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ประเทศไทยในกำรก้ำวสู่ยุค 4.0 
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 ควำมหมำยและลักษณะของไทยแลนด์ 4.0 

 

“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ  
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลียนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้   
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 กำรขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 
เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ

วิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

1. กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  
เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

2. กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์  เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์  
สปา เปน็ต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  เช่น เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำงๆ ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล  
ฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา E-Marketplace  
E-Commerce เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์  
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  เป็นต้น  
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 นโยบำยส ำคัญของกำรเข้ำสู่ไทยแลนด์ 4.0 

 

ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง เต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืน
ใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
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เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในนโยบำยกำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ  

“ข้อ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง  
ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและ สามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิต
และการค้าผลิตภัณฑ์ ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์
โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจ การเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนา เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของ
ประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง” 

ที่มา: นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กันยายน พ.ศ.2557 
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หมำยเหตุ 1 จ านวนหมู่บ้านอ้างอิงจากระบบ GIS ของส านักงาน กสทช. (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ก.พ. 2560) 

ตดิต่อสอบถามพื้นที่ให้บริการที่ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช) โทร : 0 2670 8888  Call Center 1200   
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กำรเชื่อมต่อเน็ตประชำรัฐ (Connected Netpracharat) 

 

 เน็ตประชำรัฐ คือการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เข้าถึง

หมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ห่างไกลที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการของภาครัฐ โดยมีคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ที่ 30 Mbps/10 Mbps ในรูปแบบสัญญาณเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง FTTx ส าหรับใช้ประโยชน์ในชุมชนโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย เพื่อน าพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการติดตั้งจ านวน 24,700 
หมู่บ้าน ครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย  
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18 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

 วัตถุประสงค์ของโครงกำรเน็ตประชำรัฐ 
 

1. เพื่อพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เนต็ความเร็วสงูผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (FTTx)  

ไปยังหมู่บ้านเป้าหมาย และรองรับการขยายโครงข่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

 
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

ลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนไทย พร้อมสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่างๆ  

ของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 

 
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านเป้าหมายในการสร้างอาชีพ  

สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การค้าขายออนไลน์ ฯลฯ 

  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        19 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

ประโยชน์ของเน็ตประชารัฐ 
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20 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

 เชื่อมต่อง่ำยๆ ด้วย 6 ขั้นตอน 

 
ส าหรับการลงทะเบียนใช้งาน Wi-Fi เพื่อประชาชนโครงการเน็ตประชารัฐ ต้องจับสัญญาณของเน็ตประชารัฐให้ได้ก่อน  

โดยค้นหาชื่อโครงข่าย Thailand Wi-Fi by MDES เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นเป็นการใส่เลขที่บัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เท่านั้น ระบบก็จะจัดส่งหมายเลขตรวจสอบ มายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นน าหมายเลขนั้น ไปกรอกในตาราง 

ที่หน้าจอโทรศัพท์ แค่นี้การลงทะเบียนก็เรียบร้อยแล้ว   



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        21 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

6 ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้เน็ตประชารัฐ  

 

ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่อ Wi-Fi 

เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi  

บนอุปกรณ์ที่ต้องการใช้บริการ Wi-Fi  

เช่น Smartphone, Notebook, Tablet 

แล้วกดเลือกเครอืข่าย Thailand Wi-Fi by MDES 
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22 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

 
 

  

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูล 

กรอกเลขประจ าตัวประชาชน และเบอร์

โทรศัพทม์ือถอื หากท่านไม่มีเบอร์โทรศพัท์มอืถอื 

ก็สามารถเว้นว่างไว้ได ้



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        23 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 
  

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันการสมัคร 

กดปุ่มสมัครสมาชิก เพือ่ท าการยืนยันการสมัคร 
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24 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

 

 
  

ขั้นตอนที่ 4 รับรหสัเปิดใช้บริการ 

รอรับรหัสผ่าน SMS ทางโทรศัพทม์ือถอื หากไมไ่ด้

รับรหัสให้ท าการกดปุ่มยืนยัน เพื่อขอรหัสใหมอ่ีก

ครั้ง แต่หากท่านไม่ได้กรอก เบอรโ์ทรศัพท์มือถอื 

ท่านสามารถโทรไปขอรบัรหัส เพื่อเปิดใช้บริการได้

ที่เบอร์ 1111 กด 88 



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        25 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 
  

ขั้นตอนที่ 5 กรอกรหัสเปิดใช้บริการ 

กรอกรหัสที่ไดร้ับในช่อง รหัสเปิดใช้บริการ 

หลังจากนั้น กดปุ่มยืนยนัรหัสเปิดใช้บริการ 
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26 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

 

 
  

ขั้นตอนที่ 6 ยอมรับข้อตกลงและเริ่มใช้

งาน Wi-Fi 

อ่านรายละเอียดข้อตกลงการใช้งาน และท าการกด

ปุ่มยอมรับข้อตกลง เริม่ใช้บริการ Wi-Fi ได้ทันที 

หากท่านต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต ครั้งต่อไป  

แค่ท าการต่อสญัญาณ Wi-Fi และเริม่ใช้งานต่อได้ 



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        27 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

 

หรือสำมำรถดูจำก 
โปสเตอร์ Wi-Fi เพ่ือประชำชน 

เน็ตประชำรัฐ 
6 ขั้นตอนกำรลงทะเบียนใช้งำน  
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28 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     
   



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        29 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 วิธีสังเกตจุดให้บริกำรเน็ตประชำรัฐ 
 

จุดให้บริกำรเน็ตประชำรัฐ ครอบคลมุ 24,700 จุดทั่วประเทศ 

 

สำมำรถสังเกตพื้นที่ให้บริกำรได้จำกป้ำย 
“ที่นี่มี Wi-Fi เพื่อประชำชน” 
พร้อมรูป ด.ช.ใยแก้ว และผู้ใหญ่ดี 
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30 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

 
ประชำชนสำมำรถค้นหำหมู่บ้ำนที่ติดตั้งเน็ตประชำรัฐได้ที่เว็บไซต ์www.netpracharat.com  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        31 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
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32 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

 ข้อควรรู้ กับเน็ตประชำรัฐ 

 
หากบ้านของประชาชนอยู่ในข่ายสัญญาณ จะสามารถ Login เข้าใช้งานได้ ซึ่งระยะครอบคลุมกรณีอยู่ภายในอาคารอยู่

ที่ประมาณ 20 เมตร กรณีเป็นที่โล่งแจ้ง ระยะครอบคลุมประมาณ 50 เมตร ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น คุณสมบัติของ
อุปกรณ์ที่น ามาใช้งาน ทั้งนี้ ระยะทางที่ไกลขึ้นจะมีผลกับความเร็วที่เชื่อมต่อด้วย  

ระยะทางที่สามารถรับสัญญาณ Wi-Fi  
ของเน็ตประชารัฐได ้

 

1 



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        33 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

 

 
สามารถสอบถามรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานเน็ตประชารัฐ ได้ที่หมายเลข 1111 กด 88 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มี

ค่าใช้จ่าย  

กรณีไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อลงทะเบียนแล้ว 
สามารถรับรหัสผา่นเพื่อเข้าใช้งานเน็ตประชารัฐได้ที่ใด ? 2 
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34 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

 

 
กรณีที่มีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของโครงการเน็ตประชารัฐ สามารถแจ้งโดยตรงที่หมายเลข 1111 กด 88 ได้

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

3 ช่องทางในการแจง้ปัญหาการใช้งานโครงการเน็ตประชารัฐ คือชอ่งทางใด? 



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        35 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

 
ในกรณีที่ประชาชนมีความประสงค์จะใช้บริการเป็นการส่วนตัว สามารถติดตามข้อมูลจากผู้ได้รับอนุญาต ให้บริการ

อินเตอร์เน็ตได้ในภายหลัง โดยจะมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าอัตราปกติ เพื่อให้บริการประชาชนในหมู่บ้านได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้  
สามารถติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่  

4 ประชาชนสามารถเชื่อมต่อ/ติดตั้งจุดให้บริการ  
เพื่อใช้งานเน็ตประชารัฐที่บ้านพักอาศัยสว่นบุคคลได้หรือไม่? 
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36 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

 

 

 

พื้นฐำนกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต (Basic Internet Foundation) 
 

 

 

 

 

  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        37 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
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38 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

 เฟซบุ๊ก (Facebook) 
 

เฟซบุ๊กเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีจ านวนผู้ใช้บริการเป็น
จ านวนมาก ส าหรับการติดต่อสื่อสาร สร้างสังคม และการตลาดดิจิทัล 
โดยประโยชน์ของเฟซบุ๊กมีจ านวนมาก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ เน้นการ
เชื่อมต่อกับเพื่อน ครอบครัว และคนอื่นๆ ที่คุณรู้จัก แชร์รูปภาพและ
วิดีโอ ส่งข้อความ และรับอัพเดตต่างๆ. โดยสามารถแสดงเป็นรายการใน
การใช้งานได้ดังต่อไปนี้ 

  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        39 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

1. ส าหรับสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

2. ใช้ติดต่อเพื่อนในกลุ่ม (FB Messenger) 

3. การแบ่งบันข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความคิดเห็น ภาพ วิดีโอ (Share) 

4. สร้างอัลบั้มภาพส่วน (Album Photo) 

5. เป็นเว็บไซต์ส่วนตัว (Profile Website) 

6. เล่นเกม (Game) 

7. การสร้างกลุ่มเครือข่าย (Group) 

8. การสร้างกิจกรรม (Activity) 

9. การสร้าง Fanpage (Fanpage) 

10. ใช้โฆษณาสินค้า (Facebook Marketing) 

11. วงการศึกษา เช่น ใช้สร้างเครือข่ายระหว่างครูนักเรียน การสั่งงาน 
การบ้านนักเรียน ฯลฯ (Online Classroom) 

12 การตดิต่อเชื่อมโยงกับเว็บอื่นๆ เช่น Wordpress, Twitter (Connectivity) 

13 Application ต่างๆ  

ประโยชน์ของเฟซบุ๊ก 
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40 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

สร้ำงบัญชีผู้ใช ้

วิธีสร้างบญัชีผู้ใช้ Facebook 

1. ไปที่ www.facebook.com/r.php 
2. ป้อนชื่อ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
รหัสผ่าน วันเกิด และเพศของคุณ 
3. คลิก “สร้างบัญชีผู้ใช”้ 
4. หากต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณให้เสร็จ
สมบูรณ์ คุณจะต้องยืนยันอี เมลหรือหมายเลข
โทรศัพท์มือถือของคุณ 

หมำยเหตุ: คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีจึงจะ
สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ Facebook ได ้
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ควบคุมผู้ที่สามารถเป็นเพื่อนและติดตามคุณได้ 
 

1. คลิก “ตั้งค่า” ที่ด้านขวาบนของหน้าใดก็ได้บน Facebook 
แล้วเลอืก “การตั้งค่า” 

