
สวสัดีครบัทกุท่านครบั เรากลบัมาพบกนัอีกแลว้นะครบั วนันีก้ม็ีการอบรมดีๆ นะครบั ที่จะมาแนะน าใหก้บัทกุท่าน ในส าหรบั

วนันีน้ะครบั จะเป็นเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องของ Digital Literacy นะครบั หรือการใชง้านนะครบั เครื่องมือที่เป็นอปุกรณด์ิจิทลั

ทัง้หมดนะครบั เพื่อใหก้่อใหเ้กิดประโยชนน์ะครบั ในการน าไปใชง้าน ก็ตอ้งบอกทกุท่านอยา่งนีน้ะครบัว่า Digital Literacy 

Project เนี่ยนะครบั จรงิๆ แลว้มนัก็มีหลายวงการเนาะ และก็มาหลายการน าไปใชน้ะครบั วนันีผ้มจะมาเนน้เก่ียวกบัเรื่องของ

การพฒันาทกัษะนะครบั การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลันะครบั ของขา้ราชการนะครบั บคุลากรภาครฐั หรือภาคเอกชนนะครบั เพื่อ

สามารถเอาไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ตอ้งแนะน าอย่างนีค้รบัวา่ Digital Literacy คืออะไรนะครบั จรงิๆ แลว้ทกัษะความเขา้ใจนะครบั 

และก็ใช ้Digital Literacy เนี่ยนะครบั ก็คือความหมายของมนันะครบั หมายถึงทกัษะในการน าเครื่องมือนะครบั อปุกรณแ์ละ

เทคโนโลยีดิจิทลัที่มีอยูใ่นปัจจบุนันะครบั อาทิ คอมพิวเตอรน์ะครบั โทรศพัทม์ือถือ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และส่ือ

ออนไลนม์าใชใ้นชวีิตประจ าวนัในการปฏิบตัิงานใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุนะครบั และทนัสมยั และมปีระสิทธิภาพนั่นเอง วนันี้

เนี่ยนะครบั Digital Literacy กอ็าจจะมีหวัขอ้หลกัๆ ส าคญันะครบั อย่างที่ทกุทา่นเห็นอยูต่อนนีน้ะครบั ก็คือเรื่องของการ

ส่ือสาร ท ายงัไงเราถงึจะคยุกนัรูเ้รื่องนะครบั การส่ือสารกนัในองคก์รของเราเองนะครบั การน าไปปฏิบตัิการนะครบั หรือ

ปฏิบตัิงานนั่นเองคือเราสื่อสารกนัแลว้เนี่ย เราตอ้งสามารถเอามาปฏิบตัิงานไดน้ะครบั และก็ที่ส  าคญัมีการ Collaborate นะ

ครบั หรือการท างานรว่มกนัไดด้ว้ยนะครบั คือเราส่ือสารกนัไดน้ะครบั เราปฏิบตัิงานได ้แต่เราไม่สามารถท างานรว่มกนัไดเ้นี่ย 

Project ก็จะเฟลนะครบั นัน้กระบวนการในการท างานในองคก์รนะครบั หรือระบบการท างานในองคก์รเนี่ยส าคญันะครบั มนั

ก็เลยเป็นหวัใจหลกัๆ อยู่ 4 หวัใจดงันีน้ะครบั 

คราวนีน้ะครบั Digital Literacy คืออะไรในความหมายนะครบั ประเด็นคืออยา่งนีน้ะครบั Digital Literacy เนี่ยผมกม็ีวดิีโอ

ครา่วๆ ใหด้นูิดหน่ึงนะครบั 

เมื่อ Technology Digital พฒันาอย่างไรข้ีดจ ากดั โลกจะเปล่ียนไปอย่างไร เพราะทกุวนันี ้เทคโนโลยีพฒันาอย่างกา้วกระโดด 

หลายประเทศทั่วโลกต่างใหค้วามส าคญัในการสรา้งนวตักรรม เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อพฒันาประเทศใหก้า้วไกล และรวดเรว็

ยิ่งขึน้ ไม่วา่จะเป็นเทคโนโลยีอปุกรณเ์คลื่อนที่เพื่อการเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตแบบทกุที่ทกุเวลา เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเขา้กบัทกุ

ส่ิง เทคโนโลยีการพิมพ ์3 มิติ เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์หรือเทคโนโลยีแสดงภาพแบบไรห้นา้จอ  

ภาคเกษตรในอนาคต พืน้ท่ีเพาะปลกูในชนบทจะถกูแทนดว้ยพืน้ที่เมือง ประเทศเกษตรกรรมจะรว่มกันผลิตอาหารเพื่อให้

พอเพียงกบัประชากรโลก โดยดิจทิลัจะเสรมิการเกษตรดัง้เดิมใหม้ปีระสิทธิภาพ แม่นย าขึน้ ครอบคลมุทัง้กระบวนการ

เพาะปลกู และมกีารเกษตรแนวดิ่งใจกลางเมืองที่สามารถผลิตธัญพืช ผกั ผลไม ้และเนือ้สตัวไ์ดพ้รอ้มกนั 

ภาคอตุสาหกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินคา้แบบเดียวกนัจ านวนมาก ใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายได้

มากขึน้ ขอ้มลูกลายเป็นส่ิงส าคญัที่สามารถสรา้งความไดเ้ปรียบทางธุรกจิ ดว้ยการเขา้ถึงขอ้มลูที่มีอยู่มหาศาล เพื่อช่วยในกา

รพยากรในเรื่องต่างๆ ไดอ้ย่างแมน่ย า ส่งผลต่อการตดัสินใจ หรือการก าหนดนโยบายองคก์ร รวมไปถึงนโยบายระดบัประเทศ 

และการน าขอ้มลูดิจิทลัมาสรา้งสรรค ์จะท าใหเ้กดินวตักรรมและธรุกิจใหม่ๆ  ท่ีทกุคนสามารถสรา้งไดด้ว้ยตนเอง 



คณุภาพชวีิตดีขึน้ดว้ยรูปแบบการใชช้วีิตที่เปล่ียนไป มีอปุกรณด์ิจทิลัที่อ  านวยความสะดวกอยู่รอบตวั ท าใหท้กุสิ่งเชื่อมโยงกนั

ไดม้ากขึน้ การเรียนรูส้ามารถเรียนรูไ้ดท้กุที่ ไม่ว่าจะอยู่ในพืน้ท่ีหา่งไกลหรือชายขอบ ทกุเวลาในทกุรูปแบบผ่านอปุกรณท์ี่

หลากหลาย ภาษาจะไม่เป็นอปุสรรคอีกต่อไป เราสามารถคยุกบัคนต่างชาติรูเ้รื่องโดยตา่งคนพดูภาษาตวัเอง ผ่านเครื่องแปล

อตัโนมตั ิ

สขุภาพ ทกุคนไม่จ าเป็นตอ้งไปโรงพยาบาล แมก้ระทั่งอยู่ในหมู่บา้นห่างไกลก็ไม่จ าเป็นตอ้งเขา้มาในตวัเมือง เพราะหมอจะ

ตรวจวินิจฉยัทกุอย่างไดจ้ากทางไกล เช่น การเอกซเรย ์ตรวจเลือด แพทยใ์ชหุ้่นยนตผ่์าตดัคนไขผ่้านการรกัษาทางไกล หรือที่

เรียกว่า Telemedicine 

ภาครฐั การบรกิารประชาชนเกิดความคล่องตวั สะดวกรวดเรว็ ดว้ยการเชื่อมโยงการท างานและขอ้มลูระหว่างภาครฐั เสมือน

เป็นองคก์รเดยีว ส าหรบัประเทศไทย ยงัมีโอกาสในการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชเ้พิ่มศกัยภาพไดอ้กีมาก ดงัที่ทั่วโลกก าลงั

พฒันากนัอยู่ ถึงเวลาแลว้ที่เราตอ้งเรง่ขบัเคลื่อนน าดิจิทลัมาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ เพื่อคนไทยทุกช่วงอายใุหเ้ขา้ถึง รูท้นั 

รูจ้กัใช ้และสรา้งโอกาส อย่างเทา่เทียม ท าอยา่งไร ใหเ้กิด Digital Thailand 

รฐับาลจึงไดจ้ดัท าแผนพฒันาดิจทิลั เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ท่ีจะน าประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand ที่สามารถสรา้งสรรค์

และใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดจิิทลัอย่างเตม็ศกัยภาพในทกุๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิม่ขีดความสามารถการแขง่ขนัในเวที

โลก การสรา้งโอกาสและความเทา่เทียมทางสงัคม การพฒันาศกัยภาพบคุลากรและการปฏิรูปภาครฐั ทัง้หมดนีจ้ะเกดิขึน้ได้

ดว้ยการขบัเคลื่อนผ่าน 6 ยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิิทลัประสิทธิภาพสงูใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ดิจิทลัที่

ทนัสมยัใหอ้ินเตอรเ์น็ตความเรว็สงูเขา้ถึงและพรอ้มใชท้กุบา้น และจ่ายไดใ้นราคาที่เหมาะสมกบัคา่ครองชีพ และท าใหไ้ทยเป็น

ศนูยก์ลางเชื่อมต่อ และแลกเปล่ียนขอ้มลูระหวา่งประเทศ 

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั วางรากฐานการแข่งขนัธุรกิจดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั โดยมุ่งสนบัสนนุ

กลุ่ม SME วิสาหกจิชมุชนและส่งเสรมิใหเ้กดิดิจิทลั Startup ที่ขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งสงัคมคณุภาพดว้ยเทคโนโลยีดจิิทลั คนไทยเขา้ถึงและใชป้ระโยชนจ์ากบรกิารของรฐั เป็นประชาชนที่

รูเ้ท่าทนัขอ้มลูขา่วสารและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอย่างสรา้งสรรคแ์ละรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ปรบัเปล่ียนภาครฐั สู่การเป็นรฐับาลดิจิทลั ภาครฐัมีความโปรง่ใส มีระบบบริการอจัฉรยิะที่สะดวกรวดเรว็และ

แม่นย า เชื่อมโยงการท างานเป็นหน่ึงเดยีว ใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มลูภาครฐัไดส้ะดวก และเหมาะสมเพื่อสรา้งการมีส่วนรว่ม

ของประชาชนอยา่งแทจ้รงิ 



ยทุธศาสตรท์ี่ 5 พฒันาก าลงัคนใหพ้รอ้มเขา้สู่ยคุเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั คนวยัท างานมีความรูแ้ละทกัษะในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัในการประกอบอาชีพ และบคุลากรดา้นดิจิทลั มทีกัษะความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น รว่มกนัสรา้งนวตักรรม

อาชีพใหม่และธุรกจิใหม่ ท่ีสามารถท างานไดท้ั่วโลก  

ยทุธศาสตรท์ี่ 6 สรา้งความเชื่อมั่นในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั สรา้งความเชื่อมั่นในการส่ือสารและการท าธุรกรรมออนไลนอ์ย่าง

เต็มรูปแบบ ดว้ยการพฒันากฎหมายและกฎระเบียบท่ีททนัสมยั และมาตรฐานขอ้มลูที่เป็นสากล สรา้งความมั่นคงปลอดภยัใน

เศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั 

Digital Thailand จะเขา้มาชว่ยยกระดบัประเทศ ยกระดบัคณุภาพชีวติคนไทยทกุคน ใหเ้ทา่เทยีม มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 

คราวนีค้รบั Digital Literacy คอือะไรนะครบั Digital Literacy เนี่ยก็ตอ้งบอกว่ามนัคือทกัษะที่ครอบคลมุความสามารถ 4 

มิตินะครบั คือหมายความว่า หมายโดยรวมนะครบั คือถา้สมมติเรามีทกัษะแบบนีอ้ยู่นะครบั สามารถที่จะเรียกว่าเป็นการ

ครอบคลมุของเรื่องของ Digital Literacy ไดน้ะครบั 1 เลยนะครบั คือการใช ้การน าไปใชน้ะครบั เราสามารถใชง้านไดเ้ต็ม

ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นอปุกรณใ์ดกต็ามนะครบั อนันีส่ิ้งส าคญั 2 เลยคือเขา้ใจนะครบั เขา้ใจว่าส่ิงที่เราน าไปใชเ้นี่ย ท าเพื่อ

อะไร ใชเ้พื่อก่อใหเ้กิดอะไรบา้ง ใชเ้พื่อชว่ยหรือน าเสนออะไรยงัไงไดบ้า้งนะครบั และก็ที่ส  าคญัคือการสรา้งหรือ Creativity นะ

ครบั คือมีการออกแบบหรือ Motivate ในการสรา้ง การใชง้านนะครบั ส่ิงที่เราน าไปใชห้รือเขา้ใจเน่ียใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุนะ

ครบั และสดุทา้ยคือการเขา้ถงึนะครบั เทคโนโลยีก็ตอ้งบอกวา่วนันีเ้ราคงปฏิเสธไม่ไดเ้นาะ ว่าการใชง้านเทคโนโลยีเนี่ยมี

บทบาทส าคญัในชีวติประจ าวนัเรามากขึน้นะครบั ไม่วา่จะเป็นเรือ่งของการคา้ขายนะครบั ไม่วา่จะเป็นเรื่องของการท างาน 

การ Approve นะครบั หรือว่าการอนมุตัเิอกสารตา่งๆ นะครบั 

1 คราวนีน้ะครบั ส่ิงหน่ึงที่ Digital Literacy เนี่ยนะครบั มีบทบาทในปัจจบุนันีก้ค็ือวา่เป็นเหมือนโครงสรา้ง หรือองคป์ระกอบ

นะครบั หรือบรบิทต่างๆ ในการก าหนดนะครบั วา่เราควรมีทกัษะอะไรบา้งถึงจะเขา้สู่ในเรื่องของ Digital Literacy นะครบั 

อย่างที่ผมบอกไปแลว้นะครบั Digital Literacy เนี่ยมนัคือการใชง้านอปุกรณเ์ทคโนโลยีหรืออิเล็กทรอนิกสไ์ม่ว่าจะเป็น 

Computer Tablet Smartphone นะครบั เพื่อใหก้่อประโยชนส์งูสดุในการท างานนั่นเองนะครบั ทีนีน้ะครบั Digital 

Literacy เนี่ยครอบคลมุนะครบั และก็มีทกัษะความเขา้ใจในเรื่องของการใชเ้ทคโนโลยีทัง้หมดเนี่ยนะครบั 9 ดา้น จากส่ิงที่ทกุ

ท่านเห็นนะครบั ดา้นแรกเลยคือการใชง้านของคอมพวิเตอรน์ะครบั หมายรวมถึงการใชง้านอปุกรณอ์ะไรก็ตามนะครบั ที่เป็น

ระบบคอมพิวเตอรไ์ม่วา่จะเป็นในโรงงานอตุสาหกรรม เครื่องกล เครื่องจกัรตา่งๆ ท่ีควบคมุดว้ยคอมพิวเตอรเ์หมือนกนันะครบั 

อนันี่ 2 นะครบั ก็คือการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตนะครบั เราจะสามารถใชง้านอินเตอรเ์น็ตอย่างไรนะครบั ใหป้ลอดภยั เราจะ

สามารถใชง้านอินเตอรเ์นต็อยา่งไรนะครบั ใหส้ามารถบรรลเุปา้หมายของเรานะครบั โดยที่ไม่มกีารเขา้ถงึขอ้มลูโดยที่เราไม่

อนญุาตนะครบั วนันีห้ลายๆ คนเขา้ใชง้านอินเตอรเ์น็ตกนัทกุวนัเลยนะครบั ทกุวนัเลย แต่วา่เราลืมไปว่าการเขา้ใชง้าน

อินเตอรเ์น็ตเนี่ยมนัมีทัง้ผลดี และผลเสียนะครบั เพราะนัน้วนันีเ้ราจ าเป็นตอ้งป้องกนันะครบั ดว้ยอปุกรณห์รือว่าเครื่องมือหรือ

การใชง้านท่ีถกูตอ้งดว้ยนะครบั เพราะฉะนัน้มนัก็เลยมาถึงหวัขอ้ที่บอกว่าการใชง้านเพื่อความมั่นคงปลอดภยันะครบั ของผูใ้ช้



นั่นเองนะครบั หลายคนคุน้เคยตอ่การส่ง Link กนัไปใน... ขออนญุาตนะครบั ใน Smartphone อย่างนีน้ะครบั คือเราก็ตอ้ง

เขา้ใจดว้ยว่า Link บาง Link เนี่ยไม่มีที่มาที่ไปนะครบั และก็ถา้เกิดสมมตเิราไปคลิกเผลอพลัง้พลาดคลิกไปเนี่ยนะครบั มนั

อาจท าใหม้ีผูไ้ม่หวงัดีนะครบั สามารถเขา้มาในระบบเครื่องของเราไดน้ะครบั เพราะนัน้เดี๋ยววนันีผ้มจะแนะน าใหว้่าเราควรท า

แบบไหนนะครบั ใชง้านอย่างไรใหเ้ต็มประสิทธิภาพ และกม็ีความปลอดภยันะครบั มั่นคงของเครื่องมือเรานะครบั ส่วนอีก

อนัหนึ่งที่อยากจะแนะน าก็คือวา่ การใชง้านโปรแกรมน าเสนอผลงานนะครบั อนันีเ้นี่ยกต็อ้งบอกวา่จรงิๆ แลว้มนัคือการ 

Presentation นะครบั ในบทกอ่นๆ เนี่ยเราไดท้ าการอดัเรื่องของการใชง้าน PowerPoint นะครบั การน าเสนอผลงาน ทิป

และเทคนิคตา่งๆ ใหน้ะครบั และก็อีกอนัหนึ่งคือการใชง้านโปรแกรมประมวลค านะครบั อันนีห้ลายคนอาจจะสงสยั จรงิๆ มนั

คือการใชง้านเรื่องของการท างานเอกสารนั่นเองนะครบั ก็คือ Microsoft Word นั่นเองนะครบั ใครที่มีเรียนมาบทก่อนๆ หนา้

นีแ้ลว้เนี่ยนะครบั ก็สามารถใชง้าน Microsoft Word ในการสรา้งเอกสาร การจดัรูปหนา้นะครบั อนันีก้็ถือวา่เป็น 1 ในทกัษะ

ของการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัทัง้ 9 ดา้นดว้ยนะครบั 

2 อีกอนัหนึง่ก็คือการใชโ้ปรแกรมตารางค านวณนะครบั หรือโปรแกรม Excel นั่นเอง ในการท าบญัชี การคา้การขาย ในการ 

Predict หรือการคาดการณข์อ้มลูต่างๆ นะครบั เพราะนัน้ 3 ตวันีน้ะครบั 3 ตวัออฟฟิศเนี่ยนะครบั หลกัๆ เลยที่เราเคยใชเ้นี่ย 

เป็นเครื่องมือนะครบั และกเ็ป็นทกัษะที่จ าเป็นมากในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็น Digital Literacy ทัง้ 9 ดา้นนะครบั เพราะนัน้

เนี่ยเราก็เลยไดท้ าเรื่องของวิดีโอไวใ้ห ้อีกหนึง่ดา้นนะครบั ที่จ  าเป็นอย่างยิ่งนะครบั ในการท างาน หรือว่าการใชท้กัษะของ

เทคโนโลยีทัง้ 9 ดา้น ก็คือการท างานรว่มกนัแบบออนไลนน์ะครบั เราคงปฏิเสธไม่ไดแ้ลว้ว่าวนันีน้ะครบั เรายงัคง Stand-

alone หรือว่าใชง้านท่ีออฟฟิศเหมือนเดิมไม่ได ้เชา้มาขบัรถมาที่ท  างานและก็มาตอกบตัรเขา้ท างาน และก็ท างานกนัไป เป็น 

On the table แบบนีไ้ม่ไดแ้ลว้นะครบั เราคาดการณไ์ม่ไดว้า่ในอนาคตเนี่ยจะมีเรื่องของ Crisis หรือว่าโรคระบาดอะไรอยู่อีก

ไหมครบั เพราะตอนนีท้กุทา่นสงัเกตเห็นว่าพอเรามเีรื่องของ Corona Virus นะครบั หรือ Covid-19 เนี่ย เมื่อตน้ปีที่ผ่านมานะ

ครบั หลายหน่วยงาน หลายบรษิทั หลายองคก์รเนี่ย กใ็หพ้นกังานท างานท่ี Work from home นะครบั ก็คือท างานท่ีบา้น แต่

อย่าลืมนะครบั การท างานท่ีบา้นเนี่ยเราไม่ไดท้  างานคนเดียว เราคงยงัตอ้งท างานกบัเพื่อนฝงู ท างานกบัลกูคา้นะครบั ท างาน

กบั Vendor หรือวา่ท างานกบัหน่วยงานของเราเองนะครบั เพราะนัน้เราจ าเป็นตอ้งมเีครื่องมือในการท างานออนไลนน์ะครบั 

Microsoft เองกม็ีตวัที่เป็น Microsoft 365 ซึง่ใชเ้ป็น Microsoft Teams นะครบั ที่ทกุท่านก็อาจจะคุน้เคยนะครบั เรา

สามารถที่จะแชรไ์ฟลน์ะครบั แชรเ์อกสาร ท า Video Conference ไดเ้หมือนอยา่งที่ผมเคยชอบพดูนะครบั ทกุสิ่งครบจบใน 

App เดียวนะครบั อีกอนัหนึ่งนะครบั เราก็คงปฏิเสธไม่ไดว้า่หลงัจากที่เราท างาน ใชง้านพืน้ฐานเป็น Foundation ปกตแิลว้

เรียบรอ้ยเนี่ย ก็ยงัมีโปรแกรมในการสรา้งส่ือดจิิทลัต่างๆ นะครบั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแตง่รูปภาพ การท า Animation 

การท าการต์นู หรือวดิีโอนะครบั การท า Infographic ต่างๆ เนี่ยนะครบั หรือแมแ้ต่การตดัต่อนะครบั เราก็ยงัคงตอ้งมีความมี

ทกัษะในการใชง้านโปรแกรมสื่อดิจิทลัเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยนะครบั สดุทา้ยคือการใชส่ื้อดิจิทลันะครบั เพื่อความปลอดภยั

นั่นเอง หลายคนวนันีน้ะครบั อาจจะเขา้ใจว่าส่ิงบางส่ิงบางอย่างที่เราเคยแชรก์นัอยู่ เคยใชก้นัอยู่เนี่ย มนัถกูหรือมนัผิด เดี๋ยว

วนันีผ้มจะมาแนะน าใหด้ดูว้ยนะครบั อา้งอิงพระราชบญัญตัิของตวัพระราชบญัญัติคอมพิวเตอรน์ะครบั ที่เป็น พรบ ฉบบัใหม่

นะครบั ว่าวนันีน้ะครบั เราเองเนี่ย พลัง้พลาดเผลอไหม ท าแบบนีแ้ลว้มีโอกาสผิดพลาดไหมนะครบั จรงิๆ แลว้มีบทปรบัดว้ยนะ



ครบั บทปรบั บทลงโทษค่อนขา้งสาหสัพอสมควรนะครบั เดี๋ยววนันีเ้ราจะไดม้ารูก้นันะครบั เพราะฉะนัน้วนันีน้ะครบั ทกัษะ

ความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยีนะครบั ดิจิทลัทัง้หมด 9 ดา้นเนี่ย ที่เราเรียกรวมเป็น Digital Literacy เนี่ยนะครบั ผมจะแบ่ง

อย่างนีค้รบั 1 เลยนะครบั คือเรื่องของดา้นการใชง้านคอมพวิเตอร ์การใชง้านคอมพวิเตอรน์ะครบั หลายคนกค็ุน้เคยต่อการใช้

งานคอมพิวเตอรม์าพอสมควรนะครบั ปิดเปิดไดน้ะครบั เดี๋ยวนีโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรค์่อนขา้งมีหลากหลายนะครบั มีทัง้แบบ

ติดตัง้ลงไปบนเครื่องนะครบั ที่เป็น Stand-alone หรือใชบ้น Cloud นะครบั Cloud ก็คือจะเป็นลกัษณะของ Subscription 

นะครบั ก็คือจา่ยคา่ใชเ้ป็นรายปีหรือรายเดือนผ่าน Cloud แตก่ารใชร้ะบบแบบนีน้ะครบั ทัง้หมดเลยเนี่ย มนักต็อ้งขึน้อยู่กบั

ความปลอดภยัในการใชง้านดว้ย เพราะถงึแมเ้ราจะ Login นะครบั ดว้ย Account ตวัเอง เราก็จ าเป็นท่ีจะตอ้งป้องกนัและ

รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ยนะครบั เพราะฉะนัน้วนันีก้ฎหมายนะครบั ที่เราเรยีกว่า PDPA นะครบั ก็คือ Personal 

Data Protection Act เนี่ยในประเทศไทยเนี่ย เริ่มประกาศใชแ้ลว้นะครบั ก็คือการเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลนะครบั ใหก้บัภาครฐั 

ภาคเอกชนอะไรก็ตามเนี่ยนะครบั จ าเป็นตอ้งมคีวามป้องกนัขอ้มลูนะครบั อย่างถกูตอ้ง และก็สามารถที่จะ Recheck ไดว้่า

เราสามารถป้องกนัขอ้มลูไดอ้ย่างเตม็ที่และเตม็ประสิทธิภาพนะครบั 

อีกดา้นหนึง่นะครบั มนัเป็นดา้นที่ 2 นะครบั ก็คือการใชง้านอินเตอรเ์น็ตนั่นเองนะครบั อย่างวนันีห้ลายท่านใชง้านอินเตอรเ์น็ต 

