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ปี 2563 ถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อันเนื่องมาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ทั่วโลกล้วนมี
การปรับรูปแบบการใช้ชีวิตโดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
เข้ามาเป็นเครื่องมือหลักที่สำ�คัญในการดำ�รงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและระบบดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ
เพือ่ ให้ตอบสนองต่อวิถชี วี ติ ทัง้ ในเชิงสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง การแพทย์และสาธารณสุข
ตลอดจนในระดับครัวเรือนและส่วนบุคคล จึงอาจนับได้ว่า COVID-19 เป็นตัวผลักดันให้
ประชาชนเร่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัว เช่น การใช้
แอปพลิเคชันต่างๆ สำ�หรับการติดต่อสื่อสารและรับส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ การจัดทำ�และใช้งานระบบสารสนเทศ
ภายในองค์กรเพื่อตอบสนองการทำ�งานจากที่บ้าน (Work from Home) อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง การทำ�ธุรกิจและธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ
และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
สำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.)
สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สำ�นักงาน กสทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคและส่งเสริมให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ เข้าถึงสิทธิผบู้ ริโภคในการใช้บริการโทรคมนาคม
ที่สำ�คัญและน่าสนใจ จึงได้จัดทำ�หนังสือ “โลกใหม่โทรคมนาคม (New Normal)”
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นสิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภคในการใช้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคมให้กับประชาชน ให้ร้เู ท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรคมนาคมและที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
หนังสือ “โลกใหม่โทรคมนาคม (New Normal)” เล่มนี้ ได้นำ�เสนอสถานการณ์
และปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคมที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้บริโภค
รู้เท่าทันกับแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอั นใกล้ และเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชน
ผู้บริโภคสามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอันพึงได้รับในการใช้บริการโทรคมนาคมได้
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่นำ�เสนอในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
ความรอบรู้แก่ประชาชนในการใช้บริการโทรคมนาคมต่อไป
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รูจ กั

สำนักงาน กสทช.
ตามมาตรา 56 และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ได้บัญญัติให้สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สำ�นักงาน กสทช.” ทำ�หน้าทีใ่ นการสนับสนุนภารกิจของ กสทช. ในการจัดสรร
คลืน่ ความถีแ่ ละกำ�กับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
รวมทั้งการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ การประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และการคุ้มครองผู้บริโภค
สำ � นั ก รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคใน
กิจการโทรคมนาคม (รท.) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำ�นักงาน
กสทช. ที่ มี บ ทบาทสำ � คั ญ ด้ า นการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ในกิจการโทรคมนาคม โดยมีภารกิจสำ�คัญ คือ การรับ
และจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม
ใน 4 ประเภทบริการ ได้แก่ ผู้ใช้บริการโทรศัพทมือถือ
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ ป ระจำ � ที่ ห รื อ โทรศั พ ท์ บ้ า น
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ ส าธารณะ และผู้ ใช้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ต รวมถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
การให้บริการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เช่น การตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
หรือเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มอื ถือ
ใกล้ที่อยู่อาศัยและชุมชน ปัญหา
คุณภาพของบริการโทรคมนาคม
การจัดเก็บค่าบริการทีไ่ ม่เป็นธรรม
เป็นต้น
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บริการโทรคมนาคม

ที่รองเรียนตอสำนักงาน กสทช. มีดังนี้
4 บริการ

โทรศัพทบาน

โทรศัพทมือถือ

www.

อินเทอรเน็ต

โทรศัพทสาธารณะ

1 ปญหา

การตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
หรือเสาสงสัญญาณมือถือ
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ชองทาง

การรองเรียน
หากประสบปญหาจากการใชบริการ
โทรคมนาคม รองเรียนชองทางไหน ?
ชองทางที่ 1

รองเรียนกับผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือ
หรืออินเทอรเน็ตโดยตรง (เพื่อแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว)

ชองทางที่ 2

ชองทางรองเรียนตอสำนักงาน กสทช.
โทรฟรี 1200
1200@nbtc.go.th
รองเรียนผานเว็บไซต www.nbtc.go.th
โทรสาร 0 2279 0251
สงจดหมายหรือเดินทางมาดวยตนเอง
สำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร ชั้น2
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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เอกสารประกอบ
การยื่นเรื่องรองเรียน
ตอสํานักงาน กสทช.
กรอกแบบฟอรมรองเรียน หรือ

แบบฟอรมรองเรียน

1
2

ชื่อ-สกุล (ผูรองเรียน) : .......................

เขียนจดหมายระบุปญหารองเรียน

ที่อยูที่สามารถติดตอได : .................

ระบุชื่อ-สกุล ผูรองเรียน
หมายเลขโทรศัพท
ที่อยูที่สามารถติดตอได
รหัสอางอิงที่รองเรียน (ถามี)
ชื่อผูใหบริการที่ประสงคจะรองเรียน
คำขอที่ชัดเจน

โทรศัพท : .......................................
เรื่องรองเรียน :
ระบุปญหาพรอมคำขอที่ชัดเจน
รวมทั้งชื่อผูใหบริการที่ประสงคจะรองเรียน

แสดงบัตรประชาชน

Ù¡µŒÍ§
ÊÓà¹Ò¶

(กรณีมารองเรียนดวยตนเอง)

หรือจัดสงสำเนาบัตรประชาชนของ
ผูรองเรียนพรอมรับรองสำเนาถูกตอง

(กรณีรองเรียนผานชองทางอื่น)

กรณีดำเนินการแทน
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ

ŒÍ§
¶Ù¡µ µŒÍ§
ÓÊ à¹ÓÒà¹Ò¶Ù¡
Ê
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สัญญาใหบริการ
โทรคมนาคม

ใบเรียกเก็บ
คาบริการ
8XX บาท

หนังสือมอบอำนาจพรอมสำเนา
บัตรประชาชนทั้งของผูมอบอำนาจ
และผูรับมอบอำนาจ พรอมรับรอง
สำเนาถูกตอง

ใบเสร็จรับเงิน

หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับเรื่องรองเรียน(ถามี)
10:41

100%

(บริการสงใบแจง
คาบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส)
คุณมียอดคาบริการ
จำนวน 8XX บาท
กรุณาชำระภายใน
00/00/0000

เชน สัญญาใหบริการโทรคมนาคม
ใบเรียกเก็บคาบริการ ใบเสร็จรับเงิน
รายละเอียดของขอความสั้น (SMS) ที่ไดรับ
แผนที่ ภาพถาย เปนตน
9

เกม

ทายกันสิว่า
เรื่องไหนร้องเรียน

กับสำ�นักงาน กสทช. ได้

??

1

อ้าว...มือถือรุ่นนี้
ไม่รองรับ 5G
เหมือนโฆษณา?

2
3

โอนแล้วไม่ส่งของ
ร้องเรียนได้ที่ไหน

เน็ตช้าจัง
ไม่เห็นแรงอย่างโฆษณาเลย

4
5
6

สำ�นักงาน กสทช.

ช่วยด้วย
โดนแฮ็กมือถือ!!!

ย้ายค่ายแล้ว
เงินเหลือในระบบ
จะได้คืนไหม ?

Bill Shock !!
เอ้ย ไม่เคยโทรไป
ต่างประเทศซะหน่อย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

ปัญหาการใช้เครื่องมือสื่อสารมีมากมาย แต่เรื่องไหน ?
ร้องเรียนกับสำ�นักงาน กสทช. ได้ และเรื่องไหน
ร้องเรียนกับสำ�นักงาน กสทช. ไม่ได้
เขียนตัวเลขใส่ช่องว่าง ให้ตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วไปดูเฉลยหน้า 12 กันเลย

7
สถานีตำ�รวจ

เม็ดเดียว ครั้งเดียว
รักษาโควิด มะเร็ง อัมพาต
เบาหวาน ความดัน

8
9
10
11

สำ�นักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

ไหนว่าใช้เน็ตได้ 15 GB
นี่ใช้ยังไม่ถึง 10 GB เลย
โดนลด speed แล้ว

12

ออกโปรใหม่
แล้วโปรเก่าเราล่ะ
อัพเกรดได้ไหม?
เพจนี้ เนื้อหา
ไม่เหมาะสม
แจ้ง กสทช.
ได้ไหมนะ

สูญเงิน ตกเป็นเหยื่อ
พนันออนไลน์

SMS เลขเด็ด
เลขดัง มีแล้วที่นี่

เฉลย

3

เน็ตช้าจัง
ไม่เห็นแรงอย่างโฆษณาเลย

5

ย้ายค่ายแล้ว
เงินเหลือในระบบ
จะได้คืนไหม ?

Bill Shock !!
เอ้ย ไม่เคยโทรไป
ต่างประเทศซะหน่อย

6
7
สำ�นักงาน กสทช.

9

ไหนว่าใช้เน็ตได้ 15 GB
นี่ใช้ยังไม่ถึง 10 GB เลย
โดนลด speed แล้ว
ออกโปรใหม่
แล้วโปรเก่าเราล่ะ
อัพเกรดได้ไหม?

12
1
สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

SMS เลขเด็ด
เลขดัง มีแล้วที่นี่

อ้าว...มือถือรุ่นนี้
ไม่รองรับ 5G
เหมือนโฆษณา?

8

เม็ดเดียว ครั้งเดียว
รักษาโควิด มะเร็ง อัมพาต
เบาหวาน ความดัน

4

ช่วยด้วย
โดนแฮ็กมือถือ!!!

10

เพจนี้ เนื้อหา
ไม่เหมาะสม
แจ้ง กสทช.
ได้ไหมนะ

2
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สถานีตำ�รวจ

11

โอนแล้วไม่ส่งของ
ร้องเรียนได้ที่ไหน
สูญเงิน ตกเป็นเหยื่อ
พนันออนไลน์

ปัญหาเรื่องร้องเรียน
ที่น่าสนใจ

13

ถูกคิดเงินจากบริการขอความสั้น
(sms) โดยไมไดตั้งใจสมัคร
อาว
เพิ่งเติมเงินไป 10 บาท
เช็คยอดวันนี้ทําไม
เหลือ 4.48 บาท

ผมไมเคย
สมัครนะครับ

จากการตรวจสอบ
คาใชจาย คุณถูกคิดคา
บริการจากขอความโฆษณา
ขายสินคาคะ

ทางเราไดทําการ
ยกเลิก พรอมคืนเงิน
และปดกั้น sms
ใหเรียบรอยแลว

และขอใหผูใชบริการ
ใชความระมัดระวัง
ในการกดรับ sms
ดวยนะคะ
ปจจุบันผูใหบริการโทรศัพทมือถือทุกราย
ไดรวมกันดําเนินการจัดทําแนวทางการปองกัน
การรับ sms กวนใจ/ไมไดตั้งใจสมัคร
ผูใชบริการสามารถยกเลิกบริการ sms
ไดดวยตนเอง โดยกด *137 โทรออก
ฟรี ทุกเครือขาย ไมเสียคาบริการ

ฟรี!!
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sms มาไดอยางไร?
มัลแวร (Malware) แฝงในแอปพลิเคชันบางตัว
เมื่ อ ติ ด ตั้ ง และอนุ ญ าตเข า ถึ ง แล ว จะสามารถ
สั่ ง ให ส มั ค รบริ ก าร SMS โดยอั ต โนมั ติ ก็ ไ ด
ซึ่ ง ส ว นมากมาจากการเจลเบรก (Jailbreak)
หรือการติดตั้งแอปพลิเคชัน ผานชองทางอื่นๆ
ที่ ไ ม ใ ช ช  อ งทางปกติ อ ย า ง App Store หรื อ
Play Store

การโทรเขามือถือเพือ่ ชวนสมัครรับบริการ SMS
ผานระบบเสียงอัตโนมัติ
เกิดจากการกดลิงกในเว็บไซต ซึ่งสวนใหญเปน
ลิงกปรากฏโฆษณา แคใชโทรศัพทเลนอินเทอรเน็ต
แตะที่แบนเนอรโฆษณา ก็สมัครใหเรียบรอย
รวดเร็วทันใจ

วิธีปองกัน SMS ดูดเงิน
หลีกเลี่ยงการเขาเว็บไซตที่ไมคุนเคย
อยาแตะลิงกโฆษณาตางๆ ที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน
กอนคลิกลิงกตางๆ ในเว็บไซตควรตรวจสอบใหดีวา
เมื่อคลิกแลวจะเขาถึงเว็บไซตไหน ปลอดภัยหรือไม
หมั่นตรวจสอบคาบริการตางๆ จากบิลคามือถือ
รายเดือนหรือเช็คผานแอปพลิเคชัน ผูใหบริการ
โทรศัพทมือถือหรือไปที่ศูนยบริการ เพื่อตรวจสอบ

หากยกเลิกแลวยังเจอ SMS ดูดเงิน
หรือสแปมโฆษณาอีก ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุอื่น
ใหโทรรองเรียนที่ สํานักงาน กสทช. 1200 พรอมบอก
รายละเอียดของ SMS ที่เปนปญหาเพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบตอไป ซึ่งอาจมีการจัดการเรื่อง
เงินคาบริการ SMS คืนใหดวย
ที่มา กองปราบปราม
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ขอใหคิดคาบริการที่เกิน
จากโปรโมชันเปนวินาที

499
ปญหา

จายตั้ง 499 ใชไมเคยพอ
บิลมาเรียกเก็บเกินทุกที
ไมคุมเลย...
คาโทรที่เกินจากโปรโมชัน
ก็ปดเศษเปนนาที
คาโทรก็แพงขึ้นสิ

เราก็ใชแค
เดือนละ 499 บาท
มีทั้งเน็ต ทั้งโทร
เหลือๆ คุมจริงๆ

จาย 499
เทากันเลย
โปรตางกันตรงไหนนิ
เทียบกันซิ...
โทรทุกเครือขาย 300 นาที
สวนเกินคาโทรคิด 1.5 บาท/นาที
(เศษของนาทีคิดเปน 1 นาที)
data 16 GB
ก็โปรเดียวกันนี่หนา

นี่แหละ คุมสุด
มีใชทั้งเน็ต
ทั้ังโทรเหลือๆ

ไมคุม
ใชยังไงกัน

ไมตองเถียงกัน
คุมหรือไม มาดูกัน

!!
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ปจจุบันมีแพ็กเกจมากมายใหเลือกใช มีทั้งเหมาจาย และคิดคาโทรตามจริงเปนวินาที
จะถูกหรือแพง ขึ้นอยูกับผูบริโภคเลือกใชใหเหมาะสมตามการใชงาน บางทีในแพ็กเกจ
เดียวกัน แตละคนจะมีรูปแบบการใชงานที่แตกตางกันได

น
ห
ไ
บ
บ
แ
โปรโมหชมันาะกับเรา?
เ

#¤ØÂÁÒ¡
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กรณีการเรียกเก็บคาบริการ เปนการเรียกเก็บคาบริการ
ตามรายการส ง เสริ ม การขายที่ ผู ใช บ ริ ก ารสมั ค ร
ใชบริการแลว เชน รายละเอียดตามเงื่อนไขรายการ
สงเสริมการขายดังกลาวระบุอัตราการคิดคาบริการ
วารับสิทธิโทรฟรีทุกเครือขาย 300 นาที/รอบบิล
คิดเปนนาที (เศษของนาทีคดิ เปน 1 นาที) และสวนเกิน
คาโทรคิด 1.5 บาท/นาที ทุกเครือขาย โดยในการ
เรียกเก็บคาบริการและคาธรรมเนียมจะตองเปนไป
ั ญาไดตกลงกัน โดยมิไดมกี ารกลาวถึงการ
ตามทีค่ สู ญ
คํานวณหนวยนับการใชงานตามที่ใชจริงเปนวินาที
ตามโตแยงของผูใชบริการแตอยางใด ผูใหบริการจึง
มีสทิ ธิเรียกเก็บคาบริการจากผูใ ชบริการตามรายการ
สงเสริมการขายที่ผูใชบริการสมัครใชบริการอยู

#¤ØÂÂÒÇ

#¤ØÂÊÑé¹

สํานักงาน กสทช. ไดกําหนดใหผูใหบริการเสนอทางเลือกเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับประชาชน หากผูใชบริการประสงคจะใหผูใหบริการคิดคาบริการใหเหมาะสมกับ
ลักษณะการใชงาน ซึ่งปจจุบันมีรายการสงเสริมการขายและบริการเสริมหลากหลาย
ที่คิดคาบริการตามปริมาณการใชงานจริงของบริการเสียงเปนวินาที ผูใชบริการ
มีทางเลือกในการใชงานโทรศัพทมือถือตามความประสงคของตนเองได
17