2. คลิก “ความเป็นส่วนตวั” ในคอลมัน์ซ้าย 

3. คลิก “แก้ไข” ถัดจาก “ผู้ที่สามารถส่งค าขอเป็นเพื่อนถึง
คุณได้” 

4. จากเมนูดร็อปดาวน์ คลกิ “ทุกคน” หรือ “เพื่อนของเพื่อน” 

 

ข้อแนะน า เพือ่ให้เพื่อนของคุณค้นหาคุณบน Facebook ได้ง่ายขึ้น: 
 ใช้ชื่อและนามสกุลทีค่ณุใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 หากมีคนที่รู้จักคณุในช่ืออื่น (เช่น ชื่อเล่น นามสกุลก่อนแต่งงาน) ให้เพิ่มชื่ออื่นไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ  

https://www.facebook.com/help/131728300237162?helpref=faq_content


Connected Netpracharat 
สร้ำงควำมส ำเร็จ เชื่อมต่อเน็ตประชำรัฐ 

42 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     
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 ไลน์ (LINE) 
 

ไลน์ (LINE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร โดยเป็นแอพลิเคชั่นที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุดในประเทศไทย ในปัจจุบันนี้  เนื่องจากมีความสามารถที่หลากหลาย  
และท างานได้บนหลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน , แท็บเล็ต หรือแม้กระทั่งบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับความสามารถเด่น ๆ ที่ท าให้ Line มีความแตกต่างจาก 
Application สื่อสารอื่น ๆ ก็คือรูปภาพตัวการ์ตูนสื่ออารมณ์ที่เรยีกว่าสต๊ิกเกอร์ ประโยชน์ของ
มันคือช่วยให้ลดปริมาณการพิมพ์ข้อความ และช่วยสร้างความแปลกใหม่ในการสนทนาได้เป็น
อย่างดี 
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ใช้งำนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อควำมกับเพื่อนๆ  
ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก 

ทั้งข้อควำมและสนทนำแบบกลุ่ม LINE 

 

สำมำรถใช้ได้บนทุกระบบปฏิบัติกำรของโทรศัพท์มือถือ 

(iOS, Android, Windows Phone, Blackberry) 

และบน PC (Windows, Mac OS)  

ส่งข้อควำมฟร ี
ทุกท่ีทุกเวลำ 
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โทรหำเพ่ือนและครอบครัวได้บ่อยและนำนเทำ่ที่คุณต้องกำร 

โทรและวิดีโอคอลไปตำ่งประเทศฟรีเชื่อมต่อกับคนที่คุณรัก 
ได้อย่ำงง่ำยดำย 

พร้อมให้คุณใช้บน iPhone, iPad, Android, 

Windows Phone, คอมพิวเตอร์ (Windows และ Mac) 

และ LINE Lite บนอุปกรณ์ Android 

  

โทรฟรี!  
วิดีโอคอลฟรี! 
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สติกเกอร์ LINE เพิ่มควำมสนุกให้กับแชท 

ถ่ำยทอดควำมรู้สึกของคุณด้วยสติกเกอร ์
และอิโมจิกว่ำ 10,000 แบบ 

ซื้อสติกเกอร์ตัวละคร LINE สดุฮิตและคำแรคเตอรด์ังๆ 

ได้ที่ร้ำนสติกเกอร์ LINE STORE 

มีสติกเกอร์และไอเท็มเกมให้คุณได้เป็นเจ้ำของมำกมำยเช่นกัน  
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แชร์ได้ทั้งรูป วิดโีอ และข้อควำมเสียง 
LINE ให้คุณแชร์รูปภำพ วิดีโอ ข้อควำมเสียง หมำยเลขโทรศัพท ์

และข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ ให้แก่เพื่อนของคุณได้อย่ำงง่ำยดำย  
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รับข่ำวสำรล่ำสุดจำกศิลปินที่คุณชืน่ชอบ 

และคปูองพิเศษจำกแบรนด์สินค้ำดงัสุดฮิต 
เพิ่มบัญชีผู้ใช้ที่เป็นทำงกำรของศิลปินคนโปรด รวมทั้งบรรดำเซเล็บ 

แบรนด์สินค้ำชื่อดัง และทีวีโชว์เป็นเพ่ือน เพื่อรับข่ำวสำรใหม่ๆ  
และคูปองที่ไดเ้ฉพำะใน LINE เท่ำนั้น 
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ไทม์ไลน์ Web site 

แชร์เรื่องราวของคุณกับเพื่อนๆ 

ด้วยข้อความ รูป วิดีโอ และ 

สติกเกอร์ หรือจะติดตาม 

เรื่องราวของเพื่อนๆ ก็ได้เล่นกัน  

 

Keep 

บันทึกข้อความ รูปภาพ และวิดโีอไว้ที่ Keep 

ประหยัดเวลาในการค้นหาไฟล์ และแชร์สิ่งต่างๆ  
กับเพื่อนได้อย่างง่ายดาย 
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เพิ่มเพื่อนได้ง่ำย 

เพิ่มเพื่อนได้งา่ยสุดๆ 

"เขย่าสิ" เขย่าสมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่มเพื่อน 

สแกนคิวอารโ์ค้ดเพิ่มเพือ่น หรือค้นหา 

เพื่อนของคณุด้วยชื่อผู้ใช้ LINE ก็ได้ 

Live 

แชร์ช่วงเวลาสุดพิเศษทางห้องแชท 

แบบเรียลไทม์ด้วยวิดีโอ Live 

ไม่ว่าจะเป็นก้าวแรกในชีวิตของลูกน้อย 

ปาร์ตี้แฮงก์เอาท์แสนสนุกกับเพื่อนๆ 

หรือวินาททีี่มคีวามส าคญั Live ได้ง่ายสุดๆ! 
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ฟิลเตอรใ์บหน้ำและเอฟเฟกต์ 

เพิ่มสสีันความสดใสได้ตามต้องการ 

แชทสนุกยิ่งขึ้นด้วยฟิลเตอร์และเอฟ 

เฟกต์สุดคิวท ์

 

 

Face Play 

สนุกสุดเหวี่ยงทั้งข าทั้งฮากับเพื่อนๆ  
ได้ที่เกม Face Play ในวิดีโอคอลหรือห้องแชท 

แล้วยังแชรภ์าพตอนก าลังสนุกทางแชท 

ไทม์ไลน์ หรือโซเชียลเนต็เวิร์คอื่นๆ ไดอ้ีกด้วย  



Connected Netpracharat 
สร้ำงควำมส ำเร็จ เชื่อมต่อเน็ตประชำรัฐ 

52 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

 อีเมล์ (Email) 
 

E-mail ย่ อมาจาก Electronic Mail ในภาษาไทยบางครั้ ง เ รี ยก 
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ บางครั้งเรียก ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใน
พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานใช้ค าว่า ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสรุปให้เข้าใจอย่างได้ดังนี้ อีเมล์ คือวิธีการติดต่อสื่อสารด้วย
ตัวหนังสือแบบใหม่ แทนจดหมายบนกระดาษ 

 ในปัจจุบันนี้อีเมล์มีความส าคัญ และหน้าที่ของอีเมล์นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่
การรับส่งจดหมายโต้ตอบกันเพียงอย่างเดียว หากแต่มีการน า Email ไปใช้ใน
งานกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ LINE  
เป็นต้น นอกจากนี้การลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ หรือสมัครบริการออนไลน์  
จ าเป็นจะต้องมีข้อมูลให้ใส่อีเมล์ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น อีเมล์จึงเป็นหัวใจ
ส าคัญของการใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
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 ดังนั้นความส าคัญ และประโยชน์การใช้งานของอีเมล์มีมากมาย โปรดอย่ามองข้ามการใช้งาน และรักษารหัสผ่านเข้าใช้งาน E-mail 
ให้เป็นอย่างดี เพราะมิเช่นนั้นข้อมูลส าคัญๆ ของคุณจะถูกขโมยไปได้ 

ก่อนที่จะท าการสมัครอีเมล์เป็นของตัวเอง ไปดูส่วนประกอบของอีเมล์กันก่อน ว่าจะต้องตั้งใช้อย่างไรให้ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย และ
จ าไปใช้งานได้ง่าย โดยส่วนประกอบของที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี ้

Name@gmail.com 
ส่วนที่ 1       ส่วนที่ 2         ส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 1 คือ ช่ือบัญชีสมาชิกของผู้ใช้เรียกว่า user name อาจใช้ชื่อจริง ชื่อเล่น หรอืชื่ออะไรก็ได้ ตามใจชอบ แต่หากต้องการน าอีเมล์นี้
ไปใชในเรื่องการติดต่องานนั้นให้ใช้ช่ือจริงในการตั้งจะดีที่สุด ซึ่งมีเทคนคิดังนี้ ให้ใช้ช่ือจริงแล้วตามด้วยเครื่องหมายจุด (.) จากนั้นตามด้วย 

3 ตัวอักษรแรกของนามสกุล ดังตัวอยา่ง เช่น ด.ช.ใยแก้ว แสงใส yaikaew.san@gmail.com เป็นต้น  

ส่วนที่ 2 คือ เครือ่งหมาย @ (at sign) อ่านวา่ แอท 

ส่วนที่ 3 คือ โดเมนเนม (Domain Name) เป็นที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ที่เราสมัครเปน็สมาชิกอยู่ ตามตัวอยา่งก็คือ gmail.com 
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เริ่มต้นสมัครอีเมล์เป็นของตนเอง 
ส าหรับการสมัครอีเมล์นั้น ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการฟรีเมล์เป็นจ านวน

มาก โดยที่นิยมมากที่สุดจะเป็น Gmail ด้วยการใช้งานกับอุปกรณ์โทรศัพท์
สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอย ซึ่งเป็นบริการฟรีเมล์ โดยรองรับการ
ใช้งานภาษาไทยทั้งเมนูส าหรับผู้ใช้งาน และการเขียนเนื้อหาในจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  

โ ด ย ส า ม า ร ถ เ ข้ า ใ ช้ ง า น บ น โ ท ร ศั พ ท์ ส ม า ร์ ท โ ฟ น ไ ด้ ง่ า ย ๆ  
ผ่านแอพพลิเคชั่น Gmail (สัญลักษณ์ซองจดหมายสีขาวแดง) โดยสามารถ
ดาวน์โหลดใช้งานได้ที่ Google play และ App Store ได้ หรือเข้าใช้งานผ่าน
อินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ บนโทรศัพท์มือถือ โดยพิมพ์ www.gmail.com  
โดยสามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ตามภาพต่อไปน้ี 
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        55 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

   
กดเข้ำแอปพลิเคชัน Gmail กรอกช่ือนำมสกุลผู้ใช้งำนอีเมล์ (ตัวอยำ่งของ ด.ช.ใยแก้ว แสงใส) แล้วกดถัดไป 