เขา้ใชง้านผ่าน Web Browser นะครบั การเขา้ใชง้านผ่าน Web Browser เนี่ยมนัมีหลายแบบนะครบั แต่จรงิๆ แลว้หลาย

คนอาจจะไม่คุน้เคยนะครบั การเขา้ใชง้านอินเตอรเ์น็ตสามารถเขา้ในโหมดที่เราเรียกว่าไม่ระบตุวัตนได ้คือการเขา้ใชงานเนี่ย

วนันีเ้ราโอนเงินทางออนไลนน์ะครบั ไม่ว่าจะเป็นบนคอมพวิเตอรก์็ดีนะครบั เป็นลกัษณะของเว็บนะครบั หรือว่าเป็น 

Smartphone นะครบั กเ็ราควรจะป้องกนักนันิดหนึ่งนะครบั ว่าเราควรจะเขา้ใชง้านเป็นแบบไหน เงินเรายงัคงเป็นเงินเรานะ

ครบั ไม่ใช่เป็นเงินของคนอื่นนะ หลายคนอาจจะไมคุ่น้เคยนะครบั เดี๋ยววนันีผ้มจะมาแนะน าใหด้นูะครบั ว่าการใชง้าน

อินเตอรเ์น็ตนะครบั อย่างถกูตอ้งเนี่ยควรท าเป็นแบบไหนนะครบั และควรจะใชง้านแบบนี ้และก็ไม่ควรใชง้านแบบไหนนะครบั 

เดี๋ยวในเนือ้หาถดัๆ ไปเนี่ยเราจะแนะน าใหด้นูะครบั ถดัมานะครบั เป็นดา้นท่ี 3 การใชง้านเพื่อความมั่นคงและปลอดภยั ผมขอ

อนญุาตอยา่งนีน้ะครบั ประเด็นคือวนันีใ้นเรื่องของการโจรกรรมขอ้มลูทางอินเตอรเ์นต็เนี่ยนะครบั หรือการโจรกรรมขอ้มลูใน

การใชง้านทางดา้นของคอมพิวเตอรเ์นี่ยมมีากมายหลายอย่าง คนดี คนเกง่ และคนไม่ดีเนี่ย อาจจะเรียนหนงัสือเล่มเดียวกนั

นะครบั แต่จรงิๆ แลว้ทัง้หมดทัง้มวลเนี่ยครบั มนัปลอดภยันะครบัถา้เราไม่อนญุาต หมายความวา่ถา้วนันีเ้ราไม่ไปคลิก Link 

ในส่ิงที่เราเชื่อถือไม่ได ้หรือไม่รูว้า่มาจากไหนนะครบั ถา้เราไม่ไปคลิกอนญุาต เราไม่ไปใชง้านนะครบั มนัก็สามารถที่จะป้องกนั

และก็ก าหนดสิทธ์ิไดน้ะครบั 

คราวนีเ้ราจะมาลองดกูนันะครบั ว่าในส่วน ???? เนี่ยเราควรใชเ้ป็นแบบไหน ส าหรบัดา้นท่ี 4 นะครบั อย่างที่ผมบอกไปแลว้ก็

คือการใชง้านนะครบั โปรแกรมประมวลค า คือการใชง้านดว้ย Microsoft Office นั่นเอง หรือ Microsoft Word อย่างที่ทกุ

ท่านคุน้เคย การท างานดว้ย Microsoft Word นะครบั เราท างานเป็นแบบไหน เช่น เราสามารถที่จะพิมพเ์อกสาร ก าหนด

หมายเลขหนา้นะครบั ก าหนดรูปแบบของหนา้ได ้อนันีส้ามารถไปดใูนวดิีโอก่อนๆ หนา้นีไ้ดน้ะครบั เพื่อฝึกทกัษะนะครบั เพื่อ

ฝึกประโยชนใ์นการใชง้าน ในการท างาน ไมว่่าจะเป็นหน่วยงานของรฐั หน่วยงานของบรษิัทเอกชนนะครบั หรือว่าเพื่อเพิ่มพนู

ทกัษะนะครบั ใหก้บัความสามารถของเราเองนะครบั ส่วนดา้นท่ี 5 นะครบั ก็คือเรื่องของการใชง้านโปรแกรมค านวณนั่นเองนะ



ครบั ก็คือเป็น Microsoft Excel นะครบั ก็คือทกุทา่นสามารถท าเรื่องของบญัชี ทกุท่านสามารถท าเรื่องของการวิเคราะห์

ขอ้มลูนะครบั ทกุท่านสามารถท าเรื่องของรายรบัรายจ่ายใหท้กุอย่างไดน้ะครบั ในองคก์รนะครบั ส่วนดา้นท่ี 6 เองนะครบั อนันี้

ก็คงหนีไม่พน้นะครบั ในเรื่องของการท างานท่ีผ่านๆ มานะครบั เก่ียวกบัเรื่องของการ Presentation การน าเสนอนะครบั 

Success Story เลย ถา้วนันีเ้ราท างาน เรามขีอ้มลูทกุอยา่งแลว้เรียบรอ้ย แต่เราไม่สามารถน าเสนอใหก้บัทกุคนเขา้ใจได ้หรือ

เราไม่สามารถที่จะน าเสนอใหก้บัองคก์รหรือผูบ้รหิารตดัสินใจไดเ้นี่ย ผมถือวา่เฟลนะครบั เพราะฉะนัน้ในเรื่องของการฝึก

ปฏิบตัินะครบั ในเรื่องของการสรา้งความสามารถหรือวา่ Skill นั่นเองนะครบั ใหก้บัตวัตนนะครบั ใหก้บัตวัเราเนี่ย ในการ

น าเสนอใหก้บัผูอ้ื่นสามารถเขา้ใจในทกุสิ่งทกุอยา่งที่เราเขา้ใจไดเ้นี่ย หรือว่าเป็นเรื่องของการ Success Story นะครบั อนันีก้็

เราไดท้ าเนือ้หาวิดีโอไวใ้หแ้ลว้นะครบั ทกุท่านก็สามารถที่จะไปติดตามรบัชมในบทก่อนหนา้ๆ นีไ้ดน้ะครบั 

ในดา้นท่ี 7 ครบั เรื่องของการใชง้านโปรแกรมสื่อสารดิจิทลันะครบั อนันีก้็คือการสรา้งส่ือนั่นเองนะครบั ก็คือเป็นเรื่องของการ

ท า Animation การท าเรื่องของ Ad ต่างๆ นะครบั หรือการท าเรื่องของรูปภาพ รูปโฉมโนมพรรณในเรื่องของส่ือ Media นะ

ครบั ก็มีหลายโปรแกรมมากนะครบั ที่เดี๋ยวนีม้ใีหเ้ราเลือกใชง้่ายๆ นะครบั เดี๋ยววนันีผ้มจะมาแนะน าเอาบางโปรแกรม บางเว็บ 

Application ที่ทกุทา่นสามารถน าไปใชไ้ดน้ะครบั การสรา้งเป็นลกัษณะของ e-book นะครบั การท าเรื่องของ QR Code 

ต่างๆ พวกนีน้ะครบั หลายคนอาจจะไม่คุน้เคยต่อการท าเรื่องของ Electronic Book หรือ e-book นะครบั เดี๋ยววนันีผ้มมี

ตวัอยา่งใหด้ดูว้ยว่าเราสามารถคลิกไม่ก่ีคลิกนะครบั เราสามารถไดต้วัที่เป็น e-book มาใชง้านไดใ้นองคก์รนะครบั สามารถ

แชรเ์อกสารใหก้บัทัง้หน่วยงานไดน้ะครบั ใหก้บัประชาชนโดยทั่วไป หรือผูส้นใจก็ไดด้ว้ยเหมือนกนันะครบั 

ส่วนดา้นท่ี 8 นะครบั ผมกราบเรยีนไปแลว้ว่าวนันีเ้นี่ยเราคงตอ้งเตรียมตวัรบัมือนะครบั เก่ียวกบัเรือ่งของการท างานออนไลน์

นะครบั คือเราจะมาท างานแบบ Stand-alone เฉยๆ ไม่ไดแ้ลว้นะครบั วนันีเ้ราตอ้งปรบัเปล่ียนนะครบั เปล่ียนชา้เรา

เสียเปรียบ ใคร Change ก่อนหรือ Transformation ก่อนเนี่ยไดเ้ปรียบนะครบั วนันีเ้ทคโนโลยีกา้วหนา้ไปเยอะมากนะครบั 

เรามาถงึในยคุที่เป็น 5G 6G แลว้นะครบั แต่สิ่งหนึง่ถา้เกดิเรายงัคงมาท างานกนัเหมือนเดิมนะครบั เชา้มาขบัรถมาท างานท่ี

ท างาน และก็เย็นกลบับา้นเนี่ย เราอยู่บนถนนเยอะมากนะครบั อย่างที่ท  างานของผมเองเนี่ยนะครบั เราไม่มีงานส าคญันี่อย่า

เขา้ออฟฟิศนะครบั เปลืองนะครบั เราสามารถท าที่ไหนก็ไดน้ะครบั สามารถที่จะ Access Anywhere นะครบั Anytime ได ้

แต่จรงิๆ แลว้เราก็ตอ้งแบ่งเรื่อง Work Life Balance นะครบั หรือว่าเรื่องของการท างานกบัชีวิตปัจจบุนัดว้ยนะครบั 

เพราะฉะนัน้ในการดา้นท่ี 8 นี่คือเราตอ้งมีทกัษะในเรื่องของการท างานรว่มกนันะครบั แบบออนไลนน์ะครบั หรือ Offline ที่เรา

คุน้เคยอยู่แลว้ และก็สามารถปรบัเปล่ียนไปเป็นแบบออนไลนไ์ดน้ะครบั เอกสารบางเอกสารสามารถเซ็นตผ่์านออนไลน์ก็ไดน้ะ

ครบั อนันีก้็ถือวา่เป็นทกัษะอยา่งหน่ึงนะครบั หลายคนอาจจะใชร้ะบบ UC นะครบั Unified Communication ในการ 

Conference กนันะครบั เดี๋ยวนีก้็มีหลายโปรแกรมนะครบั ในการท าเรื่องของการประชมุออนไลนน์ะครบั 

ดา้นสดุทา้ย คือดา้นท่ี 9 นะครบั การใชง้านทัง้หมดทัง้มวลของดิจทิลัเนี่ยนะครบั เพื่อความปลอดภยัมั่นคงนะครบั เราคง

ปฏิเสธไม่ไดว้่าวนันีน้ะครบั เราใชเ้รื่องของ Mobile Device หรือ Smartphone เนี่ยค่อนขา้งเยอะนะครบั อปุกรณบ์างอย่าง

เนี่ยนะครบั เป็นอปุกรณท์ี่เราค่อนขา้งคุน้เคย โอนเงินเดี๋ยวนีผ่้าน Mobile Banking นะครบั เขา้ Check-in ขึน้รถไฟฟ้านะ



ครบั จ่ายสตางค ์สงัซือ้ของนะครบั สั่งซือ้ Shopping Online นะครบั พวกนีม้นัมเีรื่องของ Wallet หรือเงินของเรามาเก่ียวขอ้ง 

เพราะฉะนัน้เราควรใชง้านอย่างไรนะครบั ใหป้ลอดภยัและเตม็ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ เดี๋ยววนันีผ้มมีตวัอย่างใหด้ดูว้ยนะ

ครบั เพื่อใหเ้ป็นแนวทางหรือ Guide ไอเดียว่าทกุท่าน คือจรงิๆ แลว้ตอ้งบอกว่าไม่จ าเป็นตอ้งตามอย่างที่ผมบอกก็ไดน้ะครบั 

แต่วา่เราควรรกัษาสิทธ์ิของเรานะครบั เพ่ือความปลอดภยัมั่นคงแน่นอนนะครบั เพราะฉะนัน้วนันีค้รบั เดี๋ยวท าไมเราตอ้ง

พฒันาทกัษะความเขา้ใจการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัดว้ยนะครบั หลายคนก็ถามในใจวา่กใ็ชเ้ป็นอยู่แลว้ ท าไมตอ้งรูด้ว้ย ท าไมตอ้ง

เรียนดว้ยนะครบั ทัง้หมดทัง้มวลไม่ผิดนะครบั แต่วา่ขึน้อยู่กบัว่าส่ิงที่เราอาจจะเผลอพลัง้พลาดนั่นเองนะครบั 

วนันีค้รบั ก็ตอ้งบอกวา่ Digital Literacy เนี่ยปัจจบุนันะครบั โลกมีการเปล่ียนไปอย่างรวดเรว็นะครบั อย่างที่ผมบอกนะครบั 

ผมแบ่งโลกออกเป็น 3 ยคุแลว้กนันะครบั ยคุแรกเนี่ยเราเรียกวา่ยคุ Analog นะครบั ก็คือสมยัก่อนเนี่ยครบั เราอาจจะมเีรื่อง

ของ Pager นะครบั หรือมีเรื่องของตวัที่เป็น Dial Phone นะครบั โทรศพัทห์มนุๆ ธรรมดานะครบั ยคุนัน้ก็จะเป็น Analog การ

ส่ือสารกนัก็ยงัไมค่่อยสะดวกรวดเรว็มากนอ้ยขนาดนีน้ะครบั ถดัมาก็คือเป็นยคุเรื่องของตวัที่เป็นดจิิทลันะครบั ก็คือการส่ือสาร

ทกุอย่างเนี่ย ใชร้ะบบดจิิทลัเขา้มาเก่ียวขอ้งนะครบั การติดต่อสื่อสารกนั การส่งภาพและเสียง สมยัก่อนเนี่ยเรายงัคงคยุกนัเป็น

ลกัษณะของ Text อยู่นะครบั การส่งขอ้มลูต่างๆ ก็ยงัคงเป็น SMS นะครบั เป็น Short Message อยู่ แต่เดี๋ยวนีเ้ราสามารถ

ส่งไปทัง้ภาพและเสียงไดน้ะครบั ท า Video Conference ได ้ท าใหย้คุนะครบั หรือวา่ท าใหโ้ลกเราเนี่ยแคบลง ใครที่มีลกูมี

หลานอยู่ต่างประเทศ ใครที่ลกูหลานเรียนอยูต่่างประเทศก็สามารถคยุกนัไดท้กุวนันะครบั ผ่านเรื่องของ Facetime กด็ี Video 

Conference ก็ดีนะครบั อีกยคุหนึ่งนะครบั ยคุที่ตอนนีม้ามากแลว้นะครบั ใกลต้วัเราดว้ย เราเรียกว่ายคุ Robotic กค็ือเป็น

ยคุที่ควบคมุดว้ยอปุกรณ ์Hi-Tech Technology หรือหุ่นยนตน์ั่นเองนะครบั ไม่วา่จะเป็น Industry ไหนก็ตามเนี่ยครบั เรื่อง

ของยานยนต ์กใ็ชหุ้่นยนตน์ะครบั ในการประกอบหรือสรา้งนะครบั รถยนตห์รือแมแ้ตเ่รื่องของ IOT เขา้มาเก่ียวขอ้ง Internet 

of things นะครบั เราไปชอ้ปป้ิงซือ้สินคา้ตา่งๆ เนี่ย ก็มกีารคิดวเิคราะหน์ะครบั การแนะน า Suggest ว่าเราควรซือ้อะไรนะ

ครบั เพราะฉะนัน้วนันีเ้ราไม่ไดห้า่งไกลกบัเทคโนโลยีเลยนะครบั เพราะฉะนัน้ทัง้ 3 ยคุเนี่ยนะครบั มนัเขา้มามีบทบาทกบัเรานะ

ครบั ตามยคุตามสมยั 

คราวนีข้า้ราชการเองก็ดี บคุลากรเองกด็ี หรือพนกังานเอกชนเองก็ดี เราตอ้งปรบัตวักนันิดหนึง่นะครบั คืออย่างไรบา้งนะครบั 1 

เลยนะครบั เนี่ยครบั ปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลง บางคนวนันีไ้ม่มกีารปรบัตวันะครบั ไม่มีการยอมรบักบัเทคโนโลยีใหม่ๆ เนี่ย

เรากจ็ะตอ้งกลืนนะครบั ไปกบัเทคโนโลยีที่ลา้สมยันะครบั เพราะนัน้วนันีผ้มก็เชื่อวา่หลายคนเริ่มอยู่ในเทรนดห์รืออยู่ในยคุที่มี

การปรบัตวัในการใชง้านนะครบั เพราะฉะนัน้น่ีคือสิ่งที่เป็นแกนหลกัของเราเลยนะครบั ว่าเราจ าเป็นตอ้งมีการปรบัตัวต่อการ

เปล่ียนแปลงนะครบั และก็ที่ส  าคญัคือป้องกนัไมใ่หเ้กิดนะครบั ลกัษณะของ Culture Shock นะครบั หรือว่าการเปล่ียนผ่าน

เทคโนโลยีนั่นเอง เช่นเราเคยใชเ้ทคโนโลยีมาก่อน เมื่อก่อนนีน้ะครบั เราเคยดทูีวกีนัยงัไงก็ยงัดแูบบนัน้นะครบั แต่เดี๋ยวนีม้นัมี

เรื่องของตวั Streaming on demand นะครบั เราสามารถนั่งด ูNetflix ไดแ้ลว้นะครบั หรือแมแ้ต่วนันีค้นเท่าคนแก่ คณุแม่

ผมเองนะครบั ก็อยู่ในยคุชว่งปรบัเปล่ียน หรือเปล่ียนผ่านนั่นเองนะครบั ก็คือชว่งที่เป็น Culture Shock เหมือนกนั คือ

เมื่อก่อนเคยใชแ้บบนี ้วนันีม้ามีอกีแบบหน่ึง เขาก็สามารถปรบัตวันะครบั ไม่เคยเล่น Line ก็ไดม้ีโอกาสใช ้Line นะครบั 

เมื่อก่อนนีต้อ้งโทรคยุกบัเพื่อนฝงูอย่างเดยีว แตเ่ดี๋ยวนีโ้ทรคยุกนัเป็นกลุ่มไดเ้ลยนะครบั อนันีก้ค็ือการปรบัตวันะครบั 



เพราะฉะนัน้กเ็ขา้อยู่ในสงัคมยคุใหม่นั่นเองนะครบั และก็ป้องกนัความเส่ียงนะครบั จากการใชเ้ทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมดว้ย 

คือบางคนเนี่ยนะครบั ใชเ้ทคโนโลยีเนี่ย โดยการเขา้ท่องเว็บ เว็บพวกนีม้ีทัง้เว็บท่ีปลอดภยั และเวบ็ท่ีไม่ปลอดภยันะครบั มีทัง้ 

Spam มีทัง้ Virus มีทัง้ Social Engineer นะครบั มีทัง้เรื่องของ Pitching ต่างๆ เราควรจะรูท้ี่มาที่ไปว่าเราควรจะป้องกนัเป็น

แบบไหนนะครบั และที่ส  าคญัทัง้หมดทัง้มวลเนี่ยนะครบั มนักเ็ลยมีหลายอาชีพ หรือหลายเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ในยคุนีด้ว้ย

เหมือนกนั คือนี่ครบั การโจรกรรมขอ้มลูนะครบั ก็คือการ Pitching หรือการ Social Engineer นั่นเอง คือการ ???? ขอ้มลู 

การไดม้าซึง่ขอ้มลูเอาไปใชเ้พื่อประโยชนอ์ย่างอื่นนะครบั การโจมตีทางไซเบอรน์ะครบั เมื่อไม่นานมานีก้ม็ีข่าวนะครบั ที่มี

โรงพยาบาลนะครบั ถกูเรียกคา่เสียหายนะครบั หรือวา่ถกูเรียกคา่อื่นๆ  อีกเรื่องหนึง่นะครบั ก็คือการศนูยเ์สียความเป็นส่วนตวั 

ก็ตอ้งปฏิเสธไม่ไดน้ะครบั ว่าวนันีถ้า้เกิดเราใชเ้รื่องของโซเชยีลตา่งๆ เนี่ย เราก็ตอ้งใหข้อ้มลูนะครบั วนันีใ้ครที่เล่นเรื่องของ

โซเชียลตา่งๆ เนี่ย เขากจ็ะมีบรบิทบอกก่อนเลยว่าถา้เกิด You จะใชโ้ซเชียลนีน้ะ You ตอ้งอนญุาตใหเ้ราเขา้ถงึขอ้มลูที่เป็น

รูปภาพ ไมโครโฟนต่างๆ นะครบั เพราะฉะนัน้วนันีเ้ราคงศนูยเ์สียตวัตนนะครบั หรือวา่การศนูยเ์สียความเป็นส่วนตวัของเรา

ออกไปนะครบั เคยมีไหมครบั เราก าลงัคยุกบัเพื่อนอยูใ่นเรื่องบางเรื่อง อยู่ๆ  สกัแปปหน่ึงบน Feed โซเชียลของเราเนี่ย มเีรื่องที่

เราคยุกบัเพื่อนขึน้มาเต็มเลย ทัง้ๆ ท่ีเราไม่เคยไปแชท ไม่เคยไปพิมพบ์อกโซเชียลดว้ยนะ วา่เราอยากไดข้อ้มลูแบบนีน้ะครบั 

เพราะฉะนัน้วนันีค้รบั มนัมีเรื่องของหลายชอ่งทางที่เก็บขอ้มลูเรานะครบั แมแ้ต่การท่ีเราพดูกนัเอง Voice ต่างๆ เนี่ยนะครบั ก็

จะมีหลายค่าย หลาย Party ที่คอยเก็บขอ้มลูพวกนีน้ะครบั เอาไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นการ Predict หรือการคาดการณต์่างๆ 

นะครบั และที่ส  าคญันะครบั คือวนันีท้ัง้หมดทัง้มวล พอมนัเริ่มมเีรื่องของการโจรกรรมขอ้มลู มีการโจมตีทางไซเบอรน์ะครบั 

การศนูยเ์สียความเป็นส่วนตวัแลว้เนี่ย ความปลอดภยัในชีวติและทรพัยสิ์นเนี่ย อนันีส้  าคญันะครบั เราอาจจะเคยไดย้ินข่าว

บางขา่วออกมาว่ามีการถกูแฮกขอ้มลู มีการถกูแฮกเงินจากบญัชนีะครบั 

อย่างที่ผมกราบเรียนทกุท่านไปแลว้นะครบั ถา้เราไม่อนญุาต ใครก็เขา้เครื่องเราไม่ได ้เพราะฉะนัน้วนันีค้รบั ส่ิงส าคญัที่สดุคือ 

ไม่คลิก ไม่กดนะครบั ไม่ดลิูงก ์หรือขอ้มลูที่เราไม่ทราบแหล่งที่มานะครบั แต่วนันีห้ลายคนก็ไม่คุน้เคยนะครบั คือบางคนก็อยู่

ในกลุ่มที่เป็นโซเชยีลนะครบั หรือว่าในตวั Community Social ตา่งๆ เนี่ยครบั ขออนญุาตเอ่ยนามเนาะ อยูใ่น Line อย่างเนี่ย

ครบั เพื่อนส่งขอ้มลูมา รีบดกู่อนโดนลบ ก็คลิกเขา้ไปนะครบั พวกนีม้นัสามารถที่จะท าเรื่องของการหลอกลวงนะครบั หรือ 

Pitching ไดน้ะครบั เพราะฉะนัน้วนันีก้็อยากจะฝากไวน้ะครบั ถา้ไม่ชวัร ์ไม่มั่นใจ ไม่แน่นอนแหล่งขอ้มลูที่มา ไม่จ าเป็นอยา่

คลิก อย่าเปิดนะครบั โอเคครบั เพราะฉะนัน้วนันีค้รบั ส่ิงที่เราจะมาดกูนัเพิ่มเติมก็คือว่านอกจากในส่ิงที่ยคุของทกัษะ ความ

เขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยีแลว้ เป็นทกัษะพืน้ฐานนะครบั ก็คือ Digital Literacy แลว้เนี่ย การท างานรว่มกบัผูอ้ื่นในลกัษณะ

ที่เราเรียกวา่ท านอ้ยไดม้ากนะครบั หรือ Work less but get more impact เนี่ยนะครบั กค็ือท านอ้ยไดม้าก เดี๋ยวนีค้ือเรา

ควรท างานไม่ไดเ้ยอะมาก แต่วา่เราสามารถได ้Values หรือว่าได ้Benefit เพิ่มเติมขึน้มานะครบั และก็จะชว่ยใหห้น่วยงานนะ

ครบั ส่วนราชการก็ดี บรษิัทเอกชนก็ดี มี Values Co-Creation เพิ่มเติมมากขึน้ ความคุม้คา่นะครบั Economies of Scale 

เนี่ยเพิม่สงูขึน้นะครบั เพื่อใหก้ารกา้วไปสู่ในเรื่องของตวัที่เป็นเทคโนโลยีหรือประเทศที่เป็น...ประเทศไทย 4.0 นะครบั หรือว่า 

Smart City เพิ่มมากขึน้นะครบั ก็หวงัว่านะครบั เดี๋ยววนัเราคงจะไดม้ีบทเรียนนะครบั ส าคญัๆ ใหท้กุท่านไดเ้ห็นภาพกนันะ

ครบั 



ถดัมาประโยชนข์อง Digital Literacy นะครบั หลงัจากที่ทกุทา่นไดท้ราบเรื่องของที่มาที่ไปของ Digital Literacy แลว้ 

ประโยชนข์องการพฒันานะครบั Digital Literacy มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ใครไดป้ระโยชน ์ใครเสียประโยชนบ์า้งนะครบั ผม

ขออนญุาตแบง่เป็นอยา่งนีน้ะครบั ส าหรบัขา้ราชการกด็ีนะครบั ส าหรบันะครบั ประโยชนข์องขา้ราชการก็ดี บรษิัทเอกชน 