ปญหา
สวัสดีคะ
.......ยินดีใหบริการ
ภาษาไทย กด 1
...
ขณะนี้เจาหนาที่
ใหบริการเต็ม
ทุกคูสาย

.....
ขออภัย

ถูกคิดคาบริการเลขหมาย 4 หลัก
Call Center
นี่โทรไป เบอร xxxx
4 หลัก call center ของคายมือถือ
ที่เราใชบริการเองแทๆ
รอสายนานขนาดนี้ คาโทร
ปาไปเทาไหรแลวเนี่ย

กด 0 ติดตอ
โอเปอเรเตอร
เอานา...
อยาหงุดหงิด
ไปเลย
หลัก 4
ก็แบบนี้ละ

เบอร call center
เลข 4 หลัก
มีไวใหชวยจํางาย ในการติดตอ
แตก็ตองแลกมาดวยการ
เสียคาโทร

หมายถึง
เลข 4 หลักยะ

มีเบอรฟรี
แลวทําไมไมบอก
แตแรกยะ

ถาจะรองเรียน
มีชองทางการติดตอ
ผูใหบริการ ฟรีนะ
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ที่จริงติดตอ
ชองทางอื่นๆ ไดตลอด
ฟรี 24 ชม. เชน e-mail
facebook line chatbot
เปนตน

4 หลัก
Call Center

การคิดคาบริการเลขหมาย 4 หลัก บางเลขหมาย
รวมอยูในโปรโมชัน บางเลขหมายใหบริการโดย
ไมคด
ิ คาบริการ แตการใชบริการโทรเขา Call Center
เปนกรณีที่ไมรวมอยูในรายการสงเสริมการขาย
กรณีนี้ เปนไปตามรายการสงเสริมการขายที่ผูใช
บริการสมัครใชบริการแลว

****
$
ชองทางอื่นๆ เพื่อติดตอผูใหบริการ
ในกรณีที่ผูใชบริการตองการจะติดตอผูใหบริการโดยไมเสียคาบริการ
ผูใหบริการมีชองทางการติดตอ นอกจากทาง Call Center โดยไมถูก
คิดคาบริการ ไดแก บริการทางแอปพลิเคชัน และเว็บไซตของผูใ หบริการ
ซึ่งผูใชบริการสามารถเลือกใชบริการเพื่อติดตอผูใหบริการไดตลอด
24 ชั่วโมง
ชองทางติดตอผูใหบริการ

E-MAIL

LINE

FACEBOOK

AI

CHATBOT
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ปญหา
อูวาว
35,900 บาท
เหลือ 13,900 บาท
ลดเกินครึ่งอีก

อืม...เครื่องถูกก็จริง
แตรายเดือนแพง

ติดสัญญาสวนลดคาเครื่อง
ไมสามารถโอนยายเครือขายได
นั่นรุนใหมลาสุดเลยคะ
คุมที่สุด จายรายเดือน
แค xxx

สัญญา 1 ป เปลี่ยนโปร
ยายคายไมไดดวย
ถายกเลิกหรือ
ยายคาย
ตองคืน

จะซื้อเครื่องโปร
ลดคาเครื่องเช็คเงื่อนไข
รวมทั้งเครือขายใหดีวา
ครอบคลุมไหม
กอนทําสัญญานะ

ถาตองเลิกกอนสัญญา
เสียเต็มทั้ง คาเครื่อง+คา
รายเดือน จากถูกเปน
แพงนะสิ

หรือจายสวน
ตางคาเครื่อง
18,360 บาท
แหมตัวก็ อยาคิดเยอะสิ
เคาไมเปลี่ยนใจงายๆหรอก
ก็เหมือนที่เคารักตัว
ไมเปลี่ยนแปลงแหละ
อยาใหราคาเครื่องถูก
หรืออะไรบังตา
จนไมไดศึกษาเงื่อนไข
ใหดีกอนทําสัญญา
ผูกมัด
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อานเงื่อนไข
รายละเอียดสัญญา
กอนซื้อเครื่อง

1 ป

กอนตัดสินใจซือ้ เครือ่ งทีผ่ กู โปรโมชันพวงสัญญา
รายป ควรศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดสัญญา
แลวพิจารณากอนวาคุมคาหรือไม เพราะสัญญา
และเงื่ อ นไขการรั บ สิ ท ธิ ซื้ อ เครื่ อ งราคาพิ เ ศษ
เปนขอตกลงระหวางผูใหบริการและผูใชบริการ
เพื่อรับสิทธิไดรับสวนลดคาเครื่องราคาพิเศษ
หากผูใ ชบริการผิดสัญญาโดยการโอนยายเครือขาย
กอนครบกําหนดสิ้นสุดสัญญา 1 ป ผูใชบริการ
จะตองชําระสวนตางคาเครื่องโทรศัพทมือถือ
ตามสัญญาที่ไดตกลงกันไว

สิทธิในการขอโอนยายเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสิทธิของผูใชบริการ ตามขอ 6 ของ
ประกาศ กทช. เรือ่ ง หลักเกณฑบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคลือ่ นที่ และหากไมปรากฏเหตุ
ในการปฏิเสธคําขอโอนยายดังกลาวอยางใดอยางหนึ่ง ตามขอ 17 ของประกาศ กทช. ดังกลาว
ผูใหบริการจะกระทําการใดๆ อันเปนเหตุในการกีดกันขัดขวาง หรือหนวงเหนี่ยวการโอนยาย
ผูใหบริการมิได ซึ่งในกรณีนี้ หากไมปรากฏเหตุในการปฏิเสธคําขอโอนยายเลขหมายดังกลาว
ผูใชบริการสามารถขอโอนยายเลขหมายไปยังผูใหบริการรายอื่นได ตาม ขอ 6 และขอ 22
ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่
กรณีใชสิทธิในการขอโอนยายเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ กรณีสัญญาและเงื่อนไขการรับสิทธิ
ซื้อเครื่องราคาพิเศษ เปนขอตกลงระหวางผูใชบริการและผูใหบริการเพื่อรับสิทธิไดรบั สวนลด
คาเครื่องโทรศัพทมือถือราคาพิเศษตามที่ไดตกลงไว

ผูใชบริการจะตองปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาว
ซึ่งเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจการพิจารณาของ สํานักงาน กสทช.
ผูใหบริการไมสามารถเรียกเก็บ
คาปรับจากการยกเลิกสัญญาของผูใชบริการได
สํานักงาน กสทช. ไดมปี ระกาศ กทช. เรือ่ ง มาตรฐานของสัญญา
ใหบริการโทรคมนาคม กําหนดหามมิใหผูใหบริการเรียกเก็บ
คาปรับจากการยกเลิกสัญญาของผูใชบริการ อยางไรก็ตาม
หากผูใ ชบริการตองการยกเลิกบริการกอนครบสัญญาทีไ่ ดตกลงกันไว
กับผูใ หบริการแลว ผูใ ชบริการมีหนาทีต่ อ งปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขตางๆ
ทีส่ ญ
ั ญากําหนดใหครบถวน
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ถูกยกเลิกเลขหมาย
เนื่องจากไมไดเติมเงิน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ไมวาจะสาเหตุใด ที่ถูกยกเลิกเลขหมาย
ขออภัยคะ
ขณะนี้เลขหมาย
ของคุณ ไดถูกระงับ
การใหบริการ
....

โดนตัดไมรูตัวเลย

แยแลว เพิ่งโดนระงับไป
เงินยังเหลือดวย

ลืมเติมเงิน
เบอรสวยดวย
เสียดายจัง

เพิ่งโดนระงับไปเหมือนกัน
ตองติดตอใครยังไง
ภายในกี่วันคะ

เฮอ...โดนตัดไปแลวเหรอ
มินา ไมมีสายจากลูกหลาน
มาเลย
22

ถูกยกเลิกเลขหมาย

เนื่องจากไมไดเติมเงินเขาสูระบบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ภายใน

45วัน

เติมเงิน

ผูใชบริการ
ควรเติมเงินภายใน 45 วัน
นับตั้งแตวันคงเหลือในระบบหมด

หมายเหตุ : หากไมเติมเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูใชบริการจะถูกยกเลิกเลขหมาย

+

+36

5

เพื่อใหการใชบริการโทรศัพทมือถือสามารถใชงานไดตอเนื่อง
เมื่อวันใชงานหมดผูใชบริการจะตองเติมเงินเขาระบบแมวา
จะมีคาบริการเหลืออยูในระบบ จึงจะสามารถใชงานไดอีก
กรณีนี้ เปนการใหบริการโทรศัพทมือถือโดยเรียกเก็บ
ค า บริ ก ารเป น การล ว งหน า อั น มี ข  อ กํ า หนดที่ มี ลั ก ษณะ
เปนการใหผูใชบริการตองชําระคาบริการภายในระยะเวลา
ที่ กําหนด ซึ่ งเป นไปตามหลั กเกณฑ ข อ 11 ของประกาศ
กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2549

เติมเงินทุกมูลคา
จะไดรับวัน

+30 วัน

สะสมวันใชงาน
สูงสุด

365 วัน
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ถูกยึดเงินที่คงเหลืออยู
ในระบบโทรศัพทมือถือ

อยูตอเลยไดไหม
(โฮ โฮ)
อยาปลอยให
ตัวฉันไป

ไม...ฉันจะยายคาย
จะอยูตอทําไม
ในเมื่อ....

อยาไปเลย
อยูกับฉันตอเถิด
ฮู ฮูว

คายนี้
โปรดีกวาเยอะ

เปลี่ยนใจ
แลวรึครับ
แต...
เอะ

ไมสามารถ
คืนเงินได
เออ..อา..

24

แลวเงินที่เหลือ
อยูในเครือขายเดิม
เอาคืนมาดวย

แหม...
อันที่จริงมันก็
เงินนิดเดียว

นิดเดียวก็เอา ไมคืน
จะฟอง กสทช.
นา...

เมื่อมีการโอนยายเครือขายและผูใชบริการตองการยอดเงินคงเหลือ หากผูใหบริการ
ตรวจสอบแลววาเปนเจาของเลขหมายโทรศัพทมือถือนั้นจริง ผูใหบริการจะตองคืนเงิน
คงเหลือแกผูใชบริการภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่โอนยาย ทั้งนี้ การคืนเงินคงเหลือ
ในระบบแกผูใชบริการ อาจคืนดวยเงินสด เช็ค หรือนําเขาบัญชีเงินฝากของผูใชบริการ
หรือตามวิธีการที่ผูใชบริการไดแจงความประสงคไว กรณีผูใหบริการไมสามารถคืนเงิน
คงเหลือภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูใหบริการตองชําระคาเสียประโยชนในอัตรา
เทากับอัตราดอกเบี้ยที่ผูใหบริการคิดจากผูใชบริการ
ก็ใชเบอรนี้มาเปนสิบป ก็ยังคงเดิม
เบอรเพื่อนๆ ที่เมมไวก็อยูครบ
ก็ใชเบอรนี้ผูกกับแอปพลิเคชัน
มากมาย ไมตองลงทะเบียนใหม
รวมถึงธุรกรรมทางการเงิน

คายใหม
เบอรเดิม

อึ๋ย...
นี่ก็ขอดี
หรือ?

จายมา
ซะดีๆ

เจาหนี้ก็ตาม
มาทวงหนี้
จากเบอรเดิมได

ขอควรรูกอนยายคายเบอรเดิม

ตองไมมียอดคางจายคาบริการกับคายเดิม
ระบบเติมเงิน กอนที่จะยายคาย
ควรใชเงินใหหมดหรือทําเรื่องขอคืน
กับคายเดิม เพราะการยายคาย
ยอดเงินจะไมไดถูกโอนตามไปดวย
ระบบรายเดือน ตองชําระบิลที่คาง
กอนที่จะยายคาย

ตองเปนคนเดียวกันกับคนทีล่ งทะเบียนเบอร (เจาของเบอร)
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ถูกคิดคาบริการโทรศัพท
ระหวางประเทศ

นี่เธอ ทําไมคาโทรศัพท
เดือนนี้แพงขนาดนี้
แอบโทร
หากิ๊กเหรอ

ก็ในบิล แจงวา
โทรไปปาปวนิวกินี
48 ครั้ง

เออ แลวไป
อยาใหรูนะ

วาไปแอบคุย
กับใคร
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วาแต ใบแจงหนี้นี่ละ
ตองไปจายไหม?

เปลานะ
ไมเคยโทรเลย

บ ปาปวนิกินี
ที่ไหน??
บฮูจัก

โห โดนแฮ็กรึปาว
ไมไดแอบคุยกับผูใด
จริงๆ

ตองรองเรียน
กสทช. แลว

ศูนยปองกันทางทุจริตของบริษัทผูใหบริการตองรีบแจงเตือนผูใชบริการเมื่อพบ
ความผิดปกติของการใชงานโทรศัพทมือถือ ใหผูใชบริการทราบวามีการใชงาน
ผิดปกติ เพื่อผูใชบริการจะไดแจงการระงับการโทรออก และบริษัทผูใหบริการตอง
มีระบบปองกันการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรบั อนุญาต หรือการแฮ็กระบบในสวนของ
ผูใหบริการอยางรัดกุม ซึ่งหากเกิดความเสียหายจากกรณีดังกลาว ผูใหบริการ
จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการโทรออก
ตางประเทศ โดยทีผ่ รู อ งเรียนไมตอ งรับภาระ
คาบริการ

หากทานประสบปญหาทำนองนี้ (อยาเพิ่งตกใจ)
ใหรองเรียนมาที่สำนักงาน กสทช.
โดยยังไมจำเปนตองชำระหนี้ และบริษัท
ไมมีสิทธิอางเหตุการคางชำระหนี้
เพื่อระงับสัญญาณจนกวาเรื่องรองเรียนจะยุติ

ถูกแฮ็กเบอรโทรศัพท โทรไปตางประเทศ
เปนความรับผิดชอบและหนาที่ของผูใหบริการ
ชวงปลายป 2563 ที่ผานมา ไดมีเหตุการณที่เว็บไซตทั่วโลก
ถูกกลุมแฮ็กเกอร (Hacker) ทําการละเมิดโดยการเขาถึงและ
นําขอมูลออกไปจากเว็บไซตตางๆ โดยมีจุดประสงคเพื่อ
เรียกรองผลประโยชน ขูกรรโชกเรียกเงินแลกกับการ
ไมเปดเผยขอมูลดังกลาวสูสาธารณะ
ขอมูลที่ถูกดึงไป เปนขอมูล
สวนตัวของผูใชบริการ เชน
ชื่อ-ที่อยู ขอมูลวันเกิด เบอร
โทรศัพท หมายเลขบัตรประชาชน
ขอมูล Log in รวมถึง Password
เปนตน
ผูใหบริการตองคอยตรวจสอบ และอัปเดตระบบปองกันรักษาความปลอดภัย อุปกรณ
Firewall ระบบ Anti Virus และมาตรการตรวจสอบเฝาระวังอยางสมํ่าเสมอ เพราะกลุม
แฮ็กเกอร มีความเชี่ยวชาญเขาโจมตีและเขาถึงระบบขอมูลโดยใชวิธีการใหมๆ เสมอ
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ถูกเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา

เมื่อกอน
แพลทตินั่ม อีลิท ไดมอนด
โกลดเมมเบอร
ผมมีหมด
แตตอนนี้
ลดระดับผมเปนยาจก
โยวว...

ทําไมๆ
ผมถูกลดระดับลง
ทั้งๆ ที่ ผมเปน
ลูกคามาแสนนาน
ผมละ
งง งง งง

คือวา...
เราทําตามเงื่อนไขคะ
ลูกคามีการเปลี่ยนโปร
ทําใหยอดคาใชจายไมถึง
ที่จะเปน vip ตอไปคะ

ตองขออภัยดวยคะ
แตในกฎระบุ
ไวแบบนี้นะคะ
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ถาไมใหผมกลับไป
ไดสิทธิเดิม
ผมจะรองเรียน...
นะเออ...

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาการใหบริการ
โดยไมแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา
ผูใ หบริการตองแจงรายละเอียดและระยะเวลาของการสงเสริมการขาย
รวมทั้งที่เปนสาระสําคัญอื่นๆ เพื่อใหผูใชบริการมีขอมูลประกอบ
การตัดสินใจเลือกใชบริการ หากผูใหบริการไมไดแจงใหผูใชบริการ
ทราบถึงระยะเวลาสิน้ สุดรายการสงเสริมการขาย ผูใ หบริการไมมสี ทิ ธิ
เปลีย่ นแปลงรายการสงเสริมการขายใหผใู ชบริการโดยไมไดรบั ความ
ยินยอม
“เฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการใหบริการโทรคมนาคมเทานั้น”

มีเรื่องรองเรียนมากมาย ไมไดอยูใน
PRIVILEGED อํานาจหนาที่ของ สํานักงาน กสทช.

