาใจงาย 
ไมสอไปในทางดูถูก เสียดสี เหยียดหยาม หรือใสรายใหเขาไดรับความเดือดรอน 
แลวไอประเภทจดหมายลูกโซนั่นนะ  เลิกสงเหอะ ถึงคนที่สงใหจะเปนเพ่ือนของ
เราก็ตาม เพราะมันหลอกลวงและนารําคาญ เดี๋ยวเพ่ือนจะเปล่ียนจากมิตรมา
เปนศัตรูกับเราซะอยางนั้น
 
 

 สวนถาเราอยูในฐานะท่ีเปน “ผูเผยแพรขอมลู” ลงบนอินเทอรเนต็ อยาง
แรกเลยคือ เราตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูล แหลงทีม่า และระบุใหชดัเจน
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วาเปนโฆษณา ขาวลือ ความจริง หรือความคิดเห็น เพื่อปองกันการสับสน จําได
มัย้ ขาวลือเรือ่งโลกแตกทีท่าํใหเครยีดกนัไปทัง้เมอืง พดุนอยวาขอใหเปลีย่นมาสง
ขอมูลท่ีเปนประโยชนในทางสรางสรรคกันดีกวาครับ
 อีกเรื่องที่สําคัญคือ ควรตรวจสอบขอมูลของเรากอนสงวาปลอดไวรัส 
ไมมีโปรแกรมที่จะสรางความเสียหายสงเขาสูระบบอินเทอรเน็ต  ภาษาที่ใชก็
ควรเปนภาษาสุภาพ และเพื่อประหยัดเวลาในการดึงหรือดาวนโหลดขอมูล 
เราควรทําการยอขนาดภาพหรือขอมูลขนาดใหญใหเปนขนาดเหมาะสมที่จะลง
ในอินเทอรเน็ตเสียกอนก็ยิ่งดี

 ÁÒÃÂÒ·§‹ÒÂ æ à¾ÕÂ§à·‹Ò¹Õé  àÃÒ¡ç̈ Ðà»š¹Ë¹Öè§ã¹μÑÇÍÂ‹Ò§¼ÙŒãªŒ§Ò¹ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμ
·Õè́ Õ áÅÐàÁ×èÍ·Ø¡¤¹·í  Ò ṌáÅŒÇ ¤§äÁ‹ÂÒ¡·Õè̈ ÐÁÕÊÑ§¤ÁÍÍ¹äÅ¹�·ÕèÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊØ¢ãËŒ¾Ç¡àÃÒ
·Ø¡¤ÃÑé§àÁ×èÍ¹Ñè§ÍÂÙ‹Ë¹ŒÒ¨Í¹Ð¤ÃÑº
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ÃÙŒäËÁÇ‹Ò¸ØÃ¡ÃÃÁ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�
¤×ÍÍÐäÃ...?

 
กอนอื่นพุดนอยขอเกริ่นสักนิดนะครับวา

ปจจุบันการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดเขามามีบทบาท
ในการใชชีวิตของเรามากข้ึน แตเอาเขาจริง ลองไปถามคนท่ัวไปวา 
“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวาอะไร ตางจากคําวา 

“ธุรกรรม” เฉย ๆ ยังไง เชื่อวาหลายคนคงสายหัว 
มึน ๆ กับคําถามของเราก็ได 

 บทน้ีพุดนอยมีคําศัพทมาเสนอใหรูจักกันกอนนะครับวา...
 “¸ØÃ¡ÃÃÁ” หรือที่ภาษาอังกฤษคือ ทรานเซคช่ัน (Transaction) งาย ๆ  
คือ การกระทําที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง โดยเฉพาะ
ทางดานธุรกิจและการเงิน เชน การฝากหรือโอนเงิน การจายคาสินคาบริการตาง ๆ 
 แตถาเมือ่ไหรกต็ามนะครบั ทีม่กีารใชเครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิสบางอยาง
เขามาเปนส่ือในการคาขาย เชน ใชโทรศัพท สงแฟกซ สงอีเมล ถึงจะไมตลอดท้ัง
กระบวนการ เพียงแคใหมีสวนหนึ่งสวนใดของข้ันตอนการคาหรือการติดตอที่ใช
สือ่อเิลก็ทรอนิกสพวกน้ี เชน ใชอเีมลในข้ันตอนการส่ังซือ้สนิคาเพียงขัน้ตอนเดียว 
แตขั้นตอนอื่น ๆ เชน การออกใบเสร็จ การสงของ การจัดสต็อก ฯลฯ ไมไดใช
ระบบอิเล็กทรอนิกส ก็เรียกไดวาเปนการทํา “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” เหมือนกัน 
 กเ็หมอืนทีธ่นาคารไดใหเราใช ATM กดเงินสดจากตูเขามาตงุอยูในกระเปา
ของเราอยางงาย ๆ  โดยไมตองไปธนาคาร ก็ใชธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสที่เรา
ใชกันจนเคยชินในชีวิตประจําวันนั่นเอง
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 ไหนมาลองดูกันสิวา จากลิสตการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสที่เรา
ทํากันที่ไหนก็ได ใชเมื่อไหรก็ไดพวกนี้ เพื่ีอน ๆ  เคยใชบริการอะไรกันมาแลวบาง
 ขอใบอนุญาตจดทะเบียนการคาทางออนไลน ขอใบรับรองการขนสง
สินคาทางศุลกากร การขึ้นทะเบียนตาง ๆ ผานออนไลน การรับรองสิทธิ์พวกน้ี
เรียกวา  e-Certifi cate
 ซ้ือ-ขายสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต  หรือท่ีเราเคยไดยินวาเปน e-Trading 
and Service หมายความรวมถึง e-Commerce ที่เราจะพูดถึงในหัวขอถัดไป
 เตมิเงนิมอืถอืออนไลน เตมิเงนิเกมออนไลน หรอืวาโอนเงินออนไลน อนั
นี้เรียกวา e-Payment ครับ
 บนัทกึประวัตอิาการเจ็บปวย การสัง่ยาของแพทยเวลาเราไปโรงพยาบาล 
ทาํเปนเวชระเบียนผูปวย ซึง่เดีย๋วน้ีเขาไมไดจดัเก็บลงบนกระดาษแลวนะ แตใชวธิี
ถายภาพลงในไมโครฟลม (Microfi lm) หรือสแกน (Scan) เก็บไวในคอมพิวเตอร 
ซดี ีเทป หรอืรปูแบบทางอิเลก็ทรอนิกสไฮเทคอ่ืน ๆ   เรยีกวา e-Medical Record
 อัพโหลด-ดาวนโหลดรายงานของราชการทางออนไลน เชน แบบฟอรม
ขอวีซา ย่ืนชําระภาษีเงินไดผานอินเทอรเน็ต พวกน้ีจัดอยูในประเภท e-Reporting 
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 ขอดขีองการท่ีพวกบริษทัฯ ตางๆ เปดใหลกูคาทาํธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส
กับเขาคืออะไร 
 จริง ๆ มีเหตุผลเยอะเลยครับ ไมวาจะชวยใหไดเปรียบในการแขงขัน 
ลดคาใชจาย เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว สามารถดําเนินการไดโดยไมจํากัดเวลา
และสถานท่ี ที่ยิ่งกวาสําคัญคือ เดี๋ยวนี้อะไรที่เกี่ยวกับ e หรือดิจิทัลพวกน้ีนะ จะ
ทําใหบริษัทดูทันสมัย ภาพลักษณดี ลูกคาก็ประทับใจ
 

 à»š¹ä§¤ÃÑº ¾Í¨ÐáÂ¡ÍÍ¡áÅŒÇãª‹äËÁ Ç‹Ò “¸ØÃ¡ÃÃÁ” 
¡Ñº “ Ø̧Ã¡ÃÃÁ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�” μ‹Ò§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ º·Ë¹ŒÒ
àÃÒ¨ÐÁÒ Ù́¡Ñ¹Ç‹Ò e-Commerce ¤×ÍÍÐäÃ áÅŒÇÁÑ¹ÁÕº·ºÒ·
ã¹ªÕÇÔμ¢Í§àÃÒÁÒ¡á¤‹äË¹
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e-Commerce á¤‹»ÅÒÂ¹ÔéÇ¤ÅÔ¡...
¡çªŒÍ»»�œ§ä´ŒáÅŒÇ

รูบางไหมครับวาการซื้อขายสินคาทางอินเทอรเน็ต
เปนเรื่องงาย เคยไดยินใชไหมครับที่เขาเรียกวา 

e-Commerce

 
 กอนอื่นพุดนอยขอพูดถึง e-Commerce (ÍÕ¤ÍÁàÁÔÃ�«) หรือ พาณิชย
อเิลก็ทรอนกิส  ซึง่เปนสวนหนึง่ของธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิสทีรู่จกักนัมากทีส่ดุ 
กอนนะครับวา เปนการสั่งซ้ือ/ขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตเทาน้ัน 
โดยไมคาํนงึถงึวามกีารชาํระเงนิหรือมกีารจดัสงสนิคาหรอืไม เพยีงแคสัง่ซือ้อยาง
เดียวก็เขาขายเปน e-Commerce แลวครับ
 อคีอมเมริซมบีทบาทมากในตลาดธุรกจิปจจบุนั ทีพ่ดุนอยรูมา ประเทศ
ที่มีการเจริญเติบโตดานอีคอมเมิรซอยางรวดเร็วก็อยางชาติพี่ยุน ญี่ปุนเพื่อนรัก
ของไทยเรา ออสเตรเลีย ไตหวัน และนิวซีแลนด
 สวนในประเทศไทยพอระบบเครือขายอินเทอรเนต็เด๋ียวน้ีครอบคลุมกวาง
ไกล และรัฐบาลป 55 ไดผลักดันใหคนไทยเขาถึงอินเทอรเน็ตไดทุกพื้นที่ ก็ยิ่ง
ทําใหตลาดคาขายออนไลนในบานเรารอนแรง เพราะ...
 อีคอมเมิรซทําใหเราชอปปงหรือขายสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง 
สปัดาหละ 7 วนั เรยีกวาถาเกดิอยากไดของตอนตีสาม กก็ดคลกิ ๆ  เลือกหาของ
ไดแบบไมตองงอหางสรรพสินคา/รานคาในชีวิตจริงกันเลยทีเดียว
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 สวนคนขายก็ไมตองมีรานคาจริงโชวสินคา ไมตองใชพนักงานขาย แคมี
เว็บไซตเปนของตัวเองก็เสมือนวาเราผูขายไดเปดราน และมีกลุมลูกคาท่ีสนใจ
แวะเขามาดูที่เว็บไซต ไมตองเสียเวลานั่งเฝาสินคา แถมยังสามารถขายสินคาให
ลูกคาไดทั่วโลก และประชาสัมพันธสินคาไดทั่วโลกดวย
 อีกขอดีที่พุดนอยปลื้มมาก ๆ ก็คือ การชอปปงออนไลนเหมาะกับชวง
นี้ที่นํามันแพงมากครับ  ชวยประหยัดเวลา ชวยลดคาใชจายให “¤¹ÍÂÒ¡¢ÒÂ” 
และอํานวยความสะดวก ลดคาเดินทางตาง ๆ ให “¤¹ÍÂÒ¡«×éÍ” ที่ไมคอยจะมี
เวลาในการเดินซื้อของสักเทาไหร แคเลือก ๆ คลิกๆ เทาน้ันเอง
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 ขอดีมีหลายอยางใชไหม แตมันมีขอเสียเหมือนกันไอเจา e-Commerce น่ี
 อยางแรกเลย รูปในสินคามันสวยมาก ไมรูจะดวยมุมกลอง หรือสินคา
ตัวจริงกันแน ทําใหยังมีคนไมมั่นใจจะเลือกใชบริการซื้อของออนไลนเหมือนกัน
 
