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การใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย 
 
 
กลาวนํา 

เครือขายอินเทอรเน็ตไดกลายมาเปนเครื่องมือส่ือสารที่สําคัญในศตวรรษที่ 
21 เราจะถือไดวาเครือขายอินเทอรเน็ตนี้เปนการปฏิวัติครั้งสําคัญโดยจะเห็นไดจาก
การที่ผูคนจํานวนกวา 500 ลานคนทั่วโลกเขามาใชงานและมีสวนรวมกับเครือขายนี้ 
เครือขายอินเทอรเน็ตเปล่ียนแปลงวิถีที่เราติดตอกับคนอื่นและกับโลกภายนอก ขณะ
นี้เราสามารถติดตอและเขาถึงผูคน สถานที่ และขอมูลที่เราไมเคยสามารถติดตอได
มากอน การปฏิบัติงานทางธุรกิจและราชการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ญาติมิตรที่อยูหาง
ไกลกันสามารถติดตอกันไดอยางงายดาย นักเรียนประถมสามารถติดตอกับมนุษย
อวกาศในสถานีอวกาศได ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถกระทําผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต
ได เครือขายอินเทอรเน็ตนั้นไดแทรกซึมไปอยูทุกหนทุกแหงและเขามาเกี่ยวของกับ
ทุกแงมุมในชีวิตของเรา เครือขายอินเทอรเน็ตกําลังเปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต
ของเรา 

อยางไรก็ตาม ทานอาจจะยังมีความลังเลหรือกังวลกับการที่จะเขาไปใน
เครือขายอินเทอรเน็ตหรือที่เราเรียกกันวาโลกออนไลน เนื่องจากมีส่ิงที่นากลัวตางๆ 
อยู โดยที่ทานอาจเคยไดทราบเรื่องของไวรัส โทรจัน การขโมยขอมูลสวนตัว ความ
ไมชัดเจนของกฎหมายคุมครองผูบริโภคสําหรับการคาอิเล็กทรอนิกส การหลอกลวง
บนเครือขาย หรือแมแตส่ิงที่เรียกวาเว็บบัก (web bugs) แตถึงกระนั้น เครือขายอิน-
เทอรเน็ตนั้นคือวิถีทางแหงอนาคตและในที่สุดแลวทานคงไมสามารถหลีกเล่ียงการ
เขาไปเกี่ยวของกับโลกออนไลนนี้ได และการสิ่งที่ดีที่สุดที่จะปกปองทานไดก็คือการ
เรียนรูที่จะปองกันปญหาเหลานี้มิใหเกิดขึ้นได 

คูมือนี้เปนแนวทางสําหรับทั้งผูเริ่มตนและผูที่มีประสบการณกับเครือขาย
อินเทอรเน็ตในการสราง “ตะขาย” หรือ เซฟตี้เน็ต (safety net) เพ่ือปกปองตัวทาน
จากการหลอกลวงในโลกออนไลน ถึงแมวาจะมีความเสี่ยงเขามาเกี่ยวของกับเรื่อง
ทุกอยางที่ เราทําและไมมีอะไรที่มีความปลอดภัย 100% แตเราก็สามารถลด     
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ความเสี่ยงลงไดอยางมากหากเราจะยอมเสียเวลาเล็กนอยในการที่จะเรียนรูวิธีการ
อันมิชอบตางๆ ที่ผูไมประสงคดีทั้งหลายชอบใชและใชมาตรการปองกันที่เหมาะสม
เพ่ือปกปองตัวเราเอง ซึ่งหากทานปฏิบัติตามคําแนะนําอยางงายๆ ในคูมือนี้ทานจะ
สามารถหลีกเล่ียงปญหาตางๆ ไดกอนที่ปญหาเหลานั้นจะเกิดขึ้นและการใช     
เครือขายอินเทอรเน็ตของทานจะเปนประสบการณที่มีความสุขและนาประทับใจ 

โดยพื้นฐานแลวเราควรจะตองถามคําถาม 4 คําถามดังที่เห็นดานลางนี้ 
 เราจะทําใหเครื่องคอมพิวเตอรของเราปลอดภัยไดอยางไร 
 เราจะปกปองขอมูลสวนตัวของเราไดอยางไร 
 เราจะเชื่อถือการซื้อขายสินคาออนไลนไดหรือไม 
 เราจะหลีกเล่ียงการหลอกลวง กับดัก และปญหาตางๆ ใน    

เครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางไร 
คูมือนี้ไดรับการจัดทําขึ้นโดยมีจุดมุงหมายที่จะตอบคําถามดานบนนี้อยาง

งายๆ และตรงไปตรงมาโดยไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทางเทคนิคหรือรายละเอียด
มากเกินไป โดยคูมือนี้จะแบงออกเปน 24 หัวขอโดยครอบคลุมประเด็นดานความ
ปลอดภัยตางๆ และจัดเรียงหัวขอตามความเกี่ยวของกับคําถามดานบน ในแตละหัว
ขอจะมีคําจํากัดความของปญหาที่อาจเกิดขึ้น คําแนะนําสําหรับวิธีการหลีกเล่ียง
ปญหากอนที่ปญหานั้นจะเกิดขึ้น และการอางอิงไปยังเว็บไซตที่เกี่ยวของสําหรับ
ความชวยเหลือหรือขอมูลเพ่ิมเติม 

ทานสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมและขอมูลที่ไดรับการปรับปรุงลาสุดในหัวขอ
เหลานี้ รวมถึงแหลงอางอิงขอมูลทางเศรษฐกิจตางๆ สําหรับประเทศสมาชิกเอเปก
ไดที่เว็บไซต www.aoema.org/safetynet 
 

คณะอนุกรรมการดานความมั่นคง 
 ภายใต คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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แบบทดสอบความปลอดภัย 2 นาที 
ทําแบบทดสอบความปลอดภัย 2 นาทีนี้เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาดานความปลอดภัยกอน
ที่จะเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต 
 ขณะนี้ทานอาจจะยังไมมีคําถามอะไร หรือทานอาจจะคิดวาทานสามารถ
ควบคุมความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรและทรัพยากระบบของทานได แตถึง
กระนั้นอยางนอยที่สุดเราขอแนะนําใหทานทําแบบทดสอบความปลอดภัย 2 นาทีนี้
เพ่ือตรวจสอบสอบวาทานไดพิจารณาประเด็นเรื่องความปลอดภัยที่สําคัญครบทุก
ดานแลวหรือไม 

คําถาม ใช ไมใช ขอมูล   
เพ่ิมเติม 

1. ทานไดติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัสลงบนระบบของทานหรือไม   ดูหนา 47 
2. ทานทราบหรือไมวาโปรแกรมปองกันไวรัสที่ทานใชน้ันเปนเวอรชัน    
ลาสุด 

  ดูหนา 47 

3. ทานไดส่ังใหโปรแกรมปองกันไวรัสของทานปรับปรุงรายชื่อไวรัสโดย
อัตโนมัติหรือไม (automatic update virus definitions) 

  ดูหนา 47 

4. ในชวงเวลา 7 วันท่ีผานมานี้ทานไดดาวนโหลดรายชื่อไวรัสมาปรับปรุง
โปรแกรมปองกันไวรัสของทานหรือไม 

  ดูหนา 47 

5. ทานไดติดต้ังโปรแกรมไฟรวอลลสวนตัว (personal firewall) ลงบน
ระบบของทานหรือไม 

  ดูหนา 16 

6. โปรแกรมไฟรวอลสวนตัวของทานเปนเวอรชันลาสุดหรือไม   ดูหนา 16 
7. เม่ือทานไมไดใชเครือขายอินเทอรเน็ตทานยกเลิกการเชื่อมตอจาก    
เครือขาย (disconnect) หรือไม 

  ดูหนา 27 

8. รหัสผานที่ทานใชประกอบดวยการผสมกันของตัวเลขและตัวอักษร   
ท้ังตัวพิมพเล็กและตัวพิมพใหญหรือไม 

  ดูหนา 34 

9. ทานไดเปลี่ยนแปลงรหัสผานของทานในชวง 30 วันท่ีผานมาหรือไม   ดูหนา 33 
10. ทานสามารถจํารหัสผานของทานโดยที่ไมตองจดไวหรือไม   ดูหนา 33 
11. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ เว็บบราวเซอร อีเมล และโปรแกรมใชงาน

ตางๆ ของทานเปนเวอรชันลาสุดหรือไม 
  ดูหนา 38  
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12. ทานไดส่ังใหโปรแกรมทั้งหมดปรับปรุงตัวเองโดยอัตโนมัติ (automatic 

update) หรือไม (ถาสามารถสั่งได) 
  ดูหนา 38 

13. ทานทราบหรือไมวาในโปรแกรมเว็บบราวเซอรของทานไดมีการตั้งคา
สําหรับคุกกี้ (cookies) ไวอยางไร 

  ดูหนา 13 

 
หากทานตอบวา “ไมใช” สําหรับคําถามใดคําถามหนึ่งดานบน เปนส่ิงสมควรอยางยิ่ง
ที่ทานจะตองเขาไปศึกษาในหัวขอตามหนาที่ระบุไวเพ่ือใหเกิดความคุนเคยกับหัวขอ
ดังกลาวมากขึ้น 
 
ทานจะหาคําตอบไดจากท่ีใด 
 
เราจะทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอรของเราปลอดภัยไดอยางไร หาคําตอบไดจากหัวขอ 
1. จะปองกันไมใหแฮกเกอรเขามาในระบบคอมพิวเตอรไดอยางไร ไฟรวอลลสวนตัว หนา 16 
2. จะกันไมใหเด็กๆ เขาไปดูเว็บลามกและเว็บที่มีอันตรายตางๆ   
ไดอยางไร 

การเฝาดูการใชงาน         
อินเทอรเน็ต หนา 27 

3. จะเปนไรหรือไมถาจะใชชื่อสุนัขของเรามาเปนรหัสผาน เพื่อจะ
ไดจําไดงายๆ 

รหัสผาน หนา 33 

4. เพราะเหตุใดจึงตองปรับปรุงซอฟตแวรใหเปนเวอรชันลาสุดใน
เม่ือเราไมไดตองการความสามารถใหมๆ อยูแลว 

การปรับปรุงซอฟตแวร   
หนา 38 

5. เปนเร่ืองจริงหรือไมที่มีโปรแกรมที่สามารถเขามาขัดขวางการ
ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรหรือสรางปญหาใหกับเครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ได 

โปรแกรมโทรจัน           
หนา 44 

6. จะปองกันไมใหไวรัสเขามาในระบบคอมพิวเตอรไดอยางไร ไวรัส หนา 47 
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เราจะปกปองขอมูลสวนตัวของเราไดอยางไร หาคําตอบไดจากหัวขอ 
1. จะปองกันไมใหเว็บไซตนําเอาขอมูลสวนตัวจากเครื่อง
คอมพิวเตอรของเราไดอยางไร 

คุกกี้ หนา 13 

2. หองสนทนาเปนที่ที่ปลอดภัยสําหรับการพบปะผูคนและแลก
เปลี่ยนขอมูลหรือไม 

 

ขอความฉับพลัน หอง
สนทนา และการแชรไฟล
บนอินเทอรเน็ต หนา 19 

3. จะปองกันไมใหบริษัทธุรกิจออนไลนนําเอาขอมูลสวนตัวของเราไป
ใชโดยที่เราไมทราบไดอยางไร 

ความลับของขอมูล    
สวนตัว หนา 34 

4. ในขณะที่ใชเครือขายอินเทอรเน็ตจากที่สาธารณะ เชน หองสมุด
หรืออินเทอรเน็ตคาเฟเราจะสามารถปองกันตัวเองไดอยางไร 

การใชงานอินเทอรเน็ตใน
ที่สาธารณะ หนา 35 

5. อีเมลขยะเปนส่ิงนารําคาญมาก แตอีเมลเหลานี้สามารถกอใหเกิด
ปญหาดานความปลอดภัยหรือไม 

สแปม หนา 39 

6. โปรแกรม “สอดแนม” ที่สามารถเขามาสอดแนมในเครื่อง
คอมพิวเตอรน้ันมีอยูจริงหรือไม 

สปายแวร หนา 42 

  
  
 
เราจะเชื่อถือการซ้ือขายสินคาออนไลนไดหรือไม หาคําตอบไดจากหัวขอ 
1. เราจะปองกันตัวเองจากพวกหลอกลวงในโลกออนไลนได
อยางไร 

การคุมครองผูบริโภค หนา 11 

2. เปนไปไดหรือไมที่จะมีการลงนามในเอกสารทางกฎหมายและ 
ทําสัญญาทางการคาแบบออนไลน 

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  
หนา 14 

3. จะทราบไดอยางไรวาสิ่งใดเปนส่ิงถูกกฎหมายหรือผิด
กฎหมายในโลกออนไลน 

ประเด็นทางกฎหมาย      
หนา 26 

4. จะมีการไกลเกลี่ยความขัดแยงในการซื้อขายของออนไลนได
อยางไรหากผูซ้ือและผูขายอยูกันคนละซีกโลก 

การไกลเกลี่ยความขัดแยงบน
เครือขาย หนา 29 

5. ถาหากจะซื้อสินคาจากเว็บไซตหน่ึง เราจะทราบไดอยางไรวา
เว็บไซตน้ันมีความปลอดภัย 

เว็บเพจที่มีการเสริมความ
ปลอดภัย หนา 36 
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เราจะหลีกเลี่ยงการหลอกลวง กับดัก และปญหาตางๆ ใน
เครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางไร 

หาคําตอบไดจากหัวขอ 

1. จะม่ันใจไดอยางไรวาไมมีใครนําเอาขอมูลสวนตัวของเราไปใช
แอบอางวาเปนตัวเรา 

การสวมรอยบุคคล หนา 18 

2. สามารถนําขอมูลตางๆ บนเครือขายอินเทอรเน็ตไปใชไดโดย
อิสระหรือไม 

การละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา หนา 21 

3. มีบางคนไดรับใบแจงคาโทรศัพทที่ราคามากเกินจริง เราจะ
ปองกันไมใหเหตุการณน้ีเกิดกับเราไดอยางไร 

การถูกหลอกใหหมุนโมเด็ม
ตอเน็ต หนา 22  

4. จะทราบไดอยางไรวาชองทางการประกอบธุรกิจตางๆ ที่มีอยู
ในเครือขายอินเทอรเน็ตน้ันเปนเร่ืองจริงและไมหลอกลวง 

อีเมลหลอกลวง หนา 24 

5. จะทําอยางไรหากมีผูกลาวหาโจมตีวารายตัวเราหรือธุรกิจของ
เราบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

การหม่ินประมาทหรือการทํา
ใหผูอื่นเสียชื่อเสียง หนา 28 

6. จะทําอยางไรหากมีคนมาคอยรบกวนเราโดยการสงอีเมลหรือ
กอกวนเราในหองสนทนา 

การถูกติดตามบนเครือขาย 
หนา 31 

7. เปนไปไดอยางไรที่มีคนไดรับอีเมลจากเราทั้งๆ ที่เราไมได      
สงอีเมลไปถึงคนนั้น 

การปลอมแปลงอีเมล      
หนา 41 
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การคุมครองผูบริโภค  
(Consumer Protection) 
 ในการสั่งซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต ผูบริโภคจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ระมัดระวัง เชนเดียวกับการเขาไปซื้อของในรานคาทั่วไป อาทิ การรับประกันสินคา
หลังการขายเปนอยางไร ซื้อแลวสามารถคืนสินคาไดหรือไม หากคืนไดใหคืนภายใน
กี่วัน เปนตน  
 