MEMBER

ผูใชบริการควรศึกษารายละเอียดจากผูใหบริการ

หากผูใชบริการประสงคที่จะไดรับสิทธิพิเศษเดิม
ผูใชบริการจะตองสอบถามรายละเอียดจาก
ผูใหบริการใหชัดเจนวาการเปลี่ยนแปลง
รายการสงเสริมการขายมีผลตอการไดรับ
สิทธิพิเศษอื่นๆ หรือไม เพื่อจะไดไมเสียสิทธิ
ประโยชนของผูใชบริการ เรื่องนี้ถือวา
ผูใชบริการไมไดรับความเดือดรอนเสียหาย
อันเนื่องมาจากการใหบริการโทรคมนาคม

“ฉะนั้นเรื่องสิทธิประโยชน
บัตรสมาชิก จากการใหบริการ
จึงไมไดอยูในอํานาจหนาที่ของ
สํานักงาน กสทช.”
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5G

30

สูโลก
ยุคใหม

วิวัฒนาการ 1G - 5G

1G
2G
3G
4G
5G

ใชสัญญาณแอนะล็อก
โทรเขา-โทรออก

พ.ศ. 2523

พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2563

2.4 kbps

ใชสัญญาณดิจิทัล
โทรเขา-โทรออก
รองรับบริการ ขอความ (SMS)
และขอความมัลติมีเดีย (MMS)

โทรเขา-โทรออก
ขอความ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
รองรับบริการ แอปพลิเคชันบนเว็บ
เสียง วิดีโอ และไฟลขนาดใหญ

64 kbps

2,000 kbps

โทรเขา-โทรออก
ขอความ
รองรับบริการสตรีมมิงวิดีโอความละเอียดสูง
ความเร็วในการรับสงขอมูล 10 Mbps
ถึง 1 Gbps

โทรเขา-โทรออก
ขอความ
รองรับบริการการทำงานกับเว็บไซต มัลติมเี ดีย
ชมรายการ
ทีวีดวยความคมชัด มัลติมีเดียแบบโตตอบ
เสียง สตรีมมิงวิดีโอ อินเทอรเน็ต VR AR
และอื่นๆ

ที่มา: สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

10,000 kbps

1,000,000
kbps
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ตองเปลี่ยนมือถือไหม?

5G มาแลว
ตองเปลี่ยน
มือถือไหม

ยังไมพังก็
ไมตองเปลี่ยนหรอกครับ
วาแตรูไหมละวา
5G มันมีประโยชน
ยังไง

ก็โซเชียล
เลนเกม ดูหนัง
ฟงเพลง เร็วดี
ไมมีสะดุดมั้ง

เปลี่ยนให
เปลืองเงินนะสิครับ
ไมเห็นมีประโยชน
อะไรเลย...

นั่นแหละ
สุดยอดทันสมัยสุดๆ
เปลี่ยนเครื่องใหมเลย

แหม... แคเร็วขึ้นก็
ทำใหเราสะดวกขึ้นแลว
แลวแกรูรึวามัน
มีประโยชนอะไร
มากไปกวานี้

ก็ไมรู
เหมือนกันครับ
พี่นอง
พอๆ
เลิกเถึยงกัน

โทรศัพทมือถือ 4G รองรับการใชงาน 5G ไดหรือไม

A
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ผูใ ชงานโทรศัพทมอื ถือ 4G อยูใ นขณะนีไ้ มสามารถใชงานเครือขาย 5G ได
เนื่องจากโทรศัพทมือถือ 4G ไมมีโมเด็มสําหรับรับสัญญาณ 5G
ติดตั้งมาใหภายในตัว จึงทําใหไมสามารถรับสงสัญญาณหากันได
ซึง่ แมวา 5G ทีใ่ หบริการในปจจุบนั สวนมากจะเปนแบบ NSA ทีใ่ ชคลืน่
สัญญาณ 4G ในการชวยใหใชงานในระบบ 5G ได แตหากโทรศัพท
มือถือไมมีตัวรับสัญญาณ 5G ก็จะไมสามารถใชงานได

5G มีประโยชนมากกวาที่เห็น
ในดานตางๆ ดูไดดังนี้

ประโยชนของ
ในดานตางๆ
ดานการแพทย
และสาธารณสุข

ดานอุตสาหกรรม

ดานการเกษตร

ดานการคาขาย

ดานการศึกษา

ดานการบริการภาครัฐ

5G

- ขอมูลมีความถูกตองและแมนยํามากขึน้ ทําใหแพทย
สามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและทันทวงที
- เพิ่มความพึงพอใจใหแกผูเขารับการรักษา
- แพทยสามารถเขาถึงขอมูลของคนไขได
- ลดปญหาความแออัดการเขาถึงบริการทางการแพทย
- ลดความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงบริการทางการแพทย
- ลดปญหาการขาดแคลนและการกระจายตัวของแพทย
ผูเชี่ยวชาญ
- ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- ตรวจสอบเครื่องจักรและซอมแซมไดทันทวงที
- ติดตามและคาดการณการทํางานอยางแมนยํา
- ลดความผิดพลาดของคน และเพิ่มความปลอดภัย
ในโรงงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
- ลดตนทุนและการใชทรัพยากร
- พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเกษตรในภาพรวม
- ลดตนทุนที่ไมจําเปน
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินคา
- เพิ่มความถูกตองแมนยําในการชําระเงิน
- ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
- ลดการเดินทาง
- เพิม่ ประสิทธิภาพ และการติดตามผูเ รียนเพือ่ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
- เพิ่มประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน
- นําความรูม าประยุกตและสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั ผลผลิต
สรางรายไดใหกับชุมชน
- เพิ่มความปลอดภัย
- ลดอาชญากรรม
- บริหารการบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ลดการใชทรัพยากรที่ไมจําเปน

ที่มา: สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
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ความแตกตางระหวาง 4G กับ 5G
ในยุคปจจุบันในสวนของเครือขายอินเทอรเน็ตและการใชงานอินเทอรเน็ตแบบไรสาย
บนสมารทโฟน เขามามีบทบาทกับคนยุคใหมของเรามากขึ้น เมื่อผูคนตางใชงานโทรศัพท
มือถือแบบสมารทโฟน และระบบอินเทอรเน็ตบนมือถือกันมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนการเลน
โซเชียลมีเดีย การทำงาน การดูหนัง ฟงเพลง เลนเกมตางๆ
ในปจจุบันมีการเปดตัวบริการเทคโนโลยีสมัยใหมไปสูยุค 5G แลว โดยยังมีขอจำกัด
ของอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี 5G อยูบาง ดังนั้น หนึ่งคำถามสำหรับหลายๆ คนที่ยังมี
ความสงสัยและคาใจวาความแตกตางระหวางเครือขาย 4G และ 5G แตกตางกันอยางไร

4G
มาตรฐาน

VS

ดาวนโหลด

ความเร็วสูงสุด

20Gbps
อัปโหลด

ความเร็วสูงสุด

100,000

มาตรฐาน

ความเร็วสูงสุด

1Gbps

Gbps
10
(10/1,000 วินาที)

มาตรฐาน

ความเร็วสูงสุด

1Gbps

มาตรฐาน

5G

10Gbps
ความหนวง

การเชื่อมตอ
ระหวางอุปกรณ

อุปกรณ/ตารางกิโลเมตร

Ms
1
(10/1,000 วินาที)

1,000,000
อุปกรณ/ตารางกิโลเมตร

เมือ่ เปรียบเทียบกันระหวาง 4G และ 5G แลว จะเห็นไดชดั วา เทคโนโลยี 5G ดีกวามาก
แตอยางไรก็ตามพื้นที่ครอบคลุม 5G ในปจจุบันสำหรับประเทศไทยนั้นยังเรียกไดวายังมีพื้นที่
ในการใชงานไดยังไมทั่วถึง หากไมใชในจังหวัดหรือในตัวหัวเมืองใหญๆ โดยพื้นที่สวนใหญ
ยังเปนบริการบนเทคโนโลยี 4G
ที่มา: สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
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Cloud Computing
เปนระบบคอมพิวเตอรที่ผูใชงานไมจําเปนตองติดตั้งระบบทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรไวที่
คอมพิวเตอรสว นบุคคล แตสามารถเขาถึงขอมูลไดทก
ุ ทีท
่ ก
ุ เวลาดวยอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสใดๆ
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต

เทคโนโลยี 5G ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่อมตอ
จำนวนมากผานอินเทอรเน็ต ทำใหเขาถึงขอมูลขนาดใหญ
เพื่อใชในการเขาถึงการใชงาน Cloud Computing
Database
Server

Application

Mobile

Storage

ระบบจัดเก็บขอมูล รูปภาพ
ภาพถาย วิดีโอ เอกสารตางๆ

เขาถึงความบันเทิง
เพียงแคเชื่อมตออินเทอรเน็ต
เรียกใชซอฟตแวรผาน
คอมพิวเตอรเครื่องไหนก็ได
และแชรงานกับผูอื่นได

เลนเกมผาน Cloud

ปจจุบันมีบริการเลนเกมผาน Cloud โดยใช
สัญญาณ 5G ในการสงผานขอมูล ทำใหเรา
เล น เกมที ่ ม ี ภ าพกราฟ ก สวยๆ บน Cloud
โดยทีไ่ มตอ งติดตัง้ เกมลงในเครือ่ ง ซึง่ โทรศัพท
จะเปนแคคอนโทรเลอรและจอแสดงผลเทานัน
้
ที่มา: https://www.beartai.com/feature/686449
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IoT

Internet of Things
Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ สามารถเชื่อมโยง
หรือสงขอมูลถึงกันไดดวยอินเทอรเน็ต โดยไมตองปอนขอมูล การเชื่อมโยงนี้งาย
จนทําใหเราสามารถสั่งการควบคุมการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน รถยนตไรคนขับ การผาตัดระยะไกล
การเกษตรอัจฉริยะ เปนตน

TV
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COMPUTER

Smart Home
บานอัจฉริยะ เปนการรวมโครงขายการสือ่ สาร (Communication Network)
ของที่อยูอาศัยรวมเขาดวยกันเพื่อเชื่อมตอเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
ซึ่งทําใหเราสามารถเขาถึงการควบคุมอุปกรณดวยวิธีตางๆ เชน ควบคุม
จากมือถือ สั่งงานดวยเสียง การตั้งเวลาเปดปด การทํางานอัตโนมัติ
หรือสั่งงานทางไกล ถึงแมวาจะอยูนอกบาน เปนตน

เพื่อความสะดวกสบาย
ประตูอัตโนมัติ ไมตองพกกุญแจ
รีโมทอัจฉริยะ ที่ควบคุมทุกอยาง

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
กลองวงจรปดไมใชแคบันทึกภาพเพียงอยางเดียว
แตมีเซนเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหว และจดจํา
ใบหนา และระบบการแจงเตือนเมื่อพบสิ่งแปลกปลอม

เพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟอัตโนมัติ ปดเปดตามแสงอาทิตย ตั้งเวลา
เปดปดหรือสวางขึ้นเมื่อเขาใกล

เพื่อดูแลสุขภาพของผูอาศัยภายในบาน

เครื่องสงสัญญาณเพื่อพบความผิดปกติ เชน
ตรวจจับไฟไหม เซนเซอรตรวจคลื่นหัวใจสําหรับ
ผูสูงอายุ เปนตน
ที่มา: กรมประชาสัมพันธ, http://km.prd.go.th/iot-platform/
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AI

Artiﬁcial Intelligence

ปญญาประดิษฐ

ปญญาประดิษฐ หรือ Artiﬁcial Intelligence (AI) ก็คือ
วิทยาการดานปญญาทีจ่ ะมาชวยใหมนุษยอยางเราๆ แกปญ หา
ตางๆ ไดดขี น้ึ โดยสรางหุน ยนตใหสามารถทำงานไดเหมือนคน
หรือจะใส AI ลงไปในคอมพิวเตอร เพื่อชวยจำลองการ
ทำงานตางๆ โดยการเลียนแบบพฤติกรรมของคน เนนตาม
แนวความคิดแบบสมองของมนุษยทม่ี กี ารวางแผนการเรียนรู
แบบมีขน้ั ตอน การตัดสินใจ การแกปญ
 หา รวมไปถึงการเลือก
แนวทางการดำเนินการในลักษณะคลายมนุษยนั่นเอง
สวัสดี
Hello

AI แปลภาษา หรือ
พูดคุยโตตอบ หรือ
พิมพดวยเสียง

ระบบนำทางและ
ระบบไรคนขับ

การตูน

สลับเพศ

หนาสวย

หนาแก

ระบบ AI ในหุนยนต
ควบคุมการทำงานของ
เครื่องจักรอยางแมนยำ
38

AI เปลี่ยนหรือ
ปรับแตงใบหนา

AI

VR

Virtual Reality

เทคโนโลยีเสมือนจริง

เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) เปนการจำลองสภาพแวดลอมเสมือนจริง
ทีส่ ามารถสัมผัสไดแบบ 360 องศา โดยตองใชควบคูไ ปกับอุปกรณตา งๆ เชน
แวน VR เปนตน ขณะทีเ่ ทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เปนการผสาน
เทคโนโลยีโลกความเปนจริงและโลกเสมือนจริงเขาดวยกัน จากการคาดการณ
พบวา เทคโนโลยี VR และ AR จะชวยผลักดันใหเศรษฐกิจโลกในป 2573
เติบโตถึง 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ ราว 45 ลานลานบาท อีกทั้ง
เมื่อเทคโนโลยี 5G มีความพรอมจะสงผลใหการใชงานทั้ง VR และ AR
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเราสามารถนำเทคโนโลยี VR มาประยุกตใช
ในหลากหลายดาน เชน ดานการแพทย (การฝกผาตัดแบบเสมือนจริง)
การทำเครือ่ ง VR เพือ่ ฝกบินเชิง simulation ดานการศึกษา ดานความบันเทิง
เกม ดานธุรกิจ เปนตน

AR

Augmented Reality

เทคโนโลยีความเปนจริง

ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ใชงาน โดยการรวม
สภาพแวดลอมจริง กับวัตถุเสมือนเขาดวยกัน
ในเวลาเดียวกัน โดยวัตถุเสมือนที่วานั้น
อาจจะเปน ภาพ วิดีโอ เสียง ขอมูลตางๆ
ที่ประมวลมาจากคอมพิวเตอร มือถือ
แท็บเล็ต หรืออุปกรณสวมใสขนาดเล็กตางๆ
และทำใหเราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่
จำลองนั้นได
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ขาวยุค 5G
รูเ ร็ว/รูไ ว
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วิวฒ
ั นาการการสือ่ สารแบบไรสายไดพฒ
ั นาอยางรวดเร็ว
ในประเทศไทย โดยความพิเศษของเทคโนโลยีทําให
สามารถยอโลกทั้งใบมาอยูบนหนาจอเล็กๆ เพียงที่เดียว
ขณะที่คนไทยในปจจุบันตองยอมรับวาใหความสนใจ
กั บ การใช สื่ อ ประเภทนี้ ม าก โดยเฉพาะสื่ อ โซเชี ย ล
ซึ่งปฏิเสธไมไดวาปจจุบันแทบจะเขามาเปนสวนหนึ่ง
ในชีวิตประจําวันของใครหลายคน

โลกทั้งใบ
อยูในจอ
มือถือแลว

อดีต

ปจจุบัน
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นักสืบ
โซเชียล

เมื่อผูใชสื่อโซเชียล กลายเปนนักสืบ
มักจะเห็นไดบอยในขาวบันเทิง ขาวการเมือง
ขาวอาชญากรรม ที่มีความคลุมเครือ หรือขาวดัง
เปนกระแส นักสืบโซเชียลจึงตองชวยกันหาคำตอบ
ในยุคที่คนสามารถเขาถึงขอมูลผานอินเทอรเน็ต
ที่หลากหลาย ทุกคนสามารถเปนนักสืบโซเชียล
โดยสืบคน และสืบขอมูล ประวัติ รูปภาพ หรือ
แมกระทั่งรสนิยมและเรื่องสวนตัวตางๆ

#»ÙàÊ×èÍÃÍ

¡ÅŒÍ§
Ë¹ŒÒÃ¶

#à¼×Í¡

หลักฐานหาไดรอบตัว ไมวาจะเปนจากกลองหนารถ
กลองวงจรปด กลองมือถือจากผูคนในเหตุการณ
พรอมจะแชรลงบนโซเชียล ใหงายตอการสืบหาความจริง
¡ÅŒÍ§
action cam
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ที่มา: ชอง Thai PBS รายการ
นักสืบโซเชียลคือใคร : รูเทาทันสื่อ