บคุลากร พนกังาน นายหา้งรา้นต่างๆ ก็ดีนะครบั 1 เลยคือท างานไดร้วดเรว็นะครบั ลดขอ้ผิดพลาด และมีความมั่นใจในการ

ท างานเพิ่มมากขึน้ สมมตวินันีผ้มเป็นผูป้ระกอบการนะครบั ผมจา้งพนกังานเขา้มาท างานนะครบั 2 คน พนกังานคนแรก

ท างานไดเ้รว็ ถกูตอ้ง แม่นย านะครบั อีกคนหนึ่งท างานชา้มากนะครบั แต่ก็ถกูตอ้ง แม่นย าเหมือนกนั ถา้เป็นผม ผมควรจา้งคน

แรก เพราะอะไร ค่า ROI นะครบั Return of investment ของคนแรกสงูมาก เพราะอะไร ใชเ้วลานอ้ยนะครบั และก็ไดผ้ล

งาน Success Story เท่ากบัคนที่ 2 แต่คนท่ี 2 เนี่ยท างานเสียเวลานะครบั ก็คือใชเ้วลานานเกินไปนะครบั ธุรกิจวนันีม้นัเป็น

เรื่องของตวัที่เป็น Data of War นะครบั การสูก้นัดว้ยเรื่องของขอ้มลู เพราะฉะนัน้การท างานใหร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แม่นย าเนี่ย

เป็นส่ิงส าคญันะครบั และที่ส  าคญัคือมีความภาคภมูใิจในผลงานที่สรา้งสรรคไ์ดเ้อง ในบางองคก์รครบัวนันี ้เปิดโอกาสใหก้บั

พนกังาน บคุลากรหรือขา้ราชการเนี่ยนะครบั มีการคิด วิเคราะห ์หรือการสรา้งกระบวนการในการท างานแบบใหม่ขึน้มานะ

ครบั เคยจ าเป็นตอ้งมาท ากนัแบบเดิมๆ วนลปูกนัไป ส่งแฟ้มเอกสารใหผู้บ้รหิารเซ็น เดี๋ยวนีเ้ราอาจจะท าเรื่องของระบบ ท าเป็น 

QR Code นะครบั ส่งไปใหผู้บ้รหิารดไูดเ้ลย การประชมุแบบ Paperless แบบไมม่ีกระดาษนะครบั แบบนีก้็ช่วยไดเ้หมือนกนั 

สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในท่ีท างานนะครบั ไดอ้ย่างมีประสิทธ์ิภาพเพ่ิมมากขึน้ บางท่านเน่ีย สงัเกตเห็นว่า พอเราเรียนรู ้

เรื่องของ Digital Literacy นะครบั หรือการใชง้าน ทกัษะพืน้ฐานในการใชง้านเทคโนโลยีแลว้เนี่ยนะครบั เราสามารถเอาไป

แกปั้ญหานะครบั ในการท างานได ้ลด ละ เลิก นะครบั กบัส่ิงบางส่ิงบางอย่างที่ท  างานซ า้ซอ้น วนลปูอย่างนีไ้ดน้ะครบั และที่

ส  าคญัคือสามารถระบทุางเลือกและตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากขึน้นะครบั เพราะฉะนัน้ถา้เกิดเรา

เริ่มมี Skill มีทกัษะในการใช ้Digital Literacy เราก็จะเริ่มเหมือนมีของนะครบั เหมือนมีของในตวัเองเนี่ย เราสามารถที่จะเอา

ไปใชป้ระยกุตน์ะครบั หรือว่าเอาไปใชใ้นการตดัสินใจว่าเอกสารแบบนีเ้ราควรท าแบบนีด้กีวา่ไหม เอกสารแบบนีม้นัจ าเป็นตอ้ง

แกไ้ขเป็นประจ านะครบั เราท าเป็นลกัษณะของอเิล็กทรอนิกสด์กีวา่ไหมครบั อนันีก้็เป็นตวัอยา่งครา่วๆ นะครบั ใหเ้ห็นภาพ 

สามารถบรหิารจดัการนะครบั งานและเวลาไดด้ีมากขึน้ และชว่ยสรา้งสมดลุในชีวติในการท างานใหเ้ตม็ประสทธิภาพเพิ่มมาก

ขึน้นะครบั อย่างวนันีถ้า้เราเห็นภาพนะครบั อย่างรถตดิเนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ไดน้ะครบั แต่ถา้วนัไหนเนี่ยครบั เรามาท างานมีฝน

ตกดว้ยเนี่ยนะครบั และเป็นวนัท่ีหยดุยาวมาเนี่ย รถจะยิง่ตดิมากนะครบั จะดีกว่าไหมถา้วนันีง้านเราไม่ไดเ้ยอะมาก เรา

สามารถ Work from home ได ้ท างานจากที่บา้นได ้Success เท่ากนั ไดผ้ลงานเทา่กนันะครบั อนันีก้็เป็นอีกหน่ึงตวัอย่างนะ

ครบั และก็ที่ส  าคญัคือมีเครื่องมอืนะครบั ในการเรียนรูแ้ละกใ็ชง้านใหอ้ยา่งเหมาะสมนะครบั วนันีก้็หลายท่านอาจจะเห็นภาพ

ว่าในเรื่องของการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัต่างๆ เนี่ยนะครบั เรามเีครื่องมืออยู่เยอะมากนะครบั เราไมจ่ าเป็นตอ้งมานั่งเขียนเองก็ได้

นะครบั เราสามารถสรา้ง... อย่างไหนบทต่อๆ ไปเนี่ยเราสามารถสรา้ง Application นะครบั เราไมจ่ าเป็นตอ้งเขียน Code 

อะไรเลยนะครบั Low Code More Power เราสามารถ Drag and Drop และก็ท าเป็นเรื่องของการท าเอกสาร ท าเรื่องของ 

Application ใน Smartphone หรือบนเว็บตา่งๆ ไดอ้ย่างงา่ยดายเพิ่มมากขึน้นะครบั 



ถดัมาครบั ในเรื่องของส าหรบัหน่วยงานบา้งล่ะ บรษิัทของเราบา้งล่ะ มนัช่วยใหม้ีผลยงัไงบา้ง ส าหรบัการเรียนรูเ้รื่องของ 

Digital Literacy นะครบั หน่วยงานเนี่ยนะครบั ไดร้บัการยอมรบันะครบั หน่วยงานไดร้บัการยอมรบัว่ามคีวามทนัสมยั องคก์ร

บรษิัทเอกชนนะครบั ก็ไดร้บัการยอมรบัดว้ยวา่องคก์รเรามีความทนัสมยั สงัเกตนะครบั เอาอย่างง่ายๆ ระบบขาด ลา มาสาย

เนี่ยครบั เดี๋ยวนีบ้างองคก์ร บางหน่วยงานกใ็ชเ้ป็นระดบัอิเล็กทรอนิกสถ์กูไหมครบั ใครจะขาด ใครจะลา ใครจะมา ใครจะสาย

เนี่ย สามารถที่จะเขียนใบลาผ่านตวัที่เป็นเว็บ Interactive ไดเ้ลยหรือ Smartphone ก็ได ้ใหผู้บ้รหิารเซ็นและก็อนมุตัิไดเ้ลย 

แต่ยงัมีหน่วยงานบางที่ยงัตอ้งเซน็กระดาษกนัอยู่นะครบั เพราะฉะนัน้เนี่ย มนักด็ไูม่ค่อยทนัสมยั เราใช ้Paper เยอะเกินไปนะ

ครบั และที่ส  าคญัคือถา้เกิดสมมติหน่วยงานเราเริม่มีการปรบัเปล่ียนในการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาใชเ้นี่ย จะเป็นท่ียอมรบันะครบั 

และก็ดงึดดูนะครบั คนรุน่ใหม่ที่มีศกัยภาพสงูเนี่ยมาท างานกบัเราในองคก์รไดด้ว้ยนะครบั และที่ส  าคญัคือหน่วยงานไดร้บั

ความเชื่อมั่นนะครบั และไวว้างใจจากประชาชนกด็ี หรือคู่คา้ก็ดีนะครบั ในการมารบับรกิารกบัเราเพิ่มมากขึน้ ผมไปบาง

หน่วยงานนะครบั บาง Partner เนี่ย ผมเดินเขา้ไปเนี่ย เขามีระบบตวัที่เป็น Face Detector นะครบั จดจ าใบหนา้ครัง้แรก พอ

ผมไปอีกทีหนึ่งเนี่ยครบั เขาก็ขึน้ป้ายมาเลยนะครบั สวสัดีคณุคนนัน้คณุคนนีน้ะครบั หรือแมแ้ต่บรษิัทกาแฟชื่อดงันะครบั เดี๋ยว

นีเ้นี่ยนะครบั มี 400 กว่าสาขาในประเทศไทยเนี่ยนะครบั ผมไปที่รา้นกาแฟสาขาไหนก็ตาม พอผมไปยืนเขาก็ใชเ้ป็นระดบัตวัที่

เป็นแท็บเล็ตนะครบั และเขากจ็ะเห็นหนา้เรา เขาก็จะรูท้นัทีว่าเราเคยทานอะไร เคยดื่มเครื่องดื่มอะไร เราชื่ออะไร มนัก็จะขึน้

ใหก้บับารสิตา้เลย และก็บง่บอกทกัทายสวสัดีไดน้ะครบั อนันีก้็จะเป็นลกัษณะของ Service Mind หรือ Mindset อีกแบบ

หน่ึงนะครบั เพิ่มมลูค่าในการท างานนะครบั ในการท าใหอ้งคก์รเรารูส้กึว่ามีความ Friendly กบัลกูคา้ และเขา้ถงึลกูคา้ ใส่ใจ

นั่นเองนะครบั 

ถดัมานะครบั คนในองคก์รสามารถใชศ้กัยภาพในการท างานใหม้มีลูค่าสงูเพิ่มมากขึน้นะครบั ก็คือ High Value Job มากขึน้

นั่นเองนะครบั ถดัมากระบวนการท างานและการส่ือสารขององคก์ร กระชบัขึน้นะครบั คล่องตวัมากขึน้ ไม่จ าเป็นตอ้งมานั่ง

ประชมุกนัอยูใ่นหอ้งประชมุเสมอไป รถติดขนาดไหนก็ดี แผ่นดินไหว ไฟไหม ้น า้ท่วม เราก็ตอ้งมาประชมุกนัท่ีท างานเนี่ย มนัไม่

โอเคนะครบั วนันีเ้นี่ยจรงิๆ แลว้มนัควรท่ีจะเปล่ียนไดแ้ลว้นะครบั เราสามารถที่จะมี ???? ที่ตอบโจทยน์ะครบั ขึน้อยู่กบับรบิท

ว่าผูบ้รหิารสนใจน าไปใชไ้หม เทา่นัน้เองนะครบั 

และสดุทา้ยนะครบั หน่วยงานสามารถประหยดัทรพัยากรนะครบั งบประมาณก าลงัคนนะครบั ในการด าเนินงานไดม้ากขึน้นะ

ครบั บางองคก์รเนี่ยนะครบั เอาระบบเรื่องของ IOT ไป Control เรื่องของ Smart Building นะครบั ประหยดัไฟ ประหยดัแอร์

นะครบั ใช ้Motion Sensor ในการอยูใ่นหอ้งประชมุอยา่งเนี่ยนะครบั มีคนอยู่ก่ีคน แอรค์วรปรบัเท่าไหรน่ะครบั วนันีส้งัเกต

นะครบั หน่วยงานบางหน่วยงานถูก Force ถกูบอกมาแลว้ว่าควรเปิดแอร ์25 องศา 26 องศา ผมบอกโกหก มนัไม่ถกูตอ้งนะ

ครบั เพราะอะไร เพราะเปิดแอร ์25-26 องศา แต่ทกุคนยงัใส่สทูผกูไทดม์านั่งท างานกนัอยู่เลย ก็รอ้นตบัแตกนะครบั เพราะนัน้

ส่ิงที่ดีที่สดุคือใชป้รมิาณคน ความรอ้นของคนเนี่ยนะครบั ใชใ้นการวิเคราะหแ์ละเปิดใหเ้ขาตดัสินใจเองแบบ Ai เลยนะครบั 

Artificial Intelligence แอรค์วรเปิดอณุหภมูิเทา่ไหร ่รา่งกายถงึจะสบาย ถา้คนอยู่ 10 คน แอรค์วรเปิดอณุหภมูิลดเท่านี ้คน

อยู่ 5 คน แอรค์วรใชอ้ณุหภมูิเทา่นีน้ะครบั ไม่มีคนอยูใ่นหอ้งแอรค์วรตดั หรืออยูใ่นระบบที่เป็น Sleep Mode อย่างเนี่ยนะครบั 

อนันีน้ะครบั มีหลายที่เริ่มเอาไปใช ้เริ่มพฒันา เริ่มมกีารปรบัเปล่ียนและเปล่ียนแปลง ค่าไฟจากเดมินะครบั ก็จะลดลงนะครบั 



เพราะฉะนัน้วนันีน้ะครบั ขึน้อยู่กบัว่าเทคโนโลยีมีพรอ้มแลว้ แตค่นในองคก์รสามารถที่จะไปพรอ้มกบัเทคโนโลยีไดไ้หมนะครับ 

เพราะฉะนัน้การปรบัเปล่ียน การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงส าคญัที่สดุนะครบั อย่าอยูใ่นลกัษณะที่เราเรยีกวา่ Culture Shock นะ

ครบั หรือกลวัการเปล่ียนแปลงนั่นเองนะครบั 

วนันีค้รบั แนวทางการส่งเสรมินะครบั และสนบัสนนุการพฒันาทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีิจิทลันะครบั มีหลายสว่น

หรือหลายหน่วยงานนะครบั มนัคืออะไรบา้ง คืออย่างนีค้รบั อนันีผ้ม Deep ลงมานดิหนึ่งนะครบั ส าหรบัการบรหิารจดัการ

ภาครฐันะครบั กบัการใหบ้รกิารของภาครฐัก็แลว้กนั คือถา้เกดิภาครฐัเนี่ยนะครบั ไดเ้อาเทคโนโลยี Digital Literacy ไปใชน้ะ

ครบั มีการจดัการบรกิารของภาครฐัไดด้ียิ่งขึน้ จะชว่ยใหค้วามขอ้งตวัในการปฏิบตัิราชการนะครบั หรือการท างานเนี่ยดเีพิ่ม

มากขึน้ การสรา้งงานท่ีมีมลูคา่สงูนะครบั ประชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารไดง้่ายนะครบั บรษิัทบางบรษิัทก็ดีนะครบั วนันีต้ิดต่อ

อะไรยากมาก ตอ้ง Call Center อย่างเดยีว อนันีป้ระชาชนหรือเราเองเนี่ย ผูใ้ชบ้รกิารไมค่่อยโอเคนะครบั เพราะฉะนัน้ถา้เรา

แนะน าเรื่องของ Digital Literacy ไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร มนักจ็ะช่วยเพิม่ค่านะครบั ใหก้บัองคก์รนัน้ๆ หรือบรษิัทนัน้ๆ อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ คราวนีก้ารใหบ้รกิารของภาครฐันะครบั คือถา้เกิดเราน า Digital Literacy ไปใชน้ะครบั ความคุม้คา่ในการ

ใชท้รพัยากรมเีพิ่มมากขึน้ สะดวกรวดเรว็นะครบั และกต็รงต่อความตอ้งการของคนที่ไปใชบ้รกิารนั่นเองนะครบั เพราะฉะนัน้ก็

อนันีค้ือสิ่งที่ตอ้งปรบัเปล่ียนนะครบั เพราะนัน้เรามีแนวทางอย่างนีค้รบั Digital Literacy นะครบั คือวนันีน้ะครบั ท ามาเป็น

ลกัษณะของการตรวจติดตามนะครบั การประเมินคณุคา่นะครบั อนัดบัแรกเลยเราตอ้งเขา้ใจเรื่องของ Digital Literacy ก่อน 

ก็คือสรา้งการรบัรูน้ะครบั การกระตุน้ใหบ้คุลากรนะครบั ขา้ราชการหรือพนกังานใหเ้กิดความสนใจในการพฒันาทกัษะและ

ความเขา้ใจ และใชเ้ทคโนโลยีดิจทิลัได ้หลายองคก์รเนี่ยนะครบั พอเริ่มจดัอบรม จัดเทรนน่ิง สมมนาใหก้บัลกูคา้นะครบั หรือ

บคุลากรในองคก์รก็ดี ทกุคนบอกใชเ้ป็นแลว้ ใชไ้ดแ้ลว้นะครบั อนันีถื้อว่าเราไปกีดกัน้นะครบั การพฒันาศกัยภาพและ

ความสามารถ เหมือนขบัรถนะครบั เราทกุคนขบัรถได ้ขบัรถเป็นกบัขบัรถเกง่ตา่งกนัเนาะ 

ถดัมานะครบั เราควรเพิ่มโอกาสแลว้เนาะ เราควรก าหนดให ้Digital Literacy เนี่ยเป็นนโยบายของหน่วยงานนะครบั องคก์ร

หรือบรษิัทนั่นเอง เดี๋ยวนีน้ะครบั ไปบางบรษิัทเนี่ยนะครบั เขากจ็ะมีค าถามเลยวา่คณุใชช้ดุปฏิบตัิการ Office ไดไ้หม Word 

Excel PowerPoint ไดไ้หม บางคนบอกท าไดน้ะครบั ท าไดใ้นส่ิงที่เขาท า กบัส่ิงที่องคก์รท าอยู่ หรือบรษิัทท าอยู่ ยกตวัอย่าง

นะครบั เด็กรุน่ใหม่จบมหาวิทยาลยันะครบั มหาวิทยาลยัไมเ่คยสอนพวก Pivot Table ไม่เคยสอนเรื่องของ Data Mining in 

Query บรษิัทขา้งนอกเนี่ยนะครบั ใชพ้วกนีเ้ป็นเสน้เลือดใหญ่ พอสมมติวา่ผมเป็นบรษิัท เป็นผูป้ระกอบการ ผมรบัคนเขา้มา

ท างาน ถามว่านอ้งท าไดไ้หม คณุท าไดไ้หม ไดค้รบั แต่พอเวลาท าจรงิๆ มนัไม่ไดเ้นี่ย มนัก็คือเฟล อย่าลืมนะครบั บรษิัท 

องคก์ร หา้งรา้น จา่ยตงัคจ์า้งในการท่ีมาท างาน ถา้เกดิตอบโจทยไ์ม่ได ้เขาก็คงไม่นา่จะเอาไว ้วนันีเ้ราไม่ไดจ้า่ยตงัคเ์พื่อไป

เรียนเนาะ เพราะฉะนัน้เราควรจะตอ้งมกีารพฒันา Up-Skill/Re-Skill ดตูวัเองนดิหนึ่งนะครบั เพราะฉะนัน้ในบางองคก์รควร

ก าหนดนะครบั เป้าหมายใหช้ดัเจนโดยการใช ้Digital Literacy ทกัษะความสามารถในการใชเ้รื่องของดจิิทลั 9 ดา้น เป็น

มาตรฐานเลยนะครบั เป็น Standard Drive ในองคก์รเลยนะครบั 



สรา้งบรรยากาศในการท างานแบบดิจิทลันะครบั คือตรงนีผ้มก็อยากใหไ้อเดียไวว้่าบางคนเนี่ยนะครบั องคก์รอยากไดเ้ป็น

ลกัษณะของเป็น Smart Organization Smart Company แตใ่นการท างานจรงิทกุอย่างยงัคงตอ้งมาเซ็นหนงัสือกนัอยู่นะ

ครบั เวียนโดยการเซ็นหนงัสือเขา้แฟ้ม มีหนา้หอ้งเสนองาน อย่างนีม้นัไม่โอเคนะครบั ประชมุกนัทีเนี่ยนะครบั ปริน้เอกสารมา

เป็นแฟ้มๆ เป็นเล่มๆ เลยเพื่อใชใ้นการประชมุนะครบั เพราะฉะนัน้วนันีเ้ราตอ้งปรบัเปล่ียนนะครบั เปล่ียนพืน้ท่ีการท างาน ท า

เรื่องของ  Maker Space ใหก้บัพนกังานบา้งนะครบั ไมใ่ช่ท างานมาเชา้ก็นั่งกนัอยู่แต่ในคอกอยา่งเดียวนะครบั มีกองเอกสาร

โตๆ สงูๆ ท่วมหวันะครบั 1 คือไมส่รา้ง Pollution หรือบรรยากาศในการท างานใหด้ีขึน้นะครบั เพราะฉะนัน้วนันีน้ะครบั เรา

ควรปรบัเปล่ียนเรื่องของพฤติกรรมในการท างานในองคก์รดว้ยนะครบั 

ถดัมาพฒันาบคุลากรของเรานะครบั ใหม้ีทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั วนันีน้ะครบัเรามีการฝึกทกัษะอยู่เยอะ

มาก แตค่นในองคก์รเราเนี่ยไม่พรอ้มนะครบั หรือไม่สามารถที่จะปลดปีกตวัเองนะครบั ที่จะรบัในการใชง้านเทคโนโลยีดจิิทลั

ใหม่ๆ ได ้ก็ยงัคงใชเ้หมือนเดิมนะครบั เพราะฉะนัน้เนี่ยวนันีเ้ราอตุส่าหท์ าเรื่องของการใชง้านนะครบั ชดุปฏิบตัิการ Office นะ

ครบั หรือว่าแมแ้ต่เรื่องของการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงลกึนะครบั ในการคิดวเิคราะห ์เราควรเปล่ียนตวัเองนิดหนึ่งนะครบัว่า ดวูา่

วนันีข้า้งนอกเขาใชก้นัแบบไหน เราควรใชแ้บบไหนนะครบั และที่ส  าคญัคือหลงัจากที่มีการฝึกปฏิบตัิและสรา้งความเขา้ใจให้

บคุลากรในที่ท  างานแลว้เนี่ย ควรติดตามผลดว้ยนะครบั วา่บคุลากรของเราเนี่ยใช่ไดจ้รงิไหม ท าไดห้รือเปล่า จรงิๆ แลว้เนี่ยท า

เรื่องของตวั Skill Test กย็งัไดน้ะครบั มีการใหแ้รงจงูใจ โปรโมทการ... ใครท า Test ผ่านนะครบั จากมาตรฐานเท่านีน้ะครบั 

เราควรมีให ้Gift ใหข้องขวญัใหร้างวลันิดหน่ึง ใครไม่ผ่านเนี่ยควรท ายงัไงนะครบั เหมือนอย่างมีหลายองคก์รเนี่ยครบั ถา้พงุ

ใหญ่ๆ อย่างนีเ้นี่ยครบั ก็จะมีระยะเวลาในการลดพงุให ้เห็นไหมครบั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพราะฉะนัน้ก็อนันีก้็

ขึน้อยู่กบัหน่วยงานและองคก์รนะครบั ในการท่ีจะท าเรื่องของ Mindset ต่างๆ ของคนในองคก์รนะครบั 

ประมวลผลนะครบั การพฒันาภาพรวมดว้ยนะครบั ฝึกปฏิบตัิอบรมกนัไปแลว้ เทรนกนัไปแลว้ ใชก้นัไปแลว้เนี่ย แตม่นัไม่มีผล

อะไรกบัองคก์รท่ีไดผ้ลเรว็ขึน้ ขอ้มลูถูกตอ้งขึน้ ยงัคงใชเ้วลาเท่าเดมิ อนันีถื้อว่าเฟลนะครบั เพราะฉะนัน้องคก์ร จ าเป็นตอ้งมี

หน่วยงาน หรือมีคณะท างานนะครบั ที่คอยวดัประเมินเกณฑพ์วกนีด้ว้ยนะครบั 

เอาล่ะครบั อีกขอหน่ึงนะครบั ที่เราจ าเป็นตอ้งมาวางมาตรฐานกนัก็คือรายงานนะครบั ผลการน าทกัษะความเขา้ใจและการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัเนี่ยนะครบั มาเผยแพรใ่นหน่วยงานของตวัเองดว้ย คือวนันีน้ะครบั วิธีการท่ีจะดทีี่สดุนะครบั ในการท่ีจะฝึก

ปฏิบตัิใหก้บับคุลากรของเราในบรษิัทนะครบั ในหน่วยงานราชการก็ดีเนี่ย คือพอเราจดัการอบรม ฝึกปฏิบตัิไปแลว้เนี่ย เราควร

เพิ่มทกัษะใหเ้ขาโดยการน าเสนอ หรือเพิ่มทกัษะดว้ยการใหเ้ขาเป็น Coaching นะครบั สอนคนอ่ืนไดด้ว้ย อยา่งนีถื้อวา่ 

Success นะครบั  

เพราะฉะนัน้วนันีค้รบั การใชง้าน Digital Literacy นะครบั ก็อย่างที่ผมบอกไปแลว้นะครบั มีทกัษะทัง้หมด 9 ดา้น การใชง้าน

คอมพิวเตอร ์การใชง้านอินเตอรเ์น็ตนะครบั การใชง้านเพื่อความปลอดภยั การใชง้านโปรแกรมประมวลค านะครบั Microsoft 

Word การใชง้านโปรแกรม Presentation น าสนอ ก็คือ PowerPoint การใชง้านเก่ียวกบัเรื่องของโปรแกรมในการท า

ค านวณนะครบั อนันีก้็เป็นเรื่องที่ดี เอาล่ะครบั เดี๋ยวผมจะแนะน าเก่ียวกบัเรื่องของการใชง้านใหด้นูะครบั วนันีน้ะครบั ส่ิงหน่ึงที่