คําแนะนํา 
 ใหศึกษาขอมูลของบริษัทที่จะทําการสั่งซื้อสินคา กอนที่จะตัดสินใจส่ังซื้อ   
 ใหตรวจสอบนโยบายการขายสินคาของเว็บไซตที่ตองการสั่งซื้อสินคา    

ไดแก การเก็บขอมูลสวนบุคคลของลูกคาไวเปนความลับ การรับประกัน 
สินคา การรับประกันความพึงพอใจของลูกคาการคืนสินคา ตลอดจนการสั่ง
ซื้อสินคาตองมีความปลอดภัย 
 ใหตรวจสอบวากระบวนการสั่งซื้อสินคาผานทางเว็บตองเปนไปอยาง 

ปลอดภัย 
 ใหปฏิเสธไมรับคุกกี้ (Cookies) ที่ไมมีความจําเปน (ใหดูในหัวขอ “คุกกี้” 

เพ่ิมเติมดวย) คุกกี้อาจเก็บขอมูลสวนตัวหรือขอมูลที่บงบอกถึงลักษณะ
และความชอบสวนตัวรวมไปถึงขอมูลอื่นๆ ของผูใชงานเว็บบราวเซอร 
 ให ติดตั้ งโปรแกรมอุดชองโหวใหกับเว็บบราวเซอรที่ ใชงาน เพ่ือให

บราวเซอรมีความปลอดภัย 
 ใหตรวจสอบและทําความเขาใจในกระบวนการสงสินคาและการคืนสินคา 
 หากบนเว็บไซตมี  FAQ (Frequently Asked Questions) ใหอ าน  FAQ 

อยางละเอียด 
 ในการใหขอมูลสวนตัวเพ่ือประกอบกระบวนการสั่งซื้อสินคาผานทางเว็บ 

ไมเปดเผยขอมูลสวนตัวเกินความจําเปน 
 ไมเปดเผยรหัสผานในการเขาเว็บไซตใหกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบ 
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 เก็บรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อไวทั้งหมด อาทิ กอนจบกระบวน
การสั่งซื้อ อาจมีหนาเว็บที่บอกรายละเอียดของสินคาที่ส่ังซื้อนั้น ใหทําการ
บันทึกขอมูลนั้นเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรของเราเอง หรือเก็บอีเมลที่  
ยืนยันการสั่งซื้อสินคาของเราเอาไว เมื่อพบปญหาเกิดขึ้นในภายหลัง เชน   
สินคาไมตรงตามที่ส่ังซื้อ จํานวนเงินที่จะตองชําระทางบัตรเครดิตไมถูก
ตอง เปนตน จะไดใชขอมูลที่บันทึกเก็บไวนั้นเปนหลักฐานได 
 ใหตรวจสอบ Statements บัตรเครดิตที่ทางธนาคารสงมาใหเปนประจํา 

เชน ทุกเดือน เพ่ือดูวาเกิดความผิดพลาดใดๆ หรือมีการใชบัตรเครดิตโดย
บุคคลอื่นหรือไม และเมื่อพบความผิดพลาด ใหดําเนินการแจงธนาคารโดย
ทันที 
 ใหระมัดระวังบริษัทที่โออวดเกินความเปนจริง 
 ใหตรวจสอบเง่ือนไขการสั่งซื้อใหชัดเจน เชน การคืนสินคา การคืนเงิน 

การประกันสินคา การสงสินคา เปนตน 
 ใหใชบัตรเครดิตในการสั่งซื้อมากกวาบัตรเดบิต เพราะเมื่อมีการสั่งซื้อดวย

บัตรเดบิต เงินในบัญชีของบัตรเดบิตจะถูกหักออกทันที ซึ่งจะทําใหเกิด
ความยุงยากในการแกไขปญหาที่อาจตามมาในภายหลัง 
 หากเปนไปได ใหทําการตรวจสอบกฎหมายการคุมครองสิทธิผูบริโภคดวย 

 

 
 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม  
www.econsumer.gov 
www.bbbonline.org  
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คุกกี้  (Cookies) 

 คุกกี้คือขอมูลที่เก็บไวในเว็บบราวเซอรซึ่งเก็บขอมูลสวนบุคคล ขอมูล
ความสนใจสวนตัวในสินคาบางประเภท หรืออาจเปนขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับผูใช
งานบราวเซอร ขอมูลนี้อาจจะไดรับการติดตั้งลงไปในเครื่องในขณะที่ผูใชงาน
บราวเซอรทําการทองเว็บเขาไปในเว็บไซตใดเว็บไซตหนึ่ง ในครั้งถัดไปเมื่อผูใชเขา
ไปในเว็บไซตนั้นอีกครั้ง หนาเว็บที่ปรากฏตอสายตาจะไดรับการปรับแตงใหตรงกับ
ความสนใจหรือความชอบสวนตัวของผูใชนั้น 

ตัวอยางเชน  ผูใชที่เขาไปซื้อหนังสือกับทางเว็บไซตแหงหนึ่งและไดทําการ
เลือกซื้อหนังสือที่อยูในความสนใจจํานวนหนึ่ง ในระหวางที่ทําการซื้ออยูนั้นคุกกี้ซึ่ง
เก็บขอมูลสวนตัวของทาน รวมทั้งประเภทหนังสือที่ทานสนใจ อาจไดรับการติดตั้งลง
ไปในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน และในครั้งถัดไปเมื่อทานเขาใชเว็บไซตนี้อีกครั้ง
หนึ่ง หนาตาเว็บเพจอาจจะแสดงการตอนรับและมีชื่อของทานปรากฏอยูที่ดานบน
ของบราวเซอร รวมทั้งอาจมีรายการหนังสือใหมๆ ที่อาจจะอยูในความสนใจของทาน
แสดงใหดูดวย 

คุกกี้เปนจํานวนมากเปนคุกกี้ที่ถือไดวาไมมีพิษไมมีภัยจึงเปนที่ยอมรับได 
เชน ในกรณีของคุกกี้ที่เกิดจากการเขาไปส่ังซื้อหนังสือดัง
กลาว แตก็มีคุกกี้อีกเปนจํานวนไมนอยที่ถือไดวาละเมิด
สิทธิสวนบุคคลรวมทั้งสรางความรําคาญใหแกผูใชดวย 
คุกกี้ประเภทหลังนี้ เรียกกันวา Third-Party Cookies ซึ่ง
อาจเกิดจากการที่ ผู ใช เข าไปท องเว็บแห งหนึ่ งซึ่ งมี          

ผูโฆษณาอื่นๆ ไดทําการโฆษณาสินคาของตนไวบนเว็บนั้นดวย ผูโฆษณาเหลานั้น 
(ซึ่งถือไดวาเปนพวก Third Party) อาจจะพยายามที่จะเรียนรูและเก็บขอมูลความสน
ใจของผูใชนั้นเปนคุกกี้ลงไปยังเคร่ืองของผูใชโดยที่ผูใชเองหลายๆ ครั้งจะไมตองการ
ใหติดตั้งคุกกี้นั้นลงไปในเครื่องของตน คุกกี้ประเภทนี้จะกอใหเกิดหนาจอเล็กๆ ที่ 
Pop-Up เปนโฆษณาขึ้นมาเปนจํานวนมากที่ไมไดอยูในความสนใจหรือความ
ตองการของผูใชเลย 
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คําแนะนํา 
 ใหใชโปรแกรมเพื่อควบคุมหรือกําจัดคุกกี้ที่ไมพึงประสงคซึ่งสามารถดาวน-
โหลดไดจากเว็บ www.cookiecentral.com และ www.lavasoft.de 
 ใหตรวจสอบดูนโยบายการขายสินคาของเว็บไซตที่อยูในความสนใจ เพ่ือดูวา

ไดมีการกลาวถึงการนําขอมูลในคุกกี้ (ซึ่งเปนขอมูลสวนบุคคลของผูใช) ไป 
ใชงานอยางไร เว็บไซตที่ดีและซื่อตรงตอลูกคาควรจะไดมีการกลาวถึงในเรื่อง
นี้อยางชัดเจน 
 ใหตรวจสอบการปรับแตงคาของคุกกี้เพ่ือใหตรงกับความตองการใชงานให

มากที่สุด สําหรับบราวเซอร IE ใหเขาไปที่ “Tools”, “Internet Options”และ
ตามดวย “Privacy” เสร็จแลวใหทําการปรับแตงคาใหตรงกับความตองการ  
ใชงานใหมากที่สุด 

 

 
ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)  

 เอกสารกระดาษในสํานักงานทั่วไป เชน จดหมายบันทึกหรืออ่ืนๆ ที่
ตองการการรับรองจากผูสง จะตองมีการลงลายมือชื่อของผูสงเอาไว เพ่ือเปนการรับ
รองหรือยืนยันวาขอความที่ปรากฏนั้นมาจากผูสงดังกลาว ในโลกแหงคอมพิวเตอร 
เราก็มีวิธีลงลายมือชื่อเชนเดียวกัน ซึ่งเราเรียกกันวา  “Digital Signature” หรือ   
ลายมือชื่อดิจิทัล ในประเทศไทยเราในอนาคตอันไมไกลนี้ คาดวาจะไดมีการใชงาน
กันอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น 
 ลายมือชื่อดิจิทัลดังกลาวนี้จะแตกตางกันกับสแกนลายมือชื่อของเราจาก
กระดาษแลวนํามาเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร ลายมือชื่อแบบหลังนี้ เรียกวา 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม  
www.cookiecentral.com 
www.lavasoft.de 
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“Digitized Signature” ซึ่งในทางกฎหมายแลวไมสามารถใชเปนเครื่องผูกพันกับ  
เจาของลายมือชื่อได 
 การใชลายมือชื่อดิจิทัลจําเปนตองมีคูกุญแจซึ่งถูกสรางขึ้นมาจากสมการ
ทางคณิตศาสตรที่ซับซอน คูกุญแจประกอบไปดวยกุญแจสวนตัว (Private Key) 
และกุญแจสาธารณะ (Public Key) กุญแจสวนตัวนี้จะตองเก็บไวกับผูเปนเจาของ 
เทานั้น หามเปดเผยใหผูอ่ืนทราบโดยเด็ดขาดและใชในการลงลายมือชื่อดิจิทัลกับ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ เพ่ือเปนการรับรองเอกสารนั้น เชน อีเมล เปนตน สวน
กุญแจสาธารณะในจุดประสงคหนึ่ งจะเอาไวใช ในการตรวจสอบวาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสที่สงมานั้นเปนเอกสารที่สงมาจากเจาของกุญแจสวนตัวหรือไม รวมทั้ง
กุญแจสาธารณะที่เปนคูของกุญแจสวนตัวจะสามารถเปดดูเอกสารนั้นได โดยปกติ
กุญแจสาธารณะจะสามารถดาวนโหลดไดจากทางเว็บไซตหรือไมก็ไดรับทางอีเมล 

การรับรองกุญแจทั้งสองอยางเปนทางการโดยปกติจะตองมีหนวยงานที่  
ทําหนาที่นี้ หนวยงานนี้จะมีชื่อเรียกกันวา Certificate Authority หรือ CA ซึ่งทําหนา
ที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Electronic Certificate) ใหกับผูรองขอพรอมทั้งให
การรับรองกุญแจทั้งสองดวย (เชนเดียวกับที่วาการอําเภอซึ่งทําหนาที่ออกบัตร
ประชาชนใหแกผูรองขอ) การออกใบรับรองนี้จะตองไดรับการลงนามรับรองดวย 
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสของ CA โดยปกติใบรับรองจะอยูคูกับกุญแจสาธารณะ    
แตสําหรับกุญแจสวนตัวผูเปนเจาของเทานั้นจะตองเก็บไวและหามเปดเผยโดยเด็ด
ขาด 

นอกจากการลงนามโดยผู เปนเจาของกุญแจสวนตัวเพ่ือสงเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสไปใหแกผูรับ (ซึ่งจะตองถือกุญแจสาธารณะไว) ผูรับยังสามารถสง
เอกสารอิเล็กทรอนิกสของตนกลับไปใหกับผูสง (ซึ่งถือกุญแจสวนตัว) ไดโดยใช
กุญแจสาธารณะเพื่อเขารหัสเอกสารนั้น แลวจึงสงไปใหแกผูสง วิธีการเขารหัสนี้จะ
ทําใหไมมีผูอ่ืนสามารถเปดอานเอกสารนี้ได ยกเวนผูเปนเจาของกุญแจสวนตัวเทา
นั้น 
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คําแนะนํา 
 หามเปดเผยกุญแจสวนตัวของตนใหกับผูอ่ืนทราบโดยเด็ดขาด 

 

 
ไฟรวอลลสวนตัว (Personal Firewall) 

ไฟรวอลลสวนตัวคือซอฟตแวรที่ ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว      
ซึ่งทําหนาที่ชวยปองกันผูบุกรุกหรือผูไมประสงคดีเขามาในเครื่องคอมพิวเตอร สวน
ตัวของเรา หรือชวยปองกันโปรแกรมที่ไมประสงคดีทั้งหลาย เชน ไวรัส โทรจัน 
สปายแวร ถูกติดตั้งลงไปในเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวโดยที่เราเองอาจไมทราบหรือ
ไมรูตัว 

ไฟรวอลลทํางานโดยทําการตรวจสอบขอมูลทั้งหมด (ไวรัส โทรจัน สปาย-
แวร ก็ถือเปนขอมูลดวย) ที่เขาหรือออกจากเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว และจะ
อนุญาตใหผานไปไดก็ตอเมื่อตรวจสอบแลวและพบวาไมละเมิดกับกฎเกณฑของ 
ไฟรวอลลที่กําหนดไว ในทางตรงกันขามหากมีการละเมิด ไฟรวอลลก็จะไมอนุญาต
ใหผานไป 

ผูใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลอาจคิดวาเครื่องของตนไมมีทรัพยสิน
หรือขอมูลใดๆ ที่จะเปนประโยชนตอผูบุกรุก ดังนั้นจึงไมมีเหตุผลที่จะบุกรุกเขามา 
แตมีเหตุผลอยูอีกจํานวนหนึ่งดังนี้ ซึ่งมีความสําคัญสําคัญที่ผูใชอาจตองทบทวน
ความคิดนี้ใหมอีกครั้ง 
 การทําลายทรัพยสินสารสนเทศใหเสียหาย  

เมื่อบุกรุกเขามาไดแลว ผูบุกรุกอาจทําใหเครื่องคอมพิวเตอรนั้นเกิดความ
เสียหายได เชน ทําใหเครื่องบูตไมได 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
www.apectelwg.org/apecdata/telwg/eaTG/crypto.html 
searchsecurity.techtarget.com 
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 การขโมยขอมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร  
เมื่อบุกรุกเขามาไดแลว ผูบุกรุกอาจทําการขโมยขอมูลที่สําคัญๆ ของผูใช
งาน ไดแก บัญชีผูใช (account) และรหัสผาน (Password) ขอมูลสวนตัวที่
ไมตองการเปดเผย หรือขอมูลสําคัญอ่ืนๆ 
 การจูโจมเคร่ืองคอมพิวเตอรอ่ืนบนอินเทอรเน็ต  

เมื่อบุกรุกเขามาไดแลว ผูบุกรุกจะใชเครื่องของผูใชนั้นเพ่ือทําการบุกรุก
เครื่องคอมพิวเตอรอ่ืนๆตอไป หรือเพ่ือทําการสงสแปมเมลออกไป  