(หำกมีบัญชีอีเมล์อยู่แล้วต้องกำรสมัครใหม่สำมำรถกด เพิม่บัญชี) 
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กรอกข้อมูลวันเกดิพร้อมระบุเพศ (ตัวอย่ำงของ ด.ช. ใยแก้ว แสงใน เกิดวันที่ 20 มี.ค. 2000)  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        57 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

    
ระบุชื่ออีเมลส์ ำหรับใชใ้นกำรติดตอ่ โดยใส่ไดเ้ฉพำะตัวอักษร A-Z, a-z และ 0-9 เท่ำนั้น (ตัวอย่ำงของ ด.ช.ใยแก้ว Yaikaew.san) 



Connected Netpracharat 
สร้ำงควำมส ำเร็จ เชื่อมต่อเน็ตประชำรัฐ 

58 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

   
กำรตั้งรหัสผ่ำนของอเีมล์ อย่ำงน้อย 8 อักขระ  

เพื่อควำมปลอดภัยควรมีตัวพิมพ์เล็ก ใหญ่ ตวัเลข และสัญลักษณ์ พร้อมยืนยันรหัสผ่ำนอีกครั้งในช่องถัดไป 
ข้อสังเกต ระบบจะใหค้ ำแนะน ำว่ำรหัสผ่ำนมีควำมยำกง่ำยเป็นอย่ำงไร เช่น เดำง่ำยเกินไป ดี ยุติธรรมดี เป็นต้น  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        59 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

    
(ส่วนเสรมิ) กรอกหมำยเลขโทรศัพท์ พร้อมรบัรหัสยืนยันบัญชี เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรบริหำรบัญชีอีเมล ์ 

หำกไม่ต้องกำรคุณสมบัติดังกล่ำวให้กด ข้ำม
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ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        61 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

   
เมื่อสมัครบัญชีเสร็จสิน้ จะสำมำรถใช้บริกำรของกูเกิ้ลได้ตำมค ำแนะน ำ พร้อมเข้ำสู่กล่องจดหมำย เสร็จสิ้นกำรสมัครอเีมล์  
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62 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

กำรอ่ำนจดหมำย 
การสื่ อสารที่ ส่ ง จดหมายผ่ านระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ นั้ น  

สามารถเข้าดูเพื่ออ่านจดหมายที่ได้รับผ่าน “กล่องจดหมาย (Inbox)” 
โดยการติดตั้งแอปพลิเคชันอีเมล์บนโทรศัพท์สมาร์โฟน จะช่วยให้
สามารถตรวจสอบการรับจดหมาย ได้ตลอดเวลา โดยระบบจะมีการ
แจ้งเตือนเมื่อมีจดหมายเข้าให้เจ้าของได้ทราบ ดังนั้นการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตจะท าให้สามารถรับและอ่านจดหมายจากผู้ส่งได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น 

  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        63 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

เมื่อเข้ำสู่แอปพลเิคชัน Gmail จะเข้ำสู่กลอ่งจดหมำยอัตโนมัต ิ

โดยจดหมายที่ยังไม่ได้เปิดอ่านจะมีตัวหนังสอืหนำ และจดหมายทีอ่่านแล้วจะมีตัวหนังสือ
ปกติ โดยจดหมายจะระบุผู้ส่ง ชื่อจดหมาย และเนื้อหาจดหมายเบื้องตน้ พร้อมวันที่จัดส่ง 

 

ดังตัวอย่าง  

จดหมำยถูกส่งจำก ทีมชุมชน Google 

หัวข้อจดหมำย คือ Yaikaew(ใยแก้ว) รับประโยชน์เพิ่มเติมจำกอุปกรณ์... 

และเนื้อหำเบื้องต้น คือ สวัสดี Yaikaew (ใยแก้ว) อุปกรณ์เครื่องใหม่เอี่ยมของ...... 

 

โดยสำมำรถกดทีร่ำยกำรจดหมำยเพ่ือเปดิอ่ำนดูรำยละเอียด  
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64 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

เมื่อเปดิเข้ำสู่จดหมำย จะพบกับเนื้อหำของจดหมำยฉบับเต็ม 

โดยจดหมายฉบับแรกที่ทุกคนจะได้รับจะเป็นจดหมายทักทายและให้ค าแนะน าจาก 
Google เพื่อให้สามารถเข้าใช้ประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์ที่ท าการลงทะเบียนไว้ได้ 

แอปและควำมบันเทิง  
สามารถไปที่ Google Play เพื่อดาวน์โหลดแอปล่าสุด เกม เพลง และอื่นๆ 

อีกมากมาย 

แอปติดตั้งพร้อมใช้ที่ดทีี่สุดของ Google 
แอป Google ช่วยให้พูดกับ Google เพื่อท าสิง่ต่างๆ ให้เสร็จ และรับ

ข้อมูลสภาพการจราจร สภาพอากาศ และอื่นๆ ก่อนใครด้วยการ์ด Now 

คุณควบคุมได้ 
เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณ คณุสามารถตรวจทานและปรับการตั้งคา่

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภยัได้ทุกเมื่อในบัญชีของฉัน 

 



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        65 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

กำรเขียนจดหมำย 
การเขียนจดหมายผ่านแอปพลิเคชันจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

เพื่อส่งถึงบุคคลเป้าหมาย ให้รู้และทราบในเนื้อหาที่ส าคัญของจดหมาย 
โดยผู้ส่งจะต้องระบุที่อยู่ของผู้รับ อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address) 
กรอกหัวเรื่องของจดหมาย และเนื้อหาของจดหมาย โดยสามารถแนบ
เอกสารต่างๆ อาทิ รูปภาพ ไฟล์ ให้กับผู้รับได้ 

  



Connected Netpracharat 
สร้ำงควำมส ำเร็จ เชื่อมต่อเน็ตประชำรัฐ 

66 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

 

 

 

 

วิธีกำรเขียนจดหมำยและส่งจดหมำย 

เริ่มเขียนจดหมำยฉบับใหม่โดยกดที่ปุ่มดินสอในวงกลมสีแดง  

 
  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        67 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

องค์ประกอบของกำรเขียนจดหมำยจะประกอบด้วย 

จำก   คือ ที่อยู่ต้นทาง จะกรอกอีเมล์ของผู้ส่ง  
โดยระบบจะระบุให้อัตโนมัติ 

ถึง   คือ ที่อยู่ปลายทาง จะกรอกอีเมล์ของผู้รับ อาทิ ส่งให้ผู้ใหญ่ 
Phuyai.Thai@gmail.com 

เรื่อง   คือ หัวข้อจดหมายเพื่อส่ือใจความของจดหมายภายใน 

เขียนอีเมล   คือ เนื้อความจดหมาย 
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เมื่อเขียนจดหมำยเสรจ็เรียบร้อยแล้ว สำมำรถแนบเอกสำรเพิ่มเตมิ อำทิ รูปภำพ  

ไฟล์เอกสำร ส่งพร้อมกับจดหมำยฉบับน้ีได้ โดยกดที่รูปคลิปหนีบกระดำษ 

 
ซึ่งสำมำรถแนบไฟล์จำกในโทรศัพท์ หรือ แทรกจำกไดรฟ์  

(พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เนต็ของ Google) 

  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        69 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

  
เมนูอื่นๆ สำมำรถเข้ำได้จำกสัญลักษณ์จดุ 3 จุดแนวตั้ง โดยสำมำรถเพ่ิมรำยชื่อติดต่อ 

บันทึกร่ำงจดหมำย ทิ้ง กำรตั้งค่ำ และควำมชว่ยเหลือและควำมคิดเห็น 

 
หำกต้องกำรลบจดหมำย สำมำรถกดทีเ่มนู ทิง้ 

หำกต้องกำรบันทึกจดหมำยโดยยังไม่ส่ง สำมำรถกดที่เมนู บันทึกจดหมำยร่ำง  
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หำกองค์ประกอบของจดหมำยฉบับนี้พร้อมจดัส่งแล้วสำมำรถกดที่สญัลักษณ์ 

กระดำษพับเครื่องบิน  

จะถือเป็นกำรส่งเสร็จเรียบร้อย 

  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        71 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
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 วิดีโอ (Video) 
ใช้งาน Youtube เพื่อความบันเทิงอย่างมีสาระ ด้วยการให้บริการเนื้อหาประเภทวีดีโอ

เพื่อความบันเทิง โดยมีการรวบรวมความบันเทิงทุกรูปแบบ ทั้งมิวสิควิดีโอ เพลง ภาพยนตร์ 
อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของผู้คนที่ต่างน าความรู้ หรือสินค้ามาแนะน าเป็นคลิปวิดีโอมากมาย 

โดยสามารถค้นหา และสร้างผังรายการไว้ส าหรับดูเฉพาะบุคคลได้  ด้วยการสร้าง 
Playlist และการแบ่งปัน Playlist ซึ่งจะก่อให้เกิดสังคมและรูปแบบการเรียนรู้ส าหรับชุมชน
ในด้านต่างๆได้ เช่น การเกษตร การศึกษา สาธารณสุข การสร้างรายได้ การค้าขายออนไลน์ 
เป็นต้น 

  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        73 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
กดเข้ำแอปพลิเคชัน Youtube จะพบกับวิดีโอแนะน ำ โดยมีกำรเปลีย่นแปลงไปแต่ละวัน 
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เมื่อ ด.ช.ใยแก้ว สมัครใช้งำนบัญชี Gmail แล้ว จะสำมำรถเข้ำใช้งำน Youtube ได้ทันที ่โดยจะมสีัญลักษณ์รูปคนด้ำนบนขวำ 

 
ส ำหรับกำรใช้งำน Youtube ผู้ใชส้ำมำรถเป็นได้ทั้งผู้ดูวิดีโอและผูเ้ผยแพร่วิดีโอ โดยเมนูจะอยู่ด้ำนบน 

เมนูรูปกล้องวดิีโอ ส าหรับการถ่ายวิดโีอและเผยแพร่บน Youtube ให้กับบุคคลอื่นๆได้ดูร่วมกนั 

เมนูรูปแว่นขยำย ส าหรับการค้นหาวิดีโอจากช่ือหรือเนือ้หาของวิดีโอนัน้ๆ ที่มีการเผยแพร่บน Youtube 

 
แถบเมนูกำรให้บริกำรของ Youtube ประกอบด้วย 

หน้ำแรก ปรากฎวิดีโอที่แนะน าของ Youtube รวมทั้งวิดีโอทีส่ัมพันธก์ับพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้ (เช่นดูเพลงบ่อยๆ จะแสดงผลเพลง) 

มำแรง แสดงผลวิดีโอทีเ่ผยแพร่ใหม่และมีจ านวนผู้รับชมมาก แบ่งตามหมวดหมู่ย่อย เช่น เพลง สด เกม ข่าวสาร 

กำรติดตำม สามารถก าหนดการติดตามผู้เผยแพร่ได ้

คลังวิดีโอ คือการแสดงผลคลังวิดีโอสว่นบุคคล ประวัติการเข้าชม และการบันทึกไว้ดูภายหลัง  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        75 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