การขาว + พลังโซเชียล
ตามหาคน ยุคโซเชียล
การชวยเเชรขอมูลของผูใชสื่อสังคมออนไลน ไมวาจะเปน
การประกาศตามหาคนหาย ประกาศจับ หรือแจงเตือน
ภัยสังคมบนโซเชียลมีเดียและบางกรณีกส็ ามารถตามหาคน
หรือแจงเบาะแสจับคนรายได

คนหาย

บริจาคผานโซเชียล

เมื่อ 1 ไลก 1 แชร ถูกแปรเปลี่ยนเปนเงินจริงดวยการขอรับ
บริจาค หรือเรี่ยไรเงินบนโซเชียลเน็ตเวิรก เมื่อถูกแชรเพียง
แคขามวันยอดบริจาคทะลักนับแสน หรือลาน
ควรตรวจสอบใหแนใจกอนวาเปนเรื่องจริงกอนโอน หรือบริจาคผานหนวยงาน
หรือองคกรที่นาเชื่อถือ กอนจะตกเปนเหยื่อของมิจฉาชีพหรือพวกลวงโลก

รองทุกขผานโซเชียล วันเดียวรูกัน
บอยครั้งเมื่อมีเรื่องรองทุกข รองเรียนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของแลวยังเงียบ หรือดำเนินการนาน
บอยครั้งเมื่อโพสตผานโซเชียลเน็ตเวิรก ก็จะถูก
แชรต  อ ในวงกว า งและเป น ที ่ ส นใจต อ สั ง คม
5,500 Like

585 Share

รูเสนทาง รถติดเลี่ยงได
แอปพลิเคชันนำทาง ที่บอกสภาพการจราจรได
เมื่อรวมกับโซเชียลเน็ตเวิรก ทำใหเราทราบสาเหตุ
ของการจราจรที่ติดขัด ดวยการโพสตรายงานขาว
อุบัติเหตุจากสำนักขาว หรือผูใชเสนทาง
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สือ่ บันเทิงยุค 5G
ดูไดทกุ ที่ ทุกเวลา

หลังจากที่เราอยูกับภาพความคมชัดระดับ HD มาเปนระยะเวลา 10 ปแลว ปจจุบัน
ระบบโทรทัศนไทยสามารถรองรับภาพความคมชัดระดับ 4K - 8K โดยเราสามารถดาวนโหลด
ภาพยนตร และสื่อบันเทิงระดับสูงสุดไดในเวลาไมกี่วินาที

ดูไดทุกที่
ทุกเวลา

ไมตอ งมีสมารททีวกี ด็ ทู วี ไี ด เพราะโทรศัพท แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร
ก็สามารถโหลดสื่อบันเทิงในความคมชัดระดับสูงมาชมไดทุกเวลา

รับชมตามคำขอ การเลือกรับชมตามคำขอ (Video on demand) ทีจ่ ะดูเรือ่ งอะไร

(Video on demand)

44

เมื่อไหรก็ได

รูปแบบการรับชม
ความบันเทิง
จะเปลี่ยนไป

OTT

อนาคต
แหงการดูทีวี

พัฒนาการทางเทคโนโลยีมีผลตอพฤติกรรมการรับชมของ
ผูชมทีวีทั่วไป เมื่อการสื่อสารและอินเทอรเน็ตบรอดแบนด
มีความรวดเร็วมากขึ้น สงผลใหชองทางการรับชมรายการ
โทรทัศนและคอนเทนตตางๆ ไมไดถูกจำกัดไวเพียงแคการ
รับชมทางโทรทัศนเทานัน้ บริการ OTT (Over The Top)
หรือบริการสงผานขอมูล ทัง้ รูปแบบขอความ เสียงหรือ
ภาพผานโครงขายอินเทอรเน็ต กลายเปนอีกทางเลือก
ที่เกิดขึ้นและไดรับความนิยมอยางตอเนื่องทั่วโลก
OTT เปนบริการหนึ่งที่ทำใหเราสามารถรับชมภาพยนตร
ซีรีส คอนเทนตตางๆ ผานทางแพลตฟอรมอินเทอรเน็ต
มีทง้ั รูปแบบ Subscription (จายคาบริการรายเดือน รายป)
และ AVOD หรือ Advertising Video On Demand
(ใหดูฟรี แตมีโฆษณาดวย) โดยโมเดล Subscription ของ
OTT TV เติบโตในตางประเทศคอนขางมาก เชน Netﬂix
และ Disney+ เปนตน
ที่มา: https://techsauce.co/
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SOCIAL MEDIA
สือ่ สังคมออนไลน

สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ในปจจุบันมีอิทธิพลมาก
ในชีวิตของคนรุนใหม ทั้งใชเพื่อศึกษาขอมูล ติดตามความ
เคลื่อนไหวในสังคม แตในโลกของสื่อชนิดนี้ก็มีทั้ง
เรื่องที่ดีและไมดี ซึ่งบางครั้งถูกนำเสนอออกไป
โดยไมผานการคัดกรอง ดังที่เห็นวาเมื่อ
มีเหตุอะไรสื่อชนิดนี้ จะแพรออกไป
ไดอยางรวดเร็ว
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ดูหนังออนไลน
240p – 320p

กิจกรรมไหน
ใชเน็ตเทาไหร

?

300 MB/ชั่วโมง

480p

700 MB/ชั่วโมง

HD 720p

900 MB/ชั่วโมง

FULL HD 1080p
1.5 GB/ชั่วโมง

2k

3 GB/ชั่วโมง

4k

7.2 GB/ชั่วโมง

ฟงเพลง
สำหรับใครที่ดูผานมือถือโดยใชแพ็กเกจ
อินเทอรเน็ต แคใชงานทัว่ ไป เชน เลนเน็ต
เลนเกม เลนโซเชียล เปนตน ก็สามารถ
อยูไดทั้งเดือน แตถาหากเอามาใชดูหนัง
หรื อ ดู ซ ี ร ี ส  ท ี ่ ค วามละเอี ย ดสู ง ต อ งใช
data สูง ดูไดไมเทาไร เน็ตหมดซะแลว
ดังนั้น การดูหนังออนไลนควรใช WiFi
จะชวยประหยัดเน็ตได
ที่มา: finnmobile.io/th

115.2 MB/ชั่วโมง

TIK TOK
51.2 MB/ชั่วโมง

เลน Social Media
90 MB/ชั่วโมง
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ใช Social Network
ใหปลอดภัยไดอยางไร
“ตั้งคาความเปนสวนตัว”
เพื่อจำกัดการเห็นขอมูล

“ตั้ง Password ที่ไมงายเกินไป”
ประกอบดวยตัวอักษรตัวใหญ ตัวเล็ก
ตัวเลข และสัญลักษณ

“ไมรับเพื่อนที่ไมรูจัก”
“อยาเปดเผยขอมูลสวนตัว”
ไมวาจะเปนที่อยู เลขบัตรตางๆ
เบอรโทรศัพท หรือบัตรเครดิต

“คิดกอนโพสตเสมอ”

Share

“ระวังเนื้อหาที่คลิกเขาไปดู”
อาจเปนการอนุญาตใหติดตั้งมัลแวร
และสรางความเสียหายในภายหลัง
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ที่มา: กองปราบปราม

คิดกอนโพสต
P
O
S
T
คิดกอนแชร
คิดกอนเมนต
จะโพสตดีไหม

ทุกตัวอักษรที่พิมพออกไปดวย
ความคะนองปากหรือดวยอารมณ

หรือจะเมนต
หรือจะแชร

คิด 3 วินาที
กอนกด

โพสต

รูหรือไม? นักแคป

มาจากคำวา “Capture” คือ ผูใชฟงกชันเซฟภาพหนาจอ
ดวยจุดประสงคใดไมทราบ ซึ่งอาจจะบันทึกไวอาน
หรือดูภายหลัง หรือเก็บไวเปนหลักฐานการสนทนา

ทันทีที่โพสต จะมีคนกลุมหนึ่งเซฟภาพหนาจอเก็บไว
ดวยความเร็วสูง ที่เรียกวา "นักแคป" ซึ่งมักจะปรากฏขึ้น
เปนหลักฐานในภายหลัง ฉะนั้น “คิดกอนพิมพ”
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เปดเผยขอมูลสวนตัวลงโซเชียล
อาจเสี่ยงโดนโจรกรรม

ลดราคา ลงชื่อได comment
จำนวนจำกัด!!
จีจา จะจิงจา
โทร 0865666667
สงที่ 123 หมูบานหนองนำแมว
ต.โนนเหมียว อ.เมืองแมว

ขอมูลสวนตัว บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง
ไมควรเปดเผยขอมูลสวนตัว เชน ชือ่ -นามสกุลจริง
วั น เกิ ด อายุ ที ่ อ ยู  เบอร โ ทรศั พ ท หรื อ สิ ่ ง ที ่
แสดงรายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ ตนเอง เป น ต น
ทำใหคนที่ประสงครายอาจเขาถึงตัวไดมากขึ้น
ส ว นใหญ ผ ู  ค นมั ก จะใช ข  อ มู ล เบอร โ ทร อายุ
วั น เกิ ด ไปตั ้ ง Password กั น หรื อ นำไปตั ้ ง
เป น คำถามรั ก ษาความปลอดภั ย ของข อ มู ล
(Security Question) ทำใหเสี่ยงโดนแฮ็กได

อัปทุกเรื่อง
เผยทุกกิจกรรม
ระวัง
ถูกสวมรอยไมรูตัว

ทำบัตรใหม หนาโนแอปจา

11.11.34
30 ขวบแลว

ของขวัญไมตอง รับแตเงินสด
บัญชีนี้ 222-2222-22-1
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Check in ถี่ๆ อาจเสี่ยงโดนโจรกรรม
ไปเทีย่ วไหน ใครก็อยากสรางความทรงจำดวยการ Check in หนอยวาตอนนี้
เราอยูที่ไหน ซึ่งบอกเลยวาอันตรายมาก เพราะนั่นคือการเปดเผยใหทุกคน
รูถึงตำแหนงที่อยู อาจตกเปนเหยื่อของผูที่ไมหวังดีไดงาย หรือที่แยไป
กวานั้นคือ เปนการชี้เปาใหโจรไปขึ้นบานในขณะทองเที่ยวอยูก็ได

Check in ที่บาน อันตรายกวาที่คิด

นั่งๆนอนๆ อยูบาน

เพราะอาจจะมีมิจฉาชีพเฝาดูพฤติกรรมการ
Check in จนรูว า จะอยูห รือไมอยูบ า นเวลาไหน
ทางที่ดีใหระวังเรื่องการเช็คอินจุดที่บาน หรือ
ตั้งคาใหมีเฉพาะคนที่เราไวใจเห็นเทานั้น

ไมอยูบานจา เที่ยวยาว 7 วัน

·Ò§
ÊÐ´Ç¡
ÊØ´æ

ที่มา: www.mangozero.com
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ระวัง

การโพสต
ขอมูลสวนตัว
ของเด็กๆ

ไมวาจะ ชื่อจริง ชื่อเลน วันเกิด พฤติกรรม
ภาพกิจกรรมตางๆ ของเด็กลงในโซเชียล
อาจถูกนำไปใชแอบอางเปนผูปกครอง
เพื่อลักพาตัวเด็กไป

เอาลูกมาปลอยเลนที่นี่
5 โมงเย็นมารับ

ขาวปลอม

“ไมชัวร อยาแชร”

มะนาวโซดา
ดื่มทุกวัน โรคราย
หายเกลี้ยง

เฮอ...
แชรกันมาตั้งแต
สมัยฟอรเวิรดเมลแลว
ยังหลอกคนได
ทุกยุคทุกสมัย

“ตั้งสติกอนแชร” ดูกอนวาขาวที่เห็นในโซเชียลนั้นเปนเรื่องจริงหรือไม นาเชื่อถือ
แคไหน มีที่มาอยางไร เพราะการแชรขาวสารที่ปลอมออกไป อาจเปนการ
สรางความตื่นตระหนก ทำใหคนที่พบเห็นเกิดการเขาใจผิดได ดังนั้น
“ไมชัวร อยาแชร”
ที่มา: www.mangozero.com
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ความเชื่อ ความเห็นตาง
ในสังคมออนไลนนั้น ขอคิดเห็น คำวิจารณ ความชอบ ความเชื่อ และความศรัทธา
ที่ไมเหมือนกัน อาจมีบางอยางที่ไมเห็นดวย แตก็ไมจำเปนตองไปเหยียดหรือ
พูดจาในแงลบ นำไปสูการโตเถียงกันไมสิ้นสุด ดังนั้น “การเปดใจ” ที่จะ
ยอมรับความตางทางความคิดของผูอื่น และ “การตั้งคำถามกับความคิด
ความเชื่อของตนเอง” เปนสิ่งสำคัญที่จะทำใหผูใชสื่อสังคมออนไลน
มีสติ ทุกคนสามารถอยูรวมกันได

โพสตพร่ำเพรื่อ หยาบคาย
F**k !!

F**k u !!

จริงอยูวาพื้นที่สวนตัว จะโพสตหรือแชรอะไรออกไปก็ได แตการ
โพสตเรื่องราวของตนเองบอยๆ ก็เต็มไปดวยเรื่องราวดรามา
การพูดคำหยาบคาย ก็จะเปนการสรางภาพลักษณที่ลบใหกับ
ตนเอง และอาจสรางความนารำคาญใหกับคนรอบขาง หรืออาจ
มีผลกระทบในดานอื่นๆ ไดอีกดวย เชน มีผลตอการสมัครงาน
การประเมิ น ย อ นหลั ง ความสั ม พั น ธ ใ นครอบครั ว เป น ต น
สิ ่ ง ที ่ ค วรทำคื อ ต อ งมี ส ติ แ ละยั บ ยั ้ ง อารมณ ช ั ่ ว วู บ ที ่ ม ั ก จะ
เกิดขึ้นบอยๆ อยาพิมพเมื่อกำลังโกรธหรือโมโห เพราะอาจจะ
เกิดผลเสียตอตนเองและผูอื่นในภายหลัง
#&*t&^%$$@!!!!+_)
( >< ) I $uD H3r3 !!

i HEr3 !!

SAD !!
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รูปแบบการขโมยขอมูล
ติดตั้ง

PHISHING
แอบอางเปนตัวแทนองคกร
ติดตอเพื่อลวงขอมูลสำคัญจากเหยื่อ

SCAREWARE

PRETEXTING

แจงเตือนปลอม เพื่อกระตุนเหยื่อ
ใหติดตั้งซอฟตแวรอันตราย

สรางความไวใจเพื่อใหเหยื่อ
เปดเผยขอมูลสำคัญ

MINING
SOCIAL MEDIA

BAITING

คลิก

ลอลวงใหเหยื่อเกิดพฤติกรรม
อันตรายทางไซเบอร
โดยกระตุนความ
อยากรูอยากเห็น

WELCOME

การใชงานอินเทอรเน็ตมีความเสี่ยงที่จะโดนแฮ็กขอมูลตางๆ ที่เรา
ใชงานอยู ทั้งขอมูลสวนตัว ขอมูลในคอมพิวเตอร วิธีที่เราจะสามารถ
ปองกันไมใหเกิดเหตุโดนขโมยขอมูล จะทำไดอยางไร
โลกไรพรมแดนที่ขับเคลื่อนดวยอินเทอรเน็ต มีขอดีที่ทำใหโลกเล็กลง
การสือ่ สารและสงตอขอมูลทำไดงา ยขึน้ เกิดธุรกรรมตางๆ ทีส่ ะดวกขึน้
ไมวาจะเปนการซื้อขายออนไลน สามารถเลือกขายหรือซื้อสินคาจาก
ที่ไหนก็ได เพียงแคมีอุปกรณการสื่อสารและอินเทอรเน็ต ไมตองงอ
หนาราน ไมตองเดินทาง สะดวกมากขึ้นทั้งผูซื้อและผูขาย ธุรกรรม
การเงินก็เปนอีกธุรกรรมทีอ่ นิ เทอรเน็ตสรางความเปลีย่ นแปลงอยางมาก
โอนเงินไดงายๆ เพียงปลายนิ้ว หรือจะกดเงินสดก็ไมตองใชบัตร ATM
อีกแลว แตในขอดีกม็ ขี อ เสีย เมือ่ มีปริมาณขอมูลมหาศาล อีกทัง้ มีขอ มูล
สำคัญๆ ทีว่ ง่ิ วนอยูใ นโลกอินเทอรเน็ต การถูกแฮ็กขอมูล หรือขโมยขอมูล
ก็อาจจะเกิดขึ้นได ถาไมมีการระวังตัวหรือการปองกันที่ดีพอ
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ที่มา: กองปราบปราม

เรียนรูและเก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรม
บนโลกออนไลนของเหยื่อ เพื่อสราง
ชุดขอมูลใหเหยื่อหลงเชื่อไดงายขึ้น

ปองกันการถูกแฮ็กขอมูล
อยางไรไดบาง
ชองทางที่มีโอกาสถูกแฮ็กขอมูล

E-mail

ไมคลิกเปดลิงก
หรืออีเมลที่ไมรูจัก
สมัครสมาชิกวันนี้
สงเลขทายใหทุกเดือน

ไมสมัครเว็บไซตที่ไมนาเชื่อถือ
ควรตรวจสอบใหแนใจ
กอนสมัคร

ไดรับขอความ
เปนผูโชคดี ไดของฟรี
ไมควรตอบรับและ
สงขอมูลสวนตัวออกไป

คุณคือ
ผูโชคดี
!!