มีซอฟตแวรทูล (Software Tool) บนอินเทอรเน็ตมากมายที่ผู บุกรุก
สามารถดาวนโหลดมาใชงานได เชน ทูลประเภทที่สามารถสแกนหาเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ตออินเทอรเน็ตอยู รวมทั้งชองทางการสื่อสารคอมพิวเตอรที่เปดอยู 
หรือที่เรียกกันวามีพอรต (Port) เปดอยู ซึ่งผูบุกรุกสามารถใชเปนทางเขาไปสูเครื่อง
คอมพิวเตอรของผูใชได เมื่อเขาไปไดแลว ผูบุกรุกจะสามารถสรางความเสียหายทั้ง
สามนั้นได 
 
คําแนะนํา 
 ใหตัดการเชื่อมตอจากอินเทอรเน็ตทันทีที่ไมมีการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร    

สวนตัว 
 ใหติดตั้งไฟรวอลลสวนตัวโดยสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บ 

www.zonelabs.com 
www.symantec.com 
www.sygate.com 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
www.zonelabs.com 
www.symantec.com 
www.sygate.com 
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การสวมรอยบุคคล (Identity Theft) 

 การขโมยเอกสารสําคัญที่ใชในการระบุตัวตน เชน บัตรประจําตัวประชาชน 
และกระทําการฉอฉลตอเอกสารดังกลาว หรือแมกระทั่งปลอมแปลงเอกสารสําคัญนั้น 
ถือเปนคดีที่มีความผิดทางกฎหมาย โดยที่ผูกระทําฉอฉลนั้นมักจะมีแรงจูงใจทาง
ดานการเงินเปนเหตุผลสําคัญ 
 ในปจจุบันการขโมยและการกระทําการฉอฉลนั้นสามารถกระทําไดกับ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอร (นอกเหนือจากการขโมยและการ
กระทําการฉอฉลกับเอกสารกระดาษที่เกิดขึ้นอยูแลว) ซึ่งเปนเรื่องที่จะมีความสําคัญ
เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบันเอกสารสําคัญที่ใชระบุตัวตนมากมายได
ถูกจัดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรและอาจเขาถึงได อาทิ โดยผูบุกรุกโดยผานเครือ-
ขายอินเทอรเน็ต 
 การขโมยเอกสารสําคัญนั้น เมื่อเกิดขึ้นแลว อาจนําไปสูการสวมรอยเปนตัว
บุคคลผูเปนเจาของเอกสารนั้น และอาจใชในการดําเนินการเรื่องตางๆ แทนตัวผูเปน
เจาของโดยมิไดรับมอบหมายซึ่งเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย เชน การขโมยบัญชี 
ผูใชและรหัสผาน (Password) เพ่ือทําการล็อกอินเขาไปซื้อสินคาในเว็บแหงหนึ่ง  
ผลที่จะเกิดขึ้นตอผูที่ถูกสวมรอย ไดแก เสียประวัติทางดานการเงิน กอใหเกิดหนี้สิน
มากมาย ตองคดีที่มิไดเปนผูกอ เสียชื่อเสียง และอ่ืนๆ 

 
คําแนะนํา 
 ใหระมัดระวังไมเปดเผยขอมูลสวนตัวเกินความจําเปน ซึ่งรวมถึงเลขท่ีบัตร

ตางๆ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรเครดิต ใบขับขี่ บัตรประจําตัวผูเสีย
ภาษีอากร เปนตน หมายเลขดังกลาวในหลายๆ กรณี จะถูกใชเปนขอมูล

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
www.idtheftcenter.org 
www.privacyrights.org/identity.htm 
www.consumer.gov/idtheft/ 
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สําคัญในการล็อกอินเขาสูเว็บไซต หรือจะถูกสอบถามทางโทรศัพทกอนที่  
เจาหนาที่ของธนาคารจะเปดเผยขอมูลทางการเงินของผูสอบถามใหทราบ 
 ใหระมัดระวังขอมูลบัญชีธนาคารหรือขอมูล Statement รายเดือนที่ธนาคาร

สงมา มิใหเปดเผยหรือลวงรูโดยไมมีความจําเปน 
 ใหระมัดระวังการใหขอมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต จะใหก็ตอเมื่อมีความจําเปน

จริงๆ เทานั้น 
 ในกรณีที่ตองใหตัวบัตรเครดิตแกผูขาย เชน ที่สถานีเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ให

คอยจับตาดูพฤติกรรมการนําบัตรนั้นไปรูดเพ่ือชําระเงิน 
 ในการซื้อสินคาทางเว็บ นอกจากระมัดระวังการใหขอมูลบัตรเครดิตแลว ตอง

ตรวจสอบกอนที่จะส่ังซื้อวาการประมวลผลการสั่งซื้อของเว็บนั้นมีความ 
ปลอดภัยพอเพียงหรือไม (การประมวลผลที่ไมปลอดภัยอาจนําไปสูการแอบ
ดักดู ขอมูลสวนตัวของผูซื้อได) 
 ใหยกเลิกบัญชีธนาคารที่ไมไดมีการใชงานมาเปนระยะเวลานาน เชน นาน

กวา 6 เดือน 
 ใหระมัดระวังไมใหผูอ่ืนซึ่งอาจยืนอยูในบริเวณขางเคียง เห็นรหัสผานของ

บัตร ATM สวนตัว 
 ใหใชรหัสผานที่ยากตอการเดาและเปลี่ยนรหัสผานบอยๆ 
 หมั่นตรวจตรา Statement ทางการเงินที่ไดรับจากธนาคารเพื่อดูวามีความผิด

ปกติเกิดขึ้นในบัญชีธนาคารของเราหรือไม 
 
ขอความฉับพลัน หองสนทนา และการแชรไฟลบนอินเทอรเน็ต 
(Instant Messaging, Chat Rooms, File Sharing) 

 การสนทนากันบนอินเทอรเน็ตทําไดหลายวิธี วิธีการหนึ่งคือการสนทนาบน
เว็บ ซึ่งจะมีการจัดเปนหองสนทนาบนเว็บไวให โดยวิธีนี้ผูใชมีเพียงเว็บบราวเซอรก็
สามารถเขาไปสนทนาในหองสนทนาที่จัดไวใหได วิธีที่สองคือการใชโปรแกรม 
Instant Relay Chat (IRC) ซึ่งทําใหผูใชจําเปนตองติดตั้งโปรแกรม IRC กอนที่จะใช
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งานได โปรแกรมดังกลาวอาจดาวนโหลดไดจากทางเว็บหรือไมก็ตองทําการจัดซื้อ
มาแลวทําการติดตั้ง 
 การสงขอความฉับพลันหรือที่เรียกกันวา Instant Messaging เปนวิธีการ
สนทนาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผู ใชตองทําการติดตั้งโปรแกรมกอนใชงานเชนกัน 
โปรแกรมนี้จะทําใหผูใชสามารถสนทนากับเพ่ือนที่ล็อกอินเขามาใชงานไดอยางทันที
ทันใด รวมทั้งจะอนุญาตใหผูใชเก็บรายชื่อของเพ่ือนที่มีความสนใจรวมกันหรือเรา
มักสนทนาดวยกันบอยๆ เอาไวในโปรแกรมและยังสามารถตรวจสอบดูไดวามีเพ่ือน
คนใดบาง ณ ขณะนี้ที่ไดทําการล็อกอินเขามาแลว 
 ทั้งการสนทนาในหองสนทนาและการใชขอความฉับพลันไดมีการใชงานกัน

อยางแพรหลายในธุรกิจหลากหลายประเภท   
ไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน ถึงแมวาการ
สนทนาในทั้งสองรูปแบบจะมีประโยชนมากใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือขอมูลตางๆ กัน 
ทวาหากมิไดเตรียมการปองกันไวใหดีแลว ผลใน
ทางลบก็อาจเกิดขึ้นได เชน การติดไวรัสหรือ
โทรจันในเครื่องของผูที่รับไฟลที่สงมาให การ
เปดเผยขอมูลสวนตัว เปนตน 

 การแชรไฟลระหวางเพื่อนบนอินเทอรเน็ตเปนรูปแบบหนึ่งของการแลก
เปล่ียนขอมูลบนอินเทอรเน็ต (การสนทนาทั้งสองประเภทที่ไดกลาวถึงไปแลวนั้นก็
อาจนําไปสูการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูใชดวย) ซึ่งหากไมไดเตรียมการปองกัน 
ไวรัสไวใหดีแลว อาจเปดโอกาสใหผูบุกรุกเขามานําไฟลในเครื่องของผูใชงานไปได 
หรือแมแตเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานไดรับความเสียหายได โปรแกรมสําหรับการ
แชรไฟลนี้ ไดแก Kazaa, Morpheus, LimeWire เปนตน ซึ่งจะทําใหสามารถเขาไป
เอาไฟลในเครื่องของเพ่ือนไดโดยตรง 
 
คําแนะนํา 
 ใหหลีกเล่ียงไมใชงานทั้งการสงขอความฉับพลัน การสนทนาในหองสนทนา 

และการแชรไฟลบนอินเทอรเน็ต ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการทั้งสามนี้อาจกอใหเกิด



การใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย  21 

การละเมิดความเปนสวนตัว การติดตั้งโปรแกรมที่ไมประสงคดี และการแพร
กระจายของไวรัสได  ถาจําเปนตองใช ใหทําการศึกษาใหดีกอนเริ่มตนใชงาน 
 ใหติดตั้งไฟรวอลลสวนบุคคล 
 ใหติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสและหมั่นทําการปรับปรุงไฟลรูปแบบไวรัส 

อยางสม่ําเสมอ 
 สําหรับการแชรไฟล ใหตรวจสอบการปรับแตงคาที่ใชงานในโปรแกรมแชร

ไฟลและใหแชรเฉพาะไฟลที่ตนตองการใหผูอ่ืนไดรับทราบขอมูลจริงๆ 
 ใหระมัดระวังการไมละเมิดลิขสิทธิ์ของผูเปนเจาของไฟล 

 

 
การละเมิดทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Rights) 

 ทรัพยสินทางปญญาหมายถึงส่ิงที่มีคุณคาที่เกิดจากการประดิษฐคิดคนของ
มนุษย ในโลกแหงอินเทอรเน็ตผูใชจะไดประสบกับทรัพยสินทางปญญาอยางมาก
มายที่มีอยูบนอินเทอรเน็ต เชน ซอฟตแวร หนังสือ ภาพกราฟก ภาพศิลปะ ภาพ-
ยนตร ดนตรี ภาพถาย เปนตน ซึ่งเปนส่ิงที่ถายทอดจากสติปญญาหรือความคิดของ
มนุษย ไปสูผลงานดังกลาวในรูปแบบของไฟลอิเล็กทรอนิกส 
 การนําทรัพยสินทางปญญาดังกลาวที่ผูใชพบในขณะทําการทองเว็บมา   
ใชงานจําเปนตองมีการตรวจสอบอยางรอบคอบกอนวาจะมีการละเมิดลิขสิทธิ์  
เครื่องหมายการคา หรือการละเมิดอื่นๆ หรือไม รวมทั้งผูใชจะตองตระหนักและ   
ทําความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา ทั้งที่เปนกฎหมายของ
ประเทศและกฎหมายในระดับนานาชาติดวย 
 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
www.tio.com.au/FAQ/int_dumping.htm  
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คําแนะนํา 
 ใหระมัดระวังไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาไมวาจะเปนของบุคคลหรือของ  

องคกรหนึ่งก็ตาม การละเมิดที่อาจเกิดขึ้น ไดแก การนําภาพกราฟกมาใชงาน
กอนที่จะไดรับอนุญาต การขโมยความคิดของผูอ่ืนมาเปนของตน การแชรไฟล
ดนตรีที่มีลิขสิทธิ์ เปนตน 

 

 
การถูกหลอกใหหมุนโมเด็มตอเน็ต  
(Internet Dumping or Modem Hijacking) 

 Internet Dumping หรือ Modem Hijacking คือ การที่โปรแกรมหนึ่งที่ผูใช
ดาวนโหลดมาใชงาน ตัดการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตที่ผูใชกําลังใชงานอยูโดยผาน
ทางโมเด็ม แลวหมุนผานโมเด็มนั้นเขาไปที่เบอรโทรศัพทอีกเบอรหนึ่งเพ่ือตอ      
อินเทอรเน็ต ซึ่งอาจเปนเบอรในตางประเทศหรือเปนเบอรโทรศัพทที่เมื่อโทรเขาไป
แลวจะถูกคิดคาใชจายทันที ในกรณีสวนใหญที่เกิดขึ้นผูใชจะไมรูตัววาตนเองได   
ถูกตัดการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตที่
ตนเองใชงานอยูตามปกติและหมุน
เขาไปที่อีกเบอรโทรหนึ่ง จนกระทั่ง
ไดรับบิลคาโทรศัพทที่เกิดจากการ
หมุนเขาไปที่เบอรโทรเหลานั้น ณ 
ขณะที่ไดรับบิลนั้นผูใชอาจคิดวา
เปนคาใชจายที่นาจะผิดพลาดหรือ
ไมควรจะเปนคาใชจายของตน 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
www.wipo.int 
www.apecipeg.org 
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 การถูกหลอกนี้สวนใหญจะมีสาเหตุมาจากเว็บไซตสําหรับผูใหญประเภท
เว็บภาพอนาจารไดพยายามที่จะหลอกลอใหผูใชนั้นเขาไปในเว็บของตนโดยผาน
ทางเบอรโทรศัพทอีกเบอรหนึ่งซึ่งจะมีการคิดคาบริการจากการเขาไปดู เมื่อผูใช 
หลงเชื่อก็จะทําการดาวนโหลดโปรแกรมสําหรับดูเว็บนั้นเขามาติดตั้งในเครื่องของ
ตน โดยปกติกอนการดาวนโหลดโปรแกรมมาใชงาน เง่ือนไขจะประกอบดวยการใช
เบอรโทรศัพทอีกเบอรหนึ่งเพ่ือตออินเทอรเน็ตเขาไปดูเว็บนั้น เมื่อผูใชไมไดสนใจที่
จะอานเง่ือนไขเหลานั้นอยางรอบคอบ ก็จะดาวนโหลดโปรแกรมมาและเริ่มตนใชงาน
ทันที  ซึ่ งจะกอให เกิดเปนคาใชจายในบิลโทรศัพทนั่นเอง การขอยกเลิกบิล          
คาโทรศัพทนี้โดยทั่วไปจะไมสามารถทําได ทั้งนี้เนื่องจากผูใชไดทําการตกลงยอมรับ
ในเงื่อนไขนั้นแลว 
 
คําแนะนํา 
 ใหความรูแกบุตรหลาน พนักงาน หรือผูใชคอมพิวเตอร เกี่ยวกับปญหาการ

ถูกหลอกใหตออินเทอรเน็ตนี้ เพ่ือที่จะไมหลงเชื่อและตกเปนเหยื่อของ
เว็บไซตดังกลาว 
 ใหเปดเสียงของโมเด็มไว เพ่ือเอาไวคอยสังเกตวามีเสียงของการหมุนโมเด็ม

ใหมเกิดขึ้นหรือไม 
 ใหเก็บ “History” ในเว็บบราวเซอร ซึ่งเก็บรายชื่อของเว็บไซตที่เขาไปเยือน

ไวใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะไดสามารถยอนกลับเขา
ไปที่เว็บนั้นไดอีกครั้งหนึ่ง 
 ใหล็อกการโทรศัพทออกตางประเทศจากเครื่องโทรศัพทที่ใชงาน หรือล็อก

เฉพาะเบอรโทรศัพทที่ขึ้นตนดวยหมายเลขพิเศษ 
 ใหระมัดระวังที่จะอานเงื่อนไขโดยละเอียดกอนที่จะเขาชมเว็บไซตสําหรับ    

ผูใหญ 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
www.tio.com.au/FAQ/int_dumping.html 
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อีเมลหลอกลวง (Instant Scams) 

ในปจจุบันไดมีอีเมลประเภทหลอกลวงใหผูที่ไดรับ
อีเมลหลงเชื่อซึ่งหลายๆ ครั้งจะทําใหผูรับอีเมลไดรับความเสีย
หาย เชน เสียเงิน เสียเวลา และจะเปนการยากที่จะเรียกรอง
หรือขอกลับคืนเมื่อไดเสียไปแลว ในปจจุบันองคกร Federal 

Trade Commision (FTC) ของสหรัฐอเมริกาไดระบุอีเมลประเภทหลอกลวงนี้ไว 12 
ประเภท ซึ่งผูใชตองใหความระมัดระวัง 

1. การสรางโอกาสทางธุรกิจ อีเมลประเภทนี้จะเสนอรายไดกอนใหญโดย
ที่ไมตองทําอะไรมากหรือไมมีคาใชจายในการลงทุน 

2. อีเมลขายสินคาที่มีกลุมผูใชงานเปนจํานวนมาก (Bulk E-mail) อีเมล
ประเภทนี้จะเสนอรายชื่อกลุมผูใชงานอีเมลซึ่งมีเปนจํานวนมากและ
ชักชวนวาสามารถโฆษณาหรือขายสินคาลงไปยังกลุมผูใชงานอีเมลนี้
ได ผูใหบริการอินเทอรเน็ตสวนใหญจะไมอนุญาตอีเมลขายสินคาใน
ลักษณะเชนนี้ 

3. อีเมลลูกโซ อีเมลประเภทนี้จะชักชวนใหผูรับสงเงินจํานวนเล็กนอยไป
ยังผูสงและสงตออีเมลนี้ไปใหเพ่ือนหรือผูอ่ืนตอไป 

4. การทํางานที่บานโดยลงแรงเพียงเล็กนอย (Work-at-home Schemes) 
อีเมลประเภทนี้จะเสนอการมีรายไดอยางสม่ําเสมอโดยลงแรงเพียง
เล็กนอย ผูรับอีเมลจะตองจายคาธรรมเนียมแรกเขาและทํางานตามที่
ในอีเมลขอใหทํา (โดยหวังจะไดรับคาตอบแทนกอนใหญ) แตผูรับก็จะ
ไมมีทางไดรับคาตอบแทนใดๆ ทั้งส้ินกลับคืน 

5. การรักษาสุขภาพและการควบคุมน้ําหนัก อีเมลประเภทนี้จะเสนอยา
ประเภทตางๆ อาทิ สูตรสมุนไพร การรักษาการหมดสมรรถภาพ การ
รักษาอาการผมรวง เปนตน การหลงเชื่อคําโฆษณาและซื้อผลิตภัณฑ
มาใชงานสวนใหญแลวจะเปนการเสียเงินไปโดยเปลาประโยชน 

6. รายไดกอนใหญโดยไมตองเสียแรงมากนัก อีเมลประเภทนี้จะเสนอวิธี
ที่จะร่ํารวยไดอยางรวดเร็ว 



การใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย  25 

7. สินคาฟรี อีเมลประเภทนี้จะเสนอใหสินคาฟรีโดยชําระเงินเพียง     
เล็กนอย เชน เพ่ือเขาเปนสมาชิก เปนตน 

8. โอกาสในการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง อีเมลประเภทนี้จะเสนอผล  
ตอบแทนที่สูงกับการลงทุนที่ไมมีความเส่ียง เงินที่ลงทุนไปก็จะสูญไป   
โดยเปลาประโยชน 

9. ชุดอุปกรณ เชื่ อมตอ เค เบิลที วี  (Cable De-scambler Kits) อี เมล
ประเภทนี้จะเสนอขายชุดอุปกรณสําหรับเชื่อมตอเขากับเคเบิลทีวีได
โดยไมตองเสียคาสมาชิกอีก เชน เปนรายเดือน ชุดอุปกรณดังกลาว
แมวาจะทําไดจริงก็เปนส่ิงผิดกฎหมาย 

10. การใหเงินกูหรือสินเชื่อโดยมีเง่ือนไขงายๆ อีเมลประเภทนี้จะเสนอ 
เงินกูหรือสินเชื่อโดยมีเง่ือนไขงายๆ สถาบันทางการเงินที่ถูกตองตาม
กฎหมายจะไมใชวิธีนี้ในการใหเงินกูหรือสินเชื่อ  

11. การเคลียรสินเชื่อ อีเมลประเภทนี้จะเสนอชวยเคลียรหรือลางขอมูล 
สินเชื่อที่ติดลบในบัญชีธนาคาร การทําตามที่เสนอถือเปนการกระทําที่
มีความผิดทางกฎหมาย 

12. การเสนอใหรางวัลไปเท่ียวฟรี อีเมลประเภทนี้จะเสนอวาทานเปนผูที่
ไดรับรางวัลชนะเลิศใหไปทองเที่ยวฟรี ในภายหลังทานจะพบวา     
ขอเสนอนั้นไมไดเปนอยางที่คิด หรือไมก็ตองชําระเงินเพ่ิมเติม ซึ่งมิได
มีการอธิบายหรือแจงใหทราบเอาไวกอน 

คําแนะนํา 
 ใหระมัดระวังโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะดังกลาว ซึ่งมักจะไมมีทางเปนจริงได 
 ใหหมั่นคอยติดตามดูประเภทของอีเมลหลอกลวงไดจากเว็บไซตในแหลง   

ขอมูลเพ่ิมเติม 
 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
www.ftc.gov 
www.crimes-of-persuasion.com 
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ประเด็นทางกฎหมาย (Legal Issues) 
การใชงานอินเทอรเน็ตในแตละประเทศมีกฎหมายที่รองรับการใชงานที่

แตกตางกัน บางเรื่องเปนส่ิงที่ผิดกฎหมายในทุกประเทศทั่วโลก อาทิ ปญหา       
ส่ือลามกซึ่งเปนภาพของเยาวชน การบุกรุกเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน ในขณะที่
บางเรื่อง เชน การพนัน อาจจะเปนส่ิงที่ผิดกฎหมายหรือไมผิดกฎหมายไดในบาง
ประเทศ ผูใชจึงตองระมัดระวังและศึกษากฎหมายที่รองรับการใชงานอินเทอรเน็ตใน
ประเทศของตน กิจกรรมบนอินเทอรเน็ตที่โดยท่ัวไปถือเปนความผิดทางกฎหมาย 
ไดแก 
 การเลนการพนัน 
 การซื้ออาวุธปน 
 การซื้อขายยาเสพติด 
 การนําเสนอสื่อลามกทุกประเภท 
 การบุกรุกคอมพิวเตอรหรือเครือขาย 
 การพัฒนา และแพรไวรัสคอมพิวเตอร 
 การทําใหเครือขายหรือเครื่องคอมพิวเตอรของผูอ่ืนไมสามารถใชงานหรือ

ใหบริการได 
 การสวมรอยบุคคลเพื่อทําการฉอฉล 

 
คําแนะนํา 
 ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับกิจกรรมที่ถือเปนความผิดทางกฎหมายดังกลาว 
 ใหปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศทั้งในเรื่องทั่วๆ ไปและที่เกี่ยวของกับ

การใชงานอินเทอรเน็ต รวมท้ังกฎหมายในระดับนานาชาติดวย 
 ใหหมั่นคอยติดตามดูเว็บไซตในแหลงขอมูลเพ่ิมเติม 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
www.eclip.org  www.bmck.com/ecommerce/ 
www.ilpf.org  www.gipiproject.org/ 
www.uncitral.org www.cybercrime.gov 
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การเฝาดูการใชงานอินเทอรเน็ต (Monitoring Internet Usage) 

อินเทอรเน็ตนอกจากจะเปนส่ิงที่มีประโยชนตอสํานักงานหรือองคกรแลว 
ยังเปนแหลงบันเทิงใจสําหรับพนักงานในองคกรดวย แตการที่พนักงานใชเวลาไปกับ
การบันเทิงมากจนเกินไปจนกลายเปนผลเสียตอการทํางาน หรือการที่พนักงานอาจ
เขาไปยุงเกี่ยวกับกิจกรรมที่สอไปในทางผิดกฎหมาย จะเกิดเปนผลในทางลบตอ 
องคกรได จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคอยเฝาดูและสอดสองกิจกรรมการ     
ใชงานอินเทอรเน็ตของพนักงาน 
 สําหรับการใชงานอินเทอรเน็ตจากที่บาน แมอินเทอรเน็ตจะมีประโยชนตอ
การเรียนรู เปนส่ิงบันเทิงเชิงสรางสรรค และสงเสริมการเจริญเติบโตทางดานวัยวุฒิ
ของบุตรหลานในครอบครัว แตพอแมก็ควรหมั่นสอดสองและดูแลการเขาไปใน
เว็บไซตที่ไมเหมาะสมของบุตรหลาน ทั้งนี้เนื่องจากมีเว็บไซตเปนจํานวนมากที่สอไป
ในทางที่ไมเหมาะสมตอบุตรหลานของเรานั่นเอง 
 
คําแนะนําสําหรับการใชงานอินเทอรเน็ตภายในองคกร 
 ใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับการใชงานอินเทอรเน็ตอยางสม่ําเสมอ 
 ใหจัดทํานโยบายการใชงานอินเทอรเน็ตขององคกรอยางเปนลายลักษณ

อักษร โดยอยางนอยตองมีเนื้อหาดังนี้ปรากฏอยูในนโยบายดวย 
o การใชงานอินเทอรเน็ตมีจุดประสงคเพ่ือผลประโยชนขององคกร     

ไมใชใชเพ่ือผลประโยชนสวนตัว 
o การใชงานอินเทอรเน็ตจะไดรับการเฝาดูแลอยางใกลชิด เชน         

โดยผูดูแลระบบ 
o มีแนวทางการใชงานอีเมลอยางเหมาะสม 
 ใหหมั่นคอยติดตามดูเว็บไซตในแหลงขอมูลเพ่ิมเติม 

 



28   ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

คําแนะนําสําหรับการใชงานอินเทอรเน็ตจากที่บาน 
 พอแมจะตองใหความรูแกบุตรหลานเกี่ยวกับการใชงานอินเทอรเน็ตอยาง

เหมาะสม 
 ใหใชซอฟตแวรเพ่ือคอยตรวจสอบการเขาเว็บไซตของบุตรหลาน รวมทั้ง

กรองการเขาเว็บไซตบางเว็บไมใหสามารถทําได 
 ใหหมั่นคอยติดตามดูเว็บไซตในแหลงขอมูลเพ่ิมเติม 

 
การหมิ่นประมาทหรือการทําใหผูอ่ืนเสียชื่อเสียง  
(Online Defamation) 

ขอความทุกรูปแบบที่ใชงานบนอินเทอรเน็ตไมวาจะเปนในอีเมล เว็บบอรด 
หองสนทนาบนเว็บไซต ตองระมัดระวังไมใหเปนขอความเท็จหรือกอใหเกิดความ
เสียหายตอตัวบุคคลหรือองคกรที่ถูกพาดพิง กลาวถึง หรืออางอิง 
 
คําแนะนํา 
 ใหกลาวเฉพาะสิ่งที่มีหลักฐานความจริงสนับสนุนเทานั้น หามใชอารมณ

หรือความรูสึกมากลาวลงไป 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
สําหรับการใชงานอินเทอรเน็ตภายในองคกร ใหดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ 

www.email-policy.com 
www.epolicyinstitute.com 
www.fatline.com 

สําหรับการใชงานอินเทอรเน็ตจากที่บาน ใหดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ 
www.getnetwise.org/ 
www.wiredpatrol.org/ 
www.childnet-int.org/ 
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 อีเมลเมื่อสงไปยังผู รับแลวจะไมมีทางเรียกกลับคืนมาได ฉะนั้นให
ระมัดระวังทุกถอยคําในอีเมลที่สงถึงผูรับ 
 ใหระมัดระวังการกลาวคําในเว็บบอรด หองสนทนา ขอความฉับพลันที่จะ

ไมละเมิดผูอ่ืน 
 ใหความรูแกพนักงานหรือบุตรหลานเกี่ยวกับการระมัดระวังการใชถอยคํา

ของตนบนอินเทอรเน็ต 
 กอนที่จะกลาวถึงผู อ่ืนในเชิงลบ ใหพิจารณาถึงสาเหตุที่ตองทํา รวมทั้ง

ประเมินผลที่จะเกิดขึ้นดวย 
 ใหหมั่นคอยติดตามดูเว็บไซตในแหลงขอมูลเพ่ิมเติม 

 
การไกลเกลี่ยความขัดแยงบนเครือขาย  
(Online Dispute Resolution) 

ในสังคมที่เราอยูอาศัยกันยอมจะมีความขัดแยงอยูไมวากรณีใดกรณีหนึ่ง      
บนเครือขายอินเทอรเน็ตก็มีความขัดแยงอยูเชนเดียวกัน แตนับวาเปนเรื่องยากที่จะ   
ไกลเกล่ียความขัดแยงบนอินเทอรเน็ตเนื่องจากคูกรณีไมเคยพบปะเห็นหนากันมา
กอน สหภาพยุโรป จึงไดจัดใหมีโครงการนํารองที่มีชื่อวา ECODIR หรือ Electronic 
Consumer Dispute Resolution ซึ่ งแป ลว าก ารไกล เก ล่ี ยค วามขั ด แย งท าง
อิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภค ECODIR นี้ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือใหผูบริโภคและ
บริษัทธุรกิจบนเครือขายสามารถไกลเกล่ียความขัดแยงที่เกิดจากการคาผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ต 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
www.onlinepolicy.org/defamation.shtml 
www.wiredpatrol.org/law/freespeech/defamation.html 
www.spawn.org/marketing/slander.html 
www.cyberlaw.com 
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หากคูกรณีตอรองกันแลวไมสามารถตกลงกันไดจะมีบุคคลที่สามที่เปน
กลางมาใหความชวยเหลือ โดยบุคคลที่สามดังกลาวนี้จะตองลงนามในเอกสารรับรอง
ความเปนกลางของตน และกระบวนการไกลเกล่ียนี้จะถูกเก็บไวเปนความลับและ
กระทําโดยความสมัครใจของคูกรณี โดยที่คูกรณีสามารถถอนตัวจากกระบวนการนี้
ไดทุกเมื่อเพ่ือนําความเขาสูศาล 

แนวคิดของการไกลเกล่ียความขัดแยงบนเครือขายนี้คือในเมื่อความขัดแยง
เกิดขึ้นบนเครือขายอินเทอรเน็ตก็สมควรใหมีการไกลเกล่ียผานทางเครือขายอิน-
เทอรเน็ต และเมื่อผูประกอบการคาจัดตั้งรานคาของตนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ิม
มากขึ้น การไกลเกล่ียความขัดแยงบนเครือขายนี้จะย่ิงมีความจําเปนมากขึ้นใน
อนาคต วิธีการไกลเกล่ียนี้เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพและไมส้ินเปลืองคาใชจายที่จะ
สามารถนํามาชวยแกปญหาความขัดแยงที่เกิดจากการคาบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่
มีมูลคาไมสูงนัก 