ผู้เผยแพร่วิดีโอ (Youtuber) 
ทุกคนสำมำรถ เป็นผู้ เผยแพร่วิดี โอให้กับคนทั่ ว โลกได้ เห็นได้ ง่ ำยๆ  

ผ่ำนโทรศัพท์สมำร์ทโฟนของตนเอง โดยท ำกำรสร้ำงช่องเผยแพร่วิดีโอ เพื่อ
เผยแพร่เนื้อหำด้ำนต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้และ
แบ่งปันประสบกำรณ์ให้กับผู้ชมใน YouTube ได้ 
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แอปพลิเคชันจะขออนญุำติกำรเข้ำถึงรูปภำพ สื่อ ไฟล์บนอุปกรณ์ พร้อมกำรเข้ำถึงกลอ้งในกำรบันทึกภำพและวิดโีอ  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        77 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
เมื่ออนุญำติเสร็จสิ้นจะสำมำรถถ่ำยวิดีโอ โดยกดปุ่มอัด (สีแดง) หรือกดปุ่มถ่ำยภำพ (สีขำว) 

พร้อมกับกำรตั้งค่ำอื่นๆของกล้อง เช่น ขนำดควำมคมชัด แฟรช กำรควบคุมสี และสลับเป็นกล้องหน้ำ ได้ผ่ำนเมนูทำงด้ำนซ้ำยมือ 
(เมนูจะเปลีย่นแปลงตามรุ่นและคณุสมบัติของโทรศพัท์) 
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เมื่อท ำกำรถ่ำยวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำมำรถกดดูจำกเครื่องหมำยเล่น (Play) ที่กลำงหน้ำจอ หำกวิดีโอสมบูรณ์พร้อมเผยแพร่ให้

กดปุ่ม “ตกลง” หำกไม่สมบูรณต์้องกำรถ่ำยท ำใหม่ให้กดปุ่ม “ลองใหม่” 

  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        79 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
หำกยังไม่เคยสร้ำงช่องกำรเผยแพร่ของตนเองจะต้องระบุชื่อ นำมสกุล  

พร้อมอ่ำนข้อก ำหนดในกำรให้บริกำรของ Youtube 

เมื่อเข้ำใจรูปแบบกำรให้บริกำรแล้ว กดปุ่ม “สร้ำงช่อง” 
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ผู้ใช้สำมำรถปรับปรุงแก้ไขวิดีโอได้ เช่น กำรตดัควำมยำวออก โดยเลอืกที่กรอบสีฟ้ำ  

 
โดยกดที่ปุ่มกลมสีฟ้ำพร้อมลำกซ้ำยขวำเพ่ือก ำหนดช่วงของวิดีโอที่จะเผยแพร่ 



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        81 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
สำมำรถเพ่ิมเสียงเพลงบรรเลงประกอบภำพได้โดยกดที่ปุ่มตัวโน๊ตดำ้นบนซ้ำยมือ 

 
โดยสำมำรถเพิม่เพลงได้จำกกำรแนะน ำของ Youtube หรือจำกบนอุปกรณ์ของตนเอง 
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สำมำรถปรับแต่งสีของวิดีโอได้ เช่น เป็นสสีันสดใส สีขำวด ำ เป็นต้น โดยกดที่ปุ่มไม้เมจิกดำ้นบนขวำมือ 

 
จะมีรูปแบบสีใหเ้ลือกเปลี่ยนตำมแถบด้ำนล่ำง สำมำรถเลือกเปลี่ยนได้ตำมควำมต้องกำร  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        83 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

โดยจะต้องกรอกรำยละเอียดของวิดีโอประกอบด้วย 

ชื่อ คือ ช่ือของวิดโีอที่จะท าการเผยแพร่ ควรใช้ค าพูดกลางเพือ่ให้สามารถสืบค้นจากบุคคล
ทั่วไปได้ เช่น “แนะน าคู่มือเน็ตประชารัฐ” 

ค ำอธิบำย คือ ค าอธิบายรายละเอยีดของวิดโีอ เช่น สื่อการเรียนรู้การใช้งานเน็ตประชารัฐ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กิจกรรมสร้างการรบัรู้ประโยชน์เน็ต 
ประชารัฐ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม จัดท าขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 60 

ควำมเป็นส่วนตัว คอื รูปแบบการเผยแพร่วิดีโอ  
มี 3 รูปแบบคือ สาธารณะ, ไม่แสดงรายการ, ส่วนบุคคล 
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เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเผยแพร่ให้กดที่ปุ่ม  

   
เมื่อท าการอพัโหลดเสรจ็เรียบร้อยแลว้จะขึ้นขอ้ความว่า “พรอ้มดูแล้ว”  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        85 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

 

วิดีโอก็จะพร้อมให้บริกำรและเผยแพร่บน Youtube 

 

 

แนะน ำ ท าวิดีโอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น วัฒนธรรมท้องถิ่น /วิธีการ
ท าอาหาร /วิธีท าหัตกรรมต่างๆ /สถานที่ท่องเที่ยว /ร้านอาหาร /แนะน าสินค้า 
/D.I.Y สร้างสรรค์และประดิษฐ์สิ่งของ / การเล่นดนตรี / ร้องเพลง / การเต้น / กีฬา 
/ มายากล / การพับกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้และแบ่งปัน
ประสบการณ์ให้กับผู้ชมใน YouTube ได้ 
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ผู้บริโภควิดีโอ 
เนื้อหาวิดีโอใน Youtube ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศ

ไทย จากผลส ารวจของ Google ประเทศไทยพบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย 62 % ใช้ครึ่งหนึ่งของโลกออนไลน์กับ Youtube 

โดยคอนเท้นต์ที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุดคือ  

• 63% เพลงไทย 

• 61% คอนเท้นต์ประเภทให้ควำมบันเทิง 

• 60% ดูหนัง 

• 53% เพลงสำกล หรือเพลงต่ำงชำติ 

• 46% คอนเท้นต์ประเภทตลกขบขัน 
(อ้างอิงจากผลการวิจัยของ Google ประเทศไทย ร่วมกับ TNS ปี 2016)  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        87 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

    
กำรค้นหำให้กดที่เครื่องหมำยแว่นขยำย จำกนั้นพิมพ์ค้นหำในช่อง “ค้นหำใน Youtube” แล้วกดค้นหำ 
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เมื่อเลือกวิดีโอที่ตอ้งกำรรับชมเรียบร้อยแล้ว สำมำรถดูวดิีโอผ่ำนโทรศัพท์ได้ทันที  
โดยสำมำรถแสดงผลเต็มจอได้โดยหมุนโทรศพัท์แนวนอน หรือกดปุ่มเตม็จอ  

บริเวณขวำล่ำงของวิดโีอ 

 
โดยสำมำรถกดเพิ่มเข้ำสู่รำยกำรรับชม  แบ่งปัน  ข้อมูลเพ่ิมเติม   

และกำรตั้งค่ำต่ำงๆ   



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        89 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

โดยกำรตั้งค่ำสำมำรถก ำหนดข้อมูลต่ำงๆ ประกอบด้วย 

รำยงำน ส าหรับการรายงานวิดีโอที่ไม่เหมาะสมด้วยเนื้อหา เช่น เรื่องเพศ ความรุนแรง  
แสดงความรังเกียจ พฤติกรรมอันตราย ละเมิดต่อเด็ก ละเมิดสิทธิ์ของผู้รายงาน ส่งเสรมิการ 

ก่อการร้าย สแปมหรอืท าให้เข้าใจผิด เป็นต้น 

คุณภำพ สามารถก าหนดคุณภาพความคมชัดของวิดีโอได้ เช่น อัตโนมตัิ ตามความเร็ว
อินเทอร์เน็ต/ 144p/ 240p/ 360p/ 480p/ 720p/ 1080p/ 2048p เป็นต้น 

ควำมเร็วในกำรเล่น ปรับความเร็วในการเล่นวดิีโอให้ช้าหรือเรว็ขึ้นได ้

ดูใน Cardboard เป็นบริการที่สามารถท าวิดโีอให้แสดงผลแบบ Vitual Reality : VR  

 
ช่วยเหลือและควำมเหน็ เป็นการช่วยเหลอืปัญหาในการใช้งาน Youtube  
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 สืบค้นข้อมูลทั่วโลก (Search Engine) 



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        91 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

กำรสืบค้นข้อมูลทัว่โลกและกำรรับข้อมูลสถำนกำรณ์ 

การค้นหา หรือค้นคว้าหาค าตอบในยุคดิจิทัลนั้น สะดวกและ
รวดเร็ว ด้วยช่องทางและวิธีการต่างๆ กัน หากต้องการข้อมูลที่แม่นย า 
และตรงตามความต้องการควรค้นหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อจ ากัด
ขอบเขตผลลัพธ์ของข้อมูลที่ต้องการ หากเราไม่เรียนรู้เทคนิคการค้นหา
เมื่อค้นหาไปแล้วจะเจอข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมากมาย จะต้องเสียเวลา
เปิดเข้าดูที่ละหน้า  

ซึ่งการใช้ search engine อย่าง Google search นั้นมีช่องทาง
เข้าถึงได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ท
โฟน หรือ Tablet ในระบบปฏิบัติการต่างๆ อีกทั้งสนับสนุนวิธีการค้นหา
หลากหลายวิธี ทั้งการค้นหาด้วยค าค้น ภาพ และเสียง ซึ่งช่วยให้การ
ค้นหาข้อมูลต่างๆ เป็นเรื่องสะดวกและรวดเร็ว 
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กำรค้นหำโดยใช้เครืองมือ Google  
บนโทรศัพท์สมำร์โฟน 

สำมำรถเข้ำใช้งำนได้จำกแอปพลิเคชัน Google 

Google ใช้ส าหรับการค้นหาข้อมูล การแนะน า
เรื่องต่างๆให้กับผู้ใช้ โดยมีคุณสมบัติในการตรวจสอบ
สภาพภูมิอากาศ ณ ต าแหน่งที่ใช้งานอุปกรณ์ แนะน า
แผนที่การเดินทางที่ใช้ประจ า รับข้อมูล เช่น เที่ยวบินที่
จะขึ้นบิน ผลการแข่งขันต่างๆ เช่นฟุตบอล พร้อมการ
สืบค้นด้วยเสียงและการแจ้งเตือนต่างๆ 

  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        93 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

   
คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน Google ที่ช่วยให้กำรสืบคน้ง่ำยยิ่งขึ้น 
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เข้ำสู่แอปพลิเคชนั จะพบกับกำรชี้แจงประสบกำรณ์ที่จะได้รับเมื่ออ่ำนครบถ้วน โดยให้กดปุ่ม “ด ำเนินกำรต่อ” 
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กำรสืบค้นด้วยเสียง  
กดที่เครื่องหมายไมโครโฟน เมื่อหน้าจอแสดงว่า 

“ก าลังฟัง” ให้พูดค าที่ต้องการค้นหา โดย
แอพพลิเคชั่นจะท าการแปลข้อมูลจากเสียงเป็น