Password

ไมตั้งใหคาดเดางายเกินไป
และหมั่นเปลี่ยน Password บอยๆ

ติดตั้งโปรแกรมที่ชวยตรวจสอบ
หรือปองกันไวรัส รวมถึง
ตั้งคาการกรองขอมูล firewall
ﬁrewall
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LIVE
แจกเงิน
แจกของ
จริงหรือหลอก?

เพียงแค่กด
Like & Share
และกด Like เพจ

“ไลฟ์สด” คือ ประเภทการโพสต์จาก
Facebook Instagram TikTok
ที่สามารถถ่ายทอดสดเรื่องราวต่างๆ
ผ่านสื่อโซเชียล โดยผู้ใช้งานสามารถ
มีส่วนร่วมต่อการถ่ายทอดสด
ได้ไปพร้อมกัน

ด
ส
น
ิ
ง
เ
ก
แจ

#
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#Casino

ไม่มีของฟรี แต่ทุกการแจกมีวัตถุประสงค์
โปรโมทขายสินค้า
โดยการแจกเงินหรือสิ่งของ มีเป้าหมายหวังเพิ่มยอดไลก์
ยอดขาย ยอดแชร์ และมีการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมสนุก
เล่นเกมทายปริศนา โดยตั้งเงื่อนไข *ต้องแชร์ *ต้องไลก์
*ต้ อ งติ ด ตาม จากนั้ น ส่ ง คำ � ตอบพร้ อ ม ชื่ อ -นามสกุ ล
เลขบั ญ ชี ธ นาคาร และที่ อ ยู่ ม าด้ ว ย โดยอ้ า งว่ า จะโอน
เงิน รางวัลให้ตั้งแต่ 500-5,000 บาท โชว์ ใ ห้ เ ห็ น สดๆ
ขณะไลฟ์สดหากมีคนทายถูก

แฝงเว็บพนัน
มี ผู้ โช้ เ ฟซบุ๊ ก รายหนึ่ ง “ไลฟ์ ส ด” แจกเงิ น 5,000 บาท ฟรี ๆ โดยมี ข้ อ แม้ ว่ า
ให้ ผู้ ที่ อ ยากได้ เ งิ น ต้ อ งกดไลก์ ก ดแชร์ “ไลฟ์ ส ด” ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ด้ า นล่ า งจะมี ลิ ง ก์
ของเว็บพนันออนไลน์ติดอยู่ด้วย เมื่อกดไปจะมีเงื่อนไข หากจะรับเงินต้องสมัคร
เว็บแทงพนันบอล คาสิโน บาคาร่า และมีการโน้มน้าวส่งหลักฐานว่า คนนู้นเล่นได้
คนนีเ้ ล่นได้ ให้ทดลองเริ่มเล่นจากการลงเงินเล็กๆ น้อยๆ

“แจกเงิน
5,000 บาท
ทิ้งเลขบัญชี
ไว้ในเมนต์”

พฤติ ก รรมดั ง กล่ า วมี ใ ห้ เ ห็ น เป็ น จำ � นวนมากในโลกออนไลน์
มีทั้งบุคคลชื่อดังและบุคคลโนเนม ที่ตั้งเงื่อนไขให้ประชาชน
ทีห่ ลงเชือ่ แชร์ “ไลฟ์สด” ไปยังกลุม่ ต่างๆ โดยมีเว็บพนันออนไลน์
แอบแฝงอยู่ และมีผู้หลงเชื่อคล้อยตามเป็นจำ�นวนมาก

#หน้าม้า

ไม่ว่าจะแจกจริงหรือหลอก หน้าม้าเพียบ
แต่ทุกวงการมี “หน้าม้า” คอยอวย
โดยมีหน้าที่อวดอ้างสรรพคุณได้จริง
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
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หารายไดจาก
Social Media

เมื่อโซเชียลมีเดีย มีบทบาทในชีวิตประจําวัน กอใหเกิด
ชองทางการหารายได ดวยการบริหารจัดการไดแค
ปลายนิว้ บางคนใชโทรศัพทมอ
ื ถือเครือ
่ งเดียวก็ทาํ งานได

ไมวา เปนอาชีพเสริมหรือบางคนเปนรายไดหลักถึงขนาด
รํ่ารวยเลยก็มี

แอดมินดูแลเพจและสื่อโซเชียลมีเดีย

ตองคอยดูแลหนาเพจใหมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา หมั่นตาม
และสรางคอนเทนตใหเพจทันกระแสอยูเสมอ นอกจากนี้เรื่อง
กราฟกก็ตองพอไดบาง และการตอบแชท ตอบคอมเมนตก็ตอง
รวดเร็ว

บล็อกเกอร (Blogger)

สําหรับใครที่ชอบงานเขียน มีบล็อก หรือเว็บไซตเปนของตัวเอง
มีเนื้อหาและภาษาที่ชวนอานและนาติดตามลงไปอยางสมํ่าเสมอ
ยิ่งมีผูเขาชมมาก รายไดจากโฆษณา (Google AdSense) ก็ยิ่งสูง
ตามไปดวย ใครเขียนบล็อกเกง อานสนุก มีผตู ดิ ตามเปนจํานวนมาก
ก็อาจมีแบรนดสินคาหรือบริการมาจางเขียนรีวิวอีกดวย

วี-ล็อกเกอร (Vlogger) หรือ ยูทปู เบอร (Youtuber)

วี-ล็อกตางกับบล็อก การทําวี-ล็อกจะเปนการสรางสรรควดิ โี อคลิป
สนุกๆ ออกมาแทนการเขียนเรื่องราวใหอาน หรือที่เรียกกันวา
Youtuber แคมมี อื ถือเครือ่ งเดียวก็ถา ยคลิป ตัดตอ แชรลงโซเชียล
โดยมีรายไดจากโฆษณาหรือการบริจาค (Donate) ยิ่งถามียอด
ผูติดตามสูง อาจไดรับจางงานรีวิวสินคาอีกดวย

ติวเตอรออนไลน (E-learning)
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เป นการนําความรู ความสามารถของตนเองใช หารายได ผา น
โซเชียลในรูปแบบ E-learning ได ไมวาจะเปนความสามารถ
ทางดานดนตรี กีฬา ศิลปะ ภาษา วิชาการหรือสอนหนังสือ
โดยการทํา คลิ ป สอนเนื้ อ หาแตละตอนดวยตนเองแลวนําไป
อั ป โหลดขึ้ น สู แ พลตฟอร ม ที่ เ ป ด โอกาสให ติ ว เตอร อ อนไลน
ขายคอรสผานเว็บไซต หรือดวยการไลฟสดก็ได

ขายของออนไลน (E-commerce)

สุดยอดอาชีพเสริมออนไลนทหี่ ลายคนตองนึกถึงในโลกโซเชียล
ทีม่ กี ารขายทุกอยาง ไมวา จะเปนเสือ้ ผา ของใช ของกิน ของสด
รวมไปถึงบาน รถ ผานเฟซบุก เว็บไซต หรือไลน แตสิ่งที่ตามมา
ก็คือการแขงขันที่สูง ดังนั้น การขายของออนไลนตองหมั่น
ทําการตลาดสมํ่าเสมอ ลงสินคาใหมตลอด และสื่อสารผาน
โซเชียล ไมวาจะเปนการซื้อสินคาราคาสงมาสต็อกไว หรือเปน
ตัวแทนจําหนาย (Drop Shipping) ขายของโดยไมตองสต็อก
สินคา หรือรับพรีออเดอร

ขายภาพออนไลน

ก็คือการที่เรานําเอาภาพถายหรือภาพวาดไปฝากขายยังเว็บ
ขายภาพ ซึง่ เว็บเหลานีก้ เ็ ปรียบเสมือนเปนตัวกลางในการขาย
ภาพถายของเรา ซึ่งภาพที่ขายไดนั้นไมไดเปนการขายขาด
แตอยางใด นั่นหมายความวา 1 ภาพสามารถขายไดซํ้าตลอด
ภาพที่ขายมักจะถูกนําไปใชในทางธุรกิจ เชน การทําแพ็กเกจ
สินคา ทําโฆษณา ประกอบบทความ ภาพประกอบบนเว็บไซต
เปนตน ซึ่งแนนอนวาภาพที่จะนําไปใชตองเปนภาพที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตอง

Game Caster

ไมนาเชื่อวา การเลนเกมจะกอใหเกิดรายได โดยถายคลิป
การเลนเกม หรือ Live Streaming ลงบนสื่อโซเชียล
ใหคนติดตาม ที่สําคัญตองรูจักใชภาษาในการพากยเกม
ใสอารมณเพิ่มความสนุกสนาน เพื่อดึงดูดความสนใจ

เมื่อมีโซเชียลมีเดีย อาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ช่องทาง
การสร้างรายได้ออนไลน์ก็มาก แค่เพียงเราหาความชอบ
ของเราให้เจอและทำ�มันอย่างจริงจัง จากแค่เป็นงานอดิเรก
แล้วมาเป็นอาชีพเสริม จนกลายมาเป็นธุรกิจ
ที่มา: https://www.shopback.co.th, www.bangkokbiznews.com/news/detail/873098
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วัยรุน
ติดโซเชียล

ในปจจุบนั เทคโนโลยีเขามามีบทบาทสำคัญในชีวติ ประจำวัน
ของผูคนมากขึ้น ในบางครั้งสมารทโฟนเปรียบเสมือนเปน
ปจจัยที่ 5 ของมนุษยเลยก็วาได เพราะสมารทโฟนสามารถ
ทำใหเราเขาถึงขอมูลตางๆ ไดงา ยและรวดเร็ว ทัง้ นี้ รวมถึง
การเขาถึงสื่อสังคมออนไลน หรือ Social Media เชน
Facebook Twitter Instagram และ TikTok เปนตน

วัยรุนใชอะไร
ในโซเชียล
-VDO
-NEWS
-GAME
-SOCIAL
-MUSIC
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ที่มา: โรงพยาบาลพระรามเกา

Social Addiction
เสี่ยงกอภาวะ “ซึมเศรา”
ปญหาการติดโซเชียลมีเดีย และอาจกอใหเกิดภาวะของโรคซึมเศรา
โรคเครียด วิตกกังวล สมาธิสน้ั และไบโพลารได เนือ่ งจากการจดจอ
อยูกับสมารทโฟนหรือโซเชียลมีเดียเปนเวลานานตลอดวันจะทำให
มีเวลาในการพักผอนนอยลง และเกิดการฝงตัวเองในโลกออนไลน
มากเกินไปจนตัดขาดจากผูคนรอบขาง ผูปวยบางรายใชชีวิตใน
โลกสมมติมากกวาโลกแหงความเปนจริงเสียอีก

เริ่มตนสำรวจอาการไดดังนี้
........

L

Hrs

อยูกับโซเชียลมีเดีย
มากกวาที่ตั้งใจไว

กระวนกระวายใจหรือ
หงุดหงิด ชวงเวลาที่
ไมไดใชโซเชียลมีเดีย

ใชโซเชียลมีเดีย
เพื่อคลายเครียด

ไมมีปฎิสัมพันธ
จากผูคนรอบขาง

แนวทางปองกันและแกไขปญหา
โรคติดสื่อสังคมออนไลน
พยายามจำกัดเวลาการใชโซเชียลมีเดียใหลดลงหรือ
กำหนดเวลาใหแนชดั หากิจกรรมอืน่ ทำ เพือ่ เบีย่ งเบน
ความสนใจ เชน งานอดิเรกที่สนใจ การออกกำลังกาย
การพบปะเพื่อนหรือญาติ การไปทองเที่ยว การหา
กิจกรรมคลายความเครียดเปนตน
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สูงวัย

ใชโซเชียล (Social Media)
ทุกวันนี้สื่อโซเชียลมีเดียถือวาเปนสื่อที่
มีผลกระทบตอคนทุกวัย ไมใชแคเฉพาะ
วัยรุนหรือวัยทำงานเทานั้น ในยุคนี้
ผูสูงวัยจะใชสื่อออนไลนสงผานความ
รักความหวงใยแกลูกหลาน แสดงให
เห็นถึงอิทธิพลของสื่อออนไลนตอ
ผูคนทุกวัย

“

ผูสูงวัยใชเทคโนโลยี
เพื่อเชื่อมโยงกับ
บุคคลที่หวงใย

“

บอยครั้งที่ผูสูงวัยแสดงออกดวยการสง
คำอวยพร ภาพสวยๆ ทักทาย ถอยคำ
ปรารถนาดี หรือแชรบทความสุขภาพ
นั่นเพราะ เพื่อใหรูสึกถึงความคิดถึง
ความรูสึกดีๆ ระลึกถึงกันในทุกๆ วัน
และที่สำคัญเพื่อแสดงตัววาตนเอง
ยังมีชีวิตอยู และยังสบายดี หากใคร
ไดรับขอความหรือรูปภาพพวกนี้
ขอใหรูวาพวกเขาทำไปดวยความ
บริสทุ ธิใ์ จ ใหยม้ิ และสงสติกเกอร
ตอบรับความหวังดี
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สวัสดีวันจันทร
วันนี้วันพระ

ประโยชนของ
Social Media

กับผูสูงวัย

กาวทันโลก รับรูขาวสาร
เรียนรูสิ่งใหมๆ ไดตลอดเวลา
คลายความเหงา แกเบื่อ
ติดตอลูกหลานงายขึ้น
มีสังคม พบปะเพื่อนฝูง
วัยเดียวกันไดงายขึ้น

มะนาวโซดา

สุขภาพ

ขอควร ของผูสูงอายุ
ระวัง กับการใช Social Media
FAKE NEWS

ติดกับดัก Fake News

ขาวสารปลอมๆ เกิดขึ้นมากมายทุกวัน
ซึ ่ ง มี ท ั ้ ง ภาพตั ด ต อ ส ว นมากผู  ส ู ง วั ย
เห็นขาวแชรมาจากกลุมเพื่อน ก็จะแชร
ตอไปทันที โดยไมวเิ คราะหหรือไตรตรอง
โดนหลอกลวงงาย

การหลอกใหโอนเงิน เชน บริจาคชวยเหลือ
ผูเ จ็บปวย หรือหลอกขายสินคา เปนตน
เหยื่อการตลาดออนไลน

ผูส งู วัยตืน่ ตาตืน่ ใจกับการซือ้ ของออนไลน
หลายคนมือไว เห็นของถูกทีไ่ หน โอนเลย

อ
ต
ต
ส

อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุควรใชโซเชียลมีเดียอยางพอดี ไมควรเลนมากไป
จนกระทบตอสุขภาพและความสัมพันธในครอบครัว แนะนำวาไมควรใช
มากกว า 2 – 3 ชั ่ ว โมงต อ วั น ไม ค วรใช ก  อ นนอน เพราะอาจทำให
นอนไมหลับได
ที่มา: ผลวิจัยพฤติกรรมการใชไลนคนรุนเกา คณะนิเทศศาสตรการตลาด มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,
www.thairath.co.th
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มือถือ

แคเปดแอป
ฝกภาษาใหนองดู แลวพูดตาม
ไดทั้งวัน เรียบรอยเชียว
ไมกวนการทํางานเลย

กับเด็กเล็ก

ู
ีอ อ

เอ

ไอ

เลี้ยงลูกดวยมือถือ
สงผลอยางไร

ปลอยเด็กไวกับโทรศัพท
มือถือเปนเวลานาน
มีผลรายมากกวาผลดี
กระทบตอพัฒนาการเรียนรู
เสี่ยงสมาธิสั้น

การปลอยใหเด็กดูวิดีโอจากสื่อในโซเชียลมีเดีย
พอแมหรือผูปกครองบางคนอาจมองวา จะชวย
สงเสริมการเรียนรู เพราะจะเห็นวา เด็กพูดตาม
เลนตามได แตในความเปนจริงแลวเด็กไดเพียงแค
การจำแตไมเกิดการเรียนรู ผลเสียที่จะตามมาคือ
ดานสังคม