ผูเขารวมโครงการ ECODIR นี้ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
และจากประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ขอมูลเพ่ิมเติมของโครงการนี้
สามารถหาดูไดจากจากเว็บไซตที่ระบุไวดานลาง 

ECODIR เปนกระบวนการบนเครือขายผานทางเว็บที่ไดรับการเสริมความ
ปลอดภัย (secure web) โดยจะแบงออกเปน 3 ขั้นตอนดังแสดงในแผนผังดานลาง 

 
การตอรอง

ความขัดแยง ความตกลงการไกลเกล่ีย

ใหคําแนะนํา   

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
www.ecodir.org 
www.adr.org 
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การถูกติดตามบนเครือขาย (Online Stalking) 
  การถูกติดตาม (Stalking) แมคํานี้จะไดรับคําจํากัดความอยูหลากหลาย แต

จะมีอยูสองความหมาย ที่คลายคลึงกันดังนี้ 
1. การที่บุคคลหนึ่งพยายามติดตออีกบุคคลหนึ่งโดยซ้ําซากและโดยที่อีก

บุคคลหนึ่งนั้นไมพึงประสงค 
2. พฤติกรรมใดๆ ที่ทําใหผูถูกติดตามรูสึกวาตนเองถูกคุกคาม มีความ

กังวล หรือหวาดกลัว 
ดังนั้น “การถูกติดตามบนเครือขาย” จึงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งกระทําการ

ตามความหมายดานบนโดยการใชอีเมล หองสนทนาบนเครือขายอินเทอรเน็ต และ
โปรแกรมสงขอความฉับพลัน (instant messaging) ซึ่งสามารถกอใหเกิดความ 
เดือดรอนแกบุคคลที่ถูกติดตาม รัฐบาลบางประเทศไดกําหนดไวในกฎหมายใหม
หรือแกไขกฎหมายเกาใหครอบคลุมกรณีการถูกติดตามบนเครือขายไวดวยและ    
ในบางกรณีสามารถสั่งการใหควบคุมตัวผูติดตามได 

การถูกติดตามนี้สามารถทวีความรุนแรงจนกระทั่งถึงการทําลายระบบ
คอมพิวเตอรใหเกิดความเสียหายได 
 
คําแนะนํา 

หากถูกติดตามบนเครือขายอยู ใหปฏิบัติดังนี้ 
 ลบชื่อหรือส่ิงที่ใชแทนตัวที่ใชในหองสนทนาหรือโปรแกรมสงขอความ 

ฉับพลันออกทั้งหมด 
 เปล่ียนอีเมลแอดเดรสโดยทันทีโดยใหใชอีเมลแอดเดรสใหมที่ผูพบเห็น

ไมสามารถระบุเพศได 
 พิจารณาใชระบบอีเมลที่ไมบอกชื่อผูสง 
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 ติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตหรือผูดูแลหองสนทนาโดยระบุหลักฐานที่
แสดงวาทานกําลังถูกติดตามอยูเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะถูกติดตามบน
เครือขาย  ใหปฏิบัติดังนี้ 
 ใชชื่อบัญชีผูใชที่ผูพบเห็นไมสามารถระบุเพศได 
 ไมแสดงหรือทิ้งขอมูลสวนตัวไว ณ ที่ใดก็ตามบนอินเทอรเน็ต ซึ่งรวมถึง

ประวัติสวนตัวดวย 
 ใชรหัสผานที่ยากตอการเดา โดยใชวิธีตามที่แนะนําในหัวขอรหัสผานใน

คูมือนี้ 
 ไมใชภาษาที่ไมสุภาพในหองสนทนาหรือโปรแกรมสงขอความฉับพลัน 

 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
www.cyber-stalking.net 
www.wiredpatrol.org/stalking/ 
www.privacy.net 
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รหัสผาน (Passwords) 
อาจมีวันหนึ่งที่เมื่อออกจากบานไปแลว ลืมล็อกประตูบาน คนแปลกหนา

อาจเดินเขามาในบานและเดินสํารวจดูรอบๆ บาน แมจะไมไดขโมยส่ิงของใดๆ ไปก็
ตาม แตเจาของบานก็คงจะรูสึกไมสบายใจนักที่ไดทราบวามีคนแปลกหนาเขามา

เยือนภายในบาน เหตุการณเชนนี้สามารถเกิดขึ้น
กับเครื่องคอมพิวเตอรไดเชนกัน โดยที่ผู บุกรุก
สามารถเขามาแอบดูขอมูลในเคร่ืองของเราไดหาก
ไมไดปองกันไวอยางดีพอ รหัสผานถือเปนดาน
ปองกันดานแรกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร จึงจํา
เปนตองใชรหัสผานที่ยากตอการเดา รหัสผานมี
ความสําคัญเทียบเทากับกุญแจไขประตูเขาบาน 
ดังนั้นจึงควรมีคุณภาพสูงที่สุด (เชนเดียวกับการใช

กุญแจล็อกคุณภาพสูง) 
ผูบุกรุกระบบสามารถใชโปรแกรมแกะรหัสผานที่สามารถเขาถึงรหัสผานที่

กําหนดไวอยางงายๆ ไดภายในระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเทานั้น ในทางกลับ
กันการจะเดารหัสผานที่ยากนั้นจะตองใชเวลาถึง 10 ถึง 20 ป 
 
คําแนะนํา 
 ไมใชคําใดๆ ท่ีมีอยูในพจนานุกรมไมวาจะเปนพจนานุกรมภาษาใดๆ ก็

ตาม รวมท้ังคําศัพททางวิทยาศาสตรดวย 
 ไมใชคําใดๆ ท่ีสะกดกลับทางซึ่งเปนคําที่มาจากพจนานุกรม เชน flower 

สะกดกลับเปน rewolf 
 ไมใชคําใดๆ ที่เกี่ยวของกับตัวเรา เชน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท วันเกิด 

ชื่อสัตวเล้ียง ชื่อเลน งานอดิเรก หรือกีฬาที่ชอบ 
 ไมใชตัวอักษรหรือตัวเลขที่เรียงกัน เชน “abcdefg” หรือ “234567” 
 ไมใชตัวอักษรที่เรียงกันตามแปนพิมพ เชน “qwerty” 
 ใหใชตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักษรพิเศษ รวมกันแบบสุม 
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 ใหใชตัวอักษรทั้งตัวพิมพเล็กและตัวพิมพใหญในภาษาอังกฤษและใชตัว
อักษรพิเศษรวมดวย เชน * @ # 
 ใหใชรหัสผานที่มีความยาวอยางนอย 6 ตัว ย่ิงรหัสผานมีความยาวเทาใดก็

ย่ิงมีความยากตอการเดา เทานั้น 
 ไมจดรหัสผานเก็บไวไมวาจะในที่ใดๆ ก็ตาม 
 ไมบอกรหัสผานกับผูอ่ืนไมวาจะดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
 ไมใชตัวเลือกใหจํารหัสผานที่มีอยูในเว็บไซตบางเว็บหรือโปรแกรมที่ใชงาน

บางโปรแกรม และใหปดความสามารถนี้ในโปรแกรมบราวเซอรที่ใชงาน 
 ไมใชรหัสผานเดียวกันเพ่ือเขาโปรแกรมตางๆ ที่ใชงาน 

 
ความลับของขอมูลสวนตัว (Privacy of Personal Information) 

ในชีวิตประจําวันผูใชงานอินเทอรเน็ตอาจมีความจําเปนตองบอกขอมูล 
สวนตัวใหผูอ่ืนไดรับทราบจนเปนเรื่องปกติ เชน ขอมูลสวนตัวที่ใหในระหวางการ
จายเงินคางชําระ การเตรียมการเดินทาง การใชบัตรเครดิตในการจับจายใชสอย 
เปนตน  ขอมูลที่ใหไปนี้อาจถูกสงตอไปใหกับผู อ่ืนตอไปซึ่งทําใหผูใหขอมูลขาด
ความมั่นใจวาผูรับจะนําขอมูลของตนไปเผยแพรตอหรือไม และมีบางกลุมที่ถึงขนาด
ม อ ง ว า ความเสี่ยงของขอมูลสวนตัวในเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นมีมาก

กวาในโลกแหงความเปนจริงทางกายภาพ และทําใหคนเหลานี้
ไมยอมเขามาเกี่ยวของกับเครือขายอินเทอรเน็ตเลย 

การใหขอมูลสวนตัวเปนส่ิงที่สามารถทําไดตามปกติ 
ไมวาจะอยูบนโลกแหงอินเทอรเน็ตหรือไมก็ตาม แตตองกระทํา
ดวยความระมัดระวัง หลักการใหที่สําคัญคือใหโดยใหนอยที่สุด

เทาที่จะทําได 
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คําแนะนํา 
กอนที่จะใหขอมูลสวนตัวกับเว็บไซตหนึ่งที่ตองการประกอบธุรกรรมดวย 

ใหทําการตรวจสอบนโยบายการใชขอมูลสวนตัวของลูกคา ไดแก 
 การนําอีเมลแอดเดรสของลูกคาไปใชงาน เชน ขายหรือแลกเปล่ียนกับ

ผูอ่ืนหรือไม 
 การนําขอมูลสวนตัวไปใชโดยผานการยินยอมจากลูกคาแลวหรือไม 

 
การใชงานอินเทอรเน็ตในที่สาธารณะ (Public Access Points) 

ผูคนจํานวนมากมายที่ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรเปนของตัวเองแตก็ตองการ
ที่จะเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต ผูคนที่เดินทางไปในวันหยุดพักผอนและไมได
นําเครื่องแลปทอปไปดวยแตก็ตองการที่จะใชอินเทอรเน็ตเพ่ือติดตอกับเพ่ือนฝูง 
ครอบครัว และผูรวมงาน นักธุรกิจที่เดินทางไปโดยไมตองการนําเครื่องแลปทอปไป
ดวยก็ยังตองการที่จะใชอีเมลและแลกเปล่ียนเอกสารทางธุรกิจที่สําคัญ ที่กลาวมาทั้ง
หมดนี้คือเหตุผลสําหรับการใชงานอินเทอรเน็ตผานทางจุดเชื่อมตอในท่ีสาธารณะ 
เชน อินเทอรเน็ตคาเฟ สถานที่ใชงานอินเทอรเน็ตตามสนามบิน เครื่องคอมพิวเตอร
สาธารณะในโรงแรมหองสมุด หรือสถานที่อ่ืนๆ 

วิธีการเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตนี้แมจะสามารถทําไดอยางสะดวกสบาย 
แตก็เปนวิธีที่ตองใหความระมัดระวังดวยเชนกัน ใหพึงรําลึกไวเสมอวาเครื่อง
คอมพิวเตอรในที่สาธารณะเหลานี้เปนเครื่องที่มีความเปดเผยสูงและใหปฏิบัติตาม 
คําแนะนําดานลางดวยความระมัดระวัง 
 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
www.privacyfoundation.org 
www.oecd.org 
epic.org 
www.privacy.net 
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คําแนะนํา 
 ใหระวังคนที่นั่งหรือยืนอยูใกลๆ ซึ่งอาจแอบมองจากดานหลังเพ่ือขโมย

บัญชีผูใช รหัสผาน หรือขอมูลสวนตัวอื่นๆ ในขณะที่ผูใชกําลังปอนขอมูล
เหลานั้นเขาเครื่อง 
 เปล่ียนรหัสผานเขาสูระบบบอยๆ 
 ใหลางหนวยความจําคอมพิวเตอร (cache) ในเว็บบราวเซอรหลังจากที่ใช

งานเสร็จแลว ซึ่งจะชวยลดโอกาสที่ผูอ่ืนจะสามารถเขาถึงขอมูลสวนตัวของ
ทานได 
 ใหลางบันทึกประวัติการใชงาน (history settings) ในเว็บบราวเซอรหลัง

จากที่ใชงานเสร็จแลว 
 ใหปดเว็บบราวเซอรทั้งหมดที่เปดใชงานหลังจากที่ใชงานเสร็จแลว 
 ไมอนุญาตใหเครื่องคอมพิวเตอรจํารหัสผานให เชน จะตองคลิกตัวเลือก

การจํารหัสผานออก 
 ไมปอนขอมูลลับหรือสวนตัวที่เปนความลับใดๆ โดยผานทางเครื่อง

คอมพิวเตอรสาธารณะ 
 
เว็บเพจที่มีการเสริมความปลอดภัย (Secure Web Pages) 

ในการสั่งซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ต ผูซื้อควรทํา
ทุกอยางที่สามารถทําไดเพ่ือที่จะสามารถตัดสินใจไดวา
เว็บไซตนั้นเปนเว็บไซตของรานคาหรือธุรกิจที่ถูกกฎหมาย
หรือไม และมีนโยบายการทําธุรกรรมผานทางเครือขายที่ดี
และเปนไปตามที่แนะนําไวในคูมือนี้หรือไม 

ในขั้นตอนของการสั่งซื้อ ผูซื้ออาจจําเปนตองให   
ขอมูลสวนตัวและหมายเลขบัตรเครดิตกับรานนั้นโดยผานทาง
อินเทอรเน็ต กอนที่จะใหขอมูลสวนตัวไปผูซื้อจะตองตรวจสอบวาขอมูลที่สงมอบให
ทางอินเทอรเน็ตนั้นจะเปนไปอยางปลอดภัย กลาวคืออยางนอยไมมีผูอ่ืนแอบดักดู
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ขอมูลของเราได คําแนะนําดานลางจะไดกลาวถึงการตรวจสอบตางๆ ที่จําเปนกอนที่
จะสงมอบขอมูลสวนตัวใดๆ ใหกับรานคา 
 
คําแนะนํา 
 มีวิธีการตรวจสอบอยางงายๆ เพ่ือตรวจสอบดูวาเว็บเพจหนึ่งๆ ไดรับการ

เสริมความปลอดภัยหรือไม วิธีแรกคือสําหรับระบบที่ใชไมโครซอฟท
วินโดวส คลิกปุมขวาของเมาสในขณะที่เมาสพอยเตอรอยูตรงที่วางบน  
เว็บเพจแลวเลือก “Properties” จะทําใหมีหนาตางแสดงขอมูลของหนานั้น
ปรากฏขึ้น จากน้ันคลิกที่ “Certificates” (ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส) หาก 
เว็บเพจนั้นไมไดรับการเสริมความปลอดภัยก็จะมีขอความบอกวาหนานั้น
ไมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกสอยู แตถาเว็บเพจนั้นมีการเสริมความปลอดภัย 
ก็จะมีขอความระบุขนาดของกุญแจ (Key) สําหรับเว็บเพจนั้น ซึ่งขนาดที่
เหมาะสมของกุญแจควรจะเปน 128 บิตเปนอยางนอย การปฏิบัติตามคํา
แนะนํางายๆ นี้ ก็จะสามารถทราบไดวาขอมูลสวนตัวที่สงผานไปทาง    
อินเทอรเน็ตจะไดรับการสงไปอยางปลอดภัยหรือไม 
 วิธีที่ สองและสามจะเปนวิธีที่ ใช ไม ได เสมอไป  วิธีการคือใหดูที่ ชอง 