 อยางที่สอง มีแตรูป สินคามีหรือเปลาก็ไมรู ออกแนวกดส่ังปุบจะโดน
โกงเงินหรือเปลา
 จะซ้ือของยังตองมีการกรอกแบบฟอรมนูนนี ่ไมเหมือนไปเห็นสนิคาจริง
ในราน ถูกใจก็ควักกระเปาเลย
 
 อยางสดุทายเลยนะทีโ่จษจนักนัมาก คนขายไวใจไดหรอืเปลา เห็นโพสต
รูปย้ิมหวานตอนรับ ตัวจริงอาจจะอํามหิต ชิ่งเงินลูกคาไปหนาตาเฉยก็ได

  àËç¹äËÁÇ‹ÒÃŒÒ¹¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹ �à́ ÕëÂÇ¹ÕéÁÕàÂÍÐ áμ‹ÍÑ¹μÃÒÂ·ÕèÁÒ¡ÑºÍÕ¤ÍÁàÁÔÃ�«
·Ò§ÍÔ¹à·ÍÃ �à¹çμ¡çÁÕäÁ‹¹ŒÍÂä»¡Ç‹Ò¡Ñ¹  §Ñé¹àÃÒ¤§μŒÍ§ÃÙŒ¡ÅÇÔ̧ Õ ÁÕà¤Åḉ ÅÑºã¹¡ÒÃàÅ×Í¡
«×éÍ¢Í§·Ò§ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμÍÂ‹Ò§äÃãËŒ»ÅÍ´ÀÑÂ¡Ñ¹«ÐáÅŒÇ à́ ÕëÂÇàÃÒ¨ÐÁÒ Ù́¡Ñ¹ã¹ËÑÇ¢ŒÍ
μ‹Íä»Ç‹Ò ªŒÍ»»�œ§·Ò§ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμÍÂ‹Ò§äÃäÁ‹ãËŒ¶Ù¡â¡§
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«×éÍ¢Í§ÍÍ¹äÅ¹ �…ÃÐÇÑ§ÊÑ¡¹Ô´

 เชื่อไหมครับ เดี๋ยวนี้การซื้อของทางอินเทอรเน็ตอยางไรไมใหถูกโกง
กลายเปนหัวขอระดมความคิดสําหรับนักชอปปงออนไลนตัวยงกันไปแลว (ฮา)

 
 พดุนอยวาเปนเพราะตอนน้ีเหตกุารณประเภทส่ังซือ้ เช่ือใจโอนเงินไปแลว 
กลบัโดนลอยแพ หรอืไมกผ็ูขายตัวแสบเปล่ียนเบอรมอืถอื ยกเลิกราน เชดิเงินกัน
ไปตอหนาตอตามันมเียอะข้ึน จนสรางความไมมัน่ใจใหกบัชมุชนชาวออนไลนวา
ควรจะปองกันสิทธิตัวเองอยางไรกันดี
 เลยอยากฝากเทคนิคงาย ๆ  ทีจ่ะทําใหเราม่ันใจกับการซ้ือของออนไลน
ไดมากขึ้นมาใหไดทราบกัน
 อันดับแรกเลย คือ กอนซื้อเพื่อน ๆ  ตองตรวจสอบรายละเอียดผูขายวา
เปนใคร มีตัวตนจริงหรือไม 
 ถาเปนไปได พุดนอยขอแนะนําใหดูไปถึงวาเขาไดรับการจดทะเบียน
นติบิคุคลอยางถูกตองหรอืเปลา รายชือ่หุนสวนหรอืผูถอืหุนวาเปนบคุคลเดยีวกนั
หรอืไม ซึง่เพ่ือน ๆ   สามารถตรวจสอบรายช่ือนติบิคุคล เชค็สถานะและการมีอยู
จริงของผูขายไดงายๆ ที่เว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  
www.dbd.go.th เลย
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และอาจดูขอมูลการโกงและวิธีการรับมือการโกงทางออนไลนไดจากไทยเซิรต 
(ThaiCERT) หรือท่ี www.ThaiCERT.or.th เว็บไซตท่ีใหบริการเก่ียวกับเร่ือง Security 
ภายใต สพธอ. รวมท้ังอาจเช็คขอมูลเร่ืองเว็บไซตท่ีนาเช่ือถือจากบริการทรัสตมารค 
(Trustmark) ของ สพธอ. ที่พรอมจะใหบริการเต็มรูปแบบภายในป  พ.ศ. 2555 
(www.etda.or.th)
 ตอมาเราตองมาดูวาเว็บไซตที่ใหบริการเปนเว็บที่มีความนาเช่ือถือมาก
นอยเพยีงไหน เขาจะชวยเหลอือะไรบางหากเรากลายเปนผูเสยีหายในการซือ้ของ
กบัผูขายรายนัน้ ๆ  เชน มกีารเก็บประวัต ิรายละเอียดของการซือ้ขายไวหรือเปลา
 พวกเว็บบอรด (Web Board) หรือกระดานขาวท่ีใหพวกเราเขาไปวิพากษ
วิจารณ หรือใหความเห็นตาง ๆ  ที่ภาษาอังกฤษเรียกวา คอมเมนต (comment) 
ประวัตกิารซ้ือขายกับผูซือ้รายกอน ๆ  หรอืผูซือ้รายอ่ืนเปนอยางไรบาง กเ็ปนเร่ือง
มองขามไมได แนะนําวาควรตรวจสอบยอนหลงัไปสักหนึง่เดอืน ดกูารเคลือ่นไหว 
ตัง้แตการส่ังซือ้สนิคา การแจงโอนเงินจากผูซือ้ การสงของจากผูขายใหผูซือ้  อาจ
จะมีคนเขามาโพสตวาไดรับสินคาถูกตองมากนอยแคไหน พวกน้ีเปนขอมูลชวย
ใหเราตัดสินใจไดถูกทั้งนั้น
 ที่สําคัญเลยคือ ควรเก็บรวบรวมหลักฐานการติดตอ หลักฐานการทํา
ธุรกรรมในอินเทอรเน็ตตาง ๆ ไวดวย เผื่อเกิดการฉอโกงในอนาคต
 
 Í‹Ò¹áÅŒÇÍÒ¨¨Ð´ÙàËÁ×Í¹ÂØ‹§ÂÒ¡ ¨Ø¡ Ô̈¡ä»ÊÑ¡¹Ô´ ¡Ñºá¤‹àÅ×Í¡«×éÍ¢Í§·Ò§
ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμ áμ‹ËÒ¡àÊÕÂàÇÅÒμÃÇ¨ÊÍºáÅÐã¤Ã‹¤ÃÇÞ¶Ö§¢ŒÍÁÙÅàËÅ‹Ò¹ÕéÊÑ¡¹Ô´ ¤§´Õ
¡Ç‹Ò “àÊÕÂ Ô̈μ” àÁ×èÍ¶Ù¡â¡§ä»áÅŒÇ¹Ð¤ÃÑº
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¡‹Í¹àÊÕÂÃÙŒ¡‹Í¹àÊÕÂÃÙŒ
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+  äÇÃÑÊÃŒÒÂ ÀÑÂº¹ Cyber  +

เดี๋ยวนี้นี่พวกเจาเลหหัวหมอลอหลอกเราใหไปติดกับมัน
เยอะเหลือเกิน เห็นเว็บอะไรมีรูปภาพนาสนใจพวก 

ขาวซุบซิบดารา คนนั้นเลิกกับคนนี้ คนน้ีกิ๊กกับคนนั้น 
อยาไดไปกดดูเขาใหละ เพราะพวกนั้นนะวายราย 

กดทีเดียวเจงไปทั้งเครื่อง!!! 
 
 
 เอาแบบเบาะ ๆ กอนเลยนะ ก็พวก...
 ÁÑÅáÇÃ� (Malware)  เรยีกเก ๆ  วา “หนอนไวรสั” มนัถกูสรางและออกแบบ
มาเพือ่ใหเขาไปทาํลายระบบคอมพวิเตอรและเครอืขาย นีก่ว็ารายแลวนะ ลองมา
ดูตัวตอไป
 äÇÃÑÊ (Virus) ตอนแรก ๆ  กก็ะวาสรางมาแคกอกวน สรางความราํคาญ
ในการใชคอมพิวเตอร พวกโหลดเคร่ืองนาน รอก็ชาอยูนั่นละ แตรูหรือเปลาวามี
พวกหวัใสแตนสิยัไมดไีปพฒันามนัใหเขาไปทาํลายไฟลขอมลูในเครือ่งเพิม่ไปอกี 
แถมมีตัวที่เจงกวานั้น ลองอานตัวถัดไป
 â·Ã¨Ñ¹ (Trojan) หรือ “ÁŒÒäÁŒ” ตัวนี้แสบตัวพี่  เพราะแอบซอนอยูใน
คอมพิวเตอรของเรา แลวกลางคํากลางคืนหรือเวลาไหนที่ถูกกําหนดไวก็ตาม 
ก็จะสงไวรัสใหเพ่ือน ๆ ในรายช่ืออีเมลของเรายาวเปนหาง
วาว จําไวเลยวา ถาวันดีคืนดีถูกเพื่อนถามวาสงอีเมลนั่น
นี่มาหรือเปลา นั่นละ หมายความวาเครื่องเราเปนตัวแพร
ไวรัส Trojan เขาใหแลว
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 Ê»ÒÂáÇÃ� (Spyware) พวกสิงหอินเทอรเน็ตท้ังหลายมักจะโดนเจาตัวน้ี
เลนงาน เพราะเปนโปรแกรมท่ีอาศัยชองโหวของเว็บ พอเราคลิกดาวนโหลดปบ 
เรากไ็ดเปดประตใูหเจาไวรสัตวันีม้าขโมยขอมลูสวนตวัของเราเขาทันท ีอยางเชน
อาจจะมาแฮกพาสเวิรดเขาอีเมลของเราเขาใหนั่น
 แหม ฟงดูนากลัวใชไหม แตอยาเพิ่งตกใจ ทุกอยางมีทางออก เพียง
แคเราติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส และเปดโปรแกรมทํางานสมําเสมอ รวมทั้ง
ไฟรวอลล ปองกันอันตรายท้ังจากอินเทอรเน็ตหรือเน็ตเวิรกภายนอก
  ออ! อยาลมือพัเดตบางละ บางคนใชแตโปรแกรมปองกันไวรสัดกึดาํบรรพ 
ไวรัสถึงยังเขาเรื่อย ๆ   ที่สําคัญไมแพไปกวากัน อยาเปดไฟลจากคนท่ีไมรูจัก แม
จะนาสนใจ ดูเชิญชวนใหเปดใจจะขาดยังไงก็ตาม เพราะไมคุมกันหรอก เปด
ทีเดียวไดของแถมเปนไวรัส แถมไอที่รอจะดูก็ไมมีอะไรใหดู เจ็บทั้งใจ แถมอาจ
จะเจ็บกระเปาเงินตัวเอง เอาเครื่องไปซอมแกไวรัสอีกตางหาก

 