แยกตัว พูดชา ไมสื่อสาร
ไมสนใจสิ่งแวดลอม

ดานพฤติกรรม กาวราว สมาธิสั้น ใจรอน
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ดานรางกาย

สายตาเสีย อวน ปวดเมื่อย

ดานสมอง

พัฒนาการชา เนือ้ สมองบางลง
จินตนาการหดหาย

ชมรมจิตแพทยเด็กและวัยรุนแหงประเทศไทยแนะนำใหผูปกครอง
จำกัดอายุการใชโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต

< 3ป
< 6 ป

อายุนอยกวา 3 ป

อายุนอยกวา 6 ป

6-12ป
< 13ป

ไมแนะนำ
ใหใชโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต
ไมแนะนำ
ใหใชอินเทอรเน็ตตามลำพัง

อายุ 6-12 ป

ใชอินเทอรเน็ตภายใต
การดูแลของผูปกครอง

อายุนอยกวา 13 ป

ไมควรใชเครือขาย
สังคมออนไลนเด็ดขาด

การใชเวลาในแตละวันอยูหนาจอ
มือถือและคอมพิวเตอรมากเกินไป
สงผลเสียตอพัฒนาการ ทั้งทาง
สุขภาพรางกายและจิตใจ กีฬาเปน
อีกหนึง่ กิจกรรมทีจ่ ะสามารถดึงเด็ก
ออกจากหนาจอไดเปนอยางดี ซึ่ง
พอแมควรหากีฬาสนุกๆ เลนกับลูก
เพราะไมวา จะเปนกีฬาประเภทไหน
ก็ลวนแตมีประโยชนทั้งสิ้น

หากตองควบคุมพฤติกรรมของลูกนอย พอแมกค
็ วรจะตองมีวินัย
พอแมก็ไมควรจดจออยูกับมือถือจนเกินพอดี และเปนตัวอยางที่ดี
ใหกับลูกเสียกอน นอกจากจะไดแสดงใหลูกเห็นแลว การที่พอแม
วางโทรศัพทมือถือลง ก็จะทําใหมีเวลาไปดูแลลูกมากขึ้นดวย

ที่มา: ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

“

“

สงเสริมทักษะกีฬา
แกปญหาเด็กติดจอ
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Cyber Bully

การกลัน่ แกลงทางออนไลน
ในยุคดิจทิ ลั ทีอ่ นิ เทอรเน็ตและโซเชียลมีเดียมีบทบาทสําคัญ
ในการดําเนินชีวติ ของคนเรา กิจกรรมหลายอยางทีเ่ คยเกิดขึน้ ไดเฉพาะ
บนโลกแหงความเปนจริงก็เคลื่อนตัวไปเกิดขึ้นในโลกออนไลนดวย
หนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกออนไลนและกลายมาเปนปญหาใหญของ
คนยุคนี้ ก็คือ การกลั่นแกลงทางออนไลน
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เมื่อผูคนยังเขาใจวา โซเชียลมีเดียคือพื้นที่
สวนตัว สามารถใชระบายความรูส กึ ได ถอยคําทีใ่ ชโพสต
จึงออกแนวรุนแรง โพสตเสียดสี หรือสรางความเสียหาย
ใหอีกฝายและแสดงอารมณแงลบออกมาไดอยางเต็มที่
โดยไมตองเกรงใจ
ซึ่งการไมตองเปดเผยตัวตนจริงๆ อาจเปน
การกลั่นแกลงที่รุนแรงกวาเผยตัวตนเสียดวยซํ้า อีกทั้ง
ไซเบอรบูลลี่ ผูกระทํา สามารถกระทําที่ไหน เวลาใดก็ได
จากการทีเ่ พียงแคคลิกดู กดแชรตอ โพสตแสดงความคิดเห็นกันอยางสนุกบนโลกออนไลน รวมไปถึง
แอบถายภาพนิง่ หรือวิดโี อคนอืน่ แลวนําไปโพสตตอ สงตอ พูดคุยอยางสนุกสนาน และถูกแพรกระจาย
ไปไดรวดเร็วผานอินเทอรเน็ต โดยที่เหยื่อก็มักไมทราบวาใครเปนผูกลั่นแกลง หรือเหตุผล
ที่ถูกกลั่นแกลงเพราะอะไร
ผูที่ถูกบูลลี่สวนใหญ แมจะไมมีบาดแผลทางกายแตมีบาดแผลในใจ นอกจากจะ
ไดรับความอับอาย วิตกกังวล เครียด อาจสงผลใหบางคนเกิดภาวะโรคซึมเศรา หวาดกลัวสังคม
เลวรายที่สุด คือ การหนีจากปญหาดวยการทํารายตัวเอง

การบูลลีท่ ป่ี รากฏใน Social Media ของไทย

36.4%
การบูลลี่
ดานรูปลักษณ

31.8%
การบูลลี่
ดานเพศวิถี

10.2%
การบูลลี่
ตางความคิด
ที่มา: กรมสุขภาพจิต
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รูปแบบ
การกลั่นแกลง
ทางออนไลน

แสดงความคิดเห็นในเชิงเกลียดชัง
Hate Speech
การแสดงความคิดเห็นที่เต็มไปดวยความเกลียดชัง ดูถูก เหยียดหยาม
ลอเลียนปมดอย พูดจาเสียดสี ไปจนถึงการทำใหคนๆ หนึ่งกลายเปน
ตัวตลกในโลกออนไลนโดยไมสนใจวาเขาจะรูสึกเสียใจแคไหน

แชรตอ

Sharing
การสงตอขอมูลไปสูคนอื่น โดยที่รูทั้งรูวานั่นเปนการกลั่นแกลง
รวมถึงการแชรเพราะเห็นใจคนในคลิป ก็เปนการรังแกทางออม นัน่ คือ
การสนับสนุนใหการกลั่นแกลงนั้นรุนแรงและกระจายออกไป ทำให
คนโดนแกลงรูสึกแยมากขึ้น ทางที่ดีไมควรแชรตอ

การติดแฮชแท็ก
Hashtag

แฮชแท็กเปนชองทางอันดับตนๆ ทีค่ นในโซเชียลใชเพือ่ รังแกคนอืน่
การติดแฮชแท็กครัง้ หนึง่ ก็เหมือนการเขาไปรวมวงทำรายคนคนหนึง่ ดวย
ยิ่งนำขอมูลสวนตัว รูปภาพ คลิปของผูอื่นมาติดแฮชแท็กโดยไมไดรับ
อนุญาตเพื่อชี้นำความรุนแรงถือเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย

การตีตราคนอื่น

Public Humiliation

คิดใหดีกอน
โพสต/คอมเมนต/แชร

คุณกำลังทำรายจิตใจคนๆ หนึ่งอยู
อยาดวนตัดสินทุกอยางไปเอง
เคารพซึ่งกันและกัน ยอมรับ
ความแตกตางและความเทาเทียม
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การขุดเรือ่ งราวอือ้ ฉาวหรืออดีตทีน่ า อายทีส่ อ ไปในทางเพศ หรือทำให
คนอืน่ ๆ จดจำเขาในทางทีไ่ มดี ทัง้ ทีเ่ รือ่ งเหลานัน้ เกิดขึน้ และจบไปแลว
การกลัน่ แกลงลักษณะนีม้ กั เกิดขึน้ กับคนใกลตวั เชน การแคปขอความ
ทีค่ ยุ กันมาเผยแพรสรางความเสียหาย โพสตภาพหลุดเพือ่ นเพือ่ ใหคน
มาคอมเมนตลอ เปนตน

การปลอยขาวลือ
Rumor
การปลอยขาวปลอมเกี่ยวกับคนอื่น แตงเรื่องราวขึ้นตามความเขาใจ
ของตนเอง ใชความรูสึกเชื่อมโยงเหตุการณตางๆ โดยอางวาตนเอง
เปนคนใกลชดิ เปนเพือ่ น เปนคนรูจ กั ทัง้ ทีไ่ มไดรเู รือ่ งราวทีแ่ ทจริงเลย
แตกลับสรางความเสียหายใหคนอื่นอยางมหาศาล

รับมือ

Cyber Bully
ไมตอบโต

การตอบกลับในรูปแบบเดียวกัน หรือพยายามทำใหอีกฝายอาย
เพื่อแกแคน มีแตจะทำใหสถานการณเลวรายลง

เก็บหลักฐาน

แคปภาพหนาจอ บทสนทนาคุกคาม คอมเมนตโจมตี
หรือบันทึกคลิปกลั่นแกลงเก็บไว

บลอกและรีพอรท

สื่อออนไลนสวนใหญจะมีฟงกชันใหบล็อกบัญชีผูใชนั้นๆ
และสามารถรีพอรตผูใชคนที่ไซเบอรบูลลี่ได

ปรึกษากับใครสักคน

เมื่อการถูกคุกคามหาทางออกไมได การมีใครสักคนไวปรึกษา
ไมวาจะเปน พอ แม พี่นอง ครู เพื่อนสนิท ทำใหผอนคลาย
หรือรวมกันหาทางแกไขได

ตั้งคาความเปนสวนตัว

ไมเปดสาธารณะ และไมควรกดรับเพื่อนโดยที่ไมรูจักตัวตนจริง
ผูคนในออนไลนอาจไมใชคนเดียวกับในความเปนจริง การกดรับ
เพื่อนที่ไมรูจักอาจเปนการเพิ่มความเสี่ยงใหตัวเอง
ที่มา: www.springnews.co.th/spring-life/569290

สุดทายเมื่อโดนนำขอมูลสวนตัวไปเผยแพร
และถูกคุกคามจนทำใหรูสึกไมปลอดภัย
จนนำไปสูการแจงความดำเนินคดี
เพื่อยุติปญหา
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โลกยุ
โลกยุคคโควิ
โควิด
ด
เนือ่ งด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูค้ นให้ไม่เหมือนเดิม
อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัว การทำ�งาน
การเดินทาง เทรนด์ความสนใจ รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยในชีวติ
ประจำ�วัน โดยมีเทคโนโลยีเข้ามามีสว่ นร่วมเพือ่ นำ�ไปสูค่ วามเป็น
ดิ จิทัล กั น อย่ า งเต็ ม ตั ว ในทิ ศ ทางต่ อ ไป “ดิ จิทัล ” จะไม่ ใช่
แค่ส่วนหนึ่งในชีวิตเท่านั้น แต่จะกลายเป็นเหมือนปัจจัยที่ห้า
ที่มีส่วนสำ�คัญในการดำ�รงชีวิตของคนยุคใหม่
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ชีวิตวิถีใหม่

New Normal Lifestyle
New Normal รูปแบบการดำ�เนินชีวิตอย่างใหม่
ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ
จนแบบแผนและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ค นในสั ง คม
คุ้นเคยอย่างเป็นปกติต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่
ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย

พฤติกรรม New Normal
ที่อาจเปลี่ยนไป
ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการสื่อสารและ
การใช้ชีวิต
ลดการปฏิสัมพันธ์ การไปในสถานที่สาธารณะ
รักษาระยะห่างทางสังคมและป้องกันตนเอง
การดูแลใส่ใจสุขภาพทัง้ ตัวเองและคนรอบข้างใส่
หน้ า กากเพื่ อ ป้ อ งกั น ตั ว จากไวรั ส ได้ มี เ จล
แอลกอฮอล์ให้ใช้ทุกที่
เน้นการทำ�กิจกรรมที่บ้านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การเรียนออนไลน์ การทำ�งานที่บ้าน การประชุม
ออนไลน์ การซื้อสินค้าออนไลน์
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วัดไขจนเปนเรื่องปกติ
สิ่งที่ตองพกติดตัว
จนเปนเรื่องปกติ

36.5
µÕê´

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
จนเปนเรื่องปกติ

รักษาระยะหาง
หนากาก

ลางมือบอยๆ
เจลลางมือ
ทำงานที่บาน

กระดาษทิชชู

โทรศัพทมือถือ
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ใชชีวิตในบาน
สวนใหญ

สังคม
ไรเงินสด

แตะ แปะ สแกน QR Code
ทางเลือกใหมในการชำระเงิน ไมตองงอเงินสด

QR CODE กลายเปนสิ่งจำเปนสำหรับรานคาและบริการตางๆ ในยุคโควิด-19
หลังจากที่ QR CODE นั้นเปนรูปแบบการชำระเงินทั่วโลกที่จะเปลี่ยนไป
โควิด-19 นีเ้ องทีเ่ ปนตัวผลักดันทำใหเกิดการปฏิวตั ขิ องคิวอารโคดและกลายเปน
สิ่งที่ตองมี หลายรานคา รานอาหารตางหันมาใช เพราะความสะดวก รวดเร็ว
งายตอการซื้อขาย นอกจากใชชำระเงิน ยังใชประโยชนอื่นๆ ไดอีก เปนการลด
สัมผัส ลดความเสี่ยงการแพรเชื้อ

จายเงิน
Check In
ยืนยันตัวตน
แลกเปลี่ยนขอมูล
เขาถึงขอมูลสินคา
ปจจุบันการใชจายผาน QR Code เปนที่แพรหลายมากขึ้น ไมเพียงแตรานคาเทานั้น
ที่รองรับการจายเงินดวยวิธีนี้ เพราะแมแตพอคาแมคาแบบรถเข็น แผงลอย ไปจนถึง
คนขับจักรยานยนตรบั จาง แท็กซี่ ก็เริม่ รับชำระเงินผาน QR Code แลว ซึง่ ชวยอำนวย
ความสะดวกใหผซู อ้ื ไมตอ งพกเงินสด ทางดานผูข ายเองก็ไมตอ งยุง ยากเรือ่ งเงินทอน
และลดคาใชจายดานใบเสร็จ แถมยังมีหลักฐานการจายเงินที่ชัดเจนอีกดวย
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข, www.innnews.co.th/ﬁnance/news_50435
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ลูกบิด

ประตู

เงินสด
100
100

โควิด-19 ติดอยูบนพื้นผิวตางๆ
ไดนานเทาไหร
ละอองฝอยนํ้ามูก เสมหะ นํ้าลาย
3
และนํ้าตา
ชั่วโมง
บนพื้นผิววัสดุทองแดง เชน ภาชนะ
4
ชั่วโมง แจกัน เฟอรนิเจอร เปนตน
บนกระดาษ เชน หนังสือ ใบปลิว
24
ลัง ใบเสร็จ เปนตน
ชั่วโมง
บนพลาสติกและสแตนเลส เชน
โตะ เกาอี้ ลูกบิดประตู ปุม กดลิฟต
2-3
วัน
เปนตน

ผลการวิจัยลาสุด (สํานักขาว ซินหัว 2564) พบวา
เชื้อไวรัสบนพื้นผิววัสดุ มีความเขมขนนอยมากจน
คาดวาอัตราการติดเชื้อจากการสัมผัสพื้นผิวเหลานี้
จะอยูในระดับตํ่า การสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปอนไมใช
สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
ในชุมชน การไอหรือจามใส มีโอกาสรับละอองฝอย
ที่มีเชื้อไวรัสปนเปอนในปริมาณมาก
การระมัดระวังตัวโดยการ
ทําความสะอาดฆาเชือ้ ที่มือ
จะชวยลดความเสี่ยงจาก
การติดเชื้อลงไดมากกวา
การทําความสะอาดพื้นผิว
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สถานที่สาธารณะ

เอะ.. แลวมือถือที่เราใชละ
จะเปนแหลงกบดานเชื้อโรคไหม
ฉีดแอลกอฮอลไดไหม?

ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

เปนเรื่องที่ทุกคนตางก็ทราบกันดีวา เชื้อไวรัสโคโรนานั้น
สามารถกําจัดใหตายไดดวย ผลิตภัณฑแอลกอฮอลที่มี
ความเขมขนอยางนอย 70-75% แตเราจะสามารถใช
แอลกอฮอลเช็ดบนโทรศัพทมือถือไดหรือไม ?