“Address” ในบราวเซอรวาที่อยูของเว็บนั้นขึ้นตนดวยคํา “https” หรือ 
“http” หากเว็บนั้นไดรับการเสริมความปลอดภัย ที่อยูของเว็บนั้นจะขึ้นตน
ดวยคํา “https” วิธีนี้จะสามารถทราบไดวาเว็บหนึ่งๆ ไดรับการเสริมความ
ปลอดภัยหรือไม แตจะไมทราบวาเว็บนั้นมีความปลอดภัยในระดับใด  
เนื่องจากจะไมทราบขนาดของกุญแจที่ใชงาน 
 วิธีที่สามคือใหตรวจสอบที่ดานลางของหนาตางบราวเซอรวามีการแสดง

เครื่องหมายใดๆ ที่แสดงถึงการเสริมความปลอดภัยหรือไม โดยปกติจะ
ปรากฏเปนรูปกุญแจสายยูที่ล็อกแลว หรือรูปลูกกุญแจที่ไมหัก เชนเดียว
กันกับวิธีที่สอง วิธีนี้ไมสามารถบอกไดวาเว็บนั้นมีความปลอดภัยในระดับ
ใด นอกจากนั้นแลวในเว็บเพจบางประเภท (เชน เว็บเพจที่ใชเฟรม) อาจจะ
ไมมีการแสดงเครื่องหมายนี้ปรากฏใหเห็น 
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การปรับปรุงซอฟตแวร (Software Updates) 

การไมปรับปรุงซอฟตแวรบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานใหทันสมัยอยู
เสมอ อาจกลายเปนตนตอของปญหาดานความปลอดภัยได หลังจากที่ไดมีการใช
งานโปรแกรมผานไปเปนระยะเวลาหนึ่งแลว จะมีปญหาเล็กๆ นอยๆ ซึ่งรวมถึง
ปญหาดานความปลอดภัยเกิดขึ้นเสมอ ผูผลิตจึงไดทําการพัฒนาโปรแกรมสําหรับ
อุดชองโหว (Patch) เพ่ือแกปญหาเหลานั้น นอกจากนั้นการปรับปรุงซอฟตแวร    
ยังอาจหมายถึง เปนการเพิ่มขีดความสามารถทางดานการรักษาความปลอดภัยให
สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผูผลิตซอฟตแวรที่มีชื่อเสียงตางก็พยายามที่จะทําใหสภาพ-   
แวดลอมในการใชงานมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับซอฟตแวร
ระบบปฏิบัติการ ไดแก วินโดวส แม็ค หรือลินุกซ 
 
คําแนะนํา 
 หากใชงานวินโดวสเอ็กซพีหรือวินโดวส 2000 ใหเลือกใชระบบไฟลแบบ 

“NTFS” แทนที่จะเปนแบบ “FAT32” ซึ่งจะทําใหระบบมีความปลอดภัยสูง
มากขึ้นและยังมีขีดความสามารถในการเขารหัสขอมูลเพ่ือใหขอมูลที่เก็บ
เปนความลับดวย 
 ใชระบบปฏิบัติการรุนลาสุด 
 ใชเว็บบราวเซอรรุนลาสุด 
 ตรวจสอบและติดตั้งโปรแกรมอุดชองโหวของโปรแกรมสํานักงานอยาง

สม่ําเสมอ โปรแกรมสํานักงาน เปนโปรแกรมที่มีความสําคัญเนื่องจากเปน
โปรแกรมที่ใชในการสรางไฟลที่มีการใชงานรวมกัน หรือที่รับสงกันผาน

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
ใหดูในสวน “Help” ของบราวเซอรสําหรับขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส เว็บไซตที่ไดรับการเสริมความปลอดภัย และการใชงานเว็บไซตที่
ไดรับการเสริมความปลอดภัย 
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ทางอีเมล ฟล็อปปดิสก และระบบการแชรไฟล (เชน โปรแกรมเวิรด ตาราง
คํานวณ ฐานขอมูล และปฏิทิน)    
 ใชโปรแกรมอีเมลที่มีขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยสูง 

โปรแกรมอีเมลนับไดวาเปนโปรแกรมที่มีความสําคัญย่ิงเนื่องจากเปน
โปรแกรมที่ใชงานอยูเปนประจําในการสื่อสารกับทั้งคนที่รูจักและคนแปลก
หนา  
 ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสรุนลาสุดและตองปรับปรุงไฟลรูปแบบไวรัส

ใหมๆ ใหทันสมัยอยูเสมอ 
 ปรับปรุงโปรแกรมไฟรวอลลใหทันสมัยอยูเสมอ 
 หากเปนไปได ใหต้ังคาใหโปรแกรมที่ใชงานทําการปรับปรุงตัวเองโดย

อัตโนมัติ (Automatic Update) ซึ่งเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่จะทํา
โปรแกรมที่ใชงานไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 

 
สแปม (Spam) 

ในปจจุบันเราทุกคนสวนใหญลวนไดรับจดหมายขยะ ตูจดหมายของเราจะ
เต็มไปดวยจดหมายโฆษณาที่เราไมไดขอใหสงมาให และเราก็ทิ้งจดหมายเหลานั้น
ไปโดยไมไดแมแตจะเปดอาน ส่ิงที่เทียบเทากันนี้กําลังเกิดขึ้นกับระบบอีเมลที่เรา  
ใชงานกันอยู กลาวคือขอความอีเมลที่เราไมไดขอใหสงมาใหจะมาอยูในตูจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสของเราเกือบทุกวันและกลายเปนส่ิงที่คอนขางจะนารําคาญ เราเรียก
ขอความอีเมลที่เปนขยะดังกลาววาสแปมเมล หรือเรียกสั้นๆ วาสแปม  

สแปมเปนปญหาที่หนักกวาจดหมายขยะในตูจดหมาย เนื่องจากสแปม   
กอใหเกิดคาใชจายตอผูรับตามสาเหตุที่จะไดกลาวถึงดานลาง ในขณะที่จดหมายขยะ
จะกอใหเกิดคาใชจายตอผูสงซึ่งตองใชเงินในการตีพิมพโฆษณาเพื่อสงมายังผูรับ 
นอกจากนั้นแลวผูสงสแปมจะเสียคาใชจายเทาเดิมไมวาสแปมเมลนั้นจะถูกสงไปยัง 
ผูรับเพียงคนเดียวหรือลานคนก็ตาม สวนจดหมายขยะผูสงจะตองเสียคาใชจายเทา
กับจํานวนผูรับ  
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สแปมทําใหบุคคลและองคกรส้ินเปลืองทั้งเวลาและเงินตามที่จะไดกลาวถึง
ดังนี้ 

 ผูรับสแปมสวนใหญจะตองเสียคาใชจายในการเชื่อมตอกับอินเทอร-
เน็ตเปนรายชั่วโมง หากตองรับสแปมเปนจํานวนมาก ก็เปนที่แนนอน
วาผูรับจะตองเสียคาใชจายในการนี้สูงมากขึ้น 
 ผูรับอาจตองใชเวลาในการจัดการกับสแปมเปนจํานวนมากในแตละวัน 

(ทั้งนี้เนื่องจากผูสงสามารถสงไดงายโดยมีคาใชจายเทาเดิม)   
 สแปมกีดขวางการทํางานของเมลเซิรฟเวอรทั่วโลกซึ่งทําใหทุกคน

ประสบกับการเชื่อมตอที่ชาลงและเสียคาใชจายในการเชื่อมตอที่สูงขึ้น 
ถึงแมวาจะไมสามารถกําจัดสแปมไดอยางเด็ดขาดแตเราอาจลดระดับความ

รุนแรงลงไดโดยใหปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางนี้ 
 
คําแนะนํา 
 ไมสงอีเมลเพ่ือตอบกลับสแปมที่สงมา การตอบสแปมนั้นเทากับเปนการ 

ยืนยันอีเมลแอดเดรสของผูรับวาเปนแอดเดรสที่มีอยูจริงและจะทําใหผูรับ
นั้นตกเปนเปาหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 ใหใชอีเมลแอดเดรสที่ใชในงานประจําวันเพ่ือติดตอกับผูที่ติดตออยูดวยเปน

ประจํา เชน ผูรวมงาน เพ่ือน และครอบครัว สําหรับการสงอีเมลเพ่ือ      
จุดประสงคอ่ืนๆ ใหใชอีเมลแอดเดรสตางหากอีกอันหนึ่ง 
 ไมใชอีเมลแอดเดรสที่ใชในงานประจําวันเพ่ือสมัครสมาชิกอีเมลเพ่ือขอรับ

ขอมูลขาวสารหรือเขาเปนสมาชิกในเมลล่ิงลิสตตางๆ  
 ไมซื้อสินคาใดๆ ที่โฆษณาในสแปม เนื่องจากจะยิ่งทําใหผูสงสแปมไดรับ

ผลตอบแทนและจะใชวิธีนี้ตอไปเรื่อยๆ 
 ใชตัวกรองสแปม (สแปมฟลเตอร) ซึ่งมีใหเลือกหลากหลายและเลือกชนิดที่

เหมาะสมกับโปรแกรมอีเมลที่ใชงานอยูใหมากที่สุด 
 ใหรายงานรองเรียนปญหาสแปมกลับไปยังผูใหบริการเครือขายอินเทอร-

เน็ต เว็บไซตตอตานสแปม หรือองคกรคุมครองผูบริโภค 
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 ตรวจสอบนโยบายการใชขอมูลสวนตัวของลูกคาของเว็บไซตที่เขาไปใช
บริการ เพ่ือดูวาเว็บนั้นจะนําอีเมลแอดเดรสของลูกคาไปทําอะไรบาง 

 

 
การปลอมแปลงอีเมล (Spoofing) 

การปลอมแปลงบนระบบคอมพิวเตอรที่ สําคัญมีดวยกันสองประเภท 
ประเภทแรกคือการปลอมแปลงหมายเลข IP Address (IP Address Spoofing) ผูให
บริการอินเทอรเน็ต (ISP) ในปจจุบันจะสามารถปองกันลูกคาของตนจากการปลอม
แปลงประเภทนี้ไดแลว ดังนั้นผูใชที่บานและธุรกิจจึงไมจําเปนจะตองกังวลกับปญหา
นี้ อยางไรก็ตามองคกรหรือธุรกิจที่ตองดูแลระบบเครือขายเองอาจมีความจําเปนตอง
ปรึกษากับผูขายอุปกรณเครือขายที่องคกรจัดซื้อมาใชงานเพื่อปกปองตนเองจาก
ปญหานี้ 

การปลอมแปลงอีกประเภทหนึ่งคือการปลอมแปลงอีเมล (Email Spoofing) 
ผลที่เกิดขึ้นคือผูใชจะไดรับอีเมลที่ระบุวามาจากผูสงคนหนึ่งแตแทจริงแลวเปนอีเมล
ที่มาจากผูสงอีกคนหนึ่ง การปลอมแปลงอีเมลนี้โดยทั่วไปแลวจะมีวัตถุประสงคที่จะ
หลอกใหเหย่ือกระทําการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือบอกขอมูลที่มีความ
สําคัญออกมา (เชน รหัสผาน หรือขอมูลสวนตัว) 
 
คําแนะนํา 
 เมื่อไดรับแจงเตือนถึงการปลอมแปลงอีเมลที่กลาววาผูสงคือทาน หรือได

รับทราบถึงการปลอมแปลงจากการตีกลับของอีเมลของทานทั้งๆ ที่ทานไม
ไดเปนผูสงไป ใหเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการปลอมแปลง
นั้นและสงไปใหกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตของทานเพื่อใชในการสืบสวน 
ตอไป 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
spam.abuse.net 
www.cauce.org 
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 ใหใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสกับผูที่ติดตอดวย หากไมมั่นใจวาอีเมลที่ได
รับมาจากแหลงที่เชื่อถือไดหรือไม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องนี้โปรดดูที่
หัวขอลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส   
 ใหระมัดระวังอีเมลที่ระบุวาสงมาจากเพื่อนหรือผูรวมงานและใช subject 

ของอีเมลที่แปลกๆ อีเมลดังกลาวนี้อาจสงมาโดยอัตโนมัติจากซอฟตแวรที่
ไมประสงคดีตางๆ เชน หนอนเครือขาย เปนตน  
 ใหดูวิธีการหลอกลวงตางๆ จากเว็บไซตดานลางซึ่งเปนเว็บของเซิรต 

(CERT-Computer Emergency Response Team) ซึ่งเปนหนวยงานที่ได
รับรายงานจากทั่วโลกเกี่ยวกับการหลอกหลวงในรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้น 

มีวิธีการหลอกลวงหลากหลายวิธีที่นํามาใชหลอกใหเหย่ือเปดเผย   
ขอมูลสําคัญ เชน รหัสผาน การหลอกลวงดังกลาวอาจจะมาในรูปของการปลอม
แปลงอีเมล การหลอกใหเขาไปดูเว็บไซต การโทรศัพทถาม หรือแมแตการสง
จดหมายมาถามทางไปรษณีย ทั้งนี้กอนที่จะใหขอมูลใดๆ เกี่ยวกับรหัสผานหรือ
ขอมูลสวนตัวของตน ใหตรวจสอบใหมั่นใจกอนวาผูสอบถามเปนผูที่รูจักหรือ
สามารถพิสูจนตัวตนได 

สปายแวร (Spyware) 
สปายแวรคือซอฟตแวรใดๆ ที่ใชชองทางการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตใน

เครื่องคอมพิวเตอรของผูใชเพ่ือแอบสงขอมูลสวนตัวของผูใชนั้นไปใหกับบุคคลหรือ
องคกรหนึ่งโดยที่ผูใชเองไมทราบ หรือไมไดรับอนุญาตจากผูใชกอน สปายแวร
สามารถเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานไดโดยผานทางไวรัสคอมพิวเตอร เว็บเพจที่
เขาไปดู หรืออีเมลที่เปดอาน 

สปายแวรนั้นมีหลายประเภทนับตั้งแตประเภทที่เปนคุกกี้จากการเขาดูเว็บ 
(ดูรายละเอียดในหัวขอคุกกี้) จนกระทั่งถึงประเภทที่เปนโปรแกรมที่ลวงลํ้าเขามาใน
เครื่องคอมพิวเตอรของผู ใชเพ่ือรายงานขอมูลกลับไปยังผูผลิตวาผู ใชใชงาน

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
www.cert.org/tech_tips/email_spoofing.html
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โปรแกรมที่ติดตั้งนั้นอยางไร โปรแกรมที่ลวงลํ้านี้โดยท่ัวไปจะเปนซอฟตแวรที่ผูใช
ดาวนโหลดมาจากอินเทอรเน็ตและติดตั้งเพ่ือใชงานในจุดประสงคหนึ่ง และผูผลิต
ซอฟตแวรนั้นก็ยอมจะตองการทราบลักษณะการใชงานของผูใชเพ่ือใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงซอฟตแวรของตนตอไป จึงลวงละเมิดผูใชโดยแอบติดตั้งโปรแกรมใน

สวนของการรายงานผล กลับไปยังผูผลิตดวย ผูใชโดย
สวนใหญจะไมเห็นดวยกับการละเมิดนี้เนื่องจากเห็น

วาเปนการละเมิดสิทธิและความเปนสวนตัว และ
ก็ไดมีการฟองรองบริษัทผูผลิตที่กระทําเชนนี้มา
ห ลายก รณี แ ล ว และส งผ ล ให มี ก ารแก ไข
ซอฟตแวรเพ่ือมิใหกระทําการลวงละเมิดผูใชอีก