ค าค้นเพื่อสืบค้นให้ 

โดยจะมีค าพูดบรรยายจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นเสียงให้กับผู้ใช้งานได้ฟัง  
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กำรสืบค้นโดยกำรพิมพ์ 
ผู้ใช้สามารถสืบค้นโดยพิมพ์ค าค้นผ่านช่องค้นหา
โดยแอปพลิเคชันจะแสดงผลค าค้นที่เคยสืบค้น 

และค าค้นที่ก าลังได้รบัความนิยม 
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เทคนิคกำรสืบค้นข้อมูล 

เครื่องหมำยบวก (+) .เชื่อมค ำ 

  เครื่องหมาย + จะช่วยเชื่อมค า โดยมีเงื่อนไข ว่า ก่อนหน้า
เครื่องหมาย + ต้องมี การเว้นวรรค 1 เคาะด้วย ยกตัวอย่างเช่น  
หากเราต้องการค้นหาวิธีการแก้ไขคอมพิวเตอร์ติดไวรัสประเภท 
Trojan ถ้าเป็นปกติเราก็จะพิมพ์ลงไปในช่องค้นหาของ Google  
ว่า แก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์ เพียงอย่างเดียว เราจะเจอหน้าเว็บ  
หรือข้อมูลแก้ไขไวรัสที่เยอะมากมาย อาจจะไม่เกี่ยวกับ Trojan ที่เรา
ก็ต้องการ หรือถ้ามีก็จะต้องเสียเวลาค้นหาอนาน แต่ถ้าเราใส่ค าค้น
ว่า แก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์ +trojan ข้อมูลที่ปรากฎจะเป็นหน้า
เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์ Trojan  

ซึ่งตัวเครื่องหมาย + จะท าให้เราสามารถชี้เฉพาะเจาะจงว่า
ต้องการเน้นข้อมูลอะไร โดยด้านหน้าจะเป็นค ากว้างๆ ตามด้วย + จากนั้นจะเป็นการระบุสิ่งที่ต้องการเน้นย้ าลงไป เพื่อเป็นการคัดกรอง
ข้อมูลให้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดดูทีละหน้าเว็บ  
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กำรระบุชนิดของไฟล์ที่ต้องกำรค้นหำต่อท้ำยค ำค้น  

นอกเหนือจากการค้นหาที่จะเจอผลลัพธ์เป็นในรูปแบบ
เว็บไซต์แล้ว  เรายังสามารถค้นหาให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นในรูปแบบ
ไฟล์คอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเหมาะกับเวลาที่เราต้องการ
ค้นหารูปภาพ ไฟล์เอกสารที่เป็น docx, pptx เป็นต้น ซึ่งเรา
จะต้องใช้ค าค้นเพิ่มเติม ก็คือ filetype: แล้วตามด้วยนามสกุลของ
ไฟล์ที่เราต้องการ ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการค้นหาคู่มือการสร้าง
เว็บไซต์เป็นไฟล์ pdf ก็ให้เราพิมพ์ค้นหาว่า คู่มือการสร้างเว็บไซต์ 
filetype:pdf ข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นไฟล์ pdf ที่มีการอัพโหลดแชร์
เอาไว้ในเว็บไซต์ต่างๆ ดังรูป 

ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับการค้นหาคู่มือ เอกสาร รูปภาพ ต่างๆ ที่จะสามารถดาวนโหลดมาเก็บไว้ใช้งานได้ ไม่ต้องเสียเวลาเปิดหน้าเว็บเพื่อ
ดูรายละเอียด โดย Google สามารถค้นหาไฟล์เอกสารที่ส าคัญๆ ได้ดังนี้ pdf, ps, xls, ppt, doc, wks, wps, wdb, swf, ans, txt   
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ค้นหำรำยละเอียดเที่ยวบิน 

  การเช็คเที่ยวบินขาเข้า และ 
ขาออก คุณสามารถตรวจสอบ Search 
Google ไฟล์ทเครื่องบินได้ทั้งหมด ทั้งขาเข้า 
และขาออก เพียงแค่พิมพ์ สายการบิน และ
ตามด้วยหมายเลขไฟล์ทนั้นๆ ยกตัวอย่าง เช่น 
" Nok Air DD8302"  ห รื อ  " Thai Airways 
TG920" เป็นต้น เราจะเห็นรายละเอียดของ
เที่ยวบินอย่างละเอียดเลย 
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ค้นหำข้อมูลสถำนที่ท้องถิ่น Local Search 

ค้นหาสิ่งที่ต้องการ โดยจ ากัดขอบเขต
บริเวณของสถานที่ที่ต้องการ ตามด้วย : สิ่งที่
ต้องการค้นหา เช่น ต้องการค้นหาปั๊มน้ ามันใน
บริเวณที่เราอยู่ “บางบัวทอง:ปั๊มน้ ามัน” ก็จะมี
ข้อมูลของสถานที่ที่ต้องการ พร้อมแผนที่ในการ
เดินทางให้ทันที 
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ตรวจสอบสภำพอำกำศในพื้นที่ที่ต้องกำร 

 เช็คสภาพอากาศก่อนออกไปข้างนอกได้ง่ายๆ 
เพียงพิมพ์ Weather แล้วตามด้วยสถานที่นั้นๆ เช่น 
"Weather สาทร" หรือ "พยากรณ์อากาศ ภูเก็ต"  
แต่ว่าส าหรับการพยากรณ์อากาศในประเทศไทยนั้น
อาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
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กำรเข้ำใจดิจิทัล (Digital Literacy) 
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 รู้เท่ำทันข้อมูล ข่ำวสำร (Media and Information Literacy) 
สื่อบนอินเทอร์เน็ตมีความหลากหลายและไม่มีการปิดกั้นการเผยแพร่ จึงท าให้ความเหมาะสมของสื่อนั้น

ผู้บริโภคสื่อจะต้องพิจารณา โดยด าเนินการตามหลักการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

1. คิด คิดถึงความส าคัญของสื่อ ประโยชน์ของสื่อ ความตั้งใจของผู้ส่ือสารคืออะไร 
2. วิเครำะห์ วิเคราะห์ว่าสื่อนั้นมีความถูกต้องหรือไม่ เป็นข้อเท็จจริง หรือเป็นข้อคิดเห็น 
3. แยกแยะ แยกแยะการปฏิบัติต่อสื่อนั้นๆว่า จะต้องปฏิบัติอย่างไร เช่น สื่อไม่เหมาะสมจะต้องแจ้ ง 

ให้ผู้ดูแลทราบ 

  

คิด วิเคราะห์ แยกแยะ
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กำรเปิดรับสื่อ 

 การเปิดรับสื่อประเภทต่างๆ ในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โดยสามารถรับรู้ผ่านกระบวนการทางสังคมที่มีความเคลื่อนไหว
อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา และเมื่อเกิดการรับรู้สมองจะสั่งการ
ส่งผ่านทางความรู้สึกให้เกิดอารมณ์ต่างๆ ตามที่ผู้ผลิตสื่อต้องการ
สื่อสาร ซึ่งเมื่อเราสามารถเข้าถึงสื่อได้แล้วความสามารถในการ
รู้เท่าทันสื่อจะพัฒนาเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้รับสื่อเกิดความรู้เกี่ยวกับสื่อ
ตามความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาสื่อต่างๆ ที่เป็นไปอย่าง
ควบคู่กัน แต่หากการเข้าถึงนั้นไม่เกิดการแยกความคิดและอารมณ์
ออกจากกันก็จะน ามาสู่การเรียนรู้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ ใน

ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยความไม่เท่าเทียมกันของแต่ละบุคคล อาทิ การเข้าถึงของสื่อสารสนเทศ การสื่อสาร  
สภาพความเป็นอยู่ ภาวะแวดล้อม และความรู้ต่างๆของแต่ละบุคคล 
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 ยกตัวอย่ำงเช่น ละครที่น าเสนอถึงความรุนแรง
ทางสังคม ซึ่งกลุ่มที่ยังไม่สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ของข้อมูลได้อย่างถ่องแท้นั้นคือ กลุ่มเยาวชน ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเชื่อ เนื่องจากได้รับสารเหล่านั้นอย่าง
ต่อเนื่องจากหลายช่องทางการรับรู้ ส่งผลต่อจิตใต้
ส านึกให้ยอมรับว่าเป็นความจริงโดยที่ไม่ทันได้รู้สึกถึง
สิ่งเหล่านั้น จึงควรแก่การเพิ่มองค์ความรู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูก
สร้างขึ้น เช่น อาจใช้มุมกล้อง สี เสียง และการตัดต่อ 
เพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสในการรับชม 
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 ไม่ตกเป็นเหยื่อของกำรล่อลวง และกำรหลอกลวง 
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กำรไม่ตกเป็นเหยื่อของกำรล่อลวงและกำรหลอกลวง 

  
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว การน าเอา

เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันเปรียบเสมือนดาบสองคม บางครั้ง
เทคโนโลยีสามารถก่อเกิดโทษตามมาและอินเตอร์เน็ตกลายเป็นช่องทาง
หนึ่งในการติดต่อส่ือสารกันระหว่างกลุ่มคนที่ไม่หวังดีหรือกลุ่มคนมีความรู้
ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดีน ามาใช้ในทางที่
ผิด เช่น การลักลอบขโมยข้อมูลในองค์กรต่างๆ ลักลอบค้นข้อมูลของ
บริษัทบัตรเครดิต ธนาคาร หรือข้อมูลบัญชีเงินฝาก และATM เพื่อน ามาใช้
ก่ออาชญากรรม ลักลอบน าเงินไปใช้ เป็นต้น นอกจากนี้บางครั้งมีการใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อปล่อยหรือสร้างข่าวที่มีความบิดเบือน ท าให้เกิดความ
เข้าใจผิดและสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชน เช่น กลุ่มก่อการร้ายใช้
สื่ออินเตอร์เน็ตสร้างข่าวบิดเบือน เพื่อจูงใจประชาชนให้มาเข้าร่วมใน
ขบวนการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อการร้าย เป็นต้น  

 



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        109 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

กำรล่อลวงประสงค์ต่อทรัพย์ 

1) กำรหลอกลวงโดยใช้กำรตลำดหรือกำรขำยแบบตรง (Multilevel Marketing Plans/ Pyramids)  
การหลอกลวงในลักษณะนี้คล้ายคลึงกับการน าสื่อโฆษณาในการท าตลาดหรือการขายตรง โดยมีการชักชวนให้
บุคคลทั่วไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายธุรกิจ โดยการกล่าวอ้างว่าผู้ขายจะได้รับสิทธิในการจ าหน่ายสินค้าหลาย
ชนิด และได้รับผลประโยชน์จากการขายสินค้าหรือชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาเป็นตัวแทนขายตรง เป็นลูกโซ่ท าให้ผู้ที่
ได้รับประโยชน์จริงมีจ านวนน้อยราย  