อยากใหด้คูืออะไรนะครบั Digital Literacy นะครบั การสรา้งการรบัรูน้ะครบั ก็คืออย่างเมื่อกีน้ีท้ี่ผมบอกไปแลว้นะครบั และก็

ที่ส  าคญัคือก าหนดเป็นนโยบายของส่วนกลางเลยนะครบั ก็คือในองคก์รเรานะครบั วา่ควรจะมีทกัษะ ฝึกสอบ Test กนับ่อยๆ 

นะครบั และที่ส  าคญันะครบั สรา้งบรรยากาศในการท างานนะครบั ใหรู้ส้กึว่าเป็น Relax เป็นดจิิทลัเพิ่มมากขึน้นะครบั ถา้

เป็นไปได ้หมดยคุกบัการเขา้มาถงึตอ้งเซ็นการเขา้ท างานนะครบั ใชเ้รื่องของ Batch ในการเขา้องคก์ร เขา้ออฟฟิศบา้งก็ไดน้ะ

ครบั และก็ที่ส  าคญันะครบั พฒันาบคุลากรในสงักดัใหม้ีความเขา้ใจนะครบั และกก็ารใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัโดยมีการด าเนินการ

ก็คือสรา้งการมีส่วนรว่มนะครบั และก็ใชเ้ทคโนโลยีโดยการใชท้ัง้ของส่วนตวั และก็ของเพื่อนฝงูในองคก์รนะครบั สรา้งแรงจงูใจ

ใหเ้ราสามารถน าเทคโนโลยีมาใหเ้พื่อตอบโจทยใ์นการท างานนะครบั และก็ก าหนดเป็นขอ้บงัคบัเลยก็ไดน้ะครบั หรือก าหนด

เป็นนโยบาย ส่งเอกสาร ขาด ลา มาสาย ลองสง่ดว้ย E-mail นะครบั หรือว่าส่งดว้ยการ Approval จากระบบนะครบั ไม่วา่จะ

เป็น Smartphone นะครบั หรือว่าจากตวัระบบอื่นๆ ก็ไดน้ะครบั อนันีเ้ราก็ลองปรบัเปล่ียนเนาะ ลองปรบัเปล่ียนดนูะครบั 

และที่ส  าคญัพฒันาบคุลากรของเรานะครบั ในสงักดันะครบั ใหม้ทีกัษะในการใชง้านเทคโนโลยีดิจทิลันะครบั อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพเนาะ โดยมกีารด าเนินการนะครบั ก็คือว่าสรา้งแผนการพฒันาทกัษะไดเ้ลย กค็ือใหเ้ขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั

ของขา้ราชการ บคุลากร บรษิัทเอกชนก็ดีนะครบั โดยจ าแนกบคุลาคนออกเป็นกลุ่มนะครบั ใครที่มีความเชี่ยวชาญมากนะครบั 

เป็นกลุ่ม A ใครมีความเชี่ยวชาญนอ้ยนะครบั หรือปานกลางเป็นกลุ่ม B และก็ใครมีความเชี่ยวชาญนอ้ย หลงัจากนัน้น าทัง้ 3 

กลุ่มเนี่ยครบั มามกิซก์นันะครบั คือคนที่มีความเชี่ยวชาญนอ้ย อาจจะมีประสบการณใ์นการท างานสงู คนท่ีมีความเชี่ยวชาญ

ในการใชเ้ทคโนโลยีมาก อาจจะมีประสบการณใ์นการท างานต ่า เพราะนัน้เอาคนทัง้ 3 กลุ่มเนี่ย มารวมกนันะครบั ก็จะมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนันะครบั อนันีค้ือการ Practices หรือการเทรนการโคช้คนอย่างดีที่สดุ อย่าแบง่เป็นคนมี

เชี่ยวชาญมากก็อยู่มากอยา่งเดียวไม่ไดค้รบั เพราะว่าพวกนีเ้ทคโนโลยีเป็น Above เลยสงูสดุ แตป่ระสบการณใ์นการท างาน

อาจจะนอ้ย บางคนมีประสบการณใ์นการท างานสงูมาก แตก่ารใชเ้ทคโนโลยีนอ้ย เพราะนัน้เราจะใหค้นพวกนีม้ามิกซก์นันะ

ครบั สั่งสอนดว้ยกนัเองนะครบั และก็ติดตามผลดว้ยนะครบั ในการใชง้านหรือการพฒันานะครบั ในการใชง้านในการน าทกัษะ

ที่เรามีนะครบัไป Coaching คนอื่นนะครบั ก็ควรเรียนรูต้ิดตามดว้ยเหมือนกนั  

สดุทา้ยนะครบั การประมวลผล การทกัษะความเขา้ใจเทคโนโลยนีะครบั เราควรมีเรื่องของการท าแบบสอบถามนะครบั หรือวา่

การท า Test ต่างๆ เนี่ยนะครบั ในส่วนงานในล าดบัต่อไปนะครบั และ 6 ขัน้ตอนในการพฒันาความเขา้ใจนะครบั และใช้

เทคโนโลยีดิจิทลั 1 เลยคือ Self Assessment นะครบั 2 คือ Individual Development Plan นะครบั 3 คือ Self Learning 

นะครบั 4 คือมี Certified Test นะครบั 5 คือมี Learning Reflection นะครบั ก็คือมกีารตรวจสอบนะครบั หรือ Reflection 

ก็คือยอ้นหลงักลบัไปว่าคณุเขา้ใจมากนอ้ยขนาดไหน และก็มีลกัษณะของขอ้ที่ 6 คือ Practices นะครบั การฝึกปฏิบตัิประจ า

นะครบั เพราะฉะนัน้ Self Assessment คืออะไร ก็คือการประเมนิตนเองนั่นเองนะครบั ท าแบบทดสอบออนไลนน์ะครบั โดย

การมีค าถามนะครบั ในการ Test วา่เราควรมีก่ีขอ้ ซึง่เดี๋ยวผมท าตวัอยา่งใหด้นูะครบั เราสามารถท าแบบทดสอบต่างๆ ไดด้ว้ย

เครื่องมือที่ทกุท่านสามารถจดัหาไดง้่ายในองคก์รเลยนะครบั เพราะฉะนัน้อนันีก้็สามารถที่จะใชง้านไดน้ะครบั คือนอกจากเรา

อบรมไปแลว้ เราเรียนไปแลว้ การใชง้านดจิิทลัไปแลว้เรียบรอ้ย เราควรมีท าเรื่องของท าประเมินตนเองดว้ยนะครบั หรือ Self 

Assessment นั่นเองนะครบั 2 ก็คือ Individual Development Plan นะครบั คือการวางแผนพฒันาตนเองนะครบั หรือมี



เป้าหมายนั่นเองวา่หลงัจากที่เราคุน้เคยต่อการใชเ้ทคโนโลยีแลว้เนี่ย เราจะท าอยา่งไรต่อไปนะครบั เดี๋ยวตัง้กลุ่มในการเทรน

คนอื่นนะครบั ในองคก์ร ในหน่วยงานนะครบั ใหส้ามารถใชง้านแบบเราก็ไดน้ะครบั อนันีก้็เป็นส่ิงที่ดี Self Learning นะครบั 

พฒันาทกัษะนะครบั ไม่ใช่แคว่่าเรารูแ้ลว้เนี่ย เราจ าเป็นตอ้งมี Up-Skill ดว้ยนะครบั และก็ Re-Skill ดว้ยนะครบั ก็คือการ

จดัท านะครบั แผนโดยน าแนวทางการเรียนรูส้กั 70/20 นะครบั 10 มาใชก้็คือทกัษะ ความสามารถ และก็ดิจิทลัเนี่ยนะครบั 

เป็นพืน้ฐานในการพฒันาการเรยีนรูข้องตนเองนะครบั อาจจะผ่านหลกัสตูร e-learning ขององคก์รนะครบั หรือว่าการท า e-

book อาจจะดจูากวดิีโอใน Youtube ก็ไดแ้ลว้แต่นะครบั ซึ่งอนันีจ้รงิๆ แลว้หวัหนา้งานนะครบั จ าเป็นตอ้งคอย Guide ใหก้บั

ผูป้ฏิบตัิงานไดด้ว้ยนะครบั คือสรา้งบรรทดัฐานในองคก์รเนี่ย มนัจะท าใหก้ารท างานหรือการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเนี่ย เต็ม

ประสิทธิภาพมากขึน้นะครบั และก็ Certified Test กค็ือมีการรบัรองมาตรฐานทกัษะการใชง้านดา้นดจิิทลัดว้ยนะครบั 

เพราะวา่อะไร เพราะว่าวนันีค้รบั การใชง้านหรือการประเมินเรื่องของ Standard Drive หรือมาตรฐานในการใชง้านทกัษะ

ดิจิทลัเนี่ยเป็นท่ีส าคญันะครบั และก็เป็นท่ียอมรบันะครบั ของหลายๆ องคก์ร เพราะฉะนัน้เราควรมีการประเมินทกัษะนะครบั 

และก็ใหเ้รื่องของ Certificate ใหก้บับคุลากรในองคก์รของเรานะครบั เพื่อไปเป็นเครื่องการนัตีนะครบั หรือว่าเครื่องบอกว่า 

โอเคเราผา่นมาตรฐานนะในการใชง้านเรื่องของดจิิทลันะครบั และขอ้ 5 นะครบั คือ Learning Reflection สะทอ้นการเรียนรู ้

ที่เราเขา้ใจดว้ยนะครบั คือความกา้วหนา้หรือการเรียนรูท้ี่บคุลากรหรือพนกังานเราเนี่ยนะครบั ไปเรียนรูม้าแลว้เนี่ยเราตอ้งมี

การประเมินตนเองนะครบั อยา่งที่ผมบอกนะ Self-Assessment แลว้เนี่ยนะครบั เรายงัคงตอ้งมีการ Feedback จากคนอื่น

ดว้ยนะครบั ก็คือสะทอ้นความเขา้ใจหรือสะทอ้นการเรยีนรูท้ี่เราไดม้า เพราะฉะนัน้มนัคือการ Coaching นั่นเองนะครบั ไป

สอนคนอ่ืนรูเ้รื่องไหม สามารถใชง้านไดเ้ต็มประสิทธิภาพไหม ใหค้นอื่นสะทอ้นกลบัมาดว้ยว่าส่ิงที่เราสอนเขาไป หรือส่ิงที่เราไป

เรียนรูม้าเนี่ย มนัช่วยใหค้นอื่นท างานไดเ้ต็มประสิทธิภาพเพิ่มมากนอ้ยขนาดไหนนะครบั เพราะนัน้อนันีก้็เป็นเนือ้หานะครบั

ครา่วๆ ท่ีอยากจะมาฝากทกุท่านไวน้ะครบั เพราะนัน้ขอ้ที่ 6 ก็คือการน าความรูไ้ปใชค้รบั Practices นั่นเอง ฝึกปฏิบตัิบ่อยๆ 

นะครบั คุน้เคยท าจนเป็นส่ิงที่เราสามารถท างานได ้หลบัตานึกภาพตามไดอ้ย่างเนี่ยนะครบั อนันีก้ค็ือการ Practices 

เพราะฉะนัน้ผมจะแนะน าใหด้นูะครบั ว่าทัง้หมดทัง้มวลที่เราไดก้ลา่วมาแลว้เนี่ยนะครบั เราควรจะใชง้านเป็นแบบไหนบา้งนะ

ครบั เดี๋ยวก็ขออนญุาตใหท้กุท่านติดตามนะครบั ในเรื่องของการฝึกปฏิบตัิ Workshop กนัต่อไปครบั 

………………………………………………… 

เอาล่ะครบั เดี๋ยวเราจะมาดวูิธีการใชน้ะครบั ในเรื่องของทกัษะการใชง้านคอมพิวเตอรก์นันิดหนึง่นะครบั ทกัษะแรกก็คือการใช้

งานคอมพิวเตอรถ์กูไหมครบั ส่ิงที่ทกุท่านเห็นเนี่ยก็คือ Windows เนาะ วนันีผ้มขออนญุาต Mention ไปท่ี Windows ส่ิง

แรกเลยที่อยากใหท้กุท่านดกู็คือวา่ทกุท่านคุน้เคยต่อการใชง้าน Copy File ถกูไหมครบั เราสามารถที่จะคลิกเขา้ไปท่ี 

Windows Explorer ถกูไหมครบั นี่คือต าแหน่งของ Windows Explorer นะครบั เราสามารถเปิดที่ตวั Windows 

Explorer ก็ไดน้ะครบั หรือแมแ้ต่นะครบั หลายเครื่องอาจจะมีค าวา่ Computer นะครบั เราสามารถคลกิที่เป็นรูป

คอมพิวเตอร ์หรือกดปุ่ ม Windows + E นะครบั Windows + E เลยนะ กค็ือตวัที่เราใชง้านในการเปิด Windows Explorer 

ขึน้มาหรือ File Explorer เนี่ยนะครบั ใชใ้นการ Copy ผมแนะน าอย่างนีค้รบั นี่คือ Drive ถกูไหมครบั นี่คือ Drive C ส่ิงที่เรา

คุน้เคยเนาะ มีไฟลข์อ้มลูต่างๆ ถา้วนันีผ้มจ าเป็นตอ้ง Copy File นะครบั หลายคนอาจจะเสียบ External Harddisk หลาย



คนอาจจะเสียบ Thumb Drive ผมแนะน าอยา่งนีน้ะครบั ใหเ้ราเปิดตวัที่เป็น File Explorer ขึน้มาอีกสกั 1 ไฟลน์ะครบั เราก็

จะสามารถมี File Explorer ขึน้มาอีกสกั 1 ไฟล ์หนา้จอผมตอนนีผ้มตัง้เป็นโหมดที่เราเรียกว่า Dark Mode นะครบั วิธีการท่ี

จะใชง้านและง่ายที่สดุคืออย่างนีค้รบั ใน Windows เนี่ยมนัมีส่ิงที่เราเรียกวา่ Aero Snap นะครบั ก็คือว่าทกุท่านสามารถที่

จะก าหนดนะครบั โดยการไม่วา่จะเป็นโปรแกรมใดกต็ามนะครบั หลายคนท่ีผมเคยเจอคือไปพยายามท าอยา่งนีค้รบั ย่อๆๆๆ 

ใหม้นัอยูก่ึ่งกลางนะครบั อย่างนีน้ะ แลว้เรากเ็อามาใหว้างใกลเ้คยีงกนั จรงิๆ ไม่ตอ้งท าขนาดนีน้ะครบั เราสามารถใชโ้หมดที่

เรียกว่า Aero Snap ไดค้ือนี่นะครบั เอาเมาสค์ลิกที่ Windows นะครบั และก็ดนัไปขา้งจอแบบนีเ้ลยครบั เขากจ็ะเปิดตวัที่

เป็นโปรแกรมที่เราเปิดไวอ้ยู่นะครบั เพราะนัน้ผมลองคลิกโปรแกรมในการ Copy สงัเกตเห็นไหมครบั เราจะมี 2 ฝ่ังนะครบั ฝ่ังนี ้

สีเหลืองนะครบั ฝ่ังนีเ้นี่ยคือฝ่ังที่ 1 นะครบั เป็นฝ่ังที่ 1 เนาะ อีกฝ่ังหน่ึงคือฝ่ังที่ 2 นะครบั ฝ่ังที่ 2 เราสามารถยา้ยหรือ Copy นะ

ครบั Folder ที่เราตอ้งการเนี่ย ไปยงัอีกฝ่ังหน่ึงไดเ้ลยนะครบั โดยการ Drag and Drop ลากมาไดเ้ลย เพราะฉะนัน้ถา้เกิดทกุ

คนมีตวั Thumb Drive นะครบั มี External Harddisk Drive เราสามารถ Copy แบบนีไ้ดน้ะครบั โดยการยา้ยออกมาไดเ้ลย

นะครบั หลายคนอาจจะไมคุ่น้เคยเนาะ แต่เราสามารถที่จะท าแบบนีไ้ดน้ะครบั หรือว่าวนันีผ้มมีขอ้มลูอย่างนีน้ะครบั ผม 

Double Click ไปท่ี Folder นะครบั และผมอยากจะยา้ยไฟล ์สมมตินะครบั ตวัไฟลท์ี่เป็น HR เนี่ยนะครบั HR Data นะครบั 

ผมก็ยา้ยมาเป็นแบบนีเ้ลยนะครบั ถา้อยู่ใน Drive เดยีวกนัมนัคอืการ Move ถา้เรากด Ctrl มนัคือการ Copy เห็นไหม

ครบัเนี่ย มนัก าลงัขึน้อยู่ ค าว่า Copy to System (C:) นะครบั เพราะนัน้เราสามารถท าแบบนีไ้ดเ้ลยนะ ผมก็แค่ยา้ยมานะครบั 

และเรากก็ดเนี่ยครบั ขอ้มลูกจ็ะท าการ Copy มาแลว้เรียบรอ้ยนะครบั อนันีค้ือการท าใหส้ะดวกขึน้นะครบั หรือว่าบางคน 

Delete ทิง้ไปนะครบั กด Delete ทิง้ไปแบบนีเ้ลยนะครบั ผมก็ Delete ทิง้ไปแลว้กเ็ราลืมนะครบั ลืมว่าขอ้มลูเนี่ยเราเผลอ

พลัง้พลาดลบไปแลว้นะครบั เราสามารถไปกูค้ืนจากในตวัที่เป็น Recycle Bin นะครบั แบบนีไ้ดเ้ลยนะครบั ก็สามารถไปคลิกที่ 

Recycle Bin แลว้กเ็ลือกตวัที่เป็น Restore แบบนีไ้ดน้ะครบั เนี่ยนะครบั ผม Double Click นะ ที่ Folder Recycle Bin นะ

ครบั HR Data เนี่ยครบั ขา้งบนก็จะมใีหเ้ราเลือกนะครบั ก็คือ Restore คืนนะครบั เราก็สามารถที่จะ Double Click และก็

เลือก Restore คืนไดเ้ลยนะครบั อนันีก้็จะเป็นอีก 1 เรื่องที่เราใชน้ะครบั กบัอีกอนัหนึ่งนะครบั ส่ิงหน่ึงที่ผมอยากจะแนะน าก็

คือว่าคอมพวิเตอรเ์นี่ยนะครบั ถา้เป็น Windows เราอยากหาขอ้มลูอะไรก็ตามในเครื่องคอมพิวเตอรข์องเราเนี่ย เราสามารถ

กดปุ่ ม Windows นะครบั หรือคลิกที่ต  าแหน่งของตวั Search ตรงนีก้็ไดน้ะครบั แต่ผมแนะน านะครบั กดปุ่ ม Windows และ

เราก็สามารถพิมพไ์ดเ้ลยนะครบั ว่าขอ้มลูของเราคืออะไร เช่น ไฟลเ์อกสารที่เป็น... สมมตินะครบั ส าอาง เนี่ยครบั ผมกจ็ะเจอ

ค าวา่ไฟลท์ี่ชื่อวา่ส าอางนะครบั เนี่ยนะครบั ผมพิมพน์ะ ส าอาง เหน็ไหมครบั มนัก็โชวส์ าอางซือ้ปากกามา น่ีคือไฟล ์

PowerPoint ที่ผมใชน้ะครบั สมมตวิ่าผม Double Click ใหด้เูนาะ เนี่ยครบั มนัก็จะเปิดไฟลท์ี่ชื่อว่าส าอางนะครบั ซือ้ปากกา

มา มีค าถามการวเิคราะห ์เพราะนัน้ผมไม่จ าเป็นตอ้งไปสนใจว่า Folder หรือ File ผมอยู่ไหน กดแค่ Windows นะครบั และก็

พิมพเ์ลยครบั อยากไดไ้ฟลอ์ะไร เช่นขอ้มลูที่เป็น Internet สมมตอิย่างนีน้ะครบั Internet เนี่ยครบั เราก็สามารถเปิด 

Internet ได ้หาไฟลท์ี่เป็นเก่ียวกบั Options ต่างๆ นะครบั หรือผมบอกว่านะครบั Intro นะครบัเนี่ย มนัก็ไปเจอขอ้มลูที่มีไฟล์

เก่ียวกบัเรื่องของ Introduction มาใหแ้ลว้ ไม่วา่จะเป็น PDF ก็ดหีรือ Feature อื่นๆ เพราะฉะนัน้แค่เราพมิพข์อ้มลูหรือไฟล์

ชื่อนะครบั เขาก็จะไป Search หาทัง้เครื่องใหเ้ราเลยนะครบั อนันีค้ือวิธีในการ Search Engine เราเรียกวา่ Full Text 

Search นะครบั ค าที่เราคน้หาเนี่ย ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตาม สามารถเปิดไดเ้ลยนะครบั เพราะนัน้ก็กดแค่ Windows นะครบั 



และก็พิมพข์อ้มลูที่เราตอ้งการไดเ้ลยนะครบั อีกอนัหนึ่งนะครบั ที่ผมเป็น Tip เล็กๆ นอ้ยๆ นะครบั ผมอยากใหด้กู็คือสมมติวา่

ผมเปิดโปรแกรมอยูเ่ยอะมากนะครบั เช่นผมเปิดอินเตอรเ์น็ตนะครบั ผมเปิดโปรแกรม E-mail ผมปิด PowerPoint แบบนีน้ะ

ครบั ผมเปิด PowerPoint แลว้ปกติเนี่ย ในแต่ละหนา้เนี่ยนะครบั มนัจะซอ้นๆ กนัแบบนีอ้ยู่ นึกภาพออกนะครบั เนี่ยมนักจ็ะ

วางซอ้นๆ กนัอยู่อย่างนีเ้นี่ยนะครบั เราสามารถท าอย่างนีไ้ดน้ะครบั เราสามารถท าอย่างนีไ้ด ้เช่น ผมอยากจะโชวแ์ค่เฉพาะ

อินเตอรเ์น็ตอย่างเดียวนะครบั เราสามารถเอาเมาสไ์ปคลิกที่ Windows แบบนีน้ะครบั และเขยา่ เรียกวา่ Aero Peek มนักจ็ะ

ซ่อนโปรแกรมอื่นๆ เนี่ยครบั ออกไป ก็เหลือแค่โปรแกรมหลกัที่เราจ าเป็นตอ้งใชน้ะครบั ในการใชง้านนั่นเองนะครบั เห็นไหม ถา้

เกิดผมอยากไดโ้ปรแกรมอื่นๆ กลบัขึน้มานะครบั ผมแค่เอาเมาสไ์ปคลิกนะครบั และเขยา่นะครบั อย่างนีเ้หมือนเดิมนะครบั 

โปรแกรมก็จะกลบัมาแลว้ ท่ีเราเปิดคา้งไว ้อนันีเ้ราเรียกว่า Aero Peek นะครบั หรือหลายคนชอบเรียกว่าโหมดเขยา่นะครบั 

เพราะฉะนัน้ก็สามารถท าไดน้ะครบั ผมอยากจะปิดโปรแกรมอื่นไปก่อนนะครบั ผมก็ท าแค่นีน้ะครบั เขาก็สามารถเปิดเฉพาะ

โปรแกรมที่เป็น File Explorer ได ้เนี่ยนะครบั ขา้งล่างก็จะยงัคงมีขอ้มลูอยู่เหมือนเดมินะครบั อนันีค้ือการใชง้านตวั 

Windows อยา่งครา่วๆ นะครบั 

ถดัมาผมแนะน าอย่างนีค้รบั ทกุคนอาจจะคุน้เคยต่อการใชง้าน Internet นะครบั ทกุคนกเ็ปิดหนา้ Web Internet ขึน้มาเป็น

แบบนีน้ะครบั ก็เปิด Internet ขึน้มาเลยเป็นแบบนีน้ะครบั ก็จะมขีอ้มลูต่างๆ เปิด Browser ขึน้มาแลว้เรยีบรอ้ย ผมแนะน า

นะครบั ถา้ท าแบบนี ้ขออนญุาตนะครบั ผมพิมพ ์Google กม็ี Google นะครบั ผมพิมพ ์Bing กเ็ป็น Bing นึกออกไหมครบั 

อย่างนีน้ะครบั ประเด็นคืออย่างนี ้อนัเนี่ยมนัคือหนา้ Web Browser ปกติ ผมแนะน าอย่างนีน้ะครบั มนัจะจ าคา่ไวถ้า้เปิด

แบบนีน้ะ ก็คือเป็นการคลิกที่ Web Browser ใครจะใช ้Edge ของ Microsoft นะครบั หรือใครจะใช ้Edge ของ Google 

Chrome กแ็ลว้แต่นะครบั อนันีข้ึน้อยู่กบัทกุทา่นนะครบั แต่ผมแนะน าอย่างนีค้รบั เวลาใชง้านนะครบั เรื่องของ Internet ผม

อยากใหท้กุทา่นนะครบั ระลกึไวเ้สมอว่าเครื่องนีถ้ึงแมจ้ะเป็นเครื่องเราก็ตามนะครบั แต่อยากใหเ้ปิดโหมดที่เราเรียกว่า 

InPrivate วิธีการคืออยา่งนีค้รบั ใหท้กุทา่นนะครบั สมมตวิ่าทกุทา่นจะเปิดตวัที่เป็น Web Browser เนาะ ใหค้ลิกขวาที่ 

Web Browser นะครบั และเราจะเจอค าว่า New InPrivate Window เนี่ยครบั พอคลิก หนา้เนี่ยนะครบัจะมีโหมดๆ หนึ่ง

ปรากฏขึน้ก็คือโหมดนีน้ะครบั ชื่อว่า InPrivate นะครบั ขึน้วา่ InPrivate แบบนีเ้ลย เขาจะไมเ่ก็บนะครบั Cast นะครบั ไม่เก็บ