ตอไป 
อย างไรก็ตามก็ ยั งคงมีบริษั ทผู ผ ลิต

ซอฟตแวรอีกหลายบริษัทที่ยังคงรวบรวมขอมูลสวนตัวของผูใชอยูอยางลับๆ ผูใชจึง
ตองระมัดระวังและอานขอมูลและเงื่อนไขการติดตั้งของโปรแกรมใดๆ ที่ตองการ    
ติดตั้ง โดยสวนใหญแลวในระหวางการติดตั้งผูใชสามารถเลือกที่จะไมใหทําการ   
รายงานขอมูลกลับไปยังบริษัทได แตจะตองใชความระมัดระวังวามีขั้นตอนใดที่จะ
เปนตัวเลือกดังกลาว เนื่องจากบางบริษัทมีความตองการที่จะไดรับทราบขอมูลของ 
ผูใชงานเปนอยางมาก จึงใชวิธีการตางๆ ที่จะปกปดการติดตั้งสปายแวรลงไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรของผูใช 

เว็บบัก (Web Bug) ก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งของสปายแวร เว็บบักเปน
โปรแกรมเล็กๆ ที่มองเห็นเปนไฟลรูปภาพเล็กๆ อยูบนเว็บเพจหรือในขอความอีเมล
ที่สงมาเปนแบบ HTML ซึ่งโดยสวนใหญแลวผูใชจะไมสามารถสังเกตเห็นไดอยาง 
ชัดเจน เว็บบักจะทํางานรวมกับคุกกี้เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลลักษณะนิสัยการทองเว็บ
ของผูใช การปองกันเว็บบักที่ดีที่สุดคือการตั้งคาการรับคุกกี้ในบราวเซอรที่ใชงาน 
ใหมีคาความปลอดภัยสูงที่สุดเทาที่จะยอมรับได 
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คําแนะนํา 
 ตรวจสอบและปรับแตงการตั้งคาสําหรับคุกกี้ในเว็บบราวเซอรที่ใชงานใหมี

ความเหมาะสม 
 ดาวนโหลดโปรแกรมตรวจสอบสปายแวรมาใชงาน เชนโปรแกรม       

“Ad-aware” (www.lavasoft.de) 
 อานนโยบายของเว็บไซตที่เขาไปชมวาเว็บนั้นจะนําขอมูลสวนตัวของผูใช

ไปใชงานอยางไรและเว็บนั้นใชสปายแวรในการเก็บรวบรวมขอมูลหรือไม 
 ติดตั้งโปรแกรมไฟรวอลลและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 

 
โปรแกรมโทรจัน (Trojan Programs) 

โปรแกรมโทรจันเขามาสูเครื่องที่ใชงานโดยที่ผูใช
อาจจะไมรูตัวและจะทํางานอยูเบ้ืองหลังซึ่งทําใหเปนการ
ยากที่จะตรวจจับได โดยทั่วไปแลวโปรแกรมโทรจันจะแฝง
มากับโปรแกรมอ่ืน สาเหตุที่เราเรียกกันวา “โทรจัน” นั้น
เปนการอุปมาอุปไมยซึ่งเทียบไดกับมาโทรจันในนิยาย
ปรัมปราของกรีก มาโทรจันนี้เมื่อดูจากภายนอกแลวก็
เหมือนมาที่ทําดวยไมธรรมดาๆ ที่ถูกสงเขาไปในตัวเมือง 

แตขางในตัวมาจะแฝงไวดวยขาศึกติดเขามาดวย ซึ่งเมื่อเขาไปในตัวเมืองแลว ก็จะ
สามารถเขาไปเปดประตูเมืองใหกับฝายศัตรูเขามาได โปรแกรมโทรจันจึงทํางานเปน 
“ไสศึก” ในลักษณะเดียวกับมาโทรจันนั่นเอง โปรแกรมโทรจันอาจจะติดมากับไฟลที่
สงมาทางอีเมล มาจากการแลกเปลี่ยนโปรแกรมกันในหองสนทนา มาจากไฟลที่อยู
ใน  ฟล็อปปดิสกหรือโปรแกรมที่ก็อปปกันมา และวิธีอ่ืนๆ อีกมากมาย 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
www.bugnosis.org 
grc.com/optout.htm 
www.spychecker.com 
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โปรแกรมโทรจันแบงออกเปน 3 ชนิดหลักๆ ดังนี้ 
 โปรแกรมเขาถึงเคร่ืองคอมพิวเตอรจากทางไกล (Remote Access 

Tools – RATs) โปรแกรมประเภทนี้จะทําใหผูบุกรุกระบบจากทางไกล 
เชน โดยผานทางเครือขายเขามา สามารถเขาถึงเคร่ืองคอมพิวเตอรที่
ถูกติดตั้งโทรจันลงไป  
 ตัวจับการพิมพแปนคียบอรด (Key Loggers) โปรแกรมประเภทนี้

จะบันทึกการพิมพจากแปนคียบอรดทั้งหมดที่ปอนเขาเครื่อง แลวรวบ
รวมสงเปนไฟลใหผูบุกรุกตอไป 
 ตัวจับรหัสผาน (Password Retrievers) โปรแกรมประเภทนี้จะนํา   

สงไฟลรหัสผานในเครื่องของผูใชใหแกผูบุกรุก 
การดาวนโหลดไฟลโปรแกรมโทรจันมาแตยังไมไดส่ัง “รัน” หรือ “เอ็กซี

คิวต” ไฟลนั้น จะยังไมทําใหโปรแกรมโทรจันเริ่มตนการทํางาน ผูใชตองระมัดระวัง
ในการทํางานกับไฟลประเภทเวิรดหรือสเปรดชีตดวย ทั้งนี้เนื่องจากไฟลประเภทนี้
อาจมีมาโครที่สามารถสั่งใหเครื่องทํางานได มีไวรัส หรือโทรจันแอบแฝงมาดวย 

โปรแกรมโทรจันกับไวรัสคอมพิวเตอร (ใหดูในหัวขอไวรัส) แมไมใชเปน  
ส่ิงเดียวกัน แตโปรแกรมปองกันไวรัสหลายโปรแกรมจะสามารถตรวจจับหา
โปรแกรมโทรจันได 

คําแนะนํา 
 ติดตั้งโปรแกรมไฟรวอลลบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน 
 หมั่นปรับปรุงไฟลรูปแบบไวรัสของโปรแกรมปองกันไวรัสใหมีความ      

ทันสมัยอยูเสมอ 
 ใชโปรแกรมปองกันไวรัสตรวจสอบโปรแกรมที่กําลังจะติดตั้งและใชงาน

กอนทุกครั้ง 
 ใชโปรแกรมปองกันไวรัสตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานทั้งเคร่ือง

อยางนอยสัปดาหละหน่ึงครั้ง 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
www.cert.org 
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ไวรัส (Viruses) 

ไวรัสคอมพิวเตอรเปนคําอุปมาอุปไมยที่เทียบไดกับไวรัสทางชีวภาพ เนื่อง
จากไวรัสคอมพิวเตอรสามารถแพรกระจายจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังอีก
เครื่องหนึ่งในลักษณะที่คลายกันกับการแพรกระจายของเชื้อไวรัสทางชีวภาพจากคน
หนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง ในยุคที่ยังไมมีการใชเครือขายอินเทอรเน็ตอยางแพรหลายไวรัส

จะแพรกระจายโดยผานทางการใชงานแผน  
ฟล็อปปดิสกรวมกัน แตในปจจุบันไวรัสสามารถ
แพรกระจายไดหลายๆ ทาง เชน อีเมลโปรแกรม
ตางๆ เกม รวมทั้งโปรแกรมที่ดาวนโหลดจาก  
อินเทอรเน็ต  

ไวรัสเปนโปรแกรมชนิดหนึ่งซึ่งผลกระทบ
ของไวรัสจะขึ้นอยูกับวาโปรแกรมไวรัสนั้นไดรับการออกแบบมาโดยมีจุดมุงหมาย
อะไร ไวรัสบางตัวไดรับการออกแบบมาใหทําใหไฟลในระบบเกิดความเสียหายหรือ
ไปขัดขวางการทํางานของระบบใหไมสามารถทํางานไดตามปกติ ไวรัสทุกชนิด    
แมแตชนิดที่จัดวามีความรุนแรงนอยก็มีศักยภาพในการทําลายไฟลใหเกิดความเสีย-
หายได แตส่ิงที่ไวรัสไมสามารถทําไดคือการทําใหฮารดแวรของเครื่องคอมพิวเตอร
ไดรับความเสียหาย ดังนั้นขาวหรือขอมูลที่ไดรับที่วาไวรัสจะสามารถทําใหซีพียูของ
เครื่องละลาย ทําลายฮารดไดรฟ ทําใหจอภาพระเบิด ฯลฯ ลวนเปนขอมูลเท็จหรือ
เปนส่ิงที่เราเรียกกันวาไวรัสหลอก (hoax)  

ผูใชงานคอมพิวเตอรอาจเคยไดรับคําเตือนจากเพื่อนหรือผูรวมงานเกี่ยว-
กับเรื่องไวรัสอันตราย ซึ่งในหลายเรื่องจะเปนเรื่องของไวรัสหลอกที่ผูที่รูเทาไมถึง
การณสงตอๆ กันมา อยาสงตออีเมลไวรัสหลอกลวงเหลานี้เนื่องจากยิ่งจะทําใหอีเมล
เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมากและไปกีดขวางทางเดินของขอมูลบนเครือขาย รวมทั้งจะ   
ทําใหบรรลุวัตถุประสงคของผูที่สงไวรัสหลอกนี้ออกมาเปนคนแรก หากหมั่นปรับ-
ปรุงโปรแกรมปองกันไวรัสใหทันสมัยอยูเสมอแลว ก็ไมมีความจําเปนตองสนใจกับ 
คําเตือนประเภทนี้แตอยางใด 
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คําแนะนํา 
 ใชโปรแกรมปองกันไวรัสรุนลาสุดและใหทําการตรวจสอบไฟลในเครื่อง

อยางสม่ําเสมอ 
  ไมเปดไฟลที่มาจากแหลงที่ไมรูจักหรือไมไดคาดหมายไว ใหเปดไฟลได   

ก็ตอเมื่อสามารถตรวจสอบไดวาไฟลนั้นเปนไฟลอะไร สงมาจากใคร และมี
จุดประสงคอะไร ใหตรวจสอบทุกไฟลกอนเปดโดยไมมีขอยกเวน แม
กระทั่งไฟลแนบในอีเมลที่ระบุวามาจากเพื่อนสนิท เนื่องจากเปนไปไดวา  
ผูบุกรุกอาจบุกรุกเขาไปในเครื่องของเพ่ือนสนิทนั้นและไดอีเมลแอดเดรส
ของทานมา 
 ใหตรวจสอบขอมูลไวรัสหลอกไดจากแหลงขอมูลเพ่ิมเติม หากไมแนใจวา

อีเมลหรือขอมูลที่ไดรับนั้นเปนเรื่องจริงหรือไม 
 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
www.symantec.com 
www.mcafee.com 
www.europe.f-secure.com/news/hoax.htm (ขอมูลไวรัสหลอก) 
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แนวทางปฏิบัติ 
แนวทางปฏิบัติสําหรับการรับสงอีเมล 
 
 ใหตระหนักอยูเสมอวาขอความใดๆ ที่สงผานเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นเปน

ขอความที่สามารถมองเห็น  และอานไดโดยผูอ่ืน ดังนั้นการสงขอความที่
เปนความลับจะตองใชซอฟตแวรหรือฮารดแวรเพ่ือเขารหัสขอมูลนั้นกอน
สงออกไป 
 ไมเปล่ียนแปลงหรือแกไขขอความอีเมลดั้งเดิมที่ไดรับมาและตองการสงตอ

ไป และหากอีเมลนั้นถูกสงถึงผูรับเปนการสวนตัว ใหขออนุญาตผูสงกอนที่
จะสงตออีเมลนั้นไป 
 ไมสงอีเมลที่เปนลูกโซซึ่งเปนส่ิงที่ไมสมควรทําบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

หากไดรับอีเมลลูกโซและมีขอความขอใหสงตออีเมลนั้น ใหติดตอหรือแจง 
ผูดูแลระบบโดยทันที 
 ใชความระมัดระวังในการตอบอีเมลสําหรับบางอีเมลแอดเดรส เนื่องจาก

แอดเดรสบางแอดเดรสดูเหมือนเปนแอดเดรสสําหรับผูรับเพียงคนเดียว  
แตแทจริงแลวอาจเปนแอดเดรสรวมที่สงถึงผูรับหลายคน 
 หากอีเมลมีความยาวกวา 100 บรรทัด ใหแจงใหผูรับทราบโดยระบุไวใน

ซับเจ็กต (Subject) ของอีเมลวาขอความที่สงมาใหมีความยาวมาก  
 ในการตอบอีเมลที่เปนภาษาอังกฤษ ใหใชตัวอักษรทั้งตัวใหญและตัวเล็ก

ตามหลักภาษาอังกฤษที่ถูกตองและตามธรรมเนียมบนอินเทอรเน็ตที่ใชกัน 
ไมใชตัวอักษรตัวใหญทั้งหมดซึ่งจะถือวาเปนการตะโกน 
 ใชสัญลักษณ เชน :-) ซึ่งหมายถึงอารมณดี :-( ซึ่งหมายถึงไมมีความสุข 

หรืออ่ืนๆ ใหนอยที่สุด เนื่องจากบางแหงหรือบางวัฒนธรรมจะไมเขาใจ
ความหมายของสัญลักษณเหลานี้ 
 ใชขอความที่กระชับเขาถึงประเด็นอยางรวดเร็ว แตขอความตองไมส้ันเกิน

จนดูแลวหวน 
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 อี เมลที่ มี ข อมู ลส วน บุคคลควรได รับการเข ารหั สอย างปลอดภั ย 
(Encryption) 
 ใสชื่อหัวขอเรื่องในซับเจ็กตของอีเมลเพ่ือแสดงถึงเรื่องของอีเมลที่ตองการ

หารือหรือแจงใหทราบ  
 สงอีเมลตอบกลับส้ันๆ หากไมมีเวลาพอเพื่อใหผูสงไดรับทราบวาผูรับไดรับ

อีเมลนั้นแลวและจะตอบกลับอยางสมบูรณในภายหลัง 
 ไมสงอีเมลประเภทโฆษณาที่ผูรับไมไดรองขอใหผูสงสงมาให (การสงเมล

ในลักษณะนี้ถือเปนส่ิงที่ไมเหมาะสมและในบางประเทศถือเปนส่ิงที่ผิด
กฎหมาย) 
 ไมสงไฟลที่มีขนาดใหญซึ่งมีขนาดตั้งแต  150 กิโลไบตขึ้นไป 
 ใหพิจารณาใช “BCC” (blind carbon copy – สําเนาโดยที่ผูรับไมทราบ) ใน

การสงอีเมลถึงผูรับเปนจํานวนมาก เพ่ือไมใหรายชื่อผูรับทั้งหมดปรากฏใน
ลักษณะที่ยาวมาก 

 
แนวทางปฏิบัติสําหรับการใชงานเมลลิ่งลิสต 
 ใหศึกษาขอมูลในเมลล่ิงลิสตที่เขาไปมีสวนรวมอยางนอย 1-2 เดือนกอน  

ที่จะเริ่มตนสงขอความเขาไปในกลุมนั้น 
 ใหประพฤติตนใหเหมาะสมในการตอบหรือแสดงความคิดเห็น              