2) กำรหลอกลวงเชิญชวนลงทุน ธุรกิจขายฝันลงทุนน้อยก าไรดีในระยะเวลาอันสั้น ที่ได้ผลตอบแทนสม่ าเสมอ  
จนเหยื่อหลงเชื่อแล้วมิจฉาชีพหายตัวไปพร้อมเงินมหาศาล การหลอกลวงเชิญชวนมีหลากหลายรูปแบบ  
เช่น แชร์ลูกโซ่ ลงทุนหุ้น กองทุน ขายสินค้าคอร์สสัมมนา และฌาปณกิจสงเคราะห์ เป็นต้น 

3) กำรหลอกลวงให้ประกอบธุรกิจที่บ้ำน (Work-at-Home) บริษัทที่หลอกลวงจะเชิญชวนให้ผู้ต้องการประกอบ
ธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตหรือธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สมัครเป็นสมาชิกเพื่อท าธุรกิจ โดยผู้บริโภคมีเพียง
เครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตจากที่บ้านได้ และมักอ้างถึงธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ว ในขณะที่ผู้บริโภคจะไม่ได้รับค าแนะน าในการท าธุรกิจ ไม่มีข้อมูลธุรกิจ ที่ชัดเจนหรือไม่ทราบว่าตนอาจ
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ไม่ได้รับค่าตอบแทนและจะถูกเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกหรือซื้ออุปกรณ์ที่จ าเป็นเพื่อเริ่มท าธุรกิจ อาจต้องสูญเสียเงิน
จากการลงทุนอีกด้วย 

4) กำรหลอกลวงโฆษณำหรือขำยยำมหัศจรรย์ (Miracle products) การโฆษณาหรือขายยาทางอินเทอร์เน็ต 
ที่อ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(HIV/AIDS) โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ หรือสามารถบรรเทาความเจ็บป่วยได้ภายในระยะเวลาอันสั้น  

5) กำรหลอกลวงให้ใช้บริกำรเกี่ยวกับเว็บไซต์ (Web Cramming) การหลอกลวงว่ามีการให้บริการเปิดเว็บเพจ 
(web page) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เช่น การเปิดเว็บเพจเป็นเวลา 30 วัน และไม่มีข้อผูกพันหากไม่ใช้บริการใน
ครั้งต่อไป เมื่อมีการตกลงใช้บริการดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้บริการได้ถูกเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์ หรือค่าใช้
บริการในการมีเว็บเพจ (ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่) เป็นจ านวนมาก  

6) กำรอำชญำกรรมต่อข้อมูล เช่น การแฮกเฟสบุ๊ก อีเมล ไลน์ เป็นต้น ดังนั้นควรมีการก าหนด Password ที่ยาก
แก่การคาดเดา  
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7) กำรละเมิดลิขสิทธิ์และกำรปลอมแปลง เช่น การปลอมแปลงเช็ค การปลอมแปลงสื่อมัลติมีเดีย การขโมย
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการปลอมแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

8) กำรสร้ำงตัวตนขึ้นมำใหม่ในกำรติดต่อสนทนำกับผู้อื่น โดยให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ และนัดพบเพื่อการกระท า
อันตรายต่างๆ จนเกิดปัญหาร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือต่อตนเอง 

9) กลโกงกำรท่องเที่ยว เช่น บริษัทขายตั๋วเครื่องบินปลอมในราคาถูกที่จ่ายเงินจริงแต่ไม่ได้บิน หลอกทั้ง
นักท่องเที่ยว ทัวร์ปลอมกรณีหมอตุ๋นหมอ และหลอกให้มาลงหุ้นลงทุนบริษัททัวร์กว่า 64 ล้านบาทพร้อมอ้างกล
ยุทธที่ได้รับผลตอบแทนสูง เป็นต้น ท าให้ผู้คนจากหลากหลายอาชีพที่มีหน้ามีชื่อเสียงในสังคม ตกเป็นเหยื่อของการ
หลอกให้ร่วมลงทุน 

10) ขบวนกำรแก๊งหำคู่ต่ำงชำติ โดยเทคนิคที่มิจฉาชีพจะจีบสาวผ่านเฟสบุ๊กหรือโปรแกรมหาเพื่อน เมื่อมีการ
พูดคุยกันผ่านวีดีโอคอลและมิจฉาชีพจ าท าให้เหยื่อเห็นหน้าไม่ชัด เพื่อไม่ให้เห็นหน้าจริงพร้อมอ้างว่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดี จึงโพสต์วีดีโอที่แอบตัดต่อไว้แล้วแทน พร้อมสร้างนิยายให้ดูน่าสงสาร เหยื่อเกิดการหลงเชื่อ
และส่งของมีค่าต่างๆ เช่น โทรศัพท์ สร้อยเพชร ให้กับมิจฉาชีพ บางรายเดินทางมาพบเหยื่อพร้อมหลอกให้เหยื่อมี
เซ็กส์และบินกลับโดยไม่ติดต่อกลับมา 
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11) กำรหลอกลวงผ่ำนช่องทำงของควำมศรัทธำและเกิดควำมสงสำร  เช่น การตั้งโครงการรับบริจาคค่า
รักษาพยาบาลสัตว์ โครงการรับบริจาคเพื่อเด็กพิการ เป็นต้น ดังนั้นอย่าให้ความศรัทธาและความสงสารย้อนกลับ
มาท าร้าย ควรตรวจสอบความมั่นใจและความน่าเชื่อถือก่อนแชร์ข่าว 

12) กำรหลอกให้ท ำประกัน โดยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรืออาจมีข้อมูลที่ผิดพลาดเบี่ยงเบนไปด้วยซ้ า อาศัยว่าลูกค้า
ประกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยอ่านหรือเช็คกรมธรรม์ในภายหลัง ท าให้รู้ว่าประกันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดและโดนหลอกส่งค่า
เบี้ยประกันไปหลายงวดแล้ว 
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 เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล 
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 กฎหมำยดิจิทัลของประเทศไทย 

  

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2560
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 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 
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เพื่อกำรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
หลัก 3 ประกำรของกำรไม่ละเมิดกฎหมำย

ลิขสิทธิ์ 

คือ 

หนึ่ง... “ขออนุญาต” 

สอง...“ให้เครดิต” และ 

สาม...“ห้ามดัดแปลง” 

ส ำหรับผู้ใช้ทั่วไปเน้นที่สองข้อหลัง 
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พระราชบัญญัต ิ
ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2560 
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พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มีขึ้นเพื่อ
ก ำหนดควำมผิดในกำรกระท ำที่

มีระบบคอมพิวเตอร์เข้ำมำ
เกี่ยวข้อง ซึ่งอำจเกิดจำกกำรใช้

อุปกรณ์ชนิดต่ำง ๆ  
เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ ระบบ
ต่ำง ๆ ในทำงที่ก่อให้เกิดควำม

เสียหำย 
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พ.ร.บ. ว่ำดว้ยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์  
(สื่อความหมายฉบับชาวบ้าน) 

1. เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของ
เขา แล้วเราแอบเข้าไป  

จ ำคุก 6 เดือน 

2. แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของ
ชาวบ้าน แล้วเที่ยวไปโพนทะนาให้คนอื่นรู้  

จ ำคุกไม่เกินปี  

3. ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ดี ๆ แล้วแอบไปล้วงของเขา  
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จ ำคุกไม่เกิน 2 ปี  

4. เขาส่งข้อมูลหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตั๊วส่วนตัว แล้วเราแอบไปดักจับข้อมูลของเขา  
จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี 

5. ข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาดี ๆ เราดันมือบอนไปเปลี่ยนแปลง  
จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี 

6. ระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านท างานอยู่ดี ๆ เราส่ง message หรือ virus หรือ trojan หรือ worm หรือ(โอ๊ย
เยอะ) เข้าไปก่อกวนจนระบบเขาท างานไม่ได้  

จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี 
7. เขาไม่ได้อยากได้ข้อมูล โฆษณาหรืออีเมล์จากเราเล้ย เราก็ท าตัวเป็นอีแอบเซ้าซี้ส่งให้เขาซ้ า ๆ อยู่นั่นแหล่ะ จน

ท าให้เขาเบื่อหน่ายร าคาญ  
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท 

8. ถ้าเราท าผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. แล้วมันสร้างความพินาศใหญ่โตในระดับรากหญ้า งานนี้มีซวยแน่  
จ ำคุกสิบปีขึ้น 

9. ถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ใคร ๆ ท าเรื่องแย่ ๆ ในข้อข้างบน ๆ ได้ 
จ ำคุกไม่เกินปีนึงเหมือนกัน 
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10. เผยแพร่ข้อมูลไม่เหมาะสม โป๊ก็โดน, โกหกก็โดน, เบนโลก็โดน, ท้าทายอ านาจรัฐก็โดน  
จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี 

11. ใครเป็นเจ้าของเว็บ แล้วยอมให้เกิดข้อ 10. โดนเหมือนกัน  
จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี 

12. ถ้าเราเรียกให้ชาวบ้านเข้ามาดูงานของศิลปินข้างถนน ซึ่งชอบเอารูปชาวบ้านมาตัดต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาติ 
เตรียมใจไว้เลยมีโดน 
จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี 

13. เราท าผิดที่เว็บไซต์ซึ่งอยู่เมืองนอก แต่ถ้าเราเป็นคนไทย หึ ๆ อย่าคิดว่ารอด  
โดนแหง ๆ 

14. ฝรั่งท าผิดกับเรา แล้วมันอยู่เมืองนอกอีกต่างหาก เราเป็นคนไทย ก็เรียกร้องเอาผิดได้เหมือนกัน (จริงดิ?) 
กฎหมำยออกมำแล้ว ก็คงต้องระวังตวักันให้มำกขึ้นนะพวกเรำ  

จงใช้งำนด้วยควำมไม่ประมำท 

อ้างอิงจาก http://www.sc.mahidol.ac.th/scbc/bc_internet/tips/comrules.html  
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กำรกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ 

คือการประทุษร้ายหรือท าให้ผู้อื่นอับอาย
ผ่านทางการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์, การ
ส่งข้อความ, บล็อก, เว็บไซต์, ชุมชนออนไลน์ , 
เมสเสจ, และโทรศัพท์ สิ่งที่นักเลงไซเบอร์ตั้งใจ
คือการแสดงความเป็นศัตรูหรือแสดงออกในแง่
ลบต่ออีกฝ่ายนั่นเอง 

  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 
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กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิด เกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลย ี

ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ อำคำร B ชั้น 4 ถ.แจ้งวฒันะ เขตหลกัสี่ กทม. 10210 
โทรศัพท์ 02-142 2555-60 อีเมล tcsdstaff@police.go.th เฟสบุ๊ก 

www.facebook.com/jahooktcsd   

http://tcsd.go.th 



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 
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บริกำรดิจิทัลภำครฐั 
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 ภูมิปัญญำ 4.0 กับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 
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กำรใช้งำน ThaiMOOC 

 
https://thaimooc.org/ 
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เริ่มเข้ำใช้งำนใหม่ จะต้องสมัครสมำชิกก่อน  
โดยเลือกเมนู Register 