ALCOHOL
SPRAY
¿´æ

¿´æ

¿´æ

ตลอดหลายปที่ผานมา เรามักพบกับคําแนะนํา
ในการทําความสะอาดอุปกรณสมารทโฟนวา
“ไมควรใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
ในการทําความสะอาด” เปนเพราะวาบนหนาจอสมารทโฟนของ
พวกเรานั้นจะมีสารเคลือบที่ชื่อวา “Oleophobic Coating”
ซึ่งทําหนาที่ปกปองหนาจอจากรอยขีดขวนอีกชั้นหนึ่ง และผลิตภัณฑ
ที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลนั้นสงผลโดยตรงใหสารเคลือบเหลานี้
เสื่อมสภาพลงกอนเวลาอันควร
จากสถานการณของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทําใหบรรดาผูผลิตอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสชั้นนํา
โดยเฉพาะแบรนดสมารทโฟนนัน้ ทยอยกันออกมาเปลีย่ นแปลงคําแนะนําการทําความสะอาด โดยใชแอลกอฮอล
ทําความสะอาดสมารทโฟนไดแลว นําโดย Apple และ Google ที่ออกมาแนะนําใหผูบริโภคใชแอลกอฮอล
เพื่อลดความเสี่ยง จากโควิด-19

คำแนะนำการทำความสะอาดโทรศัพทมือถือ

เช็ดดวยแผน
ทําความสะอาด
ที่มีแอลกอฮอล
ไมตํ่ากวา 70%
ที่มา: เพจไทยรูสูโควิด

อยาเช็ดอุปกรณของ
คุณมากจนเกินไป
เพราะอาจทําให
เกิดความเสียหายได

กอนเช็ดอุปกรณ
ควรถอดปลั๊ก หรือ
อุปกรณอื่นๆ
ออกกอนทุกครั้ง

อยาใหความชื้นและ
ของเหลวเขาไป
ในชองตางๆ

หามฉีดสเปรย
ทําความสะอาด
ลงบนอุปกรณ
โดยตรง
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ซื้อของออนไลน
ดูแตตา มืออยาตอง

เมือ่ ทุกคนทราบวา เชือ้ ไวรัสสามารถติดอยูต ามผิววัตถุไดนานหลายชัว่ โมง
ทุกคนจะระมัดระวังในการหยิบ ไมวา จะเปนสินคา ตะกราสินคาและกดปุม
บนเครือ่ งอานบัตรเครดิต ดังนัน้ จะเริม่ เห็นวาผูใ หบริการหลายรายพยายาม
ผลักดันการใชจายผานมือถือ และมีเจลแอลกอฮอลคอยใหบริการทุกที่
ทำความสะอาด
2 เมตร

เวนระยะหางกับผูคน
เมื่อแหลงชอปปงตองจำกัดจำนวนคนเขา และกำหนดให
เวนระยะหางจากผูอื่นอยางนอย 6 ฟุต (ราว 2 เมตร)

นึ่ง
โควิด-19 ถือเปนอีกห 
อนไลน
แรงผลักดันใหตลาดอ ็ว
เร
เติบโตสูงขึ้นอยางรวด

SALE
20%

SALE
30%

เมื่อการจะออกมาชอปปงทำใหชีวิตลำบาก วิถีชีวิต
New Normal จึงเปลี่ยนมาเปนการซื้อผานออนไลน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงที่โลกตองเจอกับวิกฤต
โรคระบาด ผูคนตองกักตัวอยูบาน พรอมกับหางราน
ที่ตองปดใหบริการ
จากเดิมคนไมนยิ มซือ้ ของออนไลน เนือ่ งจากจับตองไมได
การโกง สงสินคาไมตรงกับที่ลงขาย คาสงแพง แตเมื่อ
แพลตฟอร ม ซื ้ อ ของออนไลน ม ี ก ารพั ฒ นามากขึ ้ น
มีระบบปองกันการโกง การรีวิวรานคา คาสงถูกลง
โปรโมชันสวนลดตางๆ สงผลใหผูบริโภคมั่นใจและ
นิยมการสั่งซื้อออนไลนมากขึ้น
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2

สั่งอาหารออนไลน
หนึ่งในมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19
คือ การหามนั่งรับประทานอาหารภายในราน และบางราน
ก็ปด บริการ ทำใหเราตองใชบริการสงอาหาร (Food Delivery)
แรกๆ อาจจะเปนภาวะจำยอม แตเมือ่ เกิดความสะดวก รวดเร็ว
เลือกไดหลากหลายราน แคกดแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน
รวมทั้งจายคาอาหารผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งไดอีกดวย
จึงทำให New Normal ดานการกินอยูเ ขามาแทนทีแ่ บบเดิมๆ
โดยไมรูตัว ทั้งจำนวนผูบริโภคที่หันมาใชบริการมากขึ้นอยางกาวกระโดด และรานอาหารทั้งรายเล็ก
รายใหญตองปรับตัวเพื่อสรางรายไดในชวงที่หนารานไมสามารถเปดใหบริการแกลูกคาไดตามปกติ
จึงมุงเขาสูธุรกิจ Food delivery เปนจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
แนะนำ
รานอรอย
รานนี้
บริการดี

รีวิวจากลูกคาจะชวยสรางความนาเชื่อถือ
รีวิวจากลูกคาจะชวยการันตีคุณภาพสินคา
รีวิวจากลูกคาจะเปนตัวชวยในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคา

Review

คาขายออนไลน ตองมีรีวิว
เดี๋ยวนี้ จะซื้อของรานไหนหรือจะซื้ออะไร เราก็จะดูรีวิว
หรือฟงจากคนอื่นบอกตอกันมาเพราะมนุษยมักจะสบายใจ
ในการทำสิ่งที่คนสวนมากทำกัน โดยเฉพาะรานขายของ
ถารานไหนทีไ่ มมคี นพูดถึงหรือไมมรี วี วิ เลย จะขายของไดยาก
กวารานที่มีรีวิวและคนพูดถึง
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ยุคที่ Work From Home
กลายเปนเรื่องปกติ
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หนึ่งในวิธีการลดการแพรระบาดของโควิด-19 ก็คือการทำงานที่บาน หรือ
Work From Home (WFH) ซึง่ ทุกวันนีม้ แี อปพลิเคชันประชุมออนไลน วางแผนงาน
รวบรวมขอมูล วางไอเดีย สงเอกสาร สงงาน หรือแมกระทัง่ Screen Sharing ก็ทำได
รวดเร็ว ซึง่ ปกติการทำงานในออฟฟศอาจไมไดใชแอปพลิเคชันพวกนีบ้ อ ยนัก ถือวา
เปนการเพิ่มทักษะใหพนักงาน

ดังนัน้ เมือ่ อยูใ นสภาพแวดลอมทีบ่ า น พนักงานจำนวนมากอาจตองปรับตัวใหทำงานได
เสมือนทำงานในออฟฟศ การจัดพืน้ ทีภ่ ายในบานสวนหนึง่ ใหมลี กั ษณะคลายหองทำงาน
เพือ่ ใหมสี ภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมกับการทำงานใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได โดยที่
ประสิทธิภาพการทำงานไมลดลง

ล IT
คนรุนใหญ หางไก รับตัว
ตองป
เมื่อทำงานที่บาน ศทุกวัย
ใหเขายุค ทุกเพ
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ที่มา: www.bangkokbiznews.com/news/detail/932766

Work From Home สู
Work From Anywhere

โลกหลังโควิด-19 การทำงานทีก่ ำลังจะเปลีย่ นไปจากการทำงานทีบ่ า น
Work from Home (WFH) สูการทำงานที่ไหนก็ได Work from
Anywhere (WFA) อนาคตของการทำงานจะไมจำกัดเฉพาะกลุม อาชีพ
อิสระอีกตอไป แตขยายไปถึงกลุม พนักงานประจำดวยอยางแนนอน

พฤติกรรมคนรุนใหมที่ชอบอิสระ
คอมพรอม เน็ตพรอม ที่ไหนก็ทำงานได
ไมวา จะเปนคาเฟ รานอาหาร
Co-woRking Space
ที่ไหนก็ตามลวนแตมี wifi ใหใช

บริษัทใหญเริ่มปรับใชนโยบาย Work from Anywhere

Google
ที่มา: www.tot.co.th

Twitter

facebook

Spotify
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3ON
รูปแบบการเรียน
ในยุคโควิด

ครูพรอม

นักเรียนพรอม

ผูป
 กครองพรอม

ON AIR

จากสถานการณโควิด-19 เมื่อถึงเวลาเปดเทอม
แตไมสามารถไปโรงเรียนได จึงเริ่มมีการทดลอง
การเรียนการสอนรูปแบบใหม โดยจัดการเรียน
การสอนทางไกล โรงเรียนแตละแหง สามารถ
ออกแบบการเรี ย นการสอนตามความพร อ ม
ที่มีอยู ไมวาจะเรื่องเครื่องมือ อุปกรณหรือ
เทคโนโลยีและวิธีการใชงาน เพื่อใหนักเรียนได
เรียนรูต ามหลักสูตร

“โรงเรียนหยุดได
แตการเรียนรู หยุดไมได”

เรียนทางไกลผานทีวี เขาถึงทุกพืน้ ที่ ผานชอง DLTV
ดวยเครือ่ งขายทีวี เหมาะกับพืน้ ทีห่ า งไกล
Digital

ดิจติ อลทีวี

ABC
DEF
GHI

Ku-Band
C-Band
Cable

Cable TV
IPTV
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ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ

ONLINE

เปนการนำเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน
โดยผูสอนและผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารกันบน
แพลตฟอรมตางๆ ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

การเรียนแบบกลุม สรางบรรยากาศ
เสมือนเรียนในหองเรียน

ON-SITE
การเรียนการสอนปกติทโ่ี รงเรียน
ทีเ่ ปดเรียนไดในกรณีทโ่ี รงเรียน
อยูใ นพืน้ ทีป่ ลอดภัย โดยคำนึง
ถึงความปลอดภัยของครูและ
นักเรียนเปนหลัก ตองมี
มาตรการรองรับ ดังนี้

วัดไข

ลางมือ

เวนระยะหาง
ฆาเชือ้
ทำความสะอาด
พืน้ ผิว

เมื่อพบผูปวยโควิด
ในโรงเรียน

หยุดโรงเรียน
อยางนอย 14 วัน
และใชการเรียนการสอน
แบบ ONLINE และ
ON AIR แทน
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ผลกระทบตอสุขภาพ
จากการใชโทรศัพทมือถือนานๆ
ในยุคที่โทรศัพทมือถือเปนสิ่งที่ขาดไมได เราตองใช
ในการติดตอสื่อสาร ชวยในการทำงานหรือกิจกรรม
อื่นๆ แตหากใชมากเกินไปก็ยอมสงผลเสียไดเชนกัน
ความเครียด

เมื่อมีการแจงเตือน ขอความ หรือโทรศัพท ดังขึ้น
ทำใหตองตอบกลับ หรือดูหนาจอตลอดเวลา
อีกทั้งการบริโภคขาวสารทางอินเทอรเน็ต
หรือโซเชียลมีเดียมากเกินไปก็มีสวนทำให
เครียดสะสมได
เสียสมาธิ

การใชสมารทโฟนเชื่อมตอกับโซเชียลมีเดีย สงผล
ใหเสียสมาธิได เพราะแทนที่จะจดจอกับการทำสิ่งใด
สิ่งหนึ่งใหลุลวง ก็ตองมาพะวงกับเสียงแจงเตือนตางๆ
ที่เขามาจนขาดสมาธิ
นิ้วล็อก

การใชนิ้วใดนิ้วหนึ่งพิมพขอความหรือเลนเกม
ในมือถือนานเกินไป สงผลใหเกิดอาการนิ้วล็อกได
ซึ่งเกิดจากการอักเสบของเสนเอ็นและปลอกหุมเอ็น
ที่ใชในการงอนิ้วขอมือตรงบริเวณโคนนิ้ว ทำใหเกิด
อาการปวดบวม โดยสวนใหญมักเปนกับนิ้วหัวแมมือ
ที่ใชงานมากกวานิ้วอื่นๆ
อาการปวดเรื้อรัง
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การอยูใ นทานัง่ เดิมๆ ไมวา จะกมศีรษะอานหนังสือ ใชโทรศัพทมอื ถือ
หรือนั่งทำงานหนาคอมพิวเตอรนานๆ กอใหเกิดอาการปวดคอ
เจ็บปวดกลามเนื้อที่บริเวณคอ บา และไหล และอาจจะรวมไปถึง
ความเสือ่ มกระดูก ขอตอกระดูก หรือหมอนรองกระดูกบริเวณคอได

สายตา

แสงสีฟาจากจอสมารทโฟนทำใหตาลาและเกิดอาการ
ปวดตา ในระยะยาวก็อาจทำใหเสียสายตา ควรเลี่ยง
การใชมอื ถือในทีม่ ดื หรือกอนนอน เมือ่ ใชตอ เนือ่ งนานๆ
ควรพักสายตาเพื่อคลายความลาจากการใชสายตา

20

ครั้ง/นาที
มนุษยจะกะพริบตา
แตเมื่อใชงานคอมพิวเตอร
จะกะพริบตาเพียง
ครั้ง/นาที

ดูแลสุขภาพเมื่อตองอยูหนาจอ
พักสายตา

สายตาเราอาจมีอาการเมื่อยลา หรือตาแหง แนะนำวาควรหมั่นกะพริบตาอยูบอยๆ
เพราะการกะพริบตาจะชวยใหดวงตามีน้ำหลอเลี้ยงไมใหดวงตาแหง และในทุกๆ
1 ชั่วโมงควรมองใกลๆ ในระยะ 1-2 ฟุต ประมาณ 5-10 นาที จะลดการเพงของ
สายตาและชวยคลายอาการปวดเมื่อยลาดวงตาได
ดื่มน้ำเยอะๆ

น้ำเปนสวนประกอบทีส่ ำคัญของรางกาย เพราะน้ำจะชวยไปหลอเลีย้ งสวนประกอบตางๆ
ของรางกาย ใหเซลลมกี ารทำงานปกติ ฉะนัน้ เวลาทีเ่ ราทำงาน ยิง่ ทำงานทีเ่ กีย่ วกับการ
ใชสมอง ใชสายตา การดืม่ น้ำจะชวยใหการทำงานของรางกายมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ปรับเปลี่ยนทานั่งใหถูกตอง

การนัง่ ทำงานเปนเวลานานๆ อาจทำใหเรารูส กึ เมือ่ ย หรือปวดตามรางกาย การทีจ่ ะลด
อาการเหลานีไ้ ดดที ส่ี ดุ คือการนัง่ ใหถกู ตอง จะชวยลดอาการปวดเมือ่ ยตามรางกาย
ปรับเปลี่ยนอิริยาบท

อยาลืมลุกขึ้นจากเกาอี้บาง เดินผอนคลายยืดเสนยืดสาย หรือจะนั่งบนเกาอี้
ไปพรอมกับยืดเสนยืดสายไปดวยก็ได เพือ่ ชวยใหเลือดหมุนเวียน สงผลใหการทำงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ที่มา: Mcot-web.Mcot.net, Scbsme.com, Kapook.com, facebook.com/lerkngo

83

OTP
รหัสยืนยันตัวตน

ไดมาแลวอยาบอกใคร
OTP ยอมาจาก One Time Password
คือ รหัสผานที่ใชเพียงครั้งเดียว ไมวาจะเพื่อ
ลงทะเบียนหรือทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต
เมื่อผูใชตองการเขาระบบอีกครั้งจะตองใช
รหัสชุดใหมเพือ่ ความปลอดภัย ซึง่ ระบบจะสงให
ผานทาง SMS ตามเบอรโทรศัพทมอื ถือทีผ่ ใู ช
กรอกไว หรืออีเมล หรือแอปพลิเคชัน ปกติแลว
OTP สวนใหญจะมีอายุการใชงาน 3 นาที หรือ
180 วินาทีตอ 1 รหัสเทานัน้ และหากครบกําหนด
ระยะเวลาแลวหรือมีการขอรหัส OTP อีกครัง้
รหัส OTP เดิมจะหมดอายุลง

OTP=1234
ใชเพื่อเขาแอปฯ
ภายใน 5 นาที

SMS
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หลักการคือ รหัสที่สงไปยังมือถือหรืออีเมลของผูใช เปนการ
ตรวจสอบวาผูข อรหัสเปนเจาของเบอรมอื ถือหรืออีเมลนัน้ จริงหรือไม
หากไมใชเจาของเบอรมอื ถือหรืออีเมลนั้น ก็จะไมไดรับรหัส OTP และ
ทํารายการตอไปไมได ขอดีของ OTP คือเปนระบบที่ชวยเพิ่มความ
ปลอดภัยในการทําธุรกรรมออนไลน เพราะไมตองจํารหัสผาน ไมตอง
กังวลวาผูอื่นจะทราบรหัสผาน และเปนการใชแบบครั้งเดียวแลวจบ
รหัส OTP เปนความลับ หามบอกใคร
บางครั้งกลุมมิจฉาชีพ สามารถเสาะหาขอมูลสวนตัวของเรา บัญชี
ผูใชงาน รหัสผาน ไดทุกอยางจากชองโหวของระบบ การโพสตขอมูล
สวนตัว การตั้งรหัสผานที่งายตอการคาดเดา OTP เปนดานสุดทาย
ที่คนรายจะเขาถึงขอมูลของเราได ดังนั้น อยาสงรหัส OTP ใหผูอื่น
เปนอันขาด เพราะคือสิ่งสุดทายที่คนรายตองการ