ในเมลล่ิงลิสต  
 ใชความระมัดระวังในการสงขอความใดๆ ที่อาจทําใหรูสึกเสียใจในภายหลัง

ได 
 ใชขอความที่ส้ันและตรงประเด็น 
 ไมสงขอความประเภทโฆษณาลงไปในเมลล่ิงลิสต เวนแตเมลล่ิงลิสตนั้นจะ

อนุญาตใหทําได  
 ใหตอบขอความที่ผูอ่ืนลงไวกอนหนาโดยลงอยางนอยสวนหนึ่งของขอ

ความเดิมไวดวยเพ่ือใหผูอานในเมลล่ิงลิสตสามารถเขาใจการตอบนั้นได 
 ระมัดระวังที่จะไมตอบขอความที่เปนเรื่องสวนตัวลงไปในเมลล่ิงลิสต 
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 ใหรีบสงคําขอโทษตามลงไปโดยทันที หากไมไดต้ังใจสงขอความหนึ่งที่เปน
เรื่องสวนตัวลงไปเมลล่ิงลิสต 
 สงอีเมลแสดงความรูสึกโดยสงไปใหเฉพาะบุคคลผูนั้นเปนการสวนตัว หาก

ตองการแสดงความรูสึกสวนตัวที่รุนแรงที่มีตอขอความของผูนั้น  
 ไมเขาไปเกี่ยวของกับสภาวะการถกเถียงที่ไมมีขอยุติ (flame wars) และไม

ลงขอความหรือตอบโตตอขอความที่จะเปนชนวนแหงการโตเถียงกันอยาง
ไมรูจบ  
 ไมใชตัวอักษร (Font) ที่ไมเปนมาตรฐานกับขอความที่สงไป เนื่องจากตัว

อักษรเหลานี้อาจแสดงผลออกมาไมเหมือนกันในเครื่องที่แตกตางกันและ
อาจทําใหผูรับอานตัวอักษรนั้นไดยาก 
 สงอีเมลเพ่ือขอสมัครเขาเปนสมาชิกของเมลล่ิงลิสตและยกเลิกการเปน

สมาชิกไปยังอีเมลแอดเดรสที่ระบุไว 
 ใหยกเลิกการเปนสมาชิกในเมลล่ิงลิสตหนึ่ง หากไมสามารถตรวจหรือรับ

อีเมลจากเมลล่ิงลิสตนั้นไดเปนระยะเวลานาน 
 ใหกลาวคําขอโทษถึงผูรับที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงในกรณีที่ลงขอความ

หนึ่งในหลายๆ เมลล่ิงลิสตที่มีความเกี่ยวของกัน (ซึ่งเราเรียกกันวา cross-
posting) แตขอความนั้นอาจไมเกี่ยวของโดยตรงกับบางเมลล่ิงลิสต 
 ไมบอกชื่อบัญชีผูใชหรือรหัสผานที่ใชงานกับเมลล่ิงลิสตใหผูอ่ืนทราบ 
 ใชรูปแบบวันเดือนปในรูปแบบดังนี้  “11 Feb 2002” เพ่ือหลีกเล่ียงความ

เขาใจผิดในการแสดงวันเดือนป  
 ใชคํายอไดตามความจําเปนแตไมใชมากจนเกินไปเนื่องจากจะทําใหผูอาน

เกิดความสับสนและเปนที่นารําคาญได ตัวอยางคํายอที่ใชกันบอยๆ ใน
ภาษาอังกฤษ เชน 

IMHO = in my humble/honest opinion (ตามความรูอันไมมากนัก
ของฉัน) 

FYI  = for your information (เพ่ือเปนขอมูลใหทราบ) 
BTW  = by the way (นอกจากนี้) 
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แนวทางการสรางเว็บไซตที่แสดงถึงการประกอบการที่ดี        
ตอผูบริโภค 
ทางดานขอมูลท่ัวไปขององคกร 

1.  ใหอธิบายถึงลักษณะของธุรกิจอยางชัดเจน 
2.  ใหขอมูลในเรื่องตอไปนี้ 

 ที่อยูทางกายภาพขององคกร (ที่อยูจริงทางไปรษณีย) 
 อีเมลแอดเดรสหรือหมายเลขโทรศัพทที่ผูบริโภคสามารถใชติดตอ

องคกรไดโดยตรง 

ทางดานขอมูลของผูบริโภค 
1. ระบุไวอยางชัดเจนวาตองการขอมูลอะไรบางจากผูบริโภค และจะนําขอมูล

ดังกลาวไปใชงานอยางไรและไปใชรวมกับใครบาง 
2. อธิบายมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือสรางความปลอดภัยในการทํา  

ธุรกรรมบนเว็บไซต 
3. ทําความเขาใจกฎหมายเกี่ยวกับการใชขอมูลสวนบุคคลของลูกคา          

ซึ่งมีถ่ินฐานอยูในประเทศอื่น 

ทางดานการโฆษณาและการตลาด 
1. ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสินคาและธุรกิจขององคกร  
2. ใหการรับรองตอทุกคําพูดที่ระบุไวเกี่ยวกับสินคาและบริการขององคกร  
3. ใหเปดเผยผูลงโฆษณาทั้งหมดซึ่งเปนผูใหการสนับสนุนเว็บไซตขององคกร 
4. ใหเคารพในการตัดสินใจของผูบริโภคที่เลือกที่จะไมรับโฆษณาทางอีเมล      

จากองคกร  
5. ใหใชความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อทําการโฆษณาที่เกี่ยวของกับเด็กและ    

เยาวชน 
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ทางดานการขาย 
1. ระบุไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับสินคาที่ขาย

และมีขอมูลรายละเอียดอยางเพียงพอตอ
ผูบริโภค รวมท้ังเง่ือนไขตางๆ ในการ 
ซื้อขาย 

2. ระบุคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวของในการซื้อสินคาซึ่งรวมถึงคาสง คาบรรจุ
หีบหอ และคาใชจายเพิ่มเติมอื่นๆ ดวย และระบุสกุลเงินตราที่ใชดวย 

3. ระบุขอจํากัดหรือขอหามใดๆ ที่อาจมีในการซื้อสินคา 
4. ระบุขอมูลเรื่องการประกันสินคา 
5. ระบุวันเวลาโดยประมาณที่ผูซื้อจะไดรับสินคา ระบุหมายเลขสําหรับติดตาม

สินคาและเว็บไซตของบริษัทขนสงเพ่ือใหผูซื้อสามารถติดตามสินคาได 
6. อธิบายวิธีการชําระเงินแบบตางๆ ไวอยางชัดเจน 

ทางดานการคุมครองผูบริโภค 
1. อธิบายนโยบายการคืนสินคา วิธีการสงสินคากลับ การขอยกเลิกการใช

เครดิตที่ใชไปแลวนั้น รวมท้ังการแลกเปลี่ยนสินคาใหม 
2. ระบุเง่ือนไขทั้งหมดในการคืนสินคา 
3. ใหขอมูลที่อยูติดตอขององคกรในกรณีที่ผูบริโภคตองการจะติดตอเมื่อมี

ปญหาหรือตองการรองเรียน 
4. จัดทําหลักฐานการทําธุรกรรมระหวางองคกรกับผูบริโภค ซึ่งอาจเปนขอมูล

บนเว็บไซตใหผูบริโภคบันทึกเก็บไวได หรืออาจเปนขอมูลยืนยันการทํา  
ธุรกรรมซึ่งสงไปทางอีเมล 

5. มีนโยบายกลาวไวบนเว็บอยางชัดเจนเกี่ยวกับการเก็บรักษาความลับของ
ขอมูลสวนตัวของผูบริโภค 

6. เคารพสิทธิของผูบริโภคในการที่จะเลือกหรือไมเลือกที่จะมีสวนรวมใน   
กิจกรรมตางๆ เชน การรับอีเมลขาวสาร หรือการรับอีเมลโฆษณาจากผูคา
รายอื่น 

7. ใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการไกลเกล่ียขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย 
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แนวทางปฏิบัติในการสั่งซ้ือสินคาบนเครือขายอยางปลอดภัย 
การซื้อสินคาบนอินเทอรเน็ตเปนส่ิงที่กระทําไดงายและสะดวกสบาย            

แตผูบริโภคควรมั่นใจวาสามารถทําไดอยางปลอดภัยและเชื่อถือได ใหปฏิบัติตาม
แนวทาง ดังตอไปนี้เมื่อมีความจําเปนตองซื้อสินคาบนอินเทอรเน็ต 
 ติดตอกับบริษัทที่มีความเชื่อถือไดสูง เชน อาจเปนบริษัทที่เพ่ือนแนะนํา

จากประสบการณที่เคยซื้อกับบริษัทนี้ 
 ตรวจสอบรายละเอียดของบริษัท เชน ที่อยูจริงและหมายเลขโทรศัพท  

เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถติดตอกับบริษัทไดเมื่อเกิดปญหาหรือเมื่อ
ตองการรองเรียน 
 อานและทําความเขาใจนโยบายการเก็บรักษาความลับของลูกคาของเว็บ

นั้นและการนําขอมูลสวนตัวของลูกคาไปใชงาน นโยบายนี้ตองระบุวาจะมี
การเก็บรวบรวมขอมูลอะไรบาง หากไมพบนโยบายนี้บนเว็บ ใหสงอีเมล
หรือจดหมายเพื่อสอบถามหรือขอใหทางบริษัทลงนโยบายนี้บนเว็บไซต 
หลายๆ บริษัทจะเคารพสิทธิของลูกคาวาจะยอมใหใชขอมูลสวนตัวหรือไม 
เชน การนําอีเมลแอดเดรสของลูกคาไปใชเพ่ือการตลาดหรือใหกับผูคา  
รายอื่น เปนตน 
 ตรวจสอบวาสามารถยอมรับในนโยบายการคืนสินคาและคืนเงินของบริษัท

หรือไม เนื่องจากไมใชทุกบริษัทที่จะยอมใหมีการคืนสินคาหรือคืนเงิน บาง
บริษัทจะยอมใหเปนเครดิตเพ่ือการซื้อสินคาอื่นๆ แทน บางบริษัทจะคิดคา
ธรรมเนียมการคืน สวนใหญจะไมคืนคาขนสงและคาประกันการสงสินคา 
 อานและทําความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับเง่ือนไขการรับประกันสินคา

บางประเภท เชน เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส หรือคอมพิวเตอรมือสอง 
 เขาสูระบบการขายสินคาโดยใชรหัสผานที่ยากตอการเดา (ดูหัวขอ      

รหัสผาน) ไมบอกรหัสผานของตนแกผูอ่ืน และไมเลือกใหมีการจํารหัส
ผานสําหรับเขาเว็บนั้น 
 ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของการสั่งซื้อ เชน ชนิดของสินคา ขนาด 

จํานวน รูปราง สี ที่อยูที่จะใชรับสินคา และการคิดเงิน รวมถึงราคาสินคา 
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คาบรรจุหีบหอ คาขนสง และภาษีดวย ทั้งหมดนี้ตองถูกตองกอนที่จะ    
ยืนยันการสั่งซื้อสินคานั้น 
 ตรวจสอบวาการทําธุรกรรมโดยผานทางเว็บเพจขององคกรไดรับการเสริม

ความปลอดภัยแลว (ดูหัวขอเว็บเพจที่ไดรับการเสริมความปลอดภัย) 
 เก็บใบเสร็จรับเงินไว เชน ส่ังพิมพหนาเว็บที่มีรายละเอียดของการสั่งซื้อ 

สินคานั้น (เว็บบางเว็บจะแนะนําใหลูกคาส่ังพิมพหนาเว็บนั้นและเก็บไว 
สวนบางเว็บจะสงใบเสร็จใหโดยผานทางอีเมล)  
 ใหส่ังพิมพสัญญาการเปนสมาชิกและทําความเขาใจกับวิธีการยกเลิกการ

เปนสมาชิก ในกรณีที่ ส่ังซื้อโดยการสมัครเขาเปนสมาชิกทางเว็บของ
นิตยสารหรือ ส่ิงตีพิมพอ่ืนๆ 
 ตรวจสอบวามีวิธีการติดตามวาสถานะของการสงมอบสินคาที่ ส่ังซื้อได

ดําเนินการไปถึงไหนแลว 
 

แนวทางปฏิบัติในการประมูลสินคาบนเครือขาย 
กอนที่จะเขาประมูลหรือซื้อสินคาบนอินเทอรเน็ต ใหปฏิบัติดังนี้ 
 อานใหแนใจในรายละเอียดของสินคาที่จะทําการประมูล ซึ่งรวมถึงวิธีการ

ชําระเงิน คาบรรจุหีบหอ คาขนสง การรับประกัน และนโยบายการคืน   
สินคา หากยังไมเขาใจหรือไมแนใจในส่ิงใด ใหติดตอกับผูขายโดยใชอีเมล 
ใหระมัดระวังผูขายที่ไมตอบอีเมลหรือใหคําตอบที่ไมเปนที่พอใจ 
 หาขอมูลเกี่ยวกับสินคานั้นทั้งจากแหลงขอมูลบนอินเทอรเน็ตและนอก          

อินเทอรเน็ต รวมท้ังพยายามหาราคาจริงในตลาดใหไดกอนเขาประมูล 
 ตรวจสอบรูปของสินคาที่ใหไวบนเว็บอยางละเอียดเพ่ือดูสภาพของสินคา

นั้น 
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 ตรวจสอบประวัติของผูขายในเว็บประมูลนั้น ซึ่งเว็บประมูลสวนใหญจะมี 
ขอมูลนี้อยู ใหดูวาผูขายนั้นมีความเกี่ยวของกับเว็บประมูลนั้นมาเปนระยะ
เวลานานเทาใด (ย่ิงนานจะยิ่งดี) หากผูขายนั้นเปนรายใหม ใหติดตอกับ   
ผูขายนั้นโดยตรงทางอีเมลหรือทางโทรศัพทกอนเพ่ือขอทราบขอมูล   
เกี่ยวกับผูขาย 
 ตรวจสอบนโยบายการทําธุรกิจและเงื่อนไขการขายของผูขาย 
 ตรวจสอบวันและเวลาในการสงมอบสินคาที่แนนอน 
 ตรวจสอบวาสินคาที่จะประมูลไมเปนส่ิงอันตรายหรือส่ิงผิดกฎหมาย   
 กําหนดราคาประมูลสูงสุดที่สามารถจายไดไวกอน พึงระลึกวาการเขารวม

การประมูลเทากับถูกบังคับโดยทางสัญญาหรือขอกําหนดใหจายเงินชําระ
สินคาที่ประมูลไดนั้น 
 เมื่อตองการประมูลสินคาที่มีราคาสูงหรือไมมั่นใจในการประมูลหนึ่ง ใหใช

บริการใหคําปรึกษาจากเว็บประมูลนั้น หรือสอบถามจากผูที่คุนเคยหรือ    
รูจักสินคานั้น 
 ใหบันทึกเว็บเพจทั้งหมดที่เกี่ยวของกับกระบวนการประมูลนั้น รวมทั้ง

อีเมลสําหรับติดตอกับผูขายดวย เพ่ือประโยชนในกรณีที่จําเปนตองติดตอ
กับผูขายอีกในภายหลัง 
 ระมัดระวังไมเปดเผยขอมูลสวนตัวมากเกินไปในระหวางที่ติดตอกับผูขาย 
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(ผูชํานาญการประจําฝายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ                         
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)) 
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