 
 ÃÙŒ¨Ñ¡à̈ ŒÒμÑÇÇÒÂÃŒÒÂáÅÐ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅŒÇ ¡çÍÂ‹ÒÅ×ÁºÍ¡μ‹Íà¾×èÍ¹ æ ´ŒÇÂ
¹Ð¤ÃÑº à¾ÃÒÐà¤Ã×èÍ§àÃÒÍÒ¨¨Ð»ÅÍ´ÀÑÂ áμ‹¶ŒÒà¾×èÍ¹äÁ‹ÃÙŒ à¾×èÍ¹¡çÍÒ¨Ê‹§äÇÃÑÊÁÒ¶Ö§
à¤Ã×èÍ§àÃÒ«éí  ÒáÅŒÇ«éí  ÒàÅ‹Ò ¨¹àÃÒμŒÍ§μÒÁá¡Œà̈ ŒÒäÇÃÑÊÇÒÂÃŒÒÂÍÂÙ‹¹Ñè¹áËÅÐ!!
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+  3 M ¼ÙŒËÇÑ§ÃŒÒÂ  +
 

ทุกวันนี้การคุกคามทางอินเทอรเน็ตนี่มีไมหยุดหยอนจริง ๆ
วันกอนเพิ่งไดขอมูลสด ๆ รอน ๆ จากพุดนอย สิงหอินเทอรเน็ต

วามีการคุกคามระหวางการรับสงขอมูลระหวางผูสนทนา
มีชื่อเรียกเก ๆ เปนบรรดา M ทั้งหลาย

 เริ่มจาก Man-in-the-Middle (MitM), Man-in-the-Browser และตัว
สุดทาย Man-in-the-Mailbox เด๋ียวเราจะมาดูกันวา แตละตัวกอกวนพวกเรา ๆ 
ที่ใชอินเทอรเน็ตไดขนาดไหน

 

 
 เริ่มตัวแรกกอนเลยนะ...
 Man-in-the-Middle (MitM)  ชื่อก็บอกอยูแลววาเปนตัวแทรกกลาง และ
แนนอนวาหวงัรายแอบดักจบัขอมลูในชวงการรับสงขอมลูระหวางพวกเรา  ตวัอยาง
งาย ๆ ก็อยางเรากําลังแชทคุยอยูกับเพื่อน แตดันมีคนมาแอบดู ดักอานขอมูล 
ซาํย่ิงรายอีกตรงท่ีวา พวกเราหรือเจาตัวท้ังสองท่ีสงขอมูลหากันกลับไมรูเร่ืองอะไรเลย
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 M ตัวที่สอง Man-in-the-Browser เปนการโจมตีที่เกิดจากโทรจันท่ีฝง
ตัวอยูในเบราวเซอร พวกนี้นี่มักจะจองลักลอบขโมยขอมูลทางการเงิน คิดงาย ๆ  
วา เราจะเขาเวบ็ไซตโอนเงนิ แตโดนหลอกไปเขาเวบ็ท่ีหนาตาดเูหมอืนเวบ็ธนาคาร
เว็บนี้แทน เทานั้นละ เสร็จ! โดนขโมยพาสเวิรด สแกนขอมูลไปเฉย แถมถูกเอา
ขอมูลไปทําธุรกรรมตาง ๆ อยางไมรูตัว 
 สวน M ตัวสุดทายเปน Man-in-the-Mailbox รายสุดในตระกูลตัว M 
เพราะอาศัยแคเราพิมพตกหลนดอท ( . ) หรือเวนวรรคของตัวอักษรผิดแคจุด
เดียวจริง ๆ เชน เราจะสงอีเมลไปหา spot@th.bank.com แตรีบไปหนอย เลย
พิมพเปน spot@thbank.com อีเมลตัวที่ผิดนี้จะถูกสงไปยังอีเมลของผูโจมตี 
เทานั้นไมพอ จะเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล เนื้อหา แมแตหัวขอแลวสงกลับไปหา
ผูรับแทจริง spot@th.bank.com โดยใชชื่ออีเมลของเรา ก็เลยกลายเปนวาอีเมล
ของเราถูกใชแอบอางสงไวรัสไปใหคนอื่นโดยไมรูตัว ฉะน้ัน คราวหนาคราวหลัง
ตรวจทานตัวสะกดอีเมลกอนสงออกไปสักนิดนะ จะไดไมโดนเพื่อนตอวาถาโดน
สวมรอย

 เจา M ท้ังหลายน่ีรายกินกันไมลงเลยทีเดียว การปองกันก็คือ ทุกคร้ังท่ี
เราเขาเว็บไซตเพื่อทําธุรกรรมออนไลนที่สําคัญ ๆ ใหคลิกสัญลักษณแมกุญแจท่ี
ปรากฏอยูบนจอ จะเห็นใบรับรองปรากฏข้ึนพรอมชื่อผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส (CA - Certifi cate Authority) ใหนําช่ือ CA นั้นไปตรวจสอบวา
นาเชื่อถือหรือไม ถาใชก็มั่นใจไดวาปลอดภัย
 นอกจากน้ันยังควรหม่ันปรับปรุงโปรแกรมตรวจจับไวรัส การไมติดต้ัง
โปรแกรมที่นาสงสัยก็นาจะชวยไดเยอะ อีกวิธีที่สําคัญมากไมแพกัน กรณีที่สง
ขอมูลท่ีเปนความลับผานทางอีเมล ควรทําการเขารหัสลับขอมูลกอนจะสงออก
ไปดวยนะ
 
 à»š¹ä§ºŒÒ§ ËÅÑ§¨Ò¡ÃÙŒ¢ŒÍÁÙÅ·Õèà»š¹»ÃÐâÂª¹�¹ÕéáÅŒÇ ¡ÒÃÃÑºÁ×Íà̈ ŒÒ M ·Ñé§ËÅÒÂ
¤§äÁ‹ÂÒ¡à¡Ô¹¡Ç‹Ò·Õè¤Ô´ãª‹äËÁ
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กลโกงแบบคลาสสิคท่ีเหลานักชอปปงตัวยงตองรูจักสังเกต
และหลีกเล่ียงรานคาประเภทนี้ เราจะมาดูกันวา

รานคาพวกนี้มีวิธีการลอลวงใหเราติดกับไดอยางไร

 จาํพวกแรกเปนพวกเปดรานคาออนไลนปลอมไวหลอกลอ มสีนิคาดงึดดู
ใจใหพวกเราตองการ จากนัน้เม่ือเราโอนเงนิจายสนิคา อาจจะเตม็ราคาหรอืมัดจํา
ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน แตปรากฏวาไมเคยสงสินคา เราก็เสียเงินไปฟรี ๆ สวน
มากแลวรานคาประเภทนีจ้ะเปนการรวมมอืกนัโกง! ระหวางพวกขโมยขอมลูบตัร
เครดิตของเรา กับพวกคนขายท่ีเปดรานออนไลนบังหนา  
 แผนการลวงหลอกเราอาจจะเร่ิมจาก เราสนใจซือ้ของทีร่าน เลยสมยอม
ใหขอมลูบตัรเครดิตไป แตแลวรานคาฉอฉลเหลานีก้ลบัขายขอมลูบตัรเครดิตของ
เราใหกับกลุมมิจฉาชีพที่เอาไปทําเรื่องผิดกฎหมายทีหลัง
 เทานั้นไมพอ ยังเอาขอมูลบัตรเครดิตของเราไปซ้ือของรานตัวเอง เพื่อ
เพ่ิมยอด บางคร้ังโหมซ้ือจํานวนมากในคราวเดียว บางทีทยอยซ้ือจํานวนนอย ๆ  
แตหลายคร้ัง และแนนอน พวกเขายังทาํเอกสารหลักฐานปลอมซะแนบเนียน เมือ่
ถกูธนาคารตรวจสอบ จะบอกวาเปนการส่ังซือ้จากลกูคาเยอะ ๆ  เพ่ือลดราคาคา
ขนสง แลวพอธนาคารอนุมัติการชําระเงิน รานคานิสัยไมดีพวกน้ีจะปดเว็บไซตลง
หายเงียบเขากลีบเมฆ 
 สวนเราผูเปนเจาของขอมลูบัตรเครดตินะเหรอ กลบัถูกเรยีกเกบ็เงนิหรอื
หักเงินจากบัตรไป กวาจะรูตัวตามเอาผิดพวกนั้นได ก็ไมเหลือรองรอยอะไรให
ตามหาแลว
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  อีกพวกคือพวกประกาศขายของราคาถูกเปนพิเศษ โดยอางวารูจักกับ
โรงงานผลิต หรือซื้อมาไดราคาถูกเพราะไมเสียคาภาษี พวกน้ีอาจจะใหเราโอน
เงินมัดจําสวนหนึ่ง และนัดรับของกันภายหลัง 
 แตมนัไมไดเปนไปอยางนัน้นะ เพราะพอเราเดนิทางมารบัของตามทีน่ดั 
เขาอาจจะบอกเราหนาตาเฉยวาของหมดแลว ถาอยากไดตองมดัจําเงนิอกีสวนไว
กอน เพราะสินคาหายากบาง มีเพียงตัวเดียวบาง ถาเราตกหลุมเลหกลเหลาน้ัน 
สิง่ตอไปทีจ่ะเกดิขึน้ไดอยางไมตองเดาคอื ไมเคยไดรบัสนิคา และรานคาก็ปดตวั
เงียบหาย ติดตอไมไดในทันที...เฮอ!

 วิธีที่เราจะระมัดระวังไมใหตัวเองเผลอตกเปนเหย่ือไดคือ เราตองตรวจ
สอบขอมลูการใชบตัรเครดติบอย ๆ  ถามรีายการการจายแปลกปลอม อยารอชา 
ติดตอธนาคารทันที  
 
 ÍÕ¡ÍÂ‹Ò§·ÕèäÁ‹ÃÙŒÊÒÇ æ ̈ Ð·í  Òã¨¡Ñ¹ä Œ́ÁÑéÂ ̂  ̂   ¡ç¤×ÍËŒÒÁã¨àÇÅÒàËç¹ÃŒÒ¹¤ŒÒ¢ÒÂ
¢Í§¶Ù¡à¡Ô¹¨ÃÔ§ÁÒ¡à¡Ô¹ä» à¾ÃÒÐ¹Ñè¹¡í  ÒÅÑ§à»š¹ÊÑÞÞÒ³Ç‹Ò ÃŒÒ¹¤ŒÒ·ÕèÇ‹ÒÍÒ¨¨ÐÃÍ
μÅºËÅÑ§ ËÅÍ¡àÍÒà§Ô¹àÃÒä»ãªŒâ´Â·ÕèàÃÒäÁ‹ä Œ́ÊÔ¹¤ŒÒÊÑ¡ªÔé¹
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วันกอนเพื่อนพุดนอยมาเลาใหฟงวา เพื่อนขางบาน
เขาเว็บไซตธนาคารเพ่ือไปโอนเงินจํานวนหน่ึง แตกลับไดรับโทรศัพท

กลับมาจากธนาคารวา เงินโดนถอนเปนจํานวนมาก
จนนาสงสัย ธนาคารเลยโทรมาเช็ค พอรูวาตัวเองไมไดถอนเงิน

จํานวนนั้น เพื่อนก็ขวัญเสียรีบอายัดบัตรเครดิตแทบไมทันเลยเชียว
ก็เธอนะ โดนปฏิบัติการ Phishing หรือที่ชุมชนออนไลน