ประวตัิในการเขา้ใช ้เช่นเดียวกนัถา้สมมติผมโอนเงินทาง Internet นะครบั ผมลืม Logout ออก เปิดมาใหมม่นักจ็ะไม่จ าค่า

นะครบั เช่นเดียวกนั ถา้เกดิใครใช ้Chrome นะครบั ตรงนีน้ะครบั มมุบนขวาเนี่ย จะมีลกัษณะคลา้ยกนักค็ือจะเป็น Edit 

Seed (…) แบบนีน้ะครบั ก็คือจดุ 3 จดุ (…) นี่แหละนะครบั และก็ถา้เป็น Chrome เนี่ยนะครบั เขาจะเป็นสญัลกัษณต์ าแหน่ง

ของ จดุ 3 จดุ แต่เป็นแนวตัง้แบบนีน้ะครบั ตามที่ส่ีเหล่ียมครอบอยู่ มนัก็มีโหมดนะครบั ก็คลิกที่ (…) และก็จะมีค าวา่ New 

Incognito Window ถา้เป็นค่ายอื่นนะครบั ถา้เป็น Windows จะใชค้  าว่า New InPrivate Window แต่ถา้เกดิเป็น 

Chrome นะครบั Google Chrome ตรงนีจ้ะใชค้  าว่า New Incognito Window นะครบั อนันีก้็คือจะเป็นโหมดไม่ระบุ

ตวัตนนั่นเอง ผมแนะน านะครบั ใหเ้ขา้ใช ้Internet ดว้ยโหมดแบบนีน้ะครบั ผมเขา้ Google สมมตินะครบั เขา้ Google เขาก็

จะเขา้ Google ปกติ ผมเขา้หนา้โหมด Login อยา่งเช่น อยา่งนีน้ะครบั ผมเขา้โหมดตวัที่เป็น 365 นะครบั เขาก็จะไมม่ีชื่อให้

เราจ าไว ้เขากจ็ะมใีหเ้รา Sign-in ปกติ ผมแนะน านดิหนึ่งนะครบั ในการใชง้าน Internet ใหม้ีความปลอดภยัเนี่ย ถา้เกิดเขา



ถามว่าให ้Save หนา้นีไ้หม ให ้Save รหสัผ่านนีไ้หม ผมแนะน านะครบั ไม่จ าเป็นอย่ากด Save นะครบั เพราะว่าอะไร 

เพราะวา่มนัก็จะจ าคา่เดิมไว ้คราวนีค้อมพวิเตอรท์ี่เราไปใชง้านนะครบั บางทีเราไปเขา้เว็บอะไรก็ไมรู่น้ะครบั มนัก็มีเรื่องของ 

Spy นะครบั Pitching เขา้มาเก่ียวขอ้งได ้เพราะนัน้ถา้เกิดใครยงัคงคา้งหนา้เว็บไวน้ะครบั ในการใชง้านจรงิๆ แลว้เนี่ยมนั

อาจจะ Report หนา้เว็บท่ีเราเขา้เนี่ยนะครบั ไปหาคนที่เขาเขยีนเป็นโปรแกรมมาเพื่อดงึขอ้มลูเราเองไดน้ะครบั เพราะนัน้อนันี ้ 

1 เรื่องนะครบั อีกอนัหนึ่งที่ผมอยากจะแนะน าทกุทา่นคืออย่างนีค้รบั ตอนนีท้กุท่านเห็นภาพเนาะ การเขา้ใชง้านดว้ยของเว็บ 

Internet แนะน าใหเ้ปิดเป็นโหมด InPrivate Browsing นะครบั หรือมนัจะมีสญัลกัษณต์รงนีค้รบั ขึน้ InPrivate เนาะ ก็คือ

ส่วนตวัล่ะ ไม่เก็บขอ้มลูทกุอยา่งเลยนะครบั 

คราวนีผ้มใหอ้ีก 1  เว็บครบั ผมยกตวัอย่าง บางทีเนี่ยนะครบั ทกุท่านมีรูป ผมใหด้ตูรงนีน้ะครบั ผมขออนญุาตเนาะ ผมมี 

PowerPoint การใชโ้ปรแกรมในการท าเรื่องของอดัวิดีโอนะครบั คือผมเนี่ยเป็นมนษุยท์ี่ไม่ชอบลง Software อะไรเยอะใน

เครื่องนะครบั เพราะบางคนเนี่ยนะครบั ไปหา Software ดาวนโ์หลดมาบน Internet บน Google ติดตัง้ไป ผมแนะน าอย่าง

นีค้รบั สมมติวา่วนันีผ้มท าคู่มือเอกสาร จะดว้ยอะไรก็ตามนะครบั สมมติวา่ผมท าดว้ย ผมพมิพ ์Microsoft Word ใหด้นูะ

ครบั คือจรงิๆ น่ีเป็นตวัอย่างเนาะ แต่ว่าทกุท่านสามารถใชเ้ครื่องมอืตรงนีไ้ด ้สมมติอย่างนีน้ะครบั ผมอยากสอนหรือท าคู่มือ

เก่ียวกบัการใชง้าน Microsoft PowerPoint นะครบั ผมก็พมิพไ์ปใน Microsoft Word นะครบั สมมติอย่างนีน้ะครบั และ

ผมมีเมนสู าหรบั Microsoft PowerPoint อยู่ วิธีการนะครบั ผมไม่แนะน าใหท้กุท่านไปลงโปรแกรม ขออนญุาตเอ่ยนามนะ

ครบั Snack it, Camtasia ใดๆ ทัง้สิน้นะครบั ในชดุ Office ที่ทกุท่านไดเ้รียนไป ทกัษะ ความสามารถเนี่ย มนัมีตรงนีค้รบั ผม

ขออนญุาตเลือก Insert นะครบั ขออนญุาต Zoom นดิหนึง่นะครบั ใน Insert ของชดุ Office นะครบั จะมีค าวา่ 

Screenshot อยู่นะครบั Screenshot ตรงนีม้นัคือการเหมือน Print Screen นั่นเอง แต่ Print Screen ทกุทา่นตอ้งลบถกู

ไหมครบั คราวนีผ้มลองเลือก Screenshot นะครบั มนัจะมีค าวา่ Screen Clipping ขา้งบนเนี่ยครบั มนัคือ Available 

Windows สมมตวิ่าผมอยากไดท้ัง้ Windows มนักค็ือปุ่ ม Print Screen นั่นเองตอ้งมาลบอีกทีหนึ่ง ผมเลือกตรงนีค้รบั 

Screen Clipping ผมอยากไดเ้มนขูอง PowerPoint ผมก็ตกีรอบแบบนีเ้ลยครบั พิมพง์านใหเ้รยีบรอ้ยเนาะ แค่นีเ้ราก็ได้

เครื่องมือแลว้เห็นไหมครบั เราไมต่อ้งลง Software ตวัอื่น เราใชง้านของเครื่องที่มีอยู่นะครบั เพราะฉะนัน้เนี่ย เขาก็จะปรบันะ

ครบั ขนาดของ Ribbon ใหเ้องโดยอตัโนมตัิ หรือวนันีผ้มบอกวา่โอเค ผมอยากสรา้งเพิ่มนะครบั ผมก็ Insert เหมือนเดิมเนาะ 

Insert Screenshot Screen Clipping นะครบั และผมอยากได ้Group บาง Group เช่น Group ที่เราเก่ียวกบัเรื่องของ... น่ี

แลว้กนันะครบั เป็น Clipboard ผมก็เลือกแค่นีค้รบั ไปท าเป็นคู่มอื นี่ครบั เขากจ็ะเป็นคูม่ือแบบนีใ้ห ้และผมก็แค่มาปรบัโดย

การใช ้Tier นี่ครบั เราก็จะได ้Paper และเครื่องมือพิมพไ์ปดว้ย Cap ไปดว้ย เมื่อก่อนหลายคนอาจจะใชว้ธีิการ Capture รูป

ผ่านโปรแกรม Snip นะครบั หรือว่าโปรแกรม Capture รูปภาพ ตัง้ชื่อรูปภาพเป็น Picture1 Picture2 Picture3 Picture4 

และก็มา Insert ลงไปในรูปนะครบั จรงิๆ มนัท าแบบนีไ้ดเ้ลยนะในชดุ Office ผมมใีห ้และที่ดีคือเราไม่ตอ้งลง Software อื่น 

เห็นภาพนะครบั อนันีค้ือ 1 เรื่องนะ ใหใ้ชเ้ครื่องมือจากตวัที่เป็น Screenshot เลยก็ไดน้ะครบั 

อีกอนัหนึ่ง ผมขออนญุาตอยา่งนีค้รบั เคยเจอไหมครบับางเรื่อง เราจ าเป็นตอ้งอดัวิดีโอ ในการสอนการใชง้านคอมพวิเตอร ์

ใหก้บัเพื่อนในองคก์รหรือในทีม บางคนเนี่ยไปลงตวัโปรแกรม ขออนญุาตเอย่นามนะครบั Camtasia เพื่อ Capture ถา้เกดิ



เป็น License ที่เราซือ้มาก็โอเคนะ แต่โดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยเจอเนี่ย บางหน่วยงาน บางองคก์รไปโหลดมาบนหนา้เว็บ 

Internet หนา้เว็บบน Internet เราก็ไมม่ั่นใจเหมือนกนันะครบัวา่โปรแกรมที่โหลดมาเนี่ย มนัมี Virus ไหม มี Spam ไหม มี 

Pitching ไหม ผมแนะน าอย่างนีน้ะครบั ถา้เกิดทกุทา่นไดม้ีโอกาสเรียนรูใ้นการใชช้ดุ Office ไปบา้งแลว้เนี่ย อนันี ้

PowerPoint นะครบั ผมเปิดใหด้แูลว้กนัเนาะ คือมนัมีเครื่องมือตวัหน่ึงครบั เรากเ็ลือก Insert เหมือนเดิมเนาะ ขวามือตรงนี ้

ครบั มีค  าว่า Screen Recording ปรากฏใหน้ะครบั ผมกเ็ลือกค าว่า Screen Recording แบบนีน้ะครบั เขากจ็ะใหเ้ราเลือก

ครบัว่าเราเนี่ยจะอดัตรงไหนบา้ง ผมเปิดเว็บมา ผมอยากจะไดข้อ้มลูเฉพาะบนเว็บผมกต็ีกรอบ ในที่นีผ้มลองเลือกทัง้หนา้แบบ

นีเ้ลยนะครบั ผมก็ตกีรอบทัง้หนา้เลยแบบนีน้ะครบั อย่างนีเ้นาะ แลว้ต าแหน่งนีค้รบั ขออนุญาต Zoom เนาะ เขาก็จะบอกวา่

ใหเ้ราเนี่ย Include เสียงไปดว้ยไหม Audio ไปดว้ยไหมนะครบั หรือมี Pointer ดว้ยหรือเปล่านะครบั สมมติผมบอกวา่โอเค 

ผมเอาเสียงดว้ยและผมมี Pointer ดว้ยกค็ือมีเมาสด์ว้ยนะครบั หลงัจากนัน้ผมก็แคก่ดนะครบั สญัลกัษณก์็คือ Window นะ

ครบั Shift Air ก็คือ Record เดี๋ยวผมกดตรงนี ้ดนูะครบั มนัก็นบั 3 2 1 สวสัดีครบัทกุท่านครบั วนันีผ้มจะมาแนะน าการใชช้

งานโปรแกรม Microsoft Windows นะครบั 1 เลยคือเราสามารถเปิดตวัที่เป็น File Explorer ส าหรบัการ Copy ไดโ้ดยที่

คลิกที่ปุ่ ม Explorer ตรงนีน้ะครบั และเราก็จะเจอไฟลน์ะครบั เราสามารถเขา้ไปท่ี Drive C นะครบั จะ Copy ไฟลอ์อกมาขา้ง

นอก อย่างนีก้็ได ้หรือ...ทกุท่านครบั เราสามารถที่จะใชง้านโดยการ Capture หรือเปิดไฟล ์ใหก้ดปุ่ ม Windows ครบั และเรา

ก็วามารถที่จะพิมพข์อ้มลูไดเ้ลยนะครบั นอกจากเราจะใชง้านเก่ียวกบัเรื่องของการก าหนดสิง่ตา่งๆ แลว้เนี่ย เราสามารถหา

ไฟลไ์ด ้เช่น สมมติผมพิมพค์ าวา่ Power BI อยา่งเนี่ยนะครบั ผมก็จะเจอนะครบั Power BI เนี่ยขา้งล่าง เห็นไหมครบั มี 

Power BI มีไฟลท์ี่เก่ียวกบั Power BI ผมก็แคค่ลิกเลย สมมติแค่นีน้ะครบั 

ทกุท่านอดั Record เรียบรอ้ย ทกุท่านเลือกขึน้มา กด Windows + Shift + Q ก็ได ้หรือจะเล่ือนขึน้ไปขา้งบนนะครบั กด 

Stop เรากจ็ะไดว้ดิีโอครบั ไปอยู่ใน PowerPoint เนี่ยนะครบั เราลอง Play ดนูะนิดหนึ่งนะครบั นี่คือวิดีโอท่ีอดัแลว้เรียบรอ้ย 

เราสามารถเอามาใชใ้นการน าเสนอใน PowerPoint เลยก็ได ้แบบนีน้ะครบั ก็จะมี...ผมปล่อมมือเนาะ เนี่ยครบั เดี๋ยวเมาสก์็

จะขยบันะครบั และก็ที่ส  าคญัคือมนัก็สามารถไปเปิด File Explorer นะครบั เนี่ยเรียบรอ้ยละ อยูใ่นเครื่องเลยโดยที่เราไม่ตอ้ง

ไปลงโปรแกรม Capture Video อื่นๆ ใหยุ้่งยาก หรือหลายคนบอกคณุเอก...เราไม่ไดอ้ยากไดใ้หม้นัอยู่ใน PowerPoint เนี่ย 

เราอยากท าเป็นวดิีโอ และเอาไปวางไวบ้นตวัที่เป็น Knowledge ขององคก์รไดไ้หม Knowledge ของในหนว่ยงานไดไ้หม 

วิธีการท าอยา่งนีค้รบั เราอดัวิดีโอแลว้เรียบรอ้ยนะครบั เราแค่คลิกขวานะครบั Save Media as เราก็ Save ครบั Media as 

เนี่ยไปวางไวใ้นส่ิงที่เราก าหนด สมมตวิ่าผมวางไวท้ี่บนวดิีโอนะครบั ผมตัง้วา่เป็น “ทดสอบอดัวิดีโอ” อย่างนีน้ะครบั และผมกด 

OK หรือ Save ผมปิดหนา้นีไ้ปเลยนะครบั PowerPoint ผมไมใ่ชแ้ลว้ ผมก็ Don’t save ไปเลย  

คราวนี ้เมื่อกีน้ีผ้มเขียนหรือผม Save วิดีโอชื่อว่า “ทดสอบการอดัวิดีโอ” ผมก็เขา้ไปท่ี Explorer นะครบั ผม Save ไวใ้น 

Video นะครบั ผมก็ไปหาค าวา่ ทดสอบนะครบั นี่ทดสอบอดัวิดีโอ ขออนญุาต Zoom ใหด้นูะครบั นี่คือทดสอบอดัวิดีโอเนาะ 

ที่เราเพิง่อดัไปเมื่อกีน้ี ้ดวูนัวอเวลานอก็ไดน้ะครบั เราก็ลองด ูDetail นิดหน่ึงนะครบั ทดสอบวิดีโอของเรา นี่นะครบั ทดสอบอดั

วิดีโอ เพิ่งอดัเมื่อกีน้ีน้ะครบั 23 พ.ย. ตอน 10:40 ผมลอง Double Click ดนูะครบั ผมก็ Double Click ดคูรบั เขาก็จะเตม็

หนา้แบบนีเ้ลย อนันีผ้มไม่ไดก้ าหนดนะครบั สงัเกตเนาะมนัคือวิดีโอ เพราะฉะนัน้เนี่ยนะครบั ความคมชดัเนี่ยขึน้อยู่กบั 



Resolution ของจอเลยนะครบั เราก็สามารถที่จะอดั เขียน อธิบาย ท าทกุอย่างไปวางใชง้านไดน้ะครบั ใส่เสียงเขา้ไปเลยนะ

ครบั คือบางคนมี Mixture ก็ใส่เขา้ไปไดเ้ลย เพราะฉะนัน้วนันีน้ะครบั ใครอยากจะท าเป็นวิดีโอในการสอน วิดีโอในการใชง้าน

ของหน่วยงานและองคก์ร ก็สามารถใชเ้ครื่องมือแบบนีไ้ดน้ะครบั โดยที่เราไมจ่ าเป็นตอ้งไปลงโปรแกรม Capture Video อื่นๆ 

นะครบั เนี่ยเห็นไหมครบั วิดีโอกย็งัคงเล่นภาพอยู่ ผมขออนญุาต Stop Video นะครบั หรือจะดขูนาดเล็กของวิดีโอก็ยงัไดน้ะ

ครบั ผมปิดไป น่ีก็คือวิดีโอครบั แค่นีน้ั่นเองนะครบั อนันีม้นัคือการใชง้าน เพราะฉะนัน้ถา้เราอยากจะ Capture เราอยากจะได้

ขอ้มลู ไม่ว่าจะเป็นภาพกด็ี หรือวดิีโอก็ตามนะครบั มนัมเีครื่องมืออยู่แลว้ในชดุ Office ที่ทกุทา่นใช ้อย่าลืมนะครบั 3 

โปรแกรมของชดุ Office เนี่ยมนัคือเป็นมาตรฐานหรือ Standard ในการท าเรื่องของ Digital Literacy เพราะนัน้ถา้เกิดทกุ

ท่านคุน้เคยการใช ้Word Excel PowerPoint เครื่องมือพวกนีม้อียู่แลว้นะครบั อยูใ่นทัง้ Word Excel และ PowerPoint 

เลย เพราะฉะนัน้เนี่ยเราไม่จ าเป็นตอ้งไปลงโปรแกรมอื่นๆ นะครบั การใชโ้ปรแกรมอื่นๆ เนี่ยมนัท าให ้1 เลยคือเราตอ้งติดตัง้ลง

ไปในเครื่อง 2 ถา้ซือ้ License มาโอเค แต่บางทา่นไปโหลดมาจากบนหนา้เว็บ ซึ่งมนัไม่โอเคนะครบั เพราะเราก็ไม่รูว้า่บนหนา้

เว็บท่ีเราไปโหลดมาเนี่ยนะครบั มี Spam ไหม มี Virus หรือเปลา่ เราโหลดตดิตัง้ลงไปในเครื่องแลว้เนี่ย เขาจะไปตรวจติดตาม

พฤติกรรมการใชง้านของเครื่องคอมพิวเตอรเ์ราไหมนะครบั อนันีผ้มใหด้นูะครบั ครา่วๆ 

คราวนีผ้มมีอีกหน่ึงบทเรียนแลว้กนันะ สมมติอยา่งนีค้รบั ผมใหด้นูิดหน่ึง สมมตวิ่าผมมีรูปภาพนะครบั สมมติวา่ผมมี 

Background รูปผมเนี่ยล่ะกนันะ รูปผมเนี่ย ดนูะครบั สมมติผมมีรูปนี ้รูปผม ขออนญุาตนะครบั ขา้งหลงัมนัคือตวัที่เป็น

หนา้ต่างนะครบั เคยเห็นใช่ไหมครบั ว่าผมอยากไดแ้คต่วัหนา้ตาของตวัเองเนี่ยครบั มาใชง้านนะครบั หรือว่าเป็นลกัษณะอยา่ง

นีก้็ได ้ผมอยากไดเ้ฉพาะหุ่นผมเนี่ยนะครบั ที่ยืนกอดอกอยู่เนี่ยมาใชง้าน โดยการลบ Background ขา้งหลงัออก ซึ่งจรงิๆ แลว้ 

PowerPoint เนี่ยนะครบั ในบทเรียนท่ีผ่านๆ มาเนี่ย ทกุทา่นอาจจะคุน้เคยนะครบั กค็ือมีการลบรูปภาพออกไปแลว้ถกูไหม

ครบั สมมติผมท าใหด้เูนาะ เผื่อวา่ทกุท่านอาจจะไม่คุน้เคย ผมลอง Insert รูปภาพมาดนูะครบั ขออนญุาตนะครบั แลว้ผม

เลือกเป็นรูปตวัเองอย่างเนี่ยนะครบั ปกติเนี่ยเราไดรู้ปแบบนีถ้กูไหมครบั ผมอยากจะได ้Background ขา้งหลงัไมม่ี สมมตวิ่า

ผมมี Background ฉากของผมเนี่ย เป็นสีเขม้ๆ นิดหน่ึงแลว้กนันะครบั สมมติวา่เป็นสีฟา้อย่างนีน้ะครบั เขม้ๆ เลย ผมอยากได้

แค่ Background นะครบั ตรงนีเ้นาะ Background ไม่มีหนา้ ไมม่ีพืน้ตรงนีค้รบั ไม่มีพืน้ ปกติเรา Double Click ถกูไหมครบั 

หลงัจากที่เราเคยเรียนใน PowerPoint มาเนี่ยครบั ผม Double Click มนัก็จะมีสีม่วงๆ ตรงนีน้ะครบั ผมก็ตอ้งมานั่งคอยไล่ 

Area ถกูไหมครบั เหมือนการตดัต่อเลย ตดัแต่งภาพเลยนะครบั บางคนก็ลง Photoshop แต่งานผมไม่ไดถ้ึงขนาดตอ้งท า 

Photoshop ขนาดนัน้นะครบั ผมสามารถใช.้..แค่นีน้ะ ผมก็ตอ้งมีไอเดียในการมาวาง Layout ภาพนิดหนึ่งอย่างนีน้ะครบั แค่

นีเ้องเนาะ และขา้งบนตรงนีม้ีหวัอยู่หน่อยหนึ่ง ผมกต็อ้งมานั่งไล่ลบออกอย่างนี ้ผมกด Keep Change เราก็จะไดภ้าพมาแลว้

เรียบรอ้ยนะครบั กด็ดูีมาก แต่ประเด็นคือหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุน้เคยนะครบั ผมขออนญุาตปิดอย่างนีน้ะครบั ผมลบรูป

ออกไปก่อน ดนูะครบั ผมแนะน าอีกหน่ึงอนั อนันีผ้มชอบมากนะครบั เป็นเว็บท่ีเป็น Security ดว้ย ก็คือมนัสามารถที่จะเอาพืน้

หลงัออกนะครบั ผมแนะน าอย่างนีค้รบั ในการใชง้าน คืออย่างที่ผมบอกนะครบั ถงึแมท้กัษะในการท างานเรื่องของส่ือ Media 

เนี่ยนะครบั ขออนญุาตเอย่นามนะครบั ไม่ว่าจะเป็น Photoshop ก็ดี illustrator กด็ี Premier .........01:11:04................. 