 

โดยกรอกข้อมูลคือ ชื่อบัญชี อีเมล์ ชื่อ นำมสกุล และรหัสผ่ำน 

 
เมื่อสมัครเสร็จสิ้นจะต้องยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล์ 

  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        135 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

   
เปิดอีเมล์และกดยืนยันการลงทะเบียนผ่าน Link 
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เข้ำใช้งำนโดยเข้ำสู่บัญชีที่ลงทะเบียนไว้ 

แล้วกดเลือก Explore Course เพื่อค้นหำหลักสูตรที่สนใจ 

  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
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เลือกหลักสูตรท่ีสนใจเรียนแล้วกดปุ่ม “Learn more”
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ดูรายละเอียดหลักสูตรและวิดีโอแนะน าหลักสูตร หากสนใจให้กดปุ่ม “ENROLL IN …รหัสวิชา……”



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 
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เมื่อลงทะเบียนเข้าเรียนหลักสูตรจะปรากฎในรายวิชาของฉัน (My Course) จากนั้นกด View Course เพื่อเริ่มการเรียนรู้ 
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เริ่มเรียนรู้ตามเนื้อหาโดยประกอบด้วย วิดีโอเรียนรู้ แบบทดสอบ แหล่งความรู้  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
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รำยวิชำที่แนะน ำ 
กำรศึกษำ/สังคม เกษตรกรรม/อำหำร 

กำรเป็นพลเมือง (Citizenship) 
อำรยธรรมและภมูิปัญญำท้องถิ่น (Civilization and 

Local Wisdom) 
เศรษฐกิจพอเพียง 

อำเซียนศึกษำ (ASEAN Studies) 

กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรเกษตรร่วมสมัย 
กล้วยไม้วิทยำ (Orchidology) 

อำหำรล้ำนนำ (Lanna Food / Northern Thai Food) 
บำติก (Batik) 

เทคโนโลย ี ภำษำ 

กำรรู้เท่ำทันสื่อ (Media Literacy) 
กำรสื่อสำรในสังคมดิจติัล (Communication in Digital 

Society) 
พลังงำนทดแทน (Renewable energy) 

กำรออกแบบพัฒนำเว็บไซต์สำหรับพำณิชอิเล็กทรอนิคส ์
กำรถ่ำยภำพเบื้องต้น 

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่สำร (English Communication) 
สตำร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) 

ดังน้ัน MOOC จึงเป็นแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ประชาชนสามารถเขา้ถึงได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต  
สามารถเรยีนรู้ได้ตลอดชีวิต (Life Long Learining) 



Connected Netpracharat 
สร้ำงควำมส ำเร็จ เชื่อมต่อเน็ตประชำรัฐ 

142 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

 ช่องทำงกำรติดตอ่สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 
โครงกำรมหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย (TCU) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำ 
328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (อาคาร สกอ. 2 ชั้น 14) 

โทร.02-0395671-3 e-Mail: thaimooc@thaicyberu.go.th, staff@thaicyberu.go.th  

Link สาหรับสมคัรเป็นสมาชิกเพจ Thai MOOC Support (Facebook)   
https://www.facebook.com/ThaiMOOCSupport 

 

Link สาหรับส่งข้อความเพื่อติดต่อสอบถามเพิม่เติม (Facebook)  
http://bit.ly/thaimooc-support 

 

Link สาหรับส่งข้อความเพื่อติดต่อสอบถามเพิม่เติม (Line)  
http://bit.ly/line_thaimooc หรือ ID Line : @thaimooc 

 



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        143 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 สุขภำพ 4.0 กับ Application ส่งเสริมสุขภำพที่ดี 
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คลังแอปพลิเคชันสุขภำพของกระทรวงสำธำรณสุข 

 



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
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Oryor Smart Application  

โปรแกรมที่จะช่วยให้คณุเข้าถึงข้อมูลขา่วสารทีม่ี
ประโยชน์ทีเ่กี่ยวข้องกับการบริโภคผลิตภณัฑส์ขุภาพ 

ได้แก่ ยา, อาหาร, เครือ่งส าอาง, เครื่องมอืแพทย,์ วัตถุ
อันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และวัตถุเสพติด 

ให้บริการ 9 เมนู ที่อัดแน่นไปด้วยข้อมลูความรู ้ที่มา
แบบน่ารักๆ เหมาะกับทุกเพศ ทุกวยั ในรูปแบบ “เมืองสุขภาพ” ที่จ าลองเมอืงขึ้นมา
เมืองหน่ึง ประกอบไปด้วยตึกรามบ้านช่อง Supermarket โรงภาพยนตร์ หรือสถานี
ข่าว เป็นต้น ซึ่งแต่ละสถานที่จะเชื่อมโยงข้อมลูในแต่ละเมนู ให้ผู้ใช้งานเพลิดเพลิน 
แต่แฝงไปด้วยความรู้เกีย่วกับการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1. Smart tips รวบรวมเกร็ดข้อมลูน่ารู้จาก อย. ที่ได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. สถำนีข่ำว อย. อัพเดทข่าวสารใหม่ๆ ทุกวันได้ที่นี่ 

3. ตรวจเลขที่ผลติภัณฑ์สุขภำพ การตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้งเครื่องส าอาง, อาหาร 
และวัตถอุันตราย 



Connected Netpracharat 
สร้ำงควำมส ำเร็จ เชื่อมต่อเน็ตประชำรัฐ 

146 โครงกำรเน็ตประชำรฐั (Netpracharat)     

4. Library ห้องสมุดทีร่วบรวมเอกสารที่น่าสนใจจาก อย. 

5. ร้องเรียน พบผลิตภณัฑ์ไมไ่ด้มาตรฐาน อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ใช้แล้วเป็นอันตรายกับ
ร่างกาย แจ้งเรื่องไดอ้ยา่งรวดเร็วที่นี ่

6. Media Center รวบรวมสื่อที่สนุกและสร้างสรรค์ของ อย. 

7. ศูนย์สุขภำพ ตรวจน้ าหนักร่างกาย บันทึกการกิน เพื่อดูแลร่างกายให้เหมาะสม 

8. Oryor Land ศูนย์รวมเกมฮิตล่าสุดจาก อย. สะสมคะแนนและรางวัลและแข่งกับเพื่อนๆ 

9. ค้นหำร้ำนขำยยำ สามารถค้นหาต าแหน่งรา้นยา ที่ใกล้กับคณุได้ทัว่ประเทศไทย  

  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 
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กระทรวงสำธำรณสุขมีแอปพลิเคชันส ำหรับให้บริกำร
ประชำชนในด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรแจ้งเหตุ กำรตรวจสอบ
อำกำรของโรค กำรดูแลสุขภำพ กำรให้ควำมรู้ กำรปฐม

พยำบำลเบื้องต้น สมุนไพรไทย 

 

โดยสำมำรถดูรำยละเอียดและดำวน์โหลดใช้งำนได้ 
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 

www.moph.go.th 
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 เกษตรกร 4.0 กับ Application ส่งเสริมกำรผลิต 
  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
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แอปพลิเคชันส ำหรับเกษตรกร 

     

แอปพลิเคชันแนะน ำส ำหรับเกษตรกร 4.0  

เพื่อลงทะเบียนเกษตรกรรับสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในกำรสนับสนุนของภำครฐั กำรบริหำรจัดกำรแปลงเกษตร
อย่ำงเหมำะสม  

กำรก ำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีต่ำงๆ แผนทีเ่กษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรแบบเชิงรกุ และติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำและ
อำกำศ  
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DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ 

“สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล”แอปพลิเคชันเพื่อเกษตรกรไทย ผู้ใช้จะสามารถเรียกดูข้อมูลได้เสมือนมีสมุดทะเบียนทะเบียน
เกษตรกร(เล่มเขียว) ติดไว้ประจ าตัวในโทรศัพท์มือถือ และระบบแอปพลิเคชั่นนี้ยังพัฒนาเปิดสิทธิให้กลุ่ม smart  farmer ได้แจ้งปรับปรุง
ข้อมูลการเพาะปลูกพืชได้ด้วยตนเอง ม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปแจ้งที่ส านักงานเกษตรอ าเภอเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา อีกทั้งยัง
เป็นการเพิ่มช่องทางให้มีการติดต่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกร  กรณีพบปัญหาเร่งด่วน  แจ้งเตือนภัย หรือ
เกษตรกรพบปัญหาศัตรูพืชระบาด ต้องการขอค าแนะน าจากนักวิชาการอย่างรีบด่วน  จะสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที  ลดความเสียหาย
ลงได้  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        151 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

  
หน้ำจอกำรใช้งำนระบบสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์  
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DOAE Smartcheck รู้รำยแปลง 

“รู้รายแปลง” แอพพลิเคชั่นที่มีความเฉพาะส าหรับเกษตรกรแต่ละบุคคล สามารถแจ้งข้าวสาร การเตือนภัย
ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือ รวมถึงการติดตามมาตราการของรัฐที่ได้ก าหนดขึ้นมาในแต่ละช่วงเวลา 

  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        153 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
กำรใช้งำนรู้รำยแปลง เพื่อตรวจสอบรำยละเอียดของแปลงพื้นที่เกษตร 
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Protect Plants 
สถานการณ์การส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตสินค้าเกษตร ที่ต้องการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงกับ

ภัยธรรมชาติที่นับวันรุนแรงมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของระบบการค้าเสรีที่เปิดกว้างขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีปัจจัยส าคัญเหล่านี้ส่งผลให้กรมส่งเสริมการเกษตร มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการข้อมูล โดยต้อง “จัดท าและ
ใช้” ข้อมูล ระบบสารสนเทศ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และการน าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของบุคลากร และ
การท างานขององค์กร ทั้งการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่ออ านวยความสะดวกในการน าข้อมูล ระบบสารสนเทศ องค์ความรู้  
ภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสบน Smartphone และ Teblet    



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        155 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
กำรใช้งำนกำรดูแลผลผลิตเพื่อนคู่คิดเกษตรกร  
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Agri-Map Mobile 

Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการ เกษตรไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการ
เข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 
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กำรใช้งำนกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เกษตร  
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ThaiWater 

ThaiWater เป็นแอปพลิเคชันติดตามสถานการณ์น้ าและอากาศ จากคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ โดย
แสดงปริมาณน้ าฝนแต่ละพื้นที่แจกแจงตามสถานีตรวจวัด พร้อมแสดงระดับน้ าในแม่น้ าสายหลักที่มีการติดตั้งสถานี

ตรวจวัดปริมาณน้ า ปริมาณน้ าสะสมในเขื่อนต่างๆ ในประเทศไทย และการคาดการณ์ฝนตก คลื่น พายุ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการท าการเกษตร ด าเนินการโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การ

มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        159 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
หน้ำจอกำรใช้งำนตรวจสอบปริมำณฝน ระดับน้ ำ เขื่อน และคำดกำรณ์ฝน  
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คลังแอปพลิเคชันของกระทรวงเกษตร 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแอปพลเิคชันส ำหรับให้บริกำรประชำชนในด้ำนต่ำงๆ อำท ิกำรรำยงำน

สถำนกำรณ์ข้ำวโลก ข้อมูลรำคำยำงพำรำ ปญัหำแมลง ฝนหลวง ดนิ น้ ำ ปุ๋ย เป็นต้น  
โดยสำมำรถดูและดำวน์โหลดใช้งำนได้ที่ https://www.moac.go.th/service_all-mobile_app   



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        161 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 ภำครัฐ 4.0 กับกำรบริกำรประชำชน 
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โครงกำรศูนย์กลำงแอปพลิเคชันภำครัฐ  

เป็นแหล่งรวบรวมแอปพลิเคชั่นของภาครัฐเท่านั้น เพื่อ
สะดวกต่อการค้นหา และเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Service, m-Service) ได้ทุกที่ ทุกเวลา จากอุปกรณ์เคลื่อนที่
ตอบโจทย์การใช้งานของประชาชนที่ใช้บริการภาครัฐผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีแอปพลิเคชันจากกระทรวงต่างๆ 
ให้บริการอย่างครอบคลุม พร้อมการแนะน าแอปพลิเคชัน
ส าหรับผู้ใช้ 

  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        163 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
รวบรวมแอปพลิเคชันของภำครัฐไว้เป็นหมวดหมู่พร้อมให้บริกำรกับประชำชน  
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ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 
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แอปพลิเคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการ
ภาครัฐ’ รับทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างทัน
การณ์ แม่นย า เชื่อถือได้ ส่งตรงถึงมือประชาชน 
โดยสามารถเลือกอ่านและรับข้อมูลข่าวสารจาก
ทุกหน่วยงานภาครัฐ เช่น ข่าวพระราชพิธี , เช็ค
ข่าวชัวร์ , รับชมข่าวถ่ายทอดสดหรือดูวีดิ โอ
ย้อนหลัง และข่าวฮิต เป็นต้น โดยตั้งค่ารับข่าวสาร
ตามประเภทข่าว, ค้นหาตามหัวข้อข่าว, บุคคลใน
ข่าว หรือเลือกหน่วยงานต่างๆ ได้ตามความสนใจ 
และสามารถแชร์ข่ าวไปที่  Facebook, Line, 
Twitter และ e-mail ได้ทันที 
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เน็ตประชำรัฐส่งเสริมกำรใช้โทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชวีิต 
  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        167 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 เน็ตประชำรัฐเพื่อกำรศึกษำ (Education)  
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ด้านการอ่านออก 

เขียนได้ คิดเลขเป็น  

ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และ

ทักษะการแก้ปัญหา 

ด้านการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 

ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม  
ต่างกระบวนทัศน์ 

ด้านความร่วมมือการท างาน
เป็นทีมและภาวะผู้น า  

ด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และ 

รู้เท่าทันสื่อ  

ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  

ด้านอาชีพ         ในยุคท่ีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เด็กรุ่น
ใหม่จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญใน
การด ารงชีวิต ดังนั้นการพัฒนาประเทศให้เติบโตเจริญรุ่งเรืองขึ้น 
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กันไปด้วย อย่างไรก็ดี
การน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการเลี้ยงดูเด็กในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่ม
ทักษะ การจัดสภาพแวดล้อมและส่งเสริมพัฒนาการตามวัยอย่าง
เหมาะสม ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ  

ทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

      01 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  
      02 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ  
      03 ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
      04 ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  
      05 ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า  
      06 ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และ รู้เท่าทันสื่อ  
      07 ทักษะด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
      08 ทักษะอาชีพ  
 



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
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ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
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กำรพัฒนำช่วงวัย 1-5 ปี (ปฐมวัย) 

ในยุคปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในสถานศึกษาอย่างแพร่หลาย ส าหรับเจ้าตัวน้อยวัยอนุบาลอายุ  
3-5 ปี เป็นช่วงวัยที่เริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวมากขึ้น เด็กวัยนี้เริ่มพัฒนาร่างกายและสติปัญญาไปพร้อมๆ กัน 
คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้อุปกรณ์เช่น สมาร์ทโฟน ไอแพ็ดหรือแท็บเล็ต รวมทั้งคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ค เป็นสื่อการ
เรียนรู้ส าหรับเจ้าตัวเล็กได้ เช่น รู้จักใช้นิ้วมือจับและสัมผัสปุ่มกดต่างๆ เรียนรู้การมองเห็น เรื่องสี ฝึกทักษะการ
มองเห็นรูปทรงต่างๆ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ทรงกลม แล้วน ามาสังเกตกับสิ่งรอบๆ การเรียนรู้ตัวอักษรผ่านนิทาน 
เริ่มต้นจากหนังสือสีสันสดใส ที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ส่วนในเกมส์หรือแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ให้คุณ
พ่อคุณแม่เลือกให้เหมาะสมกับวัยของลูก โดยพิจารณาจากค าแนะน าอายุผู้ใช้งานที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการใช้งานแอ
พลิเคชั่นแต่ละตัว เลือกแอพลิเคชั่นจากค่ายที่พัฒนาโปรแกรมส าหรับเด็กระดับปฐมวัย ซึ่งนอกจากเด็กๆจะได้
ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว เด็กยังได้รับความเพลิดเพลินขณะใช้งานแอพลิเคชั่นอย่างเหมาะสม เช่น เกมส์ทดสอบ
ความจ า เกมส์ตอบค าถาม เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์วาดรูป เป็นต้น โดยในปัจจุบันเด็กสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย
ขึ้น พ่อแม่และครูจึงควรใส่ใจในการใช้เทคโนโลยีของเด็กเล็กเป็นพิเศษ เทคโนโลยีมีข้อดีอยู่หลายประการ และอยู่
ในความสามารถที่เด็กจะฝึกฝนการใช้งานได้ 
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กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        173 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

แอปพลิเคชันสื่อการเรียนการสอน ส าหรับ
เด็ก พัฒนาการเด็ก ภาษาไทย ฝึกอ่านออกเสียง
พยัญชนะ ก.ไก่ - ฮ.นกฮุก (Thai Alphabet)สระ
ไทย และการผัน วรรณยุกต์ โดยมีภาพประกอบ
พร้อมเสียง ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน เพียงแค่
กดไปที่รูปภาพแต่ละรูปจะมีเสียงเพื่อฝึกอ่านออก
เสียงตามได้ 
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ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
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กำรพัฒนำช่วงวัย 6-12 ปี (ประถม) 

เด็กวัยเรียนนี้เป็นวัยแห่งการเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ถ้าเด็กได้รับ
สิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกๆ ด้าน เด็กก็จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่หรือ
สิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างราบรื่น เด็กในวัยนี้จะมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นวัยที่เข้าโรงเรียน เด็กจะเริ่มเรียนรู้ใน
สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อนแล้วจึงค่อยเป็นประสบการณ์ไปหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ไกลตัวออกไป ส าหรับเด็กที่เริ่มเข้าเรียน  
จะสามารถเรียนรู้ได้ดี ถ้าทางโรงเรียนได้จัดสิ่งแวดล้อมโดยปล่อยให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหว และเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มหรือเสริมพัฒนาการทางปัญญาของเด็กเป็นอย่างมาก เนื่องจากส่ิงต่างๆ จะเป็นสิ่ง
ที่ช่วยหรือก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง ค้นคว้าสิ่งเหล่านี้ของเด็ก 
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วิทย์ ป.2 แอปพลิเคชันของ สื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อ
ดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented 
Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา และการน า ไปใช้  โดยมุ่ ง เน้น ให้ครู ผู้ สอน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียน
เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

คณิตพิชิตเงินล้ำน แอปพลิเคชัน เป็นเกมที่จัดท าโดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
มีเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถม 5-6 เรื่องบทประยุกต์  
เรื่อง ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ บัญญัติไตรยางค์ ทุน ก าไร ขาดทุน และ
ดอกเบี้ย โดยการผสมผสานทางเทคโนโลยีเกมส์ และการจ าลอง
การเริ่มด าเนินธุรกิจในลักษณะเกมส์ โดยผลลัพธ์ที่คาดหวังได้คือ  
ผู้เล่น จะได้เรียนรู้พื้นฐานของคณิตศาสตร์ที่น าไปใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจได้แม่นย าขึ้น และทราบเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้งในและนอก
ระบบ ซึ่งจะน าไปเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตได้ด้วย 
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ไขปริศนำตำมหำนำฬิกำทองค ำ เป็นเกมที่จัดท าโดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่อง
เวลาในระดับชั้นประถมปลาย น าเสนอในรูปแบบของเกม
และมีปริศนาให้ผู้เล่นได้แก้ไขโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ในระดับชั้นประถมปลายมาแก้ปัญหา เป็นเกมเพื่อการศึกษา
ในแนวบูรณาการ 

ส ำนวนไทย และสุภำษิตค ำพังเพย ที่รวบรวมส านวน
ไทยไว้ เป็นค าที่ใช้กันทั่วไป เรียกตามหมวดหมู่ มีระบบแจ้ง
เตือนแบบสุ่มค ามาแสดงให้อ่านทุกวัน สามารถตั้งเวลาเตือน
ได้ตามต้องการ ส านวนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ให้ความหายว่า “โวหาร ท านองพูด ถ้อยค าที่เรียบเรียง 
ถ้อยค าที่ ไม่ถูกไวยากรณ์ แต่รับใช้ เป็นภาษาที่ถูกต้อง  
การแสดงถ้อยค าออกมาเป็นข้อความพิเศษเฉพาะภาษาหนึง่”
นอกระบบซึ่งจะน าไปเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตได้ด้วย 
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ระบำยสีตัวกำร์ตูน ที่มีชีวติ ด้วยเทคโนโลยี AR 
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4 ขั้นตอนง่ำยๆ ในกำรเรียนรู้ คือ 

   

1. ใช้คอมพิวเตอร์ Download 
กระดำษระบำยสีจำกเว็บไซต์ 
Quivervision.com โดยเลือก
เมนู Coloring Packs และพิมพ์ 
(Print) 

2.   ใ ช้ โ ท ร ศั พ ท์ โ ห ล ด 
Application “Quiver – 3D 
Coloring”  

3.  เด็ กๆ ระบำยสีลงบน
กระดำษ 

4. น ำ โ ท ร ศั พ ท์ ส่ อ ง ที่
กระดำษที่ละบำยสี ตัวละคร
จะมีชีวิตขึ้นมำ พร้อมกับ
สีสันตำมจินตนำกำรของ
เด็กๆ 
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เล่มเกมส์พร้อมฝึกทักษะกำรคิดแบบโปรแกรมเมอร์รุ่นเยำว์ 
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เข้