เรียกกันวา “ตกปลาโง” เขาใหแลว

 Phishing อานออกเสียงวา ¿�ªªÔè§ เหมือนปลานะแหละ แตปลาตัวน้ีนี่
อันตราย เพราะลอหลอกเอาขอมูลสวนตัวสําคัญ เชน ขอมูลการเขาใชเว็บไซต 
หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรประชาชนของเราไป  
 ปฏบิตักิารของมนัจะแนบเนยีนมาก ทาํตวัเหมอืนเปนเวบ็ไซตของธนาคาร
ที่เราใชบริการอยู  สงลิงคที่ดูเผิน ๆ เหมือนจะเปนเว็บธนาคารจริง ๆ มาขอให
เราอพัเดตขอมลูบางละ บางทมีขีูวาถาไมรบีตอบกลบัจะโดนปรบับางละ แตเปลา
เลย เปนเวบ็ทีห่วงัจะรดูทรพัยจากเราไปทัง้นัน้ ถาเราหลงเขาไปกรอกขอมลูเทานัน้
แหละ...จบกัน ขอมูลบัตรเครดิต ขอมูลสวนตัวก็ถูกลักลอบเอาไปใชโดยไมรูตัว
 ถาไดรับอีเมลที่มีลิงคคลาย ๆ ธนาคารอยู อยาเผลอกรอกขอมูลเชียว
นะ ธนาคารเกอืบจะทัง้หมดเขายนืยนัมาแลววา ไมมนีโยบายจะสงอเีมลสอบถาม
ขอมูลสําคัญสวนตัวของลูกคา

 ยังมีกลโกงอีกแบบที่เรานาจะรู คือ การขโมยรหัสลับบัตรเครดิต  
 วธินีีค้อนขางใชเทคนคิและความรูเฉพาะทางของคนราย เรยีกวาคนราย
ตองเกงเลยละ (แตไมรูทาํไมไมเอาความเกงไปทาํงานสุจรติกไ็มรูนะ)  โดยคนราย
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จะแอบเช่ือมตอการดักเก็บขอมลูกบัสญัญาณอินเทอรเนต็ จากน้ันกเ็อาขอมลูทีไ่ด
มาถอดรหัสแลวนําไปใชในทางที่ผิด  
 มเีคลด็ลับทีช่วยปองกนังาย ๆ  เหมอืนกนั คอืทกุครัง้ทีเ่ราเขา
อีเมลทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต ใหสังเกตวามีรูปแมกุญแจ อยูบนแถบ
เบราวเซอรดานบน นัน่หมายความวา ไดมกีารขอรหัสเขาเว็บไซตดวย
เทคโนโลยี SSL (Secure Socket Layer) แลว พวกผูประสงครายท้ัง
หลายจะลอบดักขอมูลไมได
 

 
 
 อีกขอสังเกตที่นาสนใจคือ เวลาที่รูดบัตรในหางสรรพสินคาตางๆ  อยา
มวัแตสนใจของอยางเดียว เราควรสังเกตพนักงานท่ีทาํการรูดบตัรชําระเงิน วาทาํ
อะไรกบับัตรของเราหรอืเปลา ระมดัระวงัอยาใหคนอืน่เห็นรหสัลบับตัรเครดิตของ
เราเปนอันขาด

 à¾ÕÂ§à·‹Ò¹Õé ¡ç̈ ÐÅ´âÍ¡ÒÊ¢Í§¡ÒÃ¶Ù¡Å‹ÍÅÇ§¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§àÃÒä»
ãªŒã¹·Ò§·Õè¼Ô´ ÊºÒÂã¨ÁÒ¡¢Öé¹áÅŒÇãª‹ÁÑéÂÅ‹Ð
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มาถึงกลโกงสุดทายที่อาจจะไมไดหลอกลอเอาขอมูลบัตรเครดิต 
ขอมูลสวนตัวอะไร แตมักเปนการชักชวนใหทํางานทางอินเทอรเน็ต 
โดยอางวาเงินดี ใชเวลาทํางานไมนานบางละ มีโอกาสเติบโตเร็ว 

ไดเงินลานในพริบตาบางละ

 “เชื่อไมได”  พุดนอยขอเตือนสั้นๆ งายๆ เทาน้ีแหละ
 เพราะพวกน้ีจริง ๆ แลวหวังจะใชการสมัครของเราเพิ่มฐานขอมูลยอด
สมาชิกแลวกนิหวัควิกนัซะมากกวา  อกีประเภทก็ชกัชวนใหมาอบรมกอนทํางาน
ดวยกันกอน แตพอไปถึงแลวถงึไดรูวาโดนหลอกมาขายตรงสินคาประเภทตาง ๆ
 หากเปรียบเทียบกับกลโกงอื่น ๆ ที่กลาวมา กลโกงตัวน้ีดูจะเปนกลโกง
ที่ดูนารําคาญซะมากกวา ที่ตองเสียเวลาไปอบรม เพราะนึกวาจะทํางานไดเงินดี
ผานอินเทอรเน็ต แตกลับโดนหลอกไปขายของ ไงก็แลวแต เรายังควรระมัดระวัง
ตัวไมไปกดท่ีลิงคที่สงแนบมา เพราะเราอาจจะไมรูวาในลิงคที่แคชักชวนสมัคร
งาน ทํางานผานอินเทอรเน็ตธรรมดา อาจจะแฝงมาดวยไวรัสหรือโปรแกรมดัก
จับขอมูลตาง ๆ

ã¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμ¹Ñé¹ àÅ‹Ë�àËÅÕèÂÁ¡Åâ¡§
ÁÑ¡ÁÕà¡Ố ¢Öé¹ÁÒãËÁ‹·Ø¡ÇÑ¹ áÅÐ¹Ñè¹à»š¹¡ÒÃμÍ¡Âéí  Ò
ãËŒ¼ÙŒãªŒÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμÍÂ‹Ò§àÃÒ æ μŒÍ§¾ÂÒÂÒÁ
¡ŒÒÇäÅ‹ãËŒ·Ñ¹áÅÐ»¡»‡Í§μ¹àÍ§ãËŒ¾Œ¹¨Ò¡¡ÒÃ
μ¡à»š¹àËÂ×èÍº¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂÍÑ̈ ©ÃÔÂÐ¹Õé¹Ð¤ÃÑº
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ในที่สุดมันก็เกิดข้ึนจนได เราวาเราก็ระแวดระวังตัวดีแลวเชียว 
แตก็ยังเสียรู และไมเทาทันกลโกงของผูขายตัวรายบางเจาเขาจนได!!

 
 เอาเปนวา “เร่ืองเสียรู มนัเสียไปแลว” แตมาดูวา เราจะแกเกมเอาความ
ถูกตอง ความยุติธรรมอยางไรกันดีกวา ดีนะที่พุดนอยไปปรึกษาคนท่ีเคยถูกโกง
มากอน เขาก็เลยแนะนํามาวา
 สิ่งแรก เราตองเก็บรวบรวมบันทึกและหลักฐานรายละเอียดของการ
ประกาศขายสินคาบนเว็บไซตนั้น ประวัติของผูขาย พรอมรายละเอียดการทํา
ธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต วามีอะไรบาง หลังจากน้ันใหรีบหาหลักฐานการโอนเงิน
ทีส่งไปแลว เชน ชือ่บญัช ีเลขท่ีบญัช ีธนาคาร สาขา เอกสารสลิปการโอนเงินทาง
ตูเอทีเอ็ม ธนาคาร หรือทางอนิเทอรเน็ต มาเก็บไวแนบดวย
 
 อันนี้สําคัญมาก ตองรีบไปบันทึกหนาเว็บไซต และพิมพหนาเว็บไซตที่
โกงเราไวเปนหลักฐานทันทเีมือ่รูตวัวาถกูโกง กอนทีผู่ขายตัวรายจะเขาไปทําการ
ดัดแปลงขอมูล หรือลบเว็บไซตทิ้งไปซะกอน
 



 พอไดทุกอยางครบแลว ก็รวบรวมหลักฐานท่ีแสดงถึงการติดตอสื่อสาร
ระหวางเรากบัผูขาย ทัง้ sms อเีมล ขอมลูทีโ่พสตไวในเวบ็บอรด กระทูตางๆ ออ...
อยาลืมติดตอขอหมายเลข IP Address จากเว็บไซตผูใหบริการ จะไดปองกันไม
ใหเขาไปลอหลอกคนอ่ืนอีก
 
 สุดทาย ทายสุด สําคัญมาก หยิบเอกสารท่ีมีทั้งหมดวิ่งขึ้นโรงพัก แจง
ความขอหา ”©ŒÍâ¡§” คุณตํารวจจะไดลงบันทึกประจําวันและออกใบแจงความ
ตามจับนํามาดําเนินคดี  
 ÎÖèÁ!!  à̈ ŒÒÇÒÂÃŒÒÂË¹ÕäÁ‹¾Œ¹Á×ÍàÃÒáÅŒÇÅ‹Ð¤ÃÒÇ¹Õé

จะบอกใครดี
 เดีย๋วนีไ้มตองกงัวลใจแลว ถาหากเกิดเหตุการณไมดเีมือ่เราใชอนิเทอรเน็ต 
เราสามารถรองเรียนแจงเบาะแสไดตามหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
 

 เมื่อมีปญหาถูกโกงเรื่องซ้ือ ขายสินคา

ทางออนไลนหรือท่ีเก่ียวของลองโทร. หรือ อีเมลไปที่  
• สพธอ. (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส)

โทรศัพท  0 2142 1160  www.etda.or.th หรือ e-mail: webmaster@etda.or.th
• ThaiCERT โทรศัพท 0 2142 2483, 0 2142 1160
หรือ e-mail: offi ce@thaicert.or.th
• สคบ. (สํานักงานคณะกรรมคุมครองผูบริโภค) ตอสายดวน 1166  ทางเว็บไซต 
www.ocpb.go.th หรือ e-mail: consumer@ocpb.go.th  
• มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค สาย Hotline: 0 2248 3732 โทรสาร 0 2248 3733 ทาง
เว็บไซต www.consumerthai.org
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• สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สายดวน 1556 โทรศัพท 0 2590 7000 
ทางเว็บไซต www.fda.moph.go.th หรือ e-mail: complain@fda.moph.go.th 

• ศูนยเฝาระวังและรับเรือ่งรองเรยีนผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  สายดวน 1556 โทรศัพท 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556 
หรือ e-mail: 1556@fda.moph.go.th
• ศูนยจัดการขอรองเรียนดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
โทรศัพท 0 2547 5959-61, 0 2547 5973 ทางเว็บไซต www.dbd.go.th/complain 
หรือ e-mail: ec-complaint@dbd.go.th 

 

 หนวยงานท่ีชวยตรวจจับคนราย

• สํานักปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ สาํนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
สายดวน 1212  ทางเว็บไซต www.mict.go.th หรือ e-mail: 1212@mict.mail.go.th
• กองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผดิเกีย่วกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี
(ปอท. หรอื TCSD) ทางเว็บไซต www.tcsd.in.th/member.inspector.login.php
• สาํนกัคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพเิศษ (DSI) กระทรวงยุตธิรรม 
โทรศัพท 0 2831 9888 โทรสาร 0 2975 9888 หรือทางเว็บไซต www.dsi.go.th
• กองบงัคบัการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษย (บก.ปคม.
หรือ AHTD) (เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี) ทางเว็บไซต www.ahtd.go.th/
index.php 
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ชีวิตจริงตองมีกฎหมายฉันใด  ชีวิตออนไลนก็จําเปนตองมีฉันน้ัน
พุดนอยวาเรื่องของความเช่ือมั่นเปนสิ่งสําคัญและจําเปน

สําหรับคนทองโลกอินเทอรเน็ตมากนะ เพื่อน ๆ เห็นดวยกับพุดนอยไหม 
เพราะเราซ้ือขายกันทั้ง ๆ ที่เราไมเคยเห็นหนา แลวอยางน้ีเราจะมีอะไรเปน

หลักประกันความมั่นใจ วาคนที่เราคุยอยูดวยน้ันมีตัวตนจริง ๆ

 ไมตองหว่ันใจกันอีกแลวละ พุดนอยจะบอกวามีกฎหมายคุมครองเราอยู 
และแถมยังเปนกฎหมายดานไอทีฉบับแรกของประเทศไทย น่ันคือ พระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544  ชวยดูแลเราในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสหรือธุรกรรมทางออนไลน โดยใหผลทางกฎหมายของการซ้ือขาย
ออนไลนเทียบเทากับการทําธุรกรรมแบบปกติในชีวิตจริง เชน กรณีการซื้อขาย

สังหาริมทรัพยที่มีมูลคาเกินสองหมื่นบาท โดย
ปกติจะตองมีหลักฐานเปนตัวหนังสือ คือ ใบเสร็จ
นั่นเอง แตเอะ! เมื่อมีการซื้อขายบนโลกออนไลน
แลวเราจะมีหลักฐานอะไรหรือผลจะเปนยังไงนา 

ไหนลองเอาเหตุการณงาย ๆ มายกตัวอยางดีกวา

 นองสมอีเมลส่ังซ้ือนาิกานําเขาราคาเหยียบ
สามหม่ืนผานทางอินเตอรเน็ต ถาหากนาิกาเกิด

เสียข้ึนมาหลังจากใชไดสามวันละก็ คนขายตองรับซอมเหมือนท่ีแจงไว จะมาโมเมวา 
ก็ซ้ือจากอินเทอรเน็ตและไมมีใบเสร็จรับเงินกระดาษเปนหลักฐานแบบท่ีซื้อจาก
เคานเตอรหางหรูไมไดเด็ดขาด เพราะสามารถนําอีเมลท่ีคนขายตอบตกลงและสงถึง
นองสมไปใชเปนหลักฐานในการเรียกรองตอศาลได 
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 นอกจากน้ัน เพื่อความม่ันใจถึงการมีตัวตนในโลกอินเทอรเน็ต จึงมี
การใช “ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส” พูดอยางน้ีเขาใจยากใชไหม แตรูไหมวาเพ่ือน ๆ 
ใชกันทุกวันเลย น่ันก็คือ “ช่ือผูใช” กับ “รหัสผาน” น่ันเอง รูอยางน้ีแลวน่ี พุดนอย
ก็อยากแนะนําอีกอยางคือ ตองรักษารหัสผานของเราใหดีนะ ไมเชนน้ันจะโดน
สวมรอยไปใชไดงาย ๆ 
 เพ่ือสรางความม่ันใจในความมีตัวตนของผูขาย นองสมก็อาจใชบริการ
ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนบุคคลท่ีสาม ที่ทําหนาท่ีใน
การยืนยันตัวบุคคลโดยการออกใบรับรอง เพ่ือใหม่ันใจวามีผูขายตัวจริงเสียงจริง
บนโลกออนไลนใหเรา รูอยางนี้แลวนี่ กอนที่เพื่อน ๆ นักชอปท้ังหลายจะคลิก
สั่งสินคาจึงควรลองหาดูหนอยนะวาเว็บไซตนั้นมีระบบการลงทะเบียนที่มีความ
รัดกุม หรือเปนเว็บไซตที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ เชน กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย หรือไม

 ÁÑè¹ã¨¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹áÅŒÇãª‹ÁÑéÂÅ‹Ð ¹ÕèÂÑ§à»š¹á¤‹¹éí  Ò¨ÔéÁ¹Ô´ æ Ë¹‹ÍÂ æ à·‹Ò¹Ñé¹  
¶ŒÒÍÂÒ¡ÃÙŒÍÐäÃ´Õ æ à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡®ËÁÒÂ ÍÂ‹ÒÅ×Á¾ÅÔ¡Ë¹ŒÒμ‹Íä»Å‹Ð
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ระวังตัวใหดี  พวกแฮกเกอร พวกชอบสงเมลขยะ
ไฟลแถมรูปเรตอารทั้งหลาย รูไวซะดวยวา ตอนน้ีมีกฎหมายออกมา

ลงโทษพวกทานแลว

  เพ่ือน ๆ คงหงุดหงิดใจเหมือนพุดนอยใชไหมครับวา มันนารําคาญ
เหลือเกินที่ตองมานั่งลบเมลขยะท้ังหลายท่ีไมรูมาจากไหนหนักหนา หรืออยู ๆ 
บางทีก็เขาอีเมลตัวเองไมได เพราะวาโดนมือดีที่ไหนไมรูมาเปล่ียนรหัสผานเรา 
ในที่สุด พุดนอยไปคนความาจนเจอวา มีกฎหมายออนไลนฉบับหนึ่ง ชื่อวา
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
ที่มาชวยดูแลเราทางดานนี้ 
 โดยกฎหมายไดพูดถึงเรื่องการกระทําความผิดตอขอมูลหรือระบบ
คอมพิวเตอร และการใชคอมพิวเตอรในการทําผิด เชน การแฮกขอมูลคอมพิวเตอร
หรือระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืน รวมท้ังการสงไวรัสรบกวนระบบการทํางานของ
คอมพิวเตอร ออ...รวมไปถึงพวกชอบสงอีเมลแนบรูปเรตอาร อุจาดตาท้ังหลาย 
ควรรูไวดวยนะครับวา กฎหมายกําลังจะเลนงานพวกทานแลว โดยมีความผิดเบาะ ๆ 
ก็จําคุกไมเกินหกเดือน หรือถาหนัก ๆ เลย ก็ไมเกินหาป  ดังนั้น ถาใครพบเห็น
เหตุการณแบบน้ี รีบแจงเบาะแสไปทางสํานักปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงไอซีที (ชื่อยาวหนอยนะ แตเปน
หนวยงานท่ีจําเปนมาก ๆ) หรือ ไทยเซิรต (ThaiCERT) ของ สพธอ. ก็ได
 แตตองตั้งหลักกอนนะวาไทยเซิรตชวยดูแลเรื่อง ซีเคียวริตี้ (Security) 
เพ่ือเฝาระวังภัยคุกคามทางออนไลน ลดความเส่ียงทางออนไลนใหกับพวกเรา 
ดังนั้น คนของไทยเซิรตที่ทํางานใหกับ สพธอ. จึงไมใชพนักงานสอบสวน หรือ
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เจาหนาท่ีที่ชวยพวกเรารับเรื่องรองทุกขแจงความแตอยางใด
 นอกจากน้ี พุดนอยยังมีขาวดีจากวงในมาวา ตอนน้ีกําลังจะมีตัวกฎหมาย
มาชวยคุมครองในเร่ืองขอมูลสวนตัว โดยกําลังอยูในชวงผลักดันของรัฐสภาของไทย 
ในป 55 นี้ ก็นาจะทําใหเรามั่นใจไดวา เราจะไมโดนละเมิดสิทธิสวนตัวสําหรับ
ขอมูลสวนบุคคล จําพวกการไดรับโทรศัพทแปลก ๆ  เพื่อขายของทุกช่ัวโมง การ
โดนลอลวงใหโอนเงินทางเอทีเอ็มที่เปนขาวตามหนาหนังสือพิมพ

 ตบทายไวอีกนิด พุดนอยเขาใจวา อาจจะมีเพื่อน ๆ หลายคนท่ีบอกวา
ก็แคแกลงเลน ๆ ลอเพ่ือนเลนฮาๆ เฉย ๆ รูไวนะครับวามันไมฮาแถมจะนาํตาตก
อีกตางหาก เพราะในทางกฎหมายแลวจะมาอางวาทําผิดโดยไมรูไมไดนะครับ 
เพราะกฎหมายเปนเรื่องที่ประชาชนทุกคนตองรู
 พุดนอยเตือนแลวนะครับ อยาทําผิดกันละ

 à»š¹ä§ºŒÒ§¤ÃÑº ¡®ËÁÒÂ¹‹ÒÃÙŒ ¡í  ÒÅÑ§Ê¹Ø¡¡Ñ¹àÅÂãª‹ÁÑéÂ à́ ÕëÂÇº·Ë¹ŒÒ¾Ç¡ÊÔ§Ë�
ªŒÍ»»�œ§ÍÍ¹äÅ¹�ËŒÒÁ¾ÅÒ´ à¾ÃÒÐà»š¹¡®ËÁÒÂ·Õè¤ØŒÁ¤ÃÍ§à¾×èÍ¹ æ ·Ñé§¹Ñé¹¤ÃÑº
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“สบายใจขึ้นเรื่องโฆษณาเกินจริง
สินคาไมไดมาตรฐานตามที่ระบุ พบเห็นแจง 1166”

 พุดนอยไมไดใบหวยอะไร แตเบอรที่พูดถึงขางบนนี้ คือ เบอรของ สคบ.
หรือช่ือเต็ม ๆ วา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พุดนอยวาเพ่ือน ๆ 
คงเคยมีประสบการณเห็นของในอินเทอรเน็ตท่ีหมายตาไวสวยมาก สีใช รายละเอียด
เพะ แตพอโอนเงิน ของท่ีไดรับกลับไมใชสีเดียวกัน งานก็หยาบ รายละเอียดก็แปก
มันนาเศราใจมากเลยใชมั้ยที่ซื้อของแลวไมไดตามที่คิดวาอยากจะได
 เอาเปนวาพุดนอยมีกฎหมายท่ีนักชอปท้ังหลายควรรูมาบอก น่ันคือ กฎหมาย
วาดวยการคุมครองผูบริโภค ซึ่งครอบคลุมไปถึงเนื้อหาในการคุมครองผูบริโภค
ดานโฆษณาและฉลาก ไมใหใชคําโฆษณาเกินจริง หลอกลวง จนทําใหเราเกิด
เขาใจผิด และท่ีสําคัญท่ีสุด คือการคุมครองดานสัญญาท่ีไมเปนธรรม โดยกฎหมาย
ฉบับน้ีทําใหเราไมตองเสียเวลาว่ิงโรไปดําเนินการฟองรองคดีตอศาล แตสามารถรอง
ทุกขไปที่ สคบ. ไดเลย
 นอกจากน้ี ยังมีกฎหมายท่ีกําหนดเก่ียวกับมาตรฐานและความปลอดภัย
ของสินคาตาง ๆ เพื่อใหเรามั่นใจในการจับจายมากข้ึน อยางเดน ๆ เลยก็คือ 
อย. หรือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ีเขามาดูเร่ืองยา และยังมีกฎหมาย
ควบคุมเร่ืองอ่ืน ๆ เชน กฎหมายวาดวยเคร่ืองสําอาง กฎหมายวาดวยยาเสพติด
ใหโทษ กฎหมายวาดวยเคร่ืองมือดานการแพทย และกฎหมายวาดวยการปองกัน
การใชสารระเหย ทําใหเราอุนใจมากขึ้น โดยตั้งศูนยเฝาระวังและรับรองเรียน
ผลิตภัณฑสขุภาพ (ศรร.) เปนศูนยกลาง
 



©ÅÒ´ÃÙŒà¹çμ  ©ÅÒ´ÃÙŒà¹çμ  67    

 ไมเทานั้นนะ ในอนาคตจะมีกฎหมายท่ีเขามารองรับกับกฎหมายการ
คุมครองผูบริโภคตั้ง 2 ฉบับ คือ กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ท่ีทําใหเราม่ันใจเวลาไปโอนเงินผานเว็บไซตตาง ๆ วามีการคุมครองขอมูลสวนตัว
ที่จําเปนของเรา เชน บัตรประจําตัวประชาชน รหัสบัตรเครดิต 
 และอีกกฎหมายนองใหมที่ถูกใจพุดนอยมาก ๆ คือ กฎหมายระงับ
ขอพิพาทออนไลน ซึ่ง สพธอ. (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน)) กําลังเรงผลักดันอยู  กฎหมายน้ีจะเอื้อประโยชนมากสําหรับ
การคาขายออนไลนภายในและตางประเทศ โดยถามีขอพิพาทข้ึนระหวางสองฝาย 
ก็ไมจําเปนตองขึ้นศาลใหเสียทั้งเวลาและคาใชจาย แตจะมีหนวยงานกลางมา
ประสานงานใหงายขึ้น (ยังไมรูชื่อหนวยงานแนนอนนะในเวลาน้ี แตมีแนๆ)
 และเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในเร่ืองการแจงเบาะแสพวกมิจฉาชีพ
ทางอินเทอรเน็ต และรองเรียนเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกิดจากกลโกงทางออนไลน  สพธอ. 
กําลังผลักดันศูนยรับเรื่องรองเรียนที่มีผลกระทบจากการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส แบบ One Stop Service โดยจะประสานงานตอไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน ThaiCERT ตํารวจ สคบ. หรือ อย. ทําใหเราไมตองวิ่งวุนไปแจง
เรื่องรองเรียนหลายท่ี เรียกวามาท่ีนี่ที่เดียวจบ 

 à»š¹ä§ºŒÒ§¤ÃÑº Êí  ÒËÃÑº¡®ËÁÒÂ
¹‹ÒÃÙŒ·Õè¾Ǿ ¹ŒÍÂÃÇºÃÇÁÁÒãËŒà¾×èÍ¹ æ ä Œ́Í‹Ò¹¡Ñ¹
ã¹º·¹Õé ËÇÑ§Ç‹ÒàÁ×èÍÃÙŒ¡®ËÁÒÂáÅŒÇ à¾×èÍ¹ æ 
¡çÍÂ‹ÒÅ×Áà»š¹¼ÙŒãªŒ§Ò¹ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμÍÂ‹Ò§¶Ù¡
ÇÔ¸Õ¹Ð¤ÃÑº ã¹¢³Ðà́ ÕÂÇ¡Ñ¹¡ç¢ÍãËŒª‹ÇÂ¡Ñ¹
à»ç¹ËÙà»ç¹μÒÊÍ´ÊèÍ§¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¼Ô´·Ò§
ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμä»ã¹μÑÇ´ŒÇÂ
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+ Smartphone +

เบอรดี เบอรมงคล อาจจะตองใชเวลาเลือกหานานหนอย 
แตถาอยากเปนเจาของสมารทโฟน (Smartphone) ดี ๆ สักเคร่ือง

เดี๋ยวนี้ ตอนนี้ พุดนอยเชื่อวาเพื่อน ๆ หาไดไมยากเลยครับ

 
 แคชือ่ก็บงบอกแลววาสมารทโฟนเปนโทรศพัทไมธรรมดา สาเหตทุีม่นัไม
ธรรมดา ไมใชวาเพราะมีกลองดิจิทัลจิ๋ว ใหภาพคมชัดเทียบชั้นกลองใหญระดับ
โปร แตเปนเพราะสมารทโฟนมีระบบ PDA ทําหนาท่ีเสมือนเลขาคอยชวยจด จํา 
ทําตารางนัด เลนมัลติมีเดีย เขาอินเทอรเน็ต ทอง 3G สงอีเมลไดงาย เรียกไดวา
เปนเครื่องคอมพิวเตอรพกพาขนาดเหมาะมือมากทีเดียว 
 ประวตัขิองสมารทโฟนถาจะใหเลาทัง้หมดอาจจะเหนือ่ยหมดแรงซะกอน
ทั้งคนฟงคนเลา อีกอยางคือ พุดนอยจําขอมูล ชื่อเทคนิคตาง ๆ ของมนัไดไม
หมด เอาเปนวาจะขอแบงเปนยุคอยางงาย ๆ  ใหทราบสักประมาณ 3 ยุคแลวกัน
 
 ã¹ª‹Ç§ÂØ¤áÃ¡ »ÃÐÁÒ³ª‹Ç§»‚ ¤.È. 1990 สมารทโฟนยังเปนโทรศัพทที่
ไมมีปุมกด แตมีหนาจอที่สัมผัสได สามารถโทรศัพทได มีปฏิทินตารางนัดหมาย 
แตทําอะไรไดไมเร็วนัก เพราะเครือขายอินเทอรเน็ตยังไมเร็วเหมือนสมัยน้ี  และ
เปนเพียงโมเดลแสดงโชวในงานเทานั้น มีขายใหใชจริงๆ ตอนป ค.ศ. 1996 เปน
ตัวสตารทโฟน
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 ¾ÍÂØ¤·ÕèÊÍ§à¢ŒÒÁÒ ¡çà»š¹ÂØ¤¢Í§¡ÒÃà¡Ô´ Mobile OS มากข้ึน เกิดจาก
การรวมตัวกันของบริษัทโทรศัพทยักษใหญ เชน โนเกีย อิริคสัน โมโตโรลา รวมกัน
พัฒนาส่ิงที่เรียกวา ซิมเบียน (Symbian) โดยสมารทโฟนตัวแรกของยุคนี้คือ 
R380 Ericsson ซึ่งมีลักษณะเมื่อปดฝาขางหนาจะเปนโทรศัพทธรรมดา แตเมื่อ
เปดฝาออกจะมีปุมคียบอรด และมีระบบสัมผัส (Touch Screen)
      
 ÊǾ ·ŒÒÂ¡çà»š¹ÂØ¤·ÕèÊÒÁ·Õè»̃¨ Ø̈ºÑ¹ÁÕà·¤â¹âÅÂÕãËÁ‹ æ เขามามากมายท่ีทาง
บริษัทผูผลิตนํามาใสไวในมือถือ ทําใหสมารทโฟนกลายเปนเสมือนมือขยันมือท่ี 3 
สําหรับบรรดาคนทํางาน นักธุรกิจ ผูบริหาร หรือแมกระท่ังนักเรียนนักศึกษา ไม
วาจะเปน BlackBerry, iPhone สุดฮอต, Samsung ที่ทํายอดขายในประเทศจีน
ไดสูงกวา iPhone ถึง 3 เทาอยางไมนาเชื่อ และยังมีสมารทโฟนรุนนาสนใจจาก
คายอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 
 Êí  Ò¤ÑÞ¤×ÍÊÁÒÃ�·â¿¹à́ ÕëÂÇ¹ÕéàÃÔèÁμŒ¹·ÕèÃÒ¤ÒáÊ¹àºÒ ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÇ‹Òà¾×èÍ¹ æ 
¨ÐàÅ×Í¡¡ÒÃãªŒ§Ò¹ §º»ÃÐÁÒ³ áÅÐªÍº´Õä«¹�ÍÂ‹Ò§äÃà·‹Ò¹Ñé¹àÍ§¤ÃÑº



+ Tablet +

สงสัยมานานแลวสิวาเจาเครื่องสี่เหลี่ยมหนาตาคลาย ๆ 
คอมพิวเตอร แตพกพาสะดวกกวา แถมไมตองใชสายตออินเทอรเน็ต
อีกดวย มันคืออะไรกันแน หนานี้นายพุดนอยจะมาตอบคําถามใหวา 
มันคือคอมพิวเตอรพกพาที่แสนสะดวกสบาย นามวา Tablet นั่นเอง

 
 จริง ๆ  แลว รากศัพทของแท็บเล็ต (Tablet) คือ แผนจารึกเอาไวบันทึก
ขอความตาง ๆ ซึ่งพวกบริษัทคอมพิวเตอรชั้นนําอยาง Microsoft ไดนําแนวคิด
นี้แหละมาพัฒนาใหเปนคอมพิวเตอรพกพา พรอมท้ังมีเคร่ืองมือเช่ือมตอกับ
อินเทอรเน็ต ใหดูหรูหราไฮโซมากกวาแคแทนกระดาษ ดิน ขี้ผึ้ง หรือไม
 หลัก ๆ แท็บเล็ตจะมีอยูสองประเภทคือ Tablet PC (Tablet Personal 
Computer) และ Tablet เฉย ๆ 

 แลว Tablet PC กับ Tablet ตาง
กันอยางไร ?...เพื่อน ๆ คงสงสัยอีก
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 นายพุดนอยขอบอกวา จรงิ ๆ  แลวหากดูเพยีงคราว ๆ  ไมไดสงัเกตอะไร
มาก Tablet PC กับ Tablet คงไมแตกตางกันเทาไหร เพียงแตวา Tablet PC 
เปนของ Microrsoft ใชการประมวลผล Intel ระบบปฏบิตักิาร OS ทาํใหหลายคน
เรียกกันวา Wintel และมีอุปกรณไรสายติดตออินเทอรเน็ตซึ่งเปนรุนบุกเบิก ทาง 
Microsoft ไดทําการเปดตัว Microsoft Tablet PC ในป ค.ศ. 2001 แตหลังจาก
นั้นก็เงียบหายไปและไมเปนที่นิยมมากนัก  
 ตอมาภายหลังในป ค.ศ. 2010 แท็บเล็ตก็พัฒนาข้ึนอีก คราวน้ีโดยคาย
แอปเปล แมจะมีรปูแบบใกลเคยีงกับของเกา เรยีกช่ือสัน้ลงวา Tablet แตแนนอน
ครับวาตองใชระบบปฏิบัติงานท่ีดีกวาและปอบปูลารมากกวาเดิม ซ่ึงทําใหเรารูจักมัน
กันในนาม iPad ของยอดอัจฉริยะ “สตีฟ จอบส” นะครับ ในอนาคตขางหนาก็
หวังวาจะมีการเรียกช่ือใหเหมือนกันไปเลย เพราะดูจากการทํางานแลวไมแตกตางกัน
เทาไร เพียงผลิตกันคนละบริษัทเทานั้นเอง
 
 อยากฝากนิดหน่ึงกอนจบวา เหน็หลาย ๆ  คนกมหนากมตาเลนแท็บเล็ต 
อยูตลอดเวลา รูไหมวาแท็บเล็ตก็มีทั้งขอดีและขอควรระวัง
 ¢ŒÍ´Õà́ ‹¹ æ ¢Í§á·çºàÅçμ¡ç¤×Í ¹éí  ÒË¹Ñ¡àºÒ ¨Ø¢ŒÍÁÙÅä´ŒÁÒ¡ ª‹ÇÂãËŒàÃÒËÒ
¢ŒÍÁÙÅ·Ò§ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμä Œ́ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ áμ‹¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§ àÇÅÒ·ÕèãªŒμỐ μ‹Í¡Ñ¹¹Ò¹ æ ¡ç
¤×Í ·í  ÒãËŒàÃÒ¡ÅÒÂà»š¹¤¹ÊÁÒ¸ÔÊÑé¹ ºÒ§¤¹à¢ŒÒÊÑ§¤ÁäÁ‹à»š¹ ãªŒªÕÇÔμÍÂÙ‹áμ‹ã¹âÅ¡
ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμä»àÅÂ
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+ Cloud Computing +
 
 

แปลเท ๆ เปนภาษาไทยวา การประมวลผลแบบกลุมเมฆ
 
 
 Cloud Computing เปนลกัษณะของการทาํงานของผูใชคอมพวิเตอรทีใ่ช
แท็บเลต็หรอืสมารทโฟน แมกระทัง่อปุกรณอเิลก็ทรอนกิสตาง ๆ  ผานอนิเทอรเน็ต 
โดยผูใชงานไมจาํเปนตองมคีวามรูในเชิงเทคนิค หรอืรูตาํแหนงแนนอนของบริการ
นั้น ๆ เรียกวาใชอยางเดียว ความรูไมเกี่ยว
  

Application

Infrastructure

Platform
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 ชื่อ “¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅ¼Åáºº¡ÅØ‹ÁàÁ¦” มีที่มาจากวิธีที่วาดเครือขายการใช
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเขากับอินเทอรเน็ต ลอมกรอบจนดูลักษณะทาทางเหมือน
บริการทุกอยางอยูขางในกรอบ ในขณะที่อุปกรณตัวเช่ือมเขาอินเทอรเน็ต อยาง
โทรศัพท คอมพิวเตอร จะอยูรอบนอก จนมีบางคนอุปมาอุปไมยวา เหมือน
เชื่อมตอเขากับเมฆที่มองรายละเอียดไมเห็น แตอัดแนนไปดวยบริการมากมาย 
 
 แลวรูไหมวา ไอเจา Cloud Computing ทีใ่หบรกิารผานทางอินเทอรเน็ต 
คนทั่วไปชอบใชบริการไหนกันบาง
 ÍÑ¹áÃ¡μŒ¹ æ ก็เห็นจะเปน ระดับแอพพลิเคช่ัน (Application) เชน การ
ใชซอฟตแวรผานทางอินเทอรเน็ต ท่ีฮิต ๆ กัน ก็การเขาขอเลนเกม เลน Facebook, 
Chat, e-Mail หรือการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน เชน Flickr และ Youtube 
 μ‹ÍÁÒà»š¹áºº Platform แคใชระบบฐานขอมูล บัญชีรายชื่อผูใชงาน
ธรรมดา 
 àºÊÔ¤ÊØ´ æ ก็ตองโครงสรางพื้นฐาน Infrastructure คือ การใชบริการ
ระดับโครงสรางพื้นฐาน ไดแก พวกประมวลผลหรือหนวยความจํา
 
 ¤Ô´Ç‹Ò¾Í¨Ðà¢ŒÒã¨¡Ñ¹ºŒÒ§áÅŒÇ ¾Ø´¹ŒÍÂ¤Ô´Ç‹ÒËÅÒÂ æ ¤¹¤§à»š¹à«ÕÂ¹
ãªŒºÃÔ¡ÒÃàËÅ‹Ò¹ÕéÍÂÙ‹áÅŒÇ á¶ÁÍÒ¨¨ÐäÁ‹ÃÙŒÇ‹ÒºÃÔ¡ÒÃ·ÕèμÑÇàÍ§ãªŒÍÂÙ‹·Ø¡ÇÕè·Ø¡ÇÑ¹à»š¹
ºÃÔ¡ÒÃáºº¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅ¼Åáºº¡ÅØ‹ÁàÁ¦´ŒÇÂ«éí  Òä»
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 + ¤ÇÒÁáμ¡μ‹Ò§¢Í§à̈ ŒÒ 
Http ¡Ñº Https +

เห็นตางกันแค s ตัวเดียว 
แตความปลอดภัยในการเขาเว็บไซตตางกันเยอะเลย

 
 พดุนอยเคยสังเกตเห็นวา เวลาเราพิมพชือ่เว็บไซต หนา
จอจะมีทั้งที่ระบุหนาเว็บไซตวา Http และ Https สงสัย
เลยไปถามเพื่อน เขาอธิบายมาเห็นวาเปนประโยชนดีเลย
อยากจะมาเลาตอใหฟงครับ
 อยางที่เกริ่นไวขางบนวา เห็น Http และ Https มี s 

ตางกันแคตัวเดียว แตเชื่อมั้ยวามันทําใหการเขาเว็บไซตของเราแตละคร้ังมั่นคง
ปลอดภัยไมเทากันเลยทีเดียว โดยเฉพาะเวลาที่เราตองทําธุรกรรมที่เก่ียวกับ
การเงิน เชน เว็บไซตของธนาคารตาง ๆ
 

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1332493741&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http
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 นั่นก็เพราะ Https เปน Hypertext Transfer Protocol Secure อธิบาย
สั้น ๆ วา มันเปนการทํางานรวมกันของ HTTP Protocol ชวยรักษาความลับใน
ขณะท่ีมีขอมูลแลกเปลี่ยนกันระหวางเครื่องเซิรฟเวอรและลูกคา
 คือพอเราเขาไปปุบ มันจะมีการตรวจสอบโดย Web Server รับขอมูล
มา ตรวจสอบวาเปนเว็บทีม่กีารรับรองความถูกตองโดยอาศัย Digital Certifi cate 
แลวจะสงรหัสลับผานใหกับ Web Server เราก็จะเขาเว็บไซตนี้ไดอยางมั่นใจวา
มั่นคงปลอดภัยไรคนแอบรูขอมูล
 
 áμ‹ÁÕ¢ŒÍàÊÕÂ·Õè¡Ç¹ã¨ÍÂÙ‹¹Ố Ë¹‹ÍÂ ¤×ÍÁÑ¹¨Ðà¢ŒÒä»ªŒÒ¡Ç‹ÒàÇçºä«μ�»¡μÔ·ÑèÇä» 
«Öè§ÍÒ¨¨ÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁË§Ø´Ë§Ô´ãËŒ¡ÑºÇÑÂÃØ‹¹ÍÂ‹Ò§¾Ø´¹ŒÍÂ·ÕèäÁ‹ªÍºÃÍ¹Ò¹ áμ‹ÁÑ¹¡ç
¤ØŒÁ·Õè»ÅÍ´ÀÑÂãª‹ÁÑéÂÅ‹Ð
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Android คือระบบปฏิบัติการประเภทหน่ึงบนโทรศัพทมือถือ คลายกับวินโดวส 
(Windows) ที่เปนระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร

ATM (Automatic Teller Machine)  คือ เครื่องรับจายเงินสดอัตโนมัติ 
ที่ทําใหลูกคาธนาคารสามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดในพื้นท่ีอื่นนอกจาก
ธนาคาร โดยลูกคาตองใชบัตรที่มีแถบแมเหล็กรวมกับ PIN Code (รหัสผาน
สวนบุคคล) ในการทําธุรกรรมทางการเงิน

CA (Certificate Authority) คือ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
ที่ทําหนาท่ีออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูใชบริการสามารถนําไปใชใน
การรับรองตัวบุคคลผูถือใบรับรองเพื่อสรางความนาเชื่อถือ

Digital Certificate (ãºÃÑºÃÍ§ Ô̈́ Ô·ÑÅ) คือ ใบรับรองดิจิทัลที่ถูกออก
โดย CA ที่นาเชื่อถือ ทําหนาที่คลายบัตรประจําตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือใชในการระบุยืนยันตัวตนของผูใชงาน

Firewall เปนเครื่องมือที่ทําหนาที่รักษาความปลอดภัยใหกับระบบเครือขาย 
โดยการควบคุมขอมูลที่ผานเขาออกในเคร่ืองคอมพิวเตอร  โดยการนําขอมูลไป
เปรียบเทียบกับกฎพ้ืนฐานท่ีกําหนดคาไวเพ่ือตัดสินใจอนุญาตหรือปฏิเสธขอมูลน้ัน

Flash เปนโปรแกรมสรางและแสดงผลภาพเคล่ือนไหวท่ีไดรับความนิยมอยาง
มาก ซึ่งเว็บไซตตาง ๆ มักนําแฟลชมาใชเพื่อเพิ่มลูกเลน สรางความแตกตาง 
และนาสนใจใหกับเว็บไซตของตน
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Hacker ผูที่พยายามทําลายระบบรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร เพื่อนํา
เอาขอมูลสําคัญไปใชงานโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูล

Hardware คือ อุปกรณตางๆ ท่ีประกอบข้ึนเปนเคร่ืองคอมพิวเตอร มีลักษณะเปน
โครงรางสามารถมองเห็นดวยตาและสัมผัสได (รูปธรรม) เชน จอภาพ คียบอรด 
เคร่ืองพิมพ เมาส เปนตน

Homepage หมายถึง หนาแรกของเว็บไซต ซ่ึงจะเปนทางเขาหลักของเว็บไซตน้ัน ๆ

HTML (The Hypertext Markup Language) เปนภาษาท่ีใชในการ
เขียนเว็บเพจ ซ่ึงสามารถสรางตัวเช่ือมโยงจากเอกสารหน่ึงไปยังเอกสารอ่ืน ๆ ได

Junk Mail ËÃ×Í Spam Mail จดหมายท่ีสงมาถึงผูรับ โดยที่ผูรับไมได
ตองการ อาจเปนจดหมายโฆษณาสินคา จดหมายเชิญชวนใหสมัครสมาชิก ลิงค
เว็บเพจ (Web Page) ตางๆ หรืออาจเปนไวรัสก็ได

LAN (Local Area Network) เปนการเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรสวน
บุคคลแตละเครื่องและอุปกรณตาง ๆ เชน พรินเตอร ในบริเวณที่กําหนดไวโดย
สายเคเบิล เพื่อใหผูใชสามารถแลกเปล่ียนขอมูลและใชอุปกรณรวมกันได

Network คือ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่นํากลุมคอมพิวเตอร และอุปกรณ
ตางๆ มาเชื่อมตอกัน เพื่อใหสามารถติดตอสื่อสาร แลกเปล่ียนขอมูล และใช
ทรัพยากรตาง ๆ ในระบบรวมกันได
 
Password คือ รหัสผาน ที่ถูกกําหนดโดยประกอบดวยรูปแบบตัวอักษร 
ตัวเลข หรืออักขระพิเศษ สําหรับใชในการยืนยันตัวบุคคล รวมถึงสิทธิ์ในการ
เขาสูระบบคอมพิวเตอรหรือโปรแกรม

Paypal คือระบบที่เปนตัวกลางในการรับ จาย หรือโอนเงินออนไลน เมื่อมีการ
ซื้อขายสินคาหรือทําธุรกรรมผานอินเทอรเน็ต โดยเมื่อมีการส่ังจายเงินผานเพย
พาลแลว เพยพาลจะสงใบเรียกเก็บเงินใหผูซื้อชําระเงินผานบัตรเครดิตท่ีระบุไว
ตอนสมัครใชงาน หลังจากนั้นก็จะทําการชําระเงินคาสินคาหรือบริการใหทันที



80   ©ÅÒ´ÃÙŒà¹çμ©ÅÒ´ÃÙŒà¹çμ

PDA (Personal Digital Assistant) คือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา
ขนาดเล็ก

PPP (Point-to Point Protocal) คือการเช่ือมตอระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอร
กับอินเทอรเน็ต โดยไมจําเปนตองมี IP Address บนเคร่ืองคอมพิวเตอรน้ัน

Protocol คือ ขอกําหนดหรือขอตกลงที่ใชควบคุมการส่ือสารขอมูลในระบบ
เครือขาย ไมวาจะเปนการสื่อสารขอมูลระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือระหวาง
คอมพิวเตอรกับอุปกรณอื่นๆ

Skype เปนโปรแกรมสําหรับการพูดคุยดวยเสียง สงขอความโตตอบกัน โดย
สามารถเห็นหนากันได นอกจากน้ียังสามารถใชโปรแกรมน้ีโทร.เขาโทรศัพทมือถือ
ไดอีกดวย

Software คือ โปรแกรมหรือชุดคําส่ังท่ีทําหนาท่ีในการควบคุมการประมวลผล
อุปกรณคอมพิวเตอร

SSL (Secure Socket Layer)  คือ โปรโตคอลท่ีใชในการจัดการความ
ปลอดภัยในการสื่อสารขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสระหวางเครื่องของผูรับและผูสง 
โดยโปรโตคอล SSL จะถูกนํามาใชเพื่อเขารหัสขอมูลกอนสงออกไปยังปลายทาง 
เพ่ือใหเกิดความม่ันคงปลอดภัยมากย่ิงข้ึน นิยมใชในระบบของเว็บไซต

Symbian คือ ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ท่ีออกแบบมาเพ่ือรองรับ
เทคโนโลยีการส่ือสารแบบไรสาย (Wireless) ชวยในการสงขอมูลของโทรศัพทเคล่ือนท่ี
เปนหลัก เปนระบบท่ีใชงานไดงาย มีความปลอดภัยสูง ชวยประหยัดพลังงาน และใช
หนวยความจําท่ีมีขนาดเล็ก

Web Board คือ กระดานสนทนา หรือกระดานขาวท่ีใชสําหรับแจงและแลก
เปล่ียนขาวสารหรือแสดงความคิดเห็น

Web Browser เปนซอฟตแวรที่ใชในการทองโลกอินเทอรเน็ต เขาเว็บไซต
ตาง ๆ ซึ่งแตละบริษัทก็ผลิตออกมาหนาตาแตกตางกันไป โดยซอฟตแวรที่รูจัก
กันดีในปจจุบัน ไดแก อินเทอรเน็ต เอ็กซพลอเรอรหรือไออี (Internet Explorer), 



โมซิลลา ไฟรฟอกซ (Mozilla Firefox), กูเกิ้ลโครม (Google Chrome) และ 
ซาฟารี (Safari)

Web Page หมายถึงการแสดงผลในแตละหนาของเว็บไซตที่เราเปดขึ้นมา

Web Server คือ เครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาท่ีเปนเครื่องบริการเว็บเพจแก
ผูรองขอดวยโปรแกรมประเภทเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ที่รองขอขอมูล
ผานโปรโตคอลเอชทีทีพี (HTTP = Hyper Text Transfer Protocol) โดยเครื่อง
บริการจะสงขอมูลใหผูรองขอในรูปของขอความ ภาพ เสียง หรือสื่อผสม
 
Website คือ แหลงเก็บรวบรวมหนาเว็บหลายๆ หนา ท่ีเก่ียวของสัมพันธกัน จัดทํา
ข้ึนเพ่ือนําเสนอขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต

What app แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือที่ชวยใหผูใชสามารถสงขอความ
โตตอบกันไดระหวางโทรศัพทสองเครื่อง โดยผานหมายเลขโทรศัพท

Zip เปนโปรแกรมหน่ึงที่อํานวยความสะดวกในการรับสงไฟลคราวละมาก ๆ 
โดยชวยบีบอัดไฟลขนาดใหญใหเล็กลง หรือรวมไฟลจํานวนมาก ๆ ไวเปนไฟล
เดียวกันเพื่อใหสามารถสงถึงผูรับไดในครั้งเดียว ซึ่งที่นิยมใชกันมากคือ วินซิป 
(winzip) และวินแรร (winRAR)
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©ÅÒ´ÃÙŒ©ÅÒ´ÃÙŒ
à¡Áà¡Á

©ÅÒ´ÃÙŒ
à¡Á““

““



à¡Á 1

Mechanism
 a. ¡¹ä¡Å  b. ¡Åä¡Å  c. ¡Åä¡

Graphic
 a. ¡ÃÒ¿¿�¡  b. ¡ÃÒ¿�¡  c. ¡ÃÒ¿¿�¤

Game
 a. à¡Á   b. à¡ÁÊ �   c. à¡ÁÊ

Count
 a. ¤í  Ò¹ÇÅ  b. ¤í  Ò¹Ç¹  c. ¤í  Ò¹Ç³

Click
 a. ¤ÅÔé¡   b. ¤ÅÔê¡   c. ¤ÅÔ¡

Hardware
 a. ÎÒÃ�´áÇÃ�  b. ÎÒÃ�´áÇÃ  c. ÎÃÒ´áÇÃ�

Software
 a. «Í¿μ�áÇÃ�  b. «Í¿· �áÇÃ�  c. «Í¿áÇÃ�

e-Mail
 a. ÍÕàÁÅ   b. ÍÕàÁÅ �   c. ÍÕàÁÅÅ �

 º‹ÍÂ¤ÃÑé§·ÕèàÃÒàËç¹à¾×èÍ¹ æ ËÃ×ÍáÁŒáμ‹μÑÇàÍ§à¢ÕÂ¹ËÃ×Í¾ÔÁ¾�

¤í  Ò·ÕèÁÒ¨Ò¡ÀÒÉÒμ‹Ò§»ÃÐà·Èà»š¹ÀÒÉÒä·Â ËÃ×ÍáÁŒáμ‹ÀÒÉÒä·Â

àÍ§¼Ố  à¾ÃÒÐäÁ‹ÃÙŒËÅÑ¡ÇÔ̧ Õ¡ÒÃà¢ÕÂ¹·Õè¶Ù¡μŒÍ§ ÍÂ‹Ò§¹Ñé¹ÁÒ Ù́¤í  Ò·ÕèÁÑ¡ãªŒ

¡Ñ¹º¹ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμº‹ÍÂ æ ´Õ¡Ç‹ÒÇ‹Ò¤í  ÒäË¹à¢ÕÂ¹ä Œ́¶Ù¡μŒÍ§
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Digital
 a. ´Ô¨Ô·ÑÅ   b. ´Ô¨ÔμÑÅ            c. ´Ô¨ÔμÍÅ

Internet
 a. ÍÔ¹àμÍà¹çμ  b. ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμ         c. ÍÔ¹àμÍÃ�à¹ç·

Browser
 a. ºÃÒÇà«ÍÃ�  b. àºÃÒà«ÍÃ�  c. àºÃÒÇ�à«ÍÃ�

Blog
 a. ºÅÍ¡   b. ºÅ �Í¡   c. ºÅçÍ¡

Function
 a. ¿˜§¤ �ªÑ¹  b. ¿˜§¡ �ªÑ¹  c. ¿˜§¡ �ªÑè¹

Website
 a. àÇºä«μ�  b. àÇçºä«μ�  c. àÇçºä«·�

Sign
 a. à«¹   b. à«ç¹    c. à«ç¹μ�

Electronics
 a. ÍÔàÅç¡â·Ã¹Ô¡Ê�        b. ÍÔàÅç¤·ÃÍ¹Ô¡Ê�        c. ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�

X M L
      a. àÍ¡« � àÍÁ áÍÅ       b. àÍç¡«� àÍçÁ áÍÅ        c. àÍ¡« � àÍçÁ áÍÅ

Open Source
       a. âÍà¾¹«ÍÊ        b. âÍà¾‹¹«ÍÃ�Ê         c. âÍà¾¹«ÍÃ �Ê 
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à©ÅÂ 

Mechanism – ¡Åä¡

Graphic – ¡ÃÒ¿�¡

Game – à¡Á

Count – ¤í  Ò¹Ç³

Click  - ¤ÅÔ¡

Hardware - ÎÒÃ�´áÇÃ�

Software – «Í¿μ�áÇÃ�

e-Mail - ÍÕàÁÅ

Digital  - Ố¨Ô·ÑÅ

Internet - ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμ 

Browser – àºÃÒÇ�à«ÍÃ�

Blog  -  ºÅçÍ¡

Function – ¿˜§¡�ªÑ¹

Website – àÇçºä«μ�

Sign – à«ç¹

Electronics – ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�    

X M L – àÍ¡«� àÍçÁ áÍÅ

Open Source – âÍà¾¹«ÍÃ�Ê
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à¡Á 2
 Êí  ÒËÃÑº¹Ñ¡·‹Í§àÇçºä«μ�ËÃ×Í¤ÍÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμ
μÑÇ¨ÃÔ§ ¤Ø³ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹Ç‹ÒÍÑ¡ÉÃÂ‹ÍËÃ×Í¤í  ÒãºŒàËÅ‹Ò¹Õé¤×Í
¤í  ÒàμçÁÇ‹ÒÍÐäÃ

1. ac Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
2. co/com ÀÒ¤Í§¤ �¡Ã ÀÒ¤àÍ¡ª¹ ËÃ×Í¸ØÃ¡Ô¨ºÃÔÉÑ· ËŒÒ§ÃŒÒ¹
3. go/gov Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ ËÃ×ÍãªŒ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ
4. or Í§¤ �¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡í  ÒäÃ
5. net Í§¤�¡ÃËÃ×ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà»š¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
6. edu ãªŒ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
7. ·ÕèÍÂÙ‹
8. âÅ¡àÊÁ×Í¹¨ÃÔ§ã¹¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ� 
9.        ª×èÍÂ‹Í Êí  Ò¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡ÃÃÁ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� (Í§¤ �¡ÒÃÁËÒª¹)
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Contact & Comment
http://www.etda.or. th



www.etda.or.th

www.etda.or.th
ฉลาดรูเน็ต

ประวัติความเปนมา สพธอ.

 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ 

สพธอ. จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ตามพระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอาศัยกลไกการจัดตั้งองคการมหาชน 

ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ โดยอยูภายใตการกำกับ 

ดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 ปจจุบันมีคณะกรรมการบริหารซึ่งแตงตั้ง โดยคณะรัฐมนตรี 

ทำหนาที่ในการบริหารสำนักงาน ในภาพรวมประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 

ในดานการเงิน ดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานนิติศาสตรดานวิชาการ 

คอมพิวเตอร ดานวิศวกรรมศาสตร ดานสังคมศาสตร และมีผูอำนวยการ 

ทำหนาที่บริหารจัดการสำนักงานใหเปนไป ตามภารกิจและขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการบริหาร ตามแนวทางการ บริหารองคการมหาชนที่ 

เสนอแนะโดยคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ (ก.พ.ร.)

วิสัยทัศน

เปนองคกรสำคัญในการสนับสนุน SMART Thailand 

โดยสงเสริมใหการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเติบโต 

อยางมั่นคงปลอดภัยทัดเทียมผูนำในภูมิภาค"

บริการของ สพธอ.

งานวิชาการ การใหคำปรึกษา

• ดานนโยบายและการวางแผนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

• ดานสถิติขอมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

ของประเทศ

• ดานกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

• ดานความมั่นคงปลอดภัย และมาตรฐานในการทำธุรกรรมทาง 

อิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการตรวจและพิสูจนพยาน 

หลักฐานอิเล็กทรอนิกส 

• ดานโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

• งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ

การฝกอบรม

• สพธอ. ใหบริการการฝกอบรมเพื่อยกระดับทักษะและความเชี่ยวชาญ 

ใหกับบุคลากรในประเทศเกี่ยวกับมาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัย 

ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งทางดานเทคนิคและหลักสูตร 

ประยุกตสำหรับผูประกอบการ e-Commerce และผูที่สนใจ