Movie Maker ในการตดัต่อวิดโีอ ตกแต่งภาพก็ดี คือในบางงานเรานะครบั ในการใชง้านในองคก์รมนัไม่ตอ้งถงึขนาดนัน้ 



เพราะนัน้เราไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งไปติดตัง้โปรแกรมพวกนัน้ก็ได ้1 คือใช ้PowerPoint ไดเ้ลย 2 คอือย่างนีค้รบั ผมขออนญุาต

แนะน า อีกสกัหน่ึงเว็บแลว้กนันะครบั ที่เราใชน้ะครบั ผมขออนญุาตอยา่งนีน้ะครบั เว็บนีช้ื่อวา่ remove.bg ชื่อเว็บคืออนันีน้ะ

ครบั remove.bg ก็คือชื่อเว็บเลย เอาออก.background เนี่ยนะครบั ผมใหด้เูนี่ยนะครบั มนัชื่อวา่เว็บ remove.bg ผมก็

เลือกแค่นี ้remove.bg Enter เลยนะครบั ผมก็จะเขา้ไปสู่หนา้ Internet นะครบั ในการใชง้านนะครบั และที่ส  าคญัดตูรงนีน้ะ

ครบั หนา้เว็บเนี่ยเป็น Security Web เห็นไหมครบั จะมี https: นะครบั เพราะฉะนัน้เนี่ยเชื่อใจไดน้ะครบั คราวนีด้นูะ ส่ิงที่ผม

อยากใหด้คูือผมมีรูปนะครบั ผมก็เลือก Upload Image นะครบั ผมก็ไปเอารูปมา ก็คือรูปเมื่อกีน้ีแ้หละ ผมก็สามารถเลือกรูป

เมื่อกีน้ี ้สมมตินะครบั รูปนีน้ะครบั และก็รอสกัครู ่เขากจ็ะตดัรูปขา้งหลงัออกไปใหเ้ลยนะครบั Background ขา้งหลงัเห็นไหม

ครบั เรากจ็ะไดรู้ปมาแลว้เรียบรอ้ย ผมก็แค่ดาวนโ์หลดรูป สมมติอย่างนีน้ะ ดาวนโ์หลด ก็คือดาวนโ์หลดมนัก็จะท าการดาวน์

โหลดรูปตวัเองเนี่ยครบั ชื่อผมนะ Eak_1removebg เนี่ยเป็น png เวลาผมจะใชง้านนะครบั ผมกแ็ค่ไป Insert Picture This 

device และผมกเ็ลือก 1 เมื่อกีน้ีน้ะครบั background remove ใช่ไหมครบั ผมกเ็ลือก และผมก็กด Insert เห็นไหมครบั ก็

เหมือนกนันะครบั เพราะฉะนัน้อนันีเ้ราก็สามารถใชใ้นการท างานได ้หรือหลายคนบอก คณุเอก...มนัท าอยา่งอื่นไดอ้กีไหม อย่า

เชื่อทกุอย่างที่อยู่บนคอมพิวเตอรน์ะครบั หรือบน Internet สมมติว่าผมตดัรูปแลว้เรียบรอ้ย ผมลองเลือกตรงนีน้ะครบั เป็น 

Edit นะ ผมสามารถใส่ Background ไดเ้ลยนะครบั คือบางเรื่องบางงานเราเนี่ย เราจ าเป็นท่ีจะตอ้งใส่เรื่องของเครื่องมือนะ

ครบั ผมอยากจะใส่เฉดสี เบลอ ท าหนา้ชดัหลงัเบลอ หรือผมบอกว่าโอเคผมไปยืนอยู่แถว ภเูขาน า้แข็ง ทะเลอยา่งเนี่ยครบั เขา

ก็ใส่ Background ใหเ้ราเลย เราก็สามารถมาเกลี่ยสี หรือจดัเขตขา้งหนา้ไดน้ะครบั หรือบางคนบอกว่า คณุเอก...เราไม่

ตอ้งการเอารูปแบบนี ้คือเราสามารถ Upload ตวัรูป Background ของเราเองไดไ้หมอย่างเนี่ยนะครบั ก็ท าไดน้ะครบั ผมก็

สามารถ Select Photo Upload รูป สมมติวา่ผมมี Background ที่เป็นตกึนี่แลว้กนั ตกึรมิแม่น า้อย่างเนี่ยครบั ผมก็ส

สามารถท าไดน้ะครบั และเราก็สามารถที่เล่ือนรูป หรือย่อนะครบั หรือจะขยายอะไรต่างๆ ก็แลว้แตเ่ราเลยนะครบั หรือจะใช ้

Color Background อยา่งเนี่ยครบั เป็นพืน้สีต่างๆ อย่างนีค้รบั เราก็สามารถท าไดง้า่ย และเราก็ดาวนโ์หลดรูปไปใชง้านได ้

Remove Background นะครบั 

เอาล่ะครบั เมื่อกีเ้ราเห็นแลว้นะครบั ว่าเราสามารถที่จะ Remove ภาพออกไปไดอ้ย่างงา่ยๆ นะครบั จรงิๆ แลว้เนี่ยคือการท า

แบบนี ้ถา้เกดิทกุทา่นมี Skill ในการใชเ้รื่องของ Photoshop ขออนญุาตเอย่นามเนาะ ใช ้Photoshop เนี่ยก็สามารถใช ้

Magic Wipe ในการลบได ้แต่วา่บางงานครบั อย่างที่ผมบอก มนัเป็นงานแค่นิดหน่อยนะครบั เราควรใชเ้รื่องของเครื่องมือให้

มนัเป็นประโยชน ์คราวนี ้เมื่อกีน้ดิหนึ่ง ผมขา้มไปนะครบั ผมขออนญุาตเนาะ เมื่อกีน้ีเ้ราเห็นเครื่องมือเราเนาะ ทกุทา่นสงัเกต

ตรงนีค้รบั ใน Window ของผมเนี่ยมนัเป็น Dark Mode เห็นไหมครบั ก็คือด า บางครัง้เนี่ยสายตาเราตอ้งท างานตอน

กลางคืนนะ ผมขออนญุาตใหด้ตูรงนีน้ะครบั เราสามารถปรบัเปล่ียนเป็น Dark Mode หรือว่าตวัที่เป็น Light Mode ปกติได ้

ก็คือคลิกขวานะครบั ที่บน Desktop เนาะ เลือก Display Setting นะครบั ใน Display Setting ตรงนีน้ะครบั มนักจ็ะมเีรื่อง

ของตวัธีม มเีรื่องของอื่นๆ เห็นไหมครบั อนันีค้ือ Display ปกติ Sound นะครบั Notifications นะครบั Battery Tablet อนันี้

คือสิ่งที่เราคุน้เคยนะครบั คราวนีผ้มใหด้ตูรงนีค้รบั ขออนญุาตปิดก่อนเนาะ ปกติเราจะใชแ้ค่นีค้ือ Display Setting นะครบั 

แต่มนัมีอกีอนัหนึ่ง ถา้เกดิเราคุน้เคยและเห็น มนัมคี  าว่า Personalize อยู่ Personalize เนี่ยคือการปรบัแต่งนะครบั ผมก็



เลือกตรงนีค้รบั เป็น Color นะครบั อนันีค้ือบอกหมด ทัง้หมดเลยเนาะ เนี่ยครบั เราสามารถเลือก Choose Color ตรงนีเ้ป็น  

Dark หรือ Light หรือ Custom ก็ไดน้ะครบั ตอนนีผ้มเลือกเป็น Dark Mode เห็นไหมครบั มนักจ็ะเป็น Dark หรือถา้เกดิ

สมมติเราบอกวา่ คณุเอกเราหาไม่เจอล่ะ สมมติผมเลือกเป็น Light อย่างเนี่ยนะครบั พืน้มนักเ็ดี๋ยวจะเป็น Light เนี่ยครบัมนัก็

จะเป็น Light Mode นะครบั คือเราเปิด Explorer มนัก็จะเปิดสขีาวอย่างนีค้รบั เวลาที่เราท างานตอนกลางคืนเนี่ย เรากจ็ะ

แสบตามาก เพราะวา่แสงมนัก็จะเขา้เนาะ เพราะนัน้ก็ขึน้อยู่กบัเรานะครบั เราสามารถเลือก Choose Color ตรงนีน้ะครบั เป็น 

Dark ก็ไดน้ะครบั หรือตัง้เวลาไดน้ะครบั คือตรง Custom เนี่ย มนัก็จะใหเ้ราตัง้เวลาได ้ผมก็เลือกเป็น Dark มนัก็จะเป็น 

Dark หรือบางคนบอกว่าในต าแหน่งของ Color เนี่ยนะครบั ถา้หายากเราสามารถมาที่ Themes ไดน้ะครบั ตรงนีก้็ยงัคงมใีห้

เราเลือกดว้ยนะครบั ก็อนันีเ้ป็นอกีหน่ึงเรื่องเนาะ ก็คือโหมดที่เวลาที่เราเปิด สมมติผมชอบเป็น Dark Mode เพราะว่าแสงมนั

ไม่เขม้มากนะครบั เวลาที่เราใชง้าน เพราะฉะนัน้ถา้เกิดใครอยากไดเ้ป็น Dark Mode ก็คลิกขวานะครบั เลือก Personalize 

นะครบั เลือก Personalize เนาะ คลิกขวาแลว้เลือก Personalize และก็ในต าแหน่งนีเ้ลยครบั ในต าแหน่งของ Color เนี่ยนะ

ครบั เรากจ็ะมี Choose your color นะครบั เป็น Dark Mode หรือว่าจะเป็น Light Mode หรือ Custom ก็ได ้

Transparency ไดด้ว้ยนะครบั ปรบัไดด้ว้ยนะ วา่จะใหม้นัเป็น...มองจากขา้งหลงัส่องทะลผุ่านไหมนะครบั โอเคเนาะตรงนี ้

เมื่อกีน้ีผ้มเพิ่มใหน้ะครบั 

คราวนีเ้ราเห็นไปแลว้ ว่าเราสามารถใช ้remove.bg ในการตดัภาพได ้ผมเพิ่มใหอ้ีกนิดหนึง่ครบั เวลาที่เราท าเรื่องของ QR 

Code นะครบั เราสรา้งเรื่องของเครื่องมือนะครบั เมื่อก่อนนีผ้มมีเอกสาร สมมตินะครบั ผมใหด้ตูรงนี ้ผมมี Paper แลว้กนันะ

ครบั มีเอกสารที่เป็น PDF สมมตวิ่าผมมี Paper PDF ที่เป็น Infographic ซอ้น Infographic แตม่นัเป็น PDF เห็นไหมครบั 

ค าถามคือถา้ผมท าแบบนี ้มนักจ็ะเป็นลกัษณะของเครื่องมอืที่ผมส่งหาใครก็ตาม กจ็ะเป็น PDF ผมแนะน าครบั ผมมีไอเดีย

อย่างนีน้ะครบั คือไฟล ์PDF เนี่ยสามารถท าเป็น e-book ได ้เป็น Electronics Book นะครบั ผมก็เขา้เว็บๆ หน่ึงนะครบั เว็บนี้

ชื่อว่า...ผมเลือกเหมือนเดิมนะครบั เปิดโหมดที่เรียกวา่ InPrivate ถึงแมจ้ะเป็นเครื่องตวัเองนะครบั ผมค่อนขา้งซีเรียสเรื่อง

ของ Security นะครบั เว็บนีช้ื่อวา่ anyflip.com anyflip.com เนี่ยนะครบั มนัเป็น HTML5 เราสามารถสรา้ง Bookshelf 

เป็น e-book ได ้ใครที่มีเอกสารนะครบั อย่างเช่นเป็น PDF ก็ดีนะครบั และอยากจะส่งใหค้นอื่น ท าเป็น e-book ใหด้ ูผมท า

ใหด้นูะครบั ผมก็ไป Sign-up ก็คอืสมคัรซะก่อนนะครบั เราถงึจะสรา้ง Bookshelf ได ้ผมก็ Sign-in นะครบั ดว้ย Account ที่

ผมมีเนาะ ผมขออนญุาต Sign-in ดว้ย Account ที่ผมมี อยา่งนีเ้นาะ ผมก็ Sign-in พอเรา Sign-in เขา้มาเรียบรอ้ยนะครบั 

ขา้งบนกจ็ะเป็นชื่อ Account เราเห็นไหมครบั ก็จะเป็นชื่อ Account เรา Account เราเนาะ ผมกต็ัง้ชื่อไวแ้ลว้เรียบรอ้ย และก็

ในนีผ้มมีอะไรบา้งนะครบั ผมมีรบัมือเทคโนโลยีป่วนไทย มีคูม่ือ Microsoft Teams นะครบั และก็มีอื่นๆ ผมสามารถท าอย่าง

นีน้ะครบั ก็คือผมไปที่ MY FLIPS เนาะ ผมกเ็ลือก Add เขา้ไป อย่างนีน้ะครบั และผมก็สามารถที่จะสรา้ง Folder หรือเลือกได้

นะครบั ว่าเครื่องมือผมเป็นอะไรบา้ง คราวนีผ้มลอง Add Book เขา้ไปใหม่นะครบั ผมก็เลือก ADD NEW BOOK เขา้ไปใหม่

นะครบั หลงัจากนัน้เขาก็จะใหเ้รา Upload นะครบั ตวัที่เป็น PDF ผมก็เลือก UPLOAD YOUR PDF ก็คือไฟลข์องผมเนาะ 

เมื่อกีน้ีค้ืออะไรนะ Infographic ใช่ไหมครบั ผมเปิดใหท้กุท่านดแูลว้เนาะ ผมมี Infographic เนาะ ผมก็แค่กด Open ครบั 

เขากจ็ะท าการ Upload นะครบั ไฟล ์PDF ของผมขึน้ไป ไฟล ์PDF เนี่ยเขาแนะน าวา่ไม่ควรเกิน 150MB นะครบั พอ Upload 



ขึน้ไปเสรจ็แลว้ เดี๋ยวดนูะครบั ไฟลน์ี ้ปกติเนี่ยเราส่งไปหาคนอื่นเป็น PDF เขาก็ตอ้งไปโหลดถกูไหมครบั ไม่ว่าผมจะส่งไปไวใ้น 

OneDrive ก็ดี ส่งไปไวใ้น Cloud Storage Drive อื่นๆ ก็ดีอยา่งเนี่ยนะครบั ผมกต็อ้งส่ง Link ไปหาเขา ใหเ้ขาโหลด แต่ถา้

เกิดท าเป็น e-book นะครบั ผมสามารถท าเป็น QR Code ส่งหาเขา และเขาก็สามารถเปิดไดเ้ลยนะครบั เป็น Interactive 

นะครบั เพราะนัน้อนันีค้ือเครื่องมือในการใชน้ะครบั หรือทกัษะในการใชเ้รื่องของ Internet กด็ี ใชค้อมพวิเตอรก์็ตาม หรือส่ือ

ดิจิทลัต่างๆ ซึง่ทกุวนันีน้ะครบั มนัมีบทบาทมากในการท่ีเราเอาไปใชใ้นชีวติประจ าวนัในการท างานนะครบั รอสกัครูน่ะครบั 

พอเขา Upload เรียบรอ้ยนะครบั จนครบแลว้เรียบรอ้ย ตรงนีเ้ราก็มาตัง้ชื่อได ้ใส่ Description ไดน้ะครบั มีอนญุาตเนี่ยครบั 

ขา้งล่างตรงนีเ้นาะ อนญุาตบอกว่าอะไร อนญุาตใหส้ามารถนะครบั อ่านไดอ้ย่างเดยีวหรือดาวนโ์หลดไดด้ว้ยนะครบั ผมก็เลือก

ไดน้ะว่าไม่อนญุาตใหด้าวนโ์หลด อ่านอย่างเดียวนะครบั ก็แลว้แต่เรา รอมนั Update เสรจ็นดิหนึ่งนะครบั เราก็จะไดต้วัที่เป็น 

Interactive แลว้นะครบั เราเปล่ียน Template ไดเ้นาะ ตรงนีก้จ็ะมี Template ให ้เราสามารถเลือกขา้งหลงัเป็น 

Background เป็นแบบไหน ใส่ Advanced ได ้ใส่รูป ใส่สี ใส่องคก์รตวัเองนะครบั มี Preview Picture ใส่รูปเขา้ไปไดน้ะครบั 

หรือ Table of เนี่ยตรงนีเ้ราก็สามารถใส่ตาราง ท า Bookmark ไดน้ะครบั เรียบรอ้ย 100% แลว้ เขาก็แคแ่ปลง PDF ครบั ไป

เป็น Interactive App จรงิๆ แลว้เนี่ย Microsoft เนี่ยถา้เกดิเราใช ้Microsoft 365 นะครบั ในตวั Account ของ 365 เนี่ย 

จะมี Sway อยู่นะครบั แต่วา่อนันัน้เนี่ยก็ตอ้งขึน้อยูก่บัวา่ทกุท่านมีทัง้ 365 ก็ดี หรือวา่ Hotmail ก็ดีนะครบั เห็นไหมครบั นี่คือ 

Infographic ผมก็ลองเปิดใหด้เูห็นไหมครบั มนัก็จะเป็นภาพแบบนีใ้หเ้ลยนะครบั ผมกแ็ค่จะแชร ์หรือท าเป็น Embed ก็ไดน้ะ

ครบั หรือแชรก์็ไดน้ะครบั สมมตวิ่าผมลองแชรน์ะครบั แชรด์ ูตรงนีเ้ขามีอะไร เป็น QR Code ไดด้ว้ย สมมตวิ่าผมไม่มีโปรแกรม

นีเ้นาะ ผมกต็อ้ง Copy Link นี ้Copy Link นีน้ะ และกด Close ขออนญุาตนะครบั หลงัจากนัน้ผมก็ตอ้งไปท่ีไหนครบั ผมก็

ตอ้งเอา Link เมื่อกีน้ีไ้ปเปิดบน Internet ถกูไหมครบั ท า Link หรือผมก็ตอ้งไปหา Third-Party ที่เป็นโปรแกรมวา่เว็บอะไรก็

ไดท้ี่ท  าใหเ้ป็น QR Code ได ้สมมติผมพิมพค์ าว่า QR Code Generator อยา่งนีเ้นาะ ผมหาค าวา่ QR Code Generator 

นะครบัเนี่ย มนักจ็ะมี QR Code มีเว็บพวกนีอ้ยูเ่ยอะเลยเห็นไหมครบั เว็บบางเว็บเนี่ยครบั เราตอ้งดดูีๆ นะ มนัชื่อ QR Code 

Generator เหมือนกนั แต่บางเว็บเนี่ยมนัหมดอายไุดน้ะครบั สมมติวา่ผมได ้Link มา ผมก็ตอ้งมาวางแบบนีถ้กูไหมครบั นี่คือ 

Link ตวัที่เป็นเอกสารผมเมื่อกีน้ีน้ะครบั ถา้สมมติใครลองสแกนเอกสารเนาะ ผมลองเปิดใหด้ ูเราก็จะเห็นเป็นเอกสารแบบนี้

เลยครบั มนักจ็ะเป็นลกัษณะของ e-book แบบนีเ้ลยนะครบั เรากส็ามารถเปิดไดน้ะครบั Infographic คืออะไรนะครบั ผมก็

เลือกได ้ผมเลือกไดน้ะครบั ว่าผมจะท าเป็นแนวตัง้ Portrait หรือ Landscape ในการแสดงผล เพราะนัน้ถา้เกิดดจูากในมือถือ 

ผมสแกน QR Code เมื่อกีน้ี ้ผมลองขออนญุาตนะครบั ผมลองสแกน QR Code แบบนีเ้นาะ ดนูะครบั ขออนญุาตนะครบั ผม

ลอง มี Smartphone นี่นะครบั ผมก็ลองสแกนดว้ย Smartphone ดนูะครบั อยา่งนีเ้นาะ ผมก็สแกน QR Code เขาก็จะ

ขึน้มาเป็นหนา้ Link นะครบั เราก็แตะเขา้ไปครบั และเอกสารท่ีผมท าเมื่อกีน้ีค้รบั กจ็ะไปปรากฏเนี่ยครบั เรากจ็ะแปลงตวัที่เป็น 

PDF เลยนะครบั เราสามารถใชม้อืปรบัแบบนีไ้ด ้ดเูป็นแนวนอนอย่างนีก้็ไดน้ะครบั เราก็จะไดเ้ห็นภาพแลว้วา่มนัคือเป็น Print 

Zoom ไดน้ะ ปัดไดเ้ห็นไหมครบั เราไม่ตอ้งมีโปรแกรมอื่นๆ เยอะนะครบั ก็สามารถใชห้นา้เว็บนีไ้ด ้ประเด็นของผมคืออะไร 

ประเด็นของผมคืออยา่งนีน้ะครบั ประเด็นของผมก็คือวา่ QR Code ตรงนีถ้า้เกดิเราใชจ้ากเว็บอื่น มนัอาจจะมีโอกาสหมดอายุ

นะครบั เราสรา้งจาก anyflip.com เนาะ ก็คือใชต้วั PDF เขา้ไปนะครบั คราวนีผ้มแนะน าอยา่งนีน้ะครบั ผมถึงบอกว่าทกัษะ

การใชง้าน Digital Literacy เนี่ย มนัคือทกัษะการใชง้านเครื่องมือที่มีอยู่แลว้ ใหเ้ตม็ประสิทธิภาพ ถา้ทกุท่านจ าได ้ผมมตีวัที่



เป็น PowerPoint นะครบั จรงิๆ Word Excel PowerPoint เนี่ยมนัท าไดห้มดนะครบั ในบทของการท า PowerPoint ผม

เขา้ใจว่ามกีารแนะน า น าเสนอแลว้ ในต าแหน่งนีค้รบั จะมีค าวา่ Insert เนาะ และจะมคี านีค้รบั ค าวา่ Get Add นะครบั หรือ

ว่า My Add นะครบั เพราะฉะนัน้ดตูรงนีน้ะ ผมสามารถเลือก Get Add นะครบั ผมแนะน าเลยนะครบั มนัสามารถที่จะท าการ

ดาวนโ์หลดผ่าน Store นะครบั ของ Microsoft ได ้เรากเ็ลือกไดน้ะครบั ว่าเครื่องมือเรามีอะไรบา้งนะครบั อย่างสมมติวา่วนันี้

ผมมีเครื่องมืออยู่ เดี๋ยวผมโอเค อย่างนีน้ะครบั ผมก็แคค่ลิก Get Add เขากจ็ะไป Search เครื่องมือมาใหเ้ห็นไหมครบั ผมกแ็ค่

พิมพต์รงนีเ้ลยนะครบั วา่ qr4office qr4office คืออะไร มนัคือการสรา้ง QR Code ผมก็แค่กด Add เขา้มานะครบั พอผมกด 

Add เขา้มานะครบั QR4Office ก็จะอยูใ่นเครื่องที่เป็น PowerPoint ผมกแ็ค่นะครบั เอา Link เมื่อกีน้ีค้รบั ผม Copy จาก

การท าเรื่องของ anyflip มา มาวางลงไปครบั มาวางลงไปแบบนี ้ตรงนีม้ใีหเ้ลือกนะครบั ว่าขา้งหนา้เนี่ยจะเป็น https:// 

หรือ mailto: ใคร ผมเลือกเป็น https:// เนาะ และผมก็ลบขา้งหนา้นีอ้อก อย่างนีน้ะครบั ผมก็ลบออกไปเรียบรอ้ย เราก็จะได ้

QR Code แลว้เห็นไหมครบั เปล่ียนสีไดเ้นาะ เปลี่ยนขนาดได ้สมมติผมกด Insert ดนูะครบั พอผมกด Insert ผมจะได ้QR 

Code แลว้นะครบั ผมจะได ้QR Code แบบนีน้ะครบั ขออนญุาตวางใหต้รงกลางนิดหน่ึงเนาะ ผมได ้QR Code ผมกเ็อา QR 

Code เนี่ยส่งในองคก์ร เพราะฉะนัน้ใครท า Form Electronics ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Form ขออนญุาตนะครบั Google 

Form Google Form เนี่ยจะตอ้งแปลงเป็น QR Code ดว้ยการไปท าแบบนัน้นะครบั ก็คือเขา้เว็บ อนันีเ้ราก็สามารถใช ้Copy 

Link จาก Google Form ที่ทกุคนเคยใชเ้นี่ย มาสรา้งเป็น QR Code ใน PowerPoint ได ้หรือใครที่ใช ้Microsoft Form 

ของ Microsoft ซึ่งอยู่ในตวั Hotmail ก็มีนะครบั หรือใน Microsoft 365 ก็มี ในนัน้เนี่ยจะสามารถสรา้ง QR Code ไดเ้ลย

นะครบั จะสงัเกตเห็นว่าอนันีน้ะครบั ไม่หมดอายจุนกว่าเราจะลบทิง้นะครบั เพราะฉะนัน้น่ีคือขอ้ที่ดีเนาะ เห็นไหมครบัผมไม่

จ าเป็นตอ้งมานั่งเขา้เว็บ QR Code Generator นะครบั ผมตอ้งไป Search ดวูา่เว็บ QR Code Generator ไหนนะครบั ที่

มนัไม่หมดอายบุา้งนะครบั เพราะถึงแมอ้นัเนี่ยครบั หนา้ตาคุน้เคยเนี่ย แตม่นัมีวนัหมดอายนุะครบั โดยส่วนใหญ่มนัจะอยู่

ประมาณสกั 7 วนันะครบั ถา้เกิดใครไม่ทราบเนี่ย บางทีท าเนือ้หาไปแลว้นะครบั แชรค์นอื่นไปแลว้เนี่ย มนัหมดอายไุดน้ะครบั 

ก็คือ QR Code นัน้จะใชง้านไม่ไดน้ะครบั อนันีก้็เป็นอีกหน่ึงไอเดยีเนาะ หรือนะครบั วนันีผ้มท าอะไร ผมปิดตรงนีน้ะครบั ปิด

ใหด้เูรยีบรอ้ยเนาะ น่ีคือการใชง้านเรียบรอ้ยนะครบั ผมท าอะไรอีก ผมมีอย่างนีค้รบั สมมตวิ่าผมสรา้งแบบทดสอบอยา่งที่ผม

บอกเนาะ ผมคลิกขวานะครบั เหมือนเดิมเนาะที่ Internet Explorer และผมเลือก InPrivate เหมือนเดิม ผมลอง Login นะ

ครบั Login ในท่ีนีก้็คือผมจะใช ้Account นะครบั ของตวั Microsoft กค็ือ Hotmail ธรรมดาที่เรามีนี่และครบั ผมลองเลือก

นะครบั ก็เป็น Hotmail แลว้กนัเนาะ จะไดเ้ห็นภาพอย่างนีน้ะครบั จรงิๆ แลว้ใช ้365 ไดน้ะครบั ใครที่มี 365 ผมใช ้Hotmail 

นี่คือ Hotmail เนาะ หนา้ Hotmail ผมกก็ด Sign-in ใส่ E-mail Hotmail ที่ผมมี ผมกด Sign-in เนาะ เนี่ยครบั พอผมกด 

Sign-in ก็จะขึน้มาเป็นแบบนี ้คอืหนา้ที่เราคุน้เคย 365 ก็เป็นแบบนีน้ะครบั แต่สงัเกตนิดหนึ่งว่าถา้ 365 เนี่ยจะใชเ้ป็น Work 

or School นะครบั อนันีผ้มก็พิมพ ์Hotmail เขา้ไป ก็คือ... สงัเกตนะครบั อนันีม้นัคือ Tool Factor Authentication ถงึแม้

จะเป็นเครื่องตวัเองนะครบั ผมกต็ัง้ใหส่้ง Security Password มาที่มือถือผมนะครบั ถา้ผมอนญุาตเมื่อไหรก่็ตามเนี่ยครบั ผม

คลิกอนญุาตนะครบั ก็คือผ่านจากมือถือเนาะ และผมกดอนญุาต หนา้เว็บนีถ้ึงจะเขา้ไดน้ะครบั ผมก็ใส่ไป เนี่ยครบั ถึงแมจ้ะ

เป็นเครื่องตวัเอง ผมอยากใหท้กุท่านท าแบบนีน้ะครบั เพราะว่าอะไร เพราะว่ามนัป้องกนันะครบั การโจรกรรมขอ้มลูต่างๆ นะ
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ครบั ในท่ีนีผ้มเขา้มาเรียบรอ้ยแลว้นะครบั ผมก็มาคลิกที่ตวัที่เป็น Waffle Menu ตรงนีน้ะครบั กค็ือกล่อง 9 กล่องนี่แหละนะ

ครบั ผมก็คลิก เราก็จะคุน้เคยนะครบั นี่คือสิ่งที่เราคุน้เคยเนาะ เราก็จะมีเครื่องมือนะครบั หลายๆ ส่ิง หลายๆ อย่าง ผมก็เลือก 

Apps นะครบั และเรากเ็จอนี่ครบั ตวัที่เป็นเรื่องของ Form นะครบั Form อย่างนีน้ะ ตวัที่เป็น Microsoft Form นะครบั  ผม

คลิกที่ Microsoft Form นะครบั เราก็สามารถสรา้ง Form หลายคนคุน้เคยแต่การใช ้Google Form นะครบั ลองใช ้

Microsoft Form ดบูา้งก็ไดน้ะครบั ผมเลือกตรงนีค้รบั เขาจะมี 2 แบบเห็นไหมครบั เขาจะมี New Form นะครบั กบั New 

Quiz Form คือแบบสอบถาม Quiz คือเหมือนแบบทดสอบ สมมติว่าผมเลือกอยา่งนีน้ะครบั ผมเลือก New Form เนาะ ผม

อยากท า Research หาใครก็ตามนะครบั หรือว่าแบบสอบถามใหใ้ครก็ตามนะครบั ผมก็เลือกแบบนีค้รบั สมมติผมพิมพค์ าวา่ 

แบบสอบถาม นะครบั และผมกก็ด Add ชื่อผมกใ็ส่ไป พิมพช์ื่ออย่างนีน้ะครบั และก็นามสกลุ โอเคนะครบั Require ตอ้งตอบ

ดว้ยนะครบั ตรงนีผ้มก็บอกวา่ คณุอยู่แผนกใด อย่างนีเ้นาะ และผมก็เลือกตรงนีเ้ป็น สมมตินะครบั บัญชีนะครบั การเงินนะ

ครบั และผมก็เลือกอีก เป็นบรหิาร อย่างเนี่ยครบั ก็ไดเ้นาะ หลงัจากนัน้ครบั ดตูรงนีเ้นาะ พอผมเลือกเสรจ็แลว้นะครบั เราลอง 

Preview ด ูเนี่ยครบั มนักค็ือจะมี Form แบบนีใ้ห ้น่ีคือหนา้ตาในคอมพิวเตอร ์ถา้ดจูากมอืถือคือหนา้ตาแบบนีน้ะครบั ส่ิงที่

ผมอยากใหด้คูืออะไรนะครบั ขา้งบนเนี่ยไม่ไดม้ีอะไรแตกตา่งนะครบั เรา Preview เราใส่ธีมไดเ้นาะ เราสามารถใส่โลโกข้อง

เราเองก็ไดน้ะครบั อนันีผ้มสามารถที่จะไปท า Test คนในองคก์รได ้ส่ิงที่ผมอยากใหด้คูือตรงนีค้รบั ผมสามารถนะครบั ใส่เรื่อง

ของตวัที่เป็น Start date ตอนไหนไดน้ะครบั ส่ง E-mail ไปหาไดน้ะครบั หรือว่าสุ่มค าถามไดน้ะครบั และก็ต าแหน่งนีค้รบั ผม

มีค าว่า Send เนี่ย ดตูรงนีน้ะครบั ขออนญุาต Zoom เห็นภาพนะครบั ผมสามารถที่จะ Share เนี่ยนะครบั ตรงนีค้รบั จะมีค า

ว่า QR Code Form เนี่ยผมสามารถคลิกแค่ครัง้เดียวนะครบั เขาจะสรา้งเป็น QR Code แบบนีใ้หเ้ลย โดยที่ผมไม่ตอ้งไปเขา้

เว็บอื่น เพราะฉะนัน้ผมท าแบบสอบถาม ผมสามารถคลิก Create QR Code ไดเ้ลยนะครบั หรือท าเป็น Embed Code ส่ง E-

mail ก็ได ้ไปโพสบน Social Network ก็ไดน้ะครบั เพราะนัน้อนัเนี่ยมนัคือ Account ของเรา ไมต่อ้งไปพ่ึงตวั QR Code 

Generator นะครบั ตรงนีใ้ครที่ตอบก็สามารถตอบค าถามตรงนีไ้ดเ้ลย และพอตอบเสรจ็ เก็บคะแนนนะครบัไดด้ว้ยนะ สมมติ

ผมลองดนูะครบั ผมลองคลิกนะครบั ชื่อเอก สมมติผมพิมพเ์อก บญัชี ผมกด Submit นะครบั นี่คือตอบ ก็จะมี Thank you 

ใหเ้ห็นไหมครบั ผมลองตอบใหมเ่นี่ยก็จะมีขึน้ว่ามคีนตอบ 1 คนนะครบั อนันีม้นัคือส่ิงที่คุน้เคยนะครบั เพราะวา่เรามีมานาน

แลว้นะครบั มนัก็จะสรุปมาเป็น Dashboard แบบนี ้ส่ิงที่ส  าคญัที่สดุคืออะไร มนั Export ไปเป็น Excel ไดเ้ลยเห็นไหมครบั 

ผมไม่ตอ้งมาแปลงเป็น CSV ใดๆ ทัง้สิน้ ผมแค่คลิก มนัเป็น Excel ไดเ้ลยนะครบั อนันีค้ือการใชง้าน เพราะฉะนัน้อย่างที่ผม

บอกนะครบั ว่าโดยส่วนใหญ่แลว้เนี่ย ถา้เกิดเราคุน้เคยต่อการใชง้านทกัษะดิจิทลัแลว้เนี่ยนะครบั มนัช่วยใหเ้ราท างานไดง้่าย

ขึน้นะครบั การท า QR Code ท าผ่านตวัที่เป็น PowerPoint ก็ไดน้ะครบั การท าไฟลท์ี่เป็น e-book ผ่านตวัที่เป็น anyflip ก็

ไดน้ะครบั 

เพราะฉะนัน้สดุทา้ยครบั ก่อนที่จะหมดเวลานะครบั ผมมตีวัอย่างนีใ้หด้นูิดหน่ึงเป็นลกัษณะของการ...เรื่องของกฎหมายนิด

หน่ึงนะครบั ก็คือว่าการใชง้านวนันีค้รบั มนัมีบทท่ีเก่ียวกบัเรื่องของพ.ร.บ.นะครบั คอมพิวเตอร ์เผื่อบางท่านไม่ทราบนะครบั 

หลงัจากที่เราเห็นไปแลว้เมื่อกีน้ีน้ะครบั ผมขออนญุาตอย่างนีน้ะ วนันีค้รบั ส่ิงหน่ึงที่ส  าคญัที่สดุกค็ือเรื่องของ Cyber Security 

นะครบั ก็คือความป้องกนันะครบั การใชง้านเรื่องของเทคโนโลยี ของตวั Cyber ต่างๆ นะครบั เรื่องของความปลอดภยันั่นเอง 



เพราะฉะนัน้วนันีค้รบั ส่ิงที่อยากใหท้กุท่านไดด้กู็คือว่าวนันีค้รบั ทกัษะที่ตลาดแรงงานโลกตอ้งการเมื่อสกัปี 2015 นะครบั เมื่อ 

5 ปีที่แลว้เนี่ย 1 เลยคือทกัษะนะครบั การแกปั้ญหาที่ซบัซอ้นนะครบั การท างานรว่มกนันะครบั หรือ Coordinate นะครบั กบั

การจดัการบคุคลนะครบั หรือวา่ People Management การวิเคราะหข์อ้มลู การเจรจาต่อลอง นี่คือเมื่อ 5 ปีที่แลว้นะครบั 

สงัเกตนดิหนึ่ง พอในปีนีค้รบั ปี 2020 กย็งัเหมือนเดิมนะครบั มีทกัษะการแกปั้ญหาที่ซบัซอ้นได ้เพราะฉะนัน้ถา้เราเรยีนรูเ้รื่อง 

ของการงาน Digital Literacy มนัสามารถเอาความสามารถของเราเมื่อกีเ้นี่ยนะครบั ไปแกปั้ญหาที่เราซบัซอ้นได ้และก็สงัเกต

นะครบั อนัดบั 2 คือการคดิวเิคราะหน์ะครบั หรือตวัที่เป็น Critical Thinking การคิดสรา้งสรรคเ์ห็นไหมครบั มีความคดิ 

Creativity ความคิดสรา้งสรรคใ์นองคก์ร การจดัการบคุลากร หรือการท างานรว่มกนั เพราะฉะนัน้วนันีค้รบัทกัษะที่มี ความ

จ าเป็นในชวีิตประจ าวนัในการท างานก็ดเีนี่ยนะครบั มนัไม่ไดบ้อกเลยวา่จบปรญิญาตรีก่ีใบ ปรญิญาโทก่ีใบ จบ PhD ไหมนะ

ครบั มนัคือทกัษะที่การแกปั้ญหาซบัซอ้น 5 ปีที่แลว้หรือ 5 ปีหลงัจากนัน้ มนักย็งัมีปัญหาหรือเราเรยีกวา่ตวัที่เป็น Complex 

นะครบั Problem Solving นะครบั ก็คือการแกปั้ญหาที่ซบัซอ้น เพราะฉะนัน้ครบั สรุปมาใหด้คูรา่วๆ ก็คือวนันีค้รบั การใชง้าน

เนี่ยนะครบั อนันีค้ือตวัที่เป็นทกัษะเมื่อ 5 ปีที่แลว้นะครบั ที่เขาตอ้งการ แตใ่นทกัษะใหม่เนี่ยนะครบั ก็คือมีเรื่องของทกัษะเนี่ย

ครบั การแกปั้ญหาที่ซบัซอ้น การคิดวเิคราะห ์การคดิสรา้งสรรค ์การจดัการบคุลากร การท างานรว่มกนั อนันีค้ือ Based Skill 

นะครบั หรือทกัษะที่จ าเป็นมาก คราวนีใ้นอนาคตครบั ต าแหน่งงานท่ีจะหายไปนะครบั ที่คาดวา่หลงัจากนีจ้ะหายไปเลย 

เพราะวา่เทคโนโลยีเริ่มเปล่ียนนะครบั มีเรื่องอะไรบา้ง น่ีครบั เจา้หนา้ที่กรอกขอ้มลู เราไม่จ าเป็นตอ้งใหค้นพมิพห์รือเขียนลงไป

ในเอกสาร Paper และก็ตอ้งมานั่งกรอกอีกทีนะครบั เมื่อกีผ้มท าใหด้เูนาะ ผมท าแบบฟอรม์ เป็นอเิล็กทรอนิกสฟ์อรม์ ถา้วนันี้

ในองคก์รทกุท่านปรบัเปล่ียนโดยการใชอ้ิเล็กทรอนิกสฟ์อรม์ในการกรอกขอ้มลูนะครบั คนทั่วไปนะครบั หรือว่าคนที่มาตดิต่อ

กบัหน่วยงานของทกุท่านเองเนี่ย สามารถกรอกขอ้มลูผ่านตวัที่เป็นอิเล็กทรอนิกสฟ์อรม์ มนัก็จะอยูใ่นระบบ สามารถปริน้

ออกมาเป็น Excel ไดเ้ลยนะครบั หรือน่ีครบั จรงิๆ แลว้ก็ตอ้งบอกก่อนนะว่าเลขานกุารฝ่ายผูบ้รหิารเนี่ยก็จะหายไป เพราะอะไร 

คือวนันีค้รบั ในการจด Meeting จดประชมุทกุอยา่งเนี่ย มนัท าไดด้ว้ยระบบไดเ้ลยนะครบั จรงิๆ แลว้เราก็จ าเป็นท่ีจะตอ้ง

เตรียมตวันดิหนึ่งนะ ผมไม่ไดห้มายความวา่เลขาผูบ้รหิารจะไม่มงีานท านะ ไม่ใช่แบบนัน้นะครบั แต่ว่าเราก็ตอ้ง Change นิด

หน่ึงก็คือเราใชเ้ครื่องมือเขา้มาไดน้ะครบั พนกังานบญัชีครบั ผูท้  าเงินเดือน เพราะอะไรเดี๋ยวนีใ้นระบบ Payment ต่างๆ เนี่ย

มนัสามารถออกดว้ยระบบคอมพวิเตอรไ์ดน้ะครบั นกับญัชีและคนตรวจสอบบญัชีนะครบั อนันีค้ือเมื่อก่อนตอ้งมานั่ง Read 

กนัเป็นกระดาษ เดี๋ยวนีเ้นี่ยถา้ขอ้มลูมีเรียบรอ้ย ใชร้ะบบ Ai ในการจดัการไดเ้ลย เห็นไหมครบั หรือแมแ้ต่พนกังานประกอบ

ชิน้ส่วนในโรงงานเห็นไหมครบั เดี๋ยวนีเ้ราใชหุ้่นยนต ์หรือ Robotic นะครบั ในการประกอบชิน้งานแลว้นะครบั จรงิๆ แลว้ก็มี

หลายอย่างนะครบั หรือพนกังาน Stock สินคา้เนี่ย นบั Stock สินคา้ เดี๋ยวนีก้็ไม่จ าเป็นตอ้งใชน้ะครบั ใชเ้รื่องของ Beacon ใช้

เรื่องของ IOT มาท าการนบัสินคา้ เพราะฉะนัน้อนัเนี่ยครบั นี่คือคาดวา่จะหายไป เพราะฉะนัน้เราจ าเป็นตอ้งเตรียมปรบัตวักนั

นิดหน่ึงนะ และต าแหน่งที่คาดว่าจะมีเพิม่ขึน้ นี่ครบั นกัวเิคราะหข์อ้มลูนะครบั หรือ Data Scientist นั่นเอง ผูเ้ชี่ยวชาญดา้น 

Ai และ Machine Learning นะครบั หรือการท างานแบบอตัโนมตัินั่นเองนะครบั ผูเ้ชี่ยวชาญเรื่องของ Big Data วนัก่อนถา้

เกิดทกุทา่นไดม้ีโอกาสเรียนตวั BI กบัผมไป ทกุท่านจะไดส้งัเกตเหน็นะครบั ว่ามนัท าไดง้า่ยขึน้นะครบั หรือนกัวิเคราะหน์ะครบั 

ความปลอดภยัของขอ้มลูนะครบั มี Reliability ที่แน่นอนนะครบั และก็มีผูเ้ชี่ยวชาญเรื่องของ Internet of things นี่คืองาน



ที่มาตอบรบั เพราะฉะนัน้วนันีค้รบั เราจ าเป็นตอ้งปรบัเปล่ียนกนันิดหนึ่งนะครบั ว่าส่ิงที่เรามคีวามรูค้วามสามารถเนี่ย จรงิๆ 

แลว้มนัคืออยูใ่นทกัษะเรื่องของ Digital Literacy ก็คือทกัษะในการใชง้านดิจิทลันั่นเองนะครบั 

คราวนีก้ารใชง้านเรื่องของดิจิทลัเนี่ยนะครบั มนัจ าเป็นตอ้งมเีรื่องของกฎหมายเขา้มาเก่ียวขอ้งนะครบั วนันีผ้มมีตวัอยา่งใหดู้

ครบั Check ก่อน Share นะครบั แชรผิ์ดชีวติเปล่ียนเนาะ คือบางคนเนี่ย ไม่ทราบอ่าน...วนันีเ้ราอยู่บน Smartphone เราก็

อ่านทกุอยา่งบน Smartphone อนันีน้่าสนใจเรากดแชร ์แตเ่ราลมืไปว่าขอ้มลูที่เราแชรเ์นี่ย มนัเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้งไหม ขอ้มลูที่

ถกูเตา้ขา่วมาหรือเปลา่ หรือแกงมาหรือเปล่าอย่างเนี่ยครบั เพราะนัน้เรากต็อ้งมาดนูดิหนึ่งนะครบั ส่ิงที่อยากใหด้คูืออะไร วนันี้

ครบั กฎหมายในเรื่องของพ.ร.บ.คอมพิวเตอรฉ์บบัใหมใ่ชแ้ลว้นะครบั ผมใหด้ตูรงนีค้รบั 1 เลยคือถา้ส่ง E-mail ขายของนะครบั 

เดี๋ยวนีจ้ะสงัเกตเห็นวา่ E-mail หรือว่า Message เนี่ยไมค่่อยมมีาหาเราแลว้ ถา้ส่ง E-mail หรือ Message มาขายของนะ

ครบั เราจะถือวา่เป็น Spam นะครบั มีบทปรบันะครบั 200,000 บาทนะครบั เพราะนัน้สงัเกตนะ วนันีเ้ราใช ้Smartphone 

บาง Operator เดี๋ยวนีไ้มค่่อยมีโฆษณา Spam ส่งมาแลว้เห็นไหมครบั เพราะว่ามนัครอบคลมุดว้ยพ.ร.บ.ฉบบัใหม่ คือถา้เกิด

ส่งมาเนี่ยนะครบั มนัผิดกฎหมายนั่นเองนะครบั ก็คือมีบทปรบัถงึ 200,000 บาท หรือ Admin Page ครบั ที่ท  าเก่ียวกบัเรื่อง

เพจใดก็ตามบน Facebook บนอื่นๆ นะครบั และเปิดโอกาสใหม้กีารแสดงความคิดเห็นนะครบั เมื่อพบขอ้ความที่ผิดพ.ร.บ.

คอมพิวเตอรน์ะครบั และแจง้ใหล้บออกเนี่ยนะครบั ถา้สมมติผมเป็นแอดมินเนาะ และผมไปเจอขอ้มลูที่ผิดกฎหมายอยู่ หรือมี

การใส่รา้ย มีการเตา้ขา่วอะไรขึน้มา และผมไปแจง้เขาเนี่ย ใหเ้ขาลบออก ผมไม่มีความผิดนะครบั ในฐานะผมเป็นแอดมิน ถา้

ผมไม่แจง้ผมมีความผิดนะ ผมมคีวามผิดรว่มกนักบัคนที่โพสดว้ย เพราะฉะนัน้ใครท่ีเป็นแอดมินเพจของหน่วยงานนะครบั หรือ

บรษิัท ดตูรงนีด้ีๆ  นะครบั และที่ส  าคญั กด Like กด Share มนัไม่ไดผิ้ดพ.ร.บ.คอมพิวเตอรน์ะครบั ยกเวน้กด Like ขอ้มลูที่มี

ฐานความผิดและมีผลกระทบต่อสงัคมเศรษฐกิจและความมั่นคงนะครบั เมื่อไตรส่วนแลว้มีเจตนาใหเ้นือ้หานัน้มีสิ่งบิดเบือนนะ

ครบั อนันีผิ้ด กด Like ไม่ผิด ใน Facebook ไม่ผิดนะครบั กด Like ไม่ผิดนะ กด Like ไม่ผดิ ถา้เนือ้หาที่เราไปกด Like ไม่

ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ส่งผลกระทบต่อสิทธิส่วนตวัของคนอืน่ อนันีไ้ม่ผิดนะครบั แต่ถา้สมมตเินือ้หาใน Facebook มนั

ดนัมีเนือ้หาที่ใส่รา้ยคนอื่น กระทบกบัความมั่นคง และเราไปกด Like อนันีผิ้ดนะครบั ผิด มีอะไรอกี เพราะฉะนัน้วนันีค้รบั เรา

ตอ้งดดูีๆ นะครบั นี่ครบั มีรูปเดก็นอ้ย การโพสเก่ียวกบัเด็กนะครบั เยาวชนท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะนะครบั ตอ้งคาดหนา้ปิดบงั

หนา้ดว้ยนะครบั บางคนเนี่ย ผมเคยไปดขู่าวที่มีคณุครูไปตี บางโรงเรียนนะครบั ที่ไปตีเด็ก ใสถ่งุขยะเด็ก หรือไปตีกน้เด็ก

อนัเนี่ยครบั และก็ไปโพสต่อๆ กนัโดยที่ไม่คาดหนา้เนี่ย ถา้คณุพ่อคณุแม่เขาฟ้องรอ้งเรยีกรอ้งตามกฎหมาย คนท่ีแชรผิ์ดนะครบั 

แต่ถา้เกิดคาดหนา้ไม่ไดบ้ง่บอกวา่คนนีค้ือใครเนี่ย ไม่ผิดนะ กบัอีกอนัหนึ่งคือถา้เป็นการเชิดชนูะครบั ลกูหลานเรียนดี ถึงแมจ้ะ

เป็นเด็กนอ้ยก็ตามนะครบั อนันีก้ไ็ม่ผิดเนาะ เราสามารถท าไดน้ะครบั และก็ที่ส  าคญัฝากรา้นครบั ใน IG ใน Facebook ใน 

Instagram ใดๆ กต็ามถา้เจา้ของไม่ยินยอม อนันีถื้อเป็น Spam เหมือนเมื่อกีน้ีเ้ลยนะ ส่งเมลก็ตามนะครบั ปรบั 200,000 

เหมือนกนันะครบั และที่ส  าคญัการโพสว่าคนอื่นมกีฎหมายอาญาอยู่แลว้นะครบั แตว่่าถา้สมมติวา่เอาภาพไปตดัต่อนะครบั 

กล่าวหาโพสเนี่ย จ าคกุไมเ่กิน 3 ปีนะครบั ปรบัไม่เกิน 200,000 บาท แต่ถา้เกดิการโพสกล่าวหานัน้เนี่ย ผูถ้กูกล่าวหาโอเค ตก

ลงยินยอม เช่น เอาหนา้ผมไปใส่หุ่นณเดชอย่างนีน้ะครบั หุ่นเฟิรม์ๆ นะครบั ผมยินยอม ผมโอเค อนันีไ้ม่ผิดกฎหมาย แตถ่า้เกิด

ผมไม่โอเค ผมไม่ยินยอมนะครบั อนันีผิ้ดกฎหมาย โอเคนะครบั ปรบัหนกันะครบั 3 ปี มีโทษจ าคกุดว้ยนะครบั และที่ส  าคญัมี



อะไรอีก นี่ครบั นี่คือสิ่งที่เราคุน้เคย ส่ง SMS โฆษณา โดยที่เราไม่ไดร้บัความยินยอม เมื่อก่อนครบัค่าย Operator เนี่ยส่ง 

SMS มาหาเราเยอะมาก คณุแมผ่มเนี่ยไปสมคัรอะไรไวก้็ไม่รู ้และก็บอกวา่แม่ไม่ไดส้มคัรเลยลกู มนัก็มี SMS มาตลอดนกึออก

ไหมครบั สรา้งความร าคาญ บอกยกเลิกก็ยากเนาะ สมยัก่อนเนี่ยบอกยกเลิกก็ยาก เดี๋ยวนีง้่ายครบั เพราะเขาตดัการส่งเลย ถา้

เราไม่อนญุาตและเรายงัเห็นวา่อนันัน้ก่อความร าคาญเรา เราแจง้นะครบั ถือว่า SMS พวกนัน้เป็น Spam ปรบั 200,000 บาท

นะครบั เพราะนัน้วนันีน้ะครบั ใครท่ีใช ้Smartphone อยู่จะเห็นวา่ SMS กวนใจขายโน่นขายนี่เนี่ย จะไม่ค่อยมมีาแลว้นะครบั 

จะมีเฉพาะ SMS ทวงเงินตอ้งจา่ยนะครบั ของคา่บรกิารเท่านัน้เองนะครบั ถัดมา กด Share เมื่อกีก้ด Like แลว้เนาะ กด 

Share นะครบั ถือเป็นการเผยแพรน่ะครบั หากขอ้มลูที่แชรไ์มม่ีผลกระทบต่อสงัคมเศรษฐกจิและความมั่นคง หรือละเมิดสิทธ์ิ

ของคนอื่น อนันีไ้ม่เป็นความผิดนะครบั แชรไ์ดเ้พราะเป็น Knowledge แต่ขอ้มลูนัน้ตอ้งตรวจสอบนะ ว่าถกูตอ้งแน่นอนนะ

ครบั ถึงจะแชรไ์ด ้ผมถึงบอกวา่ Share ผิดชวีิตเปล่ียนนะครบั ทกุท่านครบั จะบอกว่ารูเ้ท่าไม่ถงึการณไ์ม่ไดน้ะครบั กฎหมายมี

บอกอยู่แลว้นะครบั หรือวนันีค้รบั โพสภาพลามกอนาจารนะครบั เนี่ยครบั ถา้โพสส่ิงลามกอนาจารนะครบั เผยแพรต่่อสงัคม

หรือประชาชนนะครบั อนันีผิ้ดนะครบั ผมเนี่ยยงัไม่สามารถเอารูปภาพสาวนุ่งบกิินี่มาไดน้ะครบั ผมตอ้งเอารูปการต์นูชินจงัมา

ลงนะครบั เพราะมิฉะนัน้เนี่ยถา้เกิดผมเอารูปสาวๆ ใส่บิกินี่มา และผมมาเผยแพรแ่บบนี ้ผมผิดกฎหมายนะครบั เดี๋ยวผมโดน

ก่อนคนแรกเลยนะครบั ผมเลยตอ้งใชเ้ป็นรูปการต์นูแทน เพราะนัน้จะท าอะไรดดูีๆ นะครบั แต่ถา้เกิดสมมติสิง่ที่เราโพสเนี่ย 

บางคนไปวา่ยน า้ในทะเล มีรูปบิกินี่สวย และไปโพสเอง เราเกิดความยินยอม ไม่ผิดนะครบั นึกภาพออกเนาะ โอเคนะครบั 

ถดัมาตรงนีค้รบั ถา้สมมตินะครบั เราไม่ละเมดิการกระท าความผิดเช่น ขอ้ความ เพลง หรือรูปภาพหรือวิดิโอนะครบั คือถา้เรา

ไป Copy ของเขามาใช ้หรือเอาขอ้มลูมาใชเ้นี่ย เราควรใหเ้ครดิตเขาดว้ยนะครบั ถา้เกิดวา่เราไม่ใหเ้ครดิตเขา เขามาฟ้องที

หลงัเนี่ย ผิดกฎหมายเนาะ เพราะวนันีใ้นการใชง้าน ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทลัเนี่ย บางทีเรากไ้ปเปิด Youtube นะครบั ไป

เอาวิดีโอของเขามาใชง้านนะครบั อนันีเ้ราก็ตอ้งใหเ้ครดติเขาดว้ย และที่ส  าคญัครบั ในการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผูเ้สียชีวตินะครบั 

ตอ้งไม่ท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียนะครบั หรือชื่อเสียง หรือดถูกู ดหูมิ่นเกลียดชงั มนัมีเคสนีน้ะครบั ขออนญุาตนะครบั 

กระทบกระเทือนนิดหน่ึง ตอนสมยัที่คณุครูไปปลน้รา้นทอง และยิง่ผูเ้สียชวีิตนะครบั ตอนนัน้เนี่ย เรื่องจรงิหรือไม่จรงิไม่รู ้ทกุคน

ก็ใหข้า่วว่าคณุครูที่มายิงเนี่ยนะครบั มีอะไรกบัสาวขายทองอยู่อะไรอย่างเนี่ย ผลปรากฏก็คือก็ไม่ไดเ้ก่ียวอะไรกนัเลยนะครบั 

แต่ก็พดูกนัไปยาวแลว้ อย่างเนี่ยผิดกฎหมายนะครบั ญาติผูเ้สียชวีิตเนี่ย ไปเรียกรอ้งเอาความถกูตอ้งใหก้บัผูเ้สียชวีิตได ้เพราะ

นัน้จะพดูอะไรเนี่ยนะครบั เราควรดนูิดหน่ึงวา่ขอ้มลูที่เราใหไ้ป หรือขอ้มลูที่เราออกความเห็นไปเนี่ย มนัไปกระทบกระเทือนต่อ

ผูเ้สียชีวติ หรือญาติผูเ้สียชีวติหรือเปล่านะครบั เพราะนัน้อนันีม้ีกฎหมายรองรบันะครบั ไมจ่ าเป็นอย่าพดูเยอะนะครบั 

เช่นเดียวกนั สวสัดีตอนเชา้ วนันีว้นัพระ พรุง่นีว้นัพฤหสั การส่งพวกนีไ้ม่ผิดนะครบั ไม่ผิดกฎหมาย ถา้รูปท่ีเราเอามาไม่ไดใ้ช

เพื่อประโยชนใ์นเรื่องของการพาณิชย ์เช่นบางคนเนี่ย ส่งรูป ขออนญุาตนะครบั พระเครื่องในกลุ่ม Line สวสัดวีนันีว้นัพระ และ

ก็บางคนเนี่ยมีรูปสวยเชียว เป็นรูปองคพ์ระ พระพุทธรูปนะครบั หรือพระเครื่องรางทัง้หลายเนี่ย สวยเลย มีคนบอกวา่ขอไดไ้หม 

ขอรูปตน้ฉบบั และไปบอกเขาบอกว่าใหก้็ได ้ใหรู้ปตน้ฉบบั แต่ขอขายสกั 200 อยา่งเนี่ยผิดดว้ยนะครบั คือถา้เกิดสมมติรูปพวก

นัน้ ถา้ถ่ายเองไม่ผิดนะ แต่ถา้เกดิเราไปรูปมาจากที่อื่น และเอามาขายเพื่อการพาณิชย ์เราผิดนะครบั เพราะฉะนัน้วนันีน้ะครบั 

ใครที่อยากจะสวสัดีวนัจนัทร ์พรุง่นีว้นัพระ ส่งดอกไมก้นัเนี่ย ผมแนะน านะครบั คณุแม่ผมเนี่ย ผมก็ใหไ้ปถ่ายรูปเฟ่ืองฟา้ ดอก



มะลิในสวนตวัเอง และก็ส่งไปนะครบั คือบางครัง้เนี่ย เขาไป Forward รูปกนัมานะครบั และก็มกีารท่ีผิดลิขสิทธ์ิของรูปภาพ

อย่างเนี่ยนะครบั อนันีถ้า้เกิดสมมติผมเป็นเจา้ของรูป ผมฟ้องรอ้งไดน้ะครบั เพราะนัน้ดดูีๆ นะครบั  

ถดัมา คราวนีด้นูะครบั ประเด็นคอืสรุปง่ายๆ ส่ง E-mail ขายของครบั ผิดกฎหมาย ปรบั 200,000 ถา้ส่ง E-mail เรื่องงาน

เรื่องทั่วไปไม่ผิดกฎหมายนะครบั ฝากรา้นใน Facebook IG Instagram นะครบั ถา้โพสขายสินคา้พืน้เมืองของตนเอง แลว้ 

Hashtag ก็ไม่ผิดกฎหมายนะครบั วนันีเ้ราชอบไปฝากรา้นคนอื่น อนันัน้ผิดกฎหมายนะครบั ถือวา่เป็น Spam ปรบั 200,000 

แต่ถา้เกิดรา้นท่ีเป็น OTOP นะครบั อยากจะโพสอะไรก็ตามเนี่ย คือโพสในสินคา้ของพืน้เมืองตวัเอง แลว้ใส่ Hashtag ไม่ผิด

กฎหมายนะครบั หรือโพส Lifestyle กินเที่ยวนะครบั อนันีก้็ไม่ไดผิ้ดกฎหมายนะครบั แต่อยา่ไปโพสด่าวา่คนอื่น อนันีผิ้ด

กฎหมายนะครบั แอดมินนะครบั ถา้สมมติรูว้า่มีขอ้มลูบางอย่างเนี่ยนะครบั มนักระทบกระเทือนต่อคนอื่น แลว้ไปเตือนเขา 

แอดมินไม่ผิดนะครบั แตถ่า้เกิดแอดมินนิ่งเฉย ไม่ยอมไปเตือน แอดมินผิดดว้ยนะครบั กรรมเท่ากบัผูก้ระท านะครบั และที่

ส  าคญั โพสรูปเด็กและเยาวชนนะครบั ควรปิดบงัใบหนา้นะครบั แต่ถา้เกิดโพสชื่นชมเชิดชไูม่ผิดเนาะ โพสส่ือลามกอนาจารนะ

ครบั อนันีผิ้ดแน่ๆ อยู่แลว้นะครบั ทัง้อาญาและก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์แต่เก็บไวด้คูนเดยีวในมือถือไดไ้หม ไดน้ะครบั เมื่อก่อนมี

ประเด็นนะครบั สมมติบางคนเนี่ย มีคลิป มีอะไรก็ตามอยูใ่น Smartphone ตวัเอง ไปเจอเจา้หนา้ที่ของรฐั เจา้หนา้ที่ของ

รฐัเนี่ย ขอตรวจนะครบั และไปเจอ เจา้หนา้ที่ของรฐัมาบอกวา่เรามีความผิด วนันีพ้.ร.บ.ฉบบัใหม่เน่ีย คุม้ครองเรามากขึน้นะ

ครบั ถา้สมมติผมไม่ไดท้ าความผดิ อปุกรณ ์Smartphone ไม่ไดเ้ป็นอปุกรณอ์ านวยความสะดวกหรือประกอบการกระท า

ความผิด เจา้หนา้ท่ีของรฐัไมม่ีสิทธ์ิมาขอตรวจของผมนะครบั แตถ่า้สมมติวนันีน้ะครบั ผมขบัรถชนคนตาย ขายยาเสพติด และ

เจา้หนา้ท่ีของรฐัมาขอตรวจมือถือ อนัเน่ียเขามีสิทธ์ินะครบั แตถ่า้เกิดอยู่ๆ  ผมขบัรถไปถกูทกุอย่างเลย และเจา้หนา้ท่ีบอกวา่ขอ

ตรวจดมูือถือหน่อยสิ เปิดใหด้หูน่อยสิ มีส่ือลามกอนาจารอยู่ในมอืถือไหม ผมมีสิทธ์ิไม่ใหด้ไูดน้ะครบั เพราะอะไร เพราะผมยงั

ไม่ไดท้  าความผิดนะครบั เพราะนัน้ถา้เกิดเก็บไวด้คูนเดยีว ไม่ผิดนะครบั ยกเวน้ไปโพส ผิดนะครบั เจา้หนา้ที่ของรฐัก็ไม่

สามารถมาขอตรวจคน้หรือตรวจสอบได ้ถา้ผมไม่ไดม้ีพฤติกรรมในการท าความผิดนะครบั แตเ่มื่อก่อนเนี่ย เจา้หนา้ที่ของรฐั

สามารถที่จะขอตรวจสอบได ้โดยสนันิษฐานว่าผมมีความผิด นึกภาพออกใช่ไหมครบั อนันีต้่างกนันะ เพราะนัน้น่ีคือครา่วๆ นะ

ครบั ส าหรบัในการใชง้านนะครบั ส่ง SMS ปรบัผิดเหมือนกนันะครบั 200,000 กด Like กด Share ไม่ผิดนะครบั ถา้การกด 

Like กด Share หรือโพสขอ้มลูนัน้ๆ เนี่ย ไม่ไดก้่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นนะครบั บทลงโทษนะครบั ส่งขอ้ความก่อความร าคาญ 

200,000 บาทนะครบั ปรบัไม่เกนิเนาะ ส่งขอ้ความที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงมีบทจ าคกุดว้ยนะครบั 1-10 ปี นะครบั 

แฮกขอ้มลูคนอื่นหรือปล่อยขา่วลือนะครบั ปล่อยข่าวลือว่า ขออนญุาตนะครบั เขื่อนจะแตกอะไรอย่างนีน้ะครบั อนันัน้มีบท

จ าคกุดว้ยนะครบั มากสดุ 7 ปี ปรบัไม่เกิน 140,000 เนาะ ตดัต่อภาพผูอ้ื่นนะครบั ถา้ผูอ้ื่นไม่ยินยอมพรอ้มใจนะครบั จ าคกุไม่

เกิน 3 ปีนะครบั ปรบั 200,000 บาทนะครบั แต่ถา้เกิดคนที่คณุเอาไปตดัต่อ แลว้เขาโอเค ตดัต่อสวย เขาโอเค อนันีไ้ม่ผิด เคลีย

นะครบั เพราะฉะนัน้ครบั อีกหนึ่งเรื่อง ปลอมลายเซ็นมคีวามผิดฐานปลอมเอกสารนะครบั ผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัเอกสาร

เนี่ยนะครบั ในการท างานของเอกสารเนี่ยนะครบั หา้มปลอมลายเซ็นนะครบั อนันีท้ราบอยูแ่ลว้เนาะ ประทบัตราปลอม ท า

เอกสารปลอมขึน้ทัง้ฉบบัหรือส่วนหนึ่งส่วนใดนะครบั มีความผิดนะครบั คือระวงัโทษจ าคกุไมเ่กิน 3 ปีนะครบั ปรบัไม่เกิน 

60,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบันะครบั อนันีก้็ค่อนขา้งรุนแรงนิดหนึ่ง นี่นะครบั มาตราในพ.ร.บ.คอมพิวเตอรฉ์บบัใหม่นะครบั 



แฮกระบบคนอื่น แอบเอา Username และ Password นะครบั มีโทษจ าคกุ 6 เดือน ปรบัไม่เกิน 10,000 บาทนะครบั 

อย่างเช่นผมเป็นคนนิสยัไม่ดี ไปอยู่ใน Group Line ของทกุทา่น ผมเขียน Script ตวัหน่ึงส่งไปหาใน Group Line ทกุคนมา

คลิก ผมได ้Username กบั Password นะครบั ใครตรวจพิสจูนท์ราบไดว้่าผมท าความผิดอนัเนี่ย ผมโดนจ าคกุ 6 เดือนนะ

ครบั และก็เปิดเผยนะครบั ขอ้มลูหรือการเขา้ถงึคอมพวิเตอรน์ะครบั และก่อใหเ้กดิความเสียหายนะครบั ก็คือวา่เอาขอ้มลูทกุ

อย่างเลยนะครบั ที่เขาส่งไป E-mail กด็ีหรืออะไรก็ตาม อนันีม้ีโทษจ าคกุ 1 ปีนะครบั ปรบัไม่เกิน 20,000 บาทนะครบั แอบ

เอา Username และ Password ผูอ้ื่นนะครบั ไปเขา้สู่ระบบดิจิทลัหรือคดัลอกขอ้มลูออกมานะครบั กบัอนันีค้่อนขา้งหนกันะ

ครบั 2 ปี หรือ 40,000 บาทนะครบั แอบดกัรบัขอ้มลูนะครบั หรือการ Sanction ขอ้มลูเนี่ย อนันีก้ ็3 ปี 60,000 บาทนะครบั 

Sanction ขอ้มลูคืออะไร คือไปดกัรบัขอ้มลูเรื่องของนติิกรรมการเงิน ใครเขา้โอนเงินโอนตงัคต์า่งๆ และผมไปรูม้าอย่างเนี่ยนะ

ครบั และโอนเงินเขามาเป็นของตวัเอง อนันีก้็มีบทปรบัลงโทษที่คอ่นขา้งสาหสัสากรรจน์ิดหน่ึงนะครบั พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฉ์บบั

ใหม่ไม่มี Single Gateway แลว้แกไ้ขอะไรบา้ง 1 เลยคือใหเ้ราเนี่ยครบั ปฏิเสธการรบั Spam ไดง้า่ยขึน้ ก็คือพวก SMS 

นั่นเอง เราสามารถปฏิเสธไดว้า่เราไม่รบันะครบั และก็มเีรื่องของการหมิ่นประมาทนะครบั ฉอ้โกง ปลอมแปลงเนี่ยครบัได ้

ยกเวน้ความผิดนะครบั และก็ก าหนดขัน้ตอนการแจง้เตือนอย่างนีน้ะครบั มีเรื่องของตวั Notification ตา่งๆ อยา่งเนี่ยไดน้ะ

ครบั เพราะฉะนัน้วนันีค้รบั สรุปมาเลยก็คือว่าพ.ร.บ.ฉบบัใหม่เนี่ยนะครบั ท าใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่เนี่ยนะครบั บรรเทาความ

เสียหายใหก้บัเราไดม้ากที่สดุ เรว็ที่สดุนะครบั และก็ขยายเวลาการจดัเก็บขอ้มลูนะครบั ของเดิมเนี่ยเก็บแค่ 90 วนันะครบั เก็บ

เรื่องของ Log File ตา่งๆ เนี่ย วนันีข้ยายเป็น 2 ปีนะครบั ตามมาตรา 26 แรกเลยเนี่ยเก็บแค่ 90 วนั ตอนนีต้อ้งถกูบงัคบัใช ้เก็บ

ไว ้2 ปีนะครบั และก็ที่ส  าคญัคืออตัราโทษปรบันะครบั ค่อนขา้งมสีงูนะครบั ตามตวัอย่างที่ผมใหด้นูะครบั ในหนา้ของสไลดน์ี ้

นะครบั แฮกขอ้มลูนะครบั อย่างที่ผมบอกนะ ปรบั 7 ปีนะครบั สงูสดุคือ 140,000 นะครบั เกิดความเสียหายตามมาดว้ยเนี่ย 

เอาแคแ่ฮกก่อนเนาะ มีเจตนาแฮกเนี่ย ปรบั 7 ปีแลว้นะ 140,000 และถา้เกิดขอ้มลูเนี่ยมีความเสียหายดว้ยนะครบั ปรบัอีก 

200,000 บาทนะครบั และมีโทษถึง 10 ปีนะครบั ไม่มเีจตนาแตท่ าใหค้นตาย สมมตินะครบั ดนัไปแฮกขอ้มลูหรือแฮกมือถือ

ท าใหเ้กิดอะไรก็แลว้แต่เนี่ย อนันี ้400,000 บาทนะครบั เพราะฉะนัน้อนันีก้็เป็นขอ้ปรบัท่ีค่อนขา้งรุนแรงนะครบั และวนันีน้ะ

ครบั ส่ิงหน่ึงที่ส  าคญัคือบคุลากรทกุคนนะครบั ถกูควบคมุดว้ย PDPA อย่างที่ผมบอกนะครบั คนไทยเนี่ย Personal Data 

Protection Act กค็ือขอ้มลูส่วนบคุคลนั่นเอง อนัเนี่ยเขาจะ Protect ใหเ้รานะครบั ปกป้องใหเ้ราดว้ยนะครบั และก็นะครบั มี

บางเรื่องนะครบั ก าหนดใหช้ดัเจนว่าอะไรคือ Spam นะครบั อนันีเ้ขาจะบอกเลยวา่ถา้เกดิสมมตเิป็นเนือ้หาที่ส่ง SMS มา กใ็ห้

เกิดความเดือดรอ้นร าคาญใจ อนันีถื้อว่าเป็น Spam นะครบั วางกลไกบทลงโทษอย่างสาหสันะครบั และก็น าเขา้ขอ้มลูนะครบั 

อนัเป็นเท็จในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่างเนี่ยนะครบั มีบทปรบัท่ีสงูมากขึน้ 

เนี่ยครบั คุม้ครองประชาชน หรือเราเนี่ยนะครบั ค่อนขา้งเต็มประสิทธิภาพนะครบั ปฏิเสธการรบั Spam ไดง้า่ย บทลงโทษ

ค่อนขา้งสงูนะครบั โดยเฉพาะตดัต่อเผยแพรน่ะครบั ภาพผูเ้สียชวีิต บางคนเนี่ยไปเอาภาพผูเ้สียชวีิต บางทีนะครบั เดี๋ยวนีเ้ราก็

จะคิดมากเวลาที่เรามี Smartphone เกิดอบุตัิเหตใุดๆ ขึน้มากถ็่ายอย่างเดียวและก็โพสเลย จรงิๆ พวกนีน้ะครบั คือบทปรบั

ค่อนขา้งสงูนะครบั เพราะฉะนัน้จะท าอะไร ดดูีๆ นะครบั 



การเยียวยาความเสียหายนะครบั ศาลอาจจะสั่งใหช้ดเชยค่าความเสียหายนะครบั และก็ท าลายขอ้มลูนัน้ไดเ้ลย ที่เราเอา

ขอ้มลูไป อย่างเช่น ขอ้มลูอนัฉนัเป็นความลบัของส่วนตวันะครบั และก็ที่ส  าคญัคือวนันีใ้หต้  ารวจหรือผูเ้ชี่ยวชาญเนี่ยสามารถ

ตดัสินไดเ้ลยนะครบั โดยที่ไมต่อ้งขึน้ศาล เพราะวา่จะไปลดเรื่องของกระบวนการในชัน้ศาลเพิ่มมากขึน้ และก็ศาลมเีป็นผูม้ี

อ  านาจนะครบั เดด็ขาดเนาะ การสั่งปิดเว็บไซตห์รือเนือ้หาที่ไม่เหมาะควรนะครบั และก็การละเวน้โทษนะครบั ก็คือยกเวน้

ความผิดกรณีชื่นชมอย่างเป็นธรรมนั่นเอง ก็อย่างที่ผมบอก แชรเ์รื่องของเด็ก แชรเ์รื่องของผูเ้ยาวน์ั่นเองนะครบั เพราะฉะนัน้อนั

นีก้็เป็นอีกหน่ึงส่วน และก็นิดหนึง่อนันีห้ลายคนไมคุ่น้เคย ผมใหไ้อเดียนีค้รบั ตะโกนบอกคนอื่นเรื่องการเล่นการพนนั ดดูีๆ  นะ

ครบั เดี๋ยวนีเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเนี่ยนะครบั โดยส่วนใหญ่ทกุคนกใ็ช ้Smartphone เนาะ ขออนญุาตนะครบั หลายคนเขา้ใจผิด

เนาะ เวลาที่เราไป...เคยเห็นใช่ไหมครบั ตวัอยา่งเนาะ เจา้หนา้ที่ก็ดี ใครก็ตามที่ไปจบัผูก้ระท าความผิด จะมีผูเ้ฝา้ตน้ทางอยู่ 

เคยเห็นไหมครบั ผูเ้ฝา้ตน้ทางเนี่ย มีความผิดมากกวา่คนเล่นนะครบั คือคนที่ดตูน้ทางและตะโกนวา่เจา้หนา้ที่มาเนี่ยนะครบั 

อนันีค้ือเป็นคนท่ีอ านวยความสะดวกใหผู้ก้ระท าความผิดสามารถหลบหนีได ้ระวางโทษจ าคกุไม่เกนิ 2 ปีนะครบั ปรบั 40,000 

บาทนะครบั หรือทัง้จ าทัง้ปรบั แต่ถา้เกิดเป็นคนเล่นอาจจะเสียแค่บทปรบัในการเล่นการพนนัเท่านัน้เองนะครบั และกเ็ปิดเสียง

ดงันะครบั ไม่วา่จะเป็นเรื่องของเสียงเพลงก็ดีนะครบั ในงานเทศกาลเนี่ยเขาถือวา่อะลุ่มอล่วยนะอนโุลม แต่ถา้สมมติไปเปิด

เสียงดงัเนี่ยระวางโทษค่อนขา้งสงูนะครบั ตามมาตรา 3.0 เนาะ ปรบั 1,000 บาทเลยนะครบั เปิดเสียงดงัก่อความรบกวน 

ร  าคาญใจคนอื่นนะครบั อย่างเชน่บางคนเนี่ยนะครบั เปิดมือถือเดินเล่น สมมติผมขบัรถอยู่ แลว้คณุเดินเล่นมือถืออยู่นะครบั 

ขบัรถผ่านหนา้ แลว้คณุไม่ระวงัเกิดอบุตัิเหตุ ถา้ผมมีหลกัฐานวา่คณุเนี่ยไม่ไดด้ทูาง ผมไม่ผิดนะครบั ผมถึงมีกลอ้งหนา้รถนะ

ครบั หรือวนันีม้ีขา้งบา้นเปิดเพลงเสียงดงั ผมไปเตือนแลว้ก็ไม่ฟัง แจง้เจา้หนา้ที่ต  ารวจ คณุโดนปรบันะครบั เพราะฉะนัน้อนันีก้็

เป็นอีกหน่ึงประเด็นเนาะ แอบอา้งตนและบคุคลเป็นคนอื่นนะครบั วนันีเ้ราเจอบ่อยมากนะครบั เวลาที่เราท าเก่ียวกบัเรื่องของ

บางคนเนี่ยส่งขอ้มลูมา ส่งเอกสารพสัดมุา ไปรบัแทนอย่างเนี่ยครบั อนันีผิ้ด และก็จะมีเรื่องของ Call Center นะครบั วา่มีของ

ส่งมา ตอนนีอ้ยู่ที่ไปรษณีย ์อยู่ที่คลงัสินคา้ จ าเป็นตอ้งไปเสียค่าระวางสินคา้นะครบั ตอ้งมาจา่ยกอ่นนะครบั และก็คณุโอนเงิน

ไปให ้อนัเนี่ย พวกเนี่ยนะครบัเดี๋ยวนีม้กีารล่อลวงทางเรื่องของดจิทิลัเทคโนโลยีค่อนขา้งเยอะนะครบั เพราะฉะนัน้ผมก็ขอ

อนญุาตฝากไวน้ะวา่วนันีค้รบั Digital Literacy นะครบั ทกัษะการใชง้านเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยทัง้หมด 9 ดา้น อย่างที่ผม

บอกนะครบั คอมพวิเตอร ์การใชง้านอยา่งความปลอดภยั วนันีน้ะครบั ส่ิงหน่ึงที่ทัง้หมดทัง้มวลเนี่ย ช่วยใหเ้ราสามารถใชง้าน

เทคโนโลยีไดอ้ย่างเตม็ประสิทธิภาพคือเราตอ้งมั่นใจวา่เราไม่คลิก ไม่กด ไม่ดใูนส่ิงที่เราเชื่อถือไม่ได ้มี Link มาจากไหนก็ตามที่

อยู่ในกลุ่มเพื่อน ถึงแมจ้ะเป็นเพื่อนเราเอง แต่เราไม่รูแ้หล่งที่มาของ Link นัน้ๆ เป็นชื่ออะไรก็ไม่รู ้ไม่จ าเป็นอยา่คลิกอยา่กดนะ

ครบั เพื่อความปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลยีของเราเอง หวงัวา่วนันีน้ะครบั ทกุทา่นคงไดเ้ห็นภาพล่ะ Digital Literacy นะ

ครบั หรือทกัษะความจ าเป็นในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อใชง้านนะครบั ในการปรกอบกบัการท างานนะครับ ในองคก์รหรือในส่วน

งานใดกต็าม เพื่อใหเ้ต็มประสิทธิภาพ 

ผมก็แนะน านะครบั เพื่อใหง้่ายและดีที่สดุในการใชง้าน Internet การใชง้าน Smartphone ควรเขา้สู่โหมดที่เราเรียกวา่ 

InPrivate นะครบั กค็ือโหมดส่วนตวันะครบั ไม่ควรท่ีจะทิง้อะไรไว ้ก็หวงัวา่วนันีท้กุทา่นคงไดเ้ห็นสิทธิประโยชน ์



อรรถประโยชนต์่างๆ แลว้นะครบั ในบทถดัๆ ไปเราคงมเีนือ้หาดีๆ นะครบั มาน าเสนอทกุท่านอกี กห็วงัวา่คงตดิตามรบัชมกนั

ต่อไปนะครบั ขอบคณุมากนะครบั ส าหรบัเนือ้หาในวนันี ้ขอบคณุครบั สวสัดีครบั 