การใชงานที่มักตองใช OTP ยืนยันตัวตน

SMS

ใชงาน Internet Banking
หรือ Mobile Banking
ยืนยันตัวตนเพื่อเขาใชงานแอปพลิเคชัน

xxxxxxxxxx
xxxxxxxx

ยืนยันตัวตนเพื่อชําระสินคา
ดวยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
ยืนยันตัวตนเพื่อขอรหัสผานใหม

G
G Wallet
E-MAIL

ยืนยันตัวตนเขาใชงาน E-Wallet
ยืนยันตัวตนเพื่อเขาใชงาน E-mail
แบบ 2 step veriﬁcation

รหัส OTP ไมเขา
ยกตัวอยางการลงทะเบียนเราไมทิ้งกันที่ผานมาเจอปญหารหัส OTP ไมเขา หรือรหัส
OTP มาชา เนื่องจากการใชงานจํานวนมาก ทําใหการสงสัญญาณขอมูล OTP ตองใชเวลา
มากขึ้น กวารหัสจะถูกสงไปยังเลขหมายก็เกิน 5 นาทีไปแลว สิ่งที่ทําใหมไดก็คือ ขอรหัส
OTP ใหม และยืนยันรหัสผานในระยะเวลาที่กําหนด
ปญหาที่พบบอยทําใหเขาสู OTP ไมได
1. จําเลขหมายโทรศัพทที่ใหไวกับระบบไมได
2. สมัครแอปพลิเคชันธนาคารไวแตไมไดอปั เดตเลขหมายปจจุบนั แกธนาคารจึงสง OTP ไปทีเ่ บอรเกา
3. สัญญาณรับ OTP ลาชาทําใหรหัสผานหมดอายุตองขอใหม
4. โทรศัพทมือถือปดการแจงเตือน SMS จึงตองไปเปดการแจงเตือนเสียกอนจึงจะเห็นรหัสผาน
รหัส OTP หมดอายุตองทําอยางไร
รหัส OTP หมดอายุแลวก็ขอใหมได ระบบสวนใหญใหขอใหมไดไมมีกําหนด
หากกดขอรหัสผาน OTP ไปหลายครั้งแลวยังไมไดรับเลข OTP สามารถสอบถามไปยัง
ผูใหบริการโดยตรง และเมื่อได OTP มาแลวก็ไมควรบอกใคร เพราะเสี่ยงสูญเงินหมด
บัญชีไดในกรณีที่คนรายเอาไปโจรกรรมทําธุรกรรมออนไลน
ที่มา : www.tcsd.go.th
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แอปพลิเคชัน
(Application)

ทีต่ อ งมีตดิ โทรศัพทมอื ถือ

ในยุคที่มือถือกลายมาเปนเครื่องมือสื่อสารหลัก
ของมนุษย มีแอปพลิเคชันมากมายเพื่อตอบสนอง
Lifestyle ของผูใ ชงานทัว่ โลก และในชวงสถานการณ
ปจจุบัน รูปแบบการใชชีวิตที่เปลี่ยนไป มาดูกันวา
แอปพลิ เ คชั น สามั ญ ประจํ า มื อ ถื อ ที่ ค วรมี ติ ด ไว
ทุกเครือ่ งมีอะไรบาง

SOCIAL NETWORK

แอปพลิเคชันเครือขายสังคมออนไลน

เนื่องจากในทุกวันนี้การใชงานโซเชียลชวยใหสื่อสารถึงกันงายขึ้น
ทัง้ สงขอความ ภาพ เสียง หรือวิดโี อคอล โทรหากันโดยใชอนิ เทอรเน็ต
โดยไมเสียเงินเพิ่ม หรือใชในการติดตามขาวสารบานเมือง บันทึก
เรื่องราว ไปจนถึงการซื้อ-ขายของออนไลน

Facebook

Twitter

Instagram

TikTok

Line

Messenger

MUSIC AND MEDIA

แอปพลิเคชันดูหนังฟงเพลง

แอปพลิเคชันเพื่อความบันเทิง ก็สําคัญอยูไมนอยเลย ทั้งการดูหนัง
ฟงเพลง อยางนอยมีติดเครื่องไว เวลาเดินทางไกลหรือไปนอกบาน
ก็จะไดมีหนังไวดู และมีเพลงฟงกันเพลินๆ

Spotify

Joox

Netflix

Disney+

WeTv

Line TV

ONLINE SHOPPING

แอปพลิเคชันซื้อของออนไลน

Lazada

Shopee

JD Central

สําหรับขาชอปออนไลน ตองมีแอปพลิเคชันเหลานี้ มีขายทุกอยาง
เปรียบเทียบดูสวนลด โปรโมชันไหนโดนใจ พรอมจะเสียเงินไดทุกเมื่อ
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ที่มา: www.specphone.com

MAPS & NAVIGATION

แผนที่ และการนําทาง

สําหรับคนที่มีการเดินทางเดินทางบอย ตรวจสภาพดินฟาอากาศ
สํารวจเสนทางและดูสภาพการจราจรกอนการเดินทาง

Google Map

MAPS.ME

DELIVERY AND TRANSPORTATION

แอปพลิเคชันสั่งอาหาร และรถโดยสาร

เรียกรถรับสง ไมวาจะเปนแท็กซี่ รวมถึงบริการสงของ สงเอกสาร
ฝากซื้อของ สั่งอาหารมาทานที่บาน ซึ่งจําเปนอยางมากโดยเฉพาะ
ในสถานการณโควิด-19
more
Grab

Line Man

Food Panda

Robinhood

ONLINE BANKING

ธนาคารออนไลน

การใชจายทุกอยางในสมัยนี้ เปนเรื่องงายไปหมดแลว แทบไมจําเปน
ตองพกเงินสดเลย
more

APPLICATION

จากภาครัฐ

มีแอปพลิเคชันที่ทางภาครัฐแนะนําใหใช ทั้งเพื่ออํานวยความสะดวก
และเยียวยาในสถานการณโควิด-19
more
ไทยชนะ

หมอพร้อม

หมอชนะ

ตนละตรึง่

นอกจากนี้ ยังมี
แอปพลิเคชัน (Application) ดีๆ
โหลดฟรี จาก สํานักงาน กสทช.
ดูไดในหนาถัดไป
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วันละ 10 บาท
คุยทั้งวัน

PRO
CHECK
ชวยเลือก โปรไหนเหมาะกับเรา
เน็ตไมอั้น
เร็ว 10 เทา

โทรนอย
เน็ตเยอะ

โทรไมอั้น
ฟรี
ทุกเครือขาย

ระบบเติมเงิน
xxxxxx
เปนวินาที
โปร 299
โทร xx นาที
เน็ต xx

xxx บาท
ทั้งโทร
และเน็ต

เน็ต
มาราธอน
xxx

เลือกโปรที่เหมาะกับตัวเอง
ชวยประหยัดคาใชจายได

คุยสั้น
“ProCheck” แหลงรวมโปรโมชัน
งายตอการคนหา รายเดือน
เติมเงิน แพ็กเกจหลัก แพ็กเกจเสริม
พรอมฟเจอรเซฟโปรที่ชอบ
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คุยยาว

เน็ตมาก

คุยทั้งวัน

ProCheck ดีอยางไร?

ดาวนโหลด ProCheck บนมือถือ
ไดทั้งบน iOS และ Android

คนหาโปรมืิอถือและเน็ตบานที่ตรงกับไลฟสไตล
ถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย
โปรโมชันอัปเดทจากผูใหบริการโดยตรง
iOS

Android

QR

QR

¡´

1 06#

ปดเน็ตกอนไปนอก

กด *106# แลวกดโทรออก ฟรี ไมมีคาใชจาย ปองกัน
มือถือไดทุกระบบ จากปญหากรณีการนําโทรศัพท
เคลื่อนที่ประเภทสมารทโฟนไปใชงานในตางประเทศ
ซึ่งโดยสวนใหญเกิดจากบริการดาตาโรมมิ่งระหวาง
ประเทศ (International Data Roaming) อันเปนสาเหตุ
ของการถูกเรียกเก็บคาบริการในการใชบริการโทรศัพท
ในอัตราทีส
่ งู มาก บางรายสูงถึงหลักแสนบาท เมือ่ กลับ
มาถึงประเทศก็สามารถเปดใชบริการไดอีกครั้งนึง

ไมตองกังวล
ลืมถอดซิมออก
หรือลืมปดใช data
เมื่อไปตางประเทศ

ฟรี!!

ย
า

จ

ช
ใ
า

ไมมีค

ปองกันเน็ตรั่ว หมดปญหา Bill Shock!!!
ใชไดทุกเครือขาย
ไมตองถอดซิม
89

ตรวจสอบขอมูลเบอรมือถือที่ลงทะเบียนไวและปองกันการลักลอบนําบัตรประชาชน ไปเปดมือถือโดยเจาของไมรูตัว

อาจมีมิจฉาชีพนำ
เลขบัตรประชาชนของเรา
ไปใชเปดเบอรใหม

อาจใชเพือ่ ไลนไปหลอก
ยืมเงินคนอื่น

เพื่อกออาชญากรรม

พทมือถือที่ลงทะเบียนในชื่อของคุณ
ตรวจ ระบบจะตรวจสอบหมายเลขโทรศั
จากขอมูลของทุกคาย
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แจง

หากตรวจพบการแอบอาง สามารถแจงเบอรแปลกปลอมโดยผาน
แอปพลิเคชันนี้ไดทันที หรือหากหมายเลขโทรศัพทมือถือขึ้นไมครบ
ก็แจงเบอรที่ขาดหายไปไดดวย

ล็อก

การเปดเบอรใหม เพื่อปองกันผูอื่นนําบัตรประชาชนของคุณไปแอบอาง
เปดเบอรใหม และเมื่อคุณตองการเปดเบอรใหมสามารถทําการปลดล็อก
จากแอปพลิเคชัน 3 ชั้น ไดดวยตัวคุณเอง

ยายไดภายใน 2 วันทำการ

ถายื่นสมัครกอน

15:30 น.

สามารถใชงานคายใหม
เครือขายใหมได
ในวันทำการถัดไป
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ตรวจเช็คสิทธิ... การใชงานโทรศัพทมือถือ

ãªä´·Ø¡à¤Ã×Í¢ÒÂ ãªä´·Ñé§ÃÐººàµÔÁà§Ô¹ ÊÐ´Ç¡ áÅÐ§ÒÂÊÓËÃÑº
áÅÐ«ÔÁÃÐººÃÒÂà´×Í¹ ¼ÙãªÁ×Í¶×Í áÅÐá·çºàÅçµ

ฟงคำประกาศสิทธิขั้นพื้นฐานของผูใชบริการ
โทรศัพทมือถือ

บริการระบบUSSD (ขอความตอบกลับอัตโนมัติ)

0
1
2
3
4
9
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รวมเมนูบริการ *165
ตรวจสอบโปรโมชันโทรศัพทมือถือที่ใชงานอยู
ตรวจสอบยอดการใชงานของโทรศัพทมือถือ
ตรวจสอบขอมูลวงเงินและการใชบริการ
ยกเลิกโปรโมชันที่ใชงาน...เปลี่ยนเปนการใชงานตามจริง
ตามวินาทีการโทรออก
รวมบริการระบบUSSD/IVR ไดแก
*106# บริการปดเน็ตกอนไปตางประเทศ
*137
บริการยกเลิกรับ SMS

กด

1 37

SMS ยกเลิกขอความ

ฟรี!!

SMS คิดเงิน/กวนใจ/ไมไดตั้งใจสมัคร

เหลานี้มาไดอยางไร

1
2

เมื่อใชโทรศัพท
เลนอินเทอรเน็ต
แลวกดคลิก
แบนเนอรโฆษณา

กด

คลิปเด็ด ดารา กด...
ดูดวง เลขเด็ด ที่นี่....

แจกจริง เพียงแคสมัคร
รวย! รวย! รวย! กด...

BANNER AD

SMS ชวนสมัคร
รับบริการดูดวง
ใบหวย ขาว
รับของรางวัล
และอื่นๆ

3

ขอความ

SMS

การโทรเขามือถือ
เพื่อชวนสมัคร
รับบริการ SMS
ผานระบบเสียง
อัตโนมัติ

ฟรี!!

1 3 7

เบอรเดียวทุกเครือขาย

หากยังมี SMS เขามาอีก
สามารถใชหมายเลขนี้ โทรออก
เพื่อยกเลิก SMS ไดอีกเรื่อยๆ
(เนื่องจากผูใหบริการ SMS รายอื่น
ที่มีเบอรเราอาจสงขอความมา)
หรือแจงเรื่อง
รองเรียนตอ
สำนักงาน

กสทช.

โทรฟรี

1 200
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แชะ 1

ผูใหบริการถายรูปคนซื้อซิม
พรอมเปรียบเทียบรูปถายกับ
บัตรประชาชน

SIM CARD

การลงทะเบียนซิมการดใหมดวยวิธี

2 แชะอัตลักษณ

ขอมูลจะไดรับการดูแลอยางปลอดภัย

แชะ 2

ถายรูปซิมการด

การลงทะเบียนซิมการดใหมดวยวิธี

2 แชะอัตลักษณ

“งาย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”

1. นำบัตรประชาชนฉบับจริงไปยังจุดบริการ
ทีม
่ เี ครือ่ งหมาย 2 แชะอัตลักษณ

2. เจาหนาทีต่ รวจสอบผูซ อ้ื ซิมการดกับ

บัตรประชาชนฉบับจริง โดยตรวจสอบ
“ใบหนา” (Face Recognition) หรือ
“ลายนิว้ มือ” (Finger Print)

3. หากขอมูลอัตลักษณของผูซ อ้ื ซิมการด

ตรงกับขอมูลบัตรประชาชน จะสามารถ
ลงทะเบียนและเปดใชงานซิมการดไดทน
ั ที
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ไมมก
ี ารจัดเก็บขอมูลลายนิว้ มือและขอมูล
บัตรประชาชนไวที่จุดบริการ
ผูใ หบริการมีหนาทีด
่ แู ลและเก็บรักษาขอมูล
ตามกฎหมาย โดย กสทช. เปนผูก ำกับดูแล
ระบบจะลงทะเบียนโดยสงขอมูลบัตรประชาชน
ไปเก็บที่ฐานขอมูลกลางของผูใหบริการ
โทรศัพทมือถือทันที

การลงทะเบียนซิมการดใหมดวยวิธี

2 แชะอั
ตลักษณ
ปกปองและปองกันคุณ

ปกปองผูใชงาน : โทรศัพทมอื ถือใหใชงานไดอยาง

ปลอดภัย

ปองกันการปลอมแปลงการลงทะเบียนซิมการด :
โดยตรวจสอบอัตลักษณของผูซ อ้ื ซิมการด “กอน”
การลงทะเบียนและเปดใชงาน

แอปพลิเคชัน

MoCheck

ตรวจสอบมาตรฐานของสมารทโฟนดวยตัวเอง
ตรวจสอบ
ไดงาย

อุปกรณ
ไดมาตรฐาน

ปลอดภัย

แอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบวาเครื่องมือถือรุนใดผานการตรวจรับรองมาตรฐาน
จากสำนักงาน กสทช. เพื่อปองกันปญหาจากการใชงานเครื่องที่ไมผานการตรวจสอบ
คุณภาพที่อาจกอใหเกิดอันตรายกับผูใชงาน อาทิ แบตเตอรี่ระเบิด โดย MoCheck
(โมเช็ค) เปนระบบคนหาอัจฉริยะที่คนไดทั้งจากภาษาไทยและอังกฤษ จากยี่หอ รุน
โรงงานผูผลิต ชื่อผูประกอบการ ประเภทหรือชนิดของเครื่อง หมายเลขรับรองมาตรฐาน
และหมายเลข NBTC ID ซึ่งเมื่อคนเจอขอมูลจะแสดงทั้งโลโก รุน หมายเลขรับรอง
ชือ่ ผูย
 น
่ื ขอรับรอง ผูผ
 ลิต ผูน
 ำเขา เลขหมายโทรศัพทและทีอ่ ยูต
 ด
ิ ตอ อีเมล ภาพถาย
ขอมูลรายละเอียดทางเทคนิค ภาพสำเนาใบรับรอง สามาถติดตัง้ แอปพลิเคชัน MoCheck
บนเครื่องสมารทโฟน ไดทั้งระบบ IOS และ Android

โหลดแอป
MoCheck

กรอกรายละเอียด
ตราอักษรหรือแบบ/
รุนของโทรศัพทมือถือ
ที่ตองการตรวจสอบ

เทานี้ก็รูแลววา
โทรศัพทมือถือนั้น
ไดรับการรับรองจาก
สำนักงาน กสทช.
แลวหรือไม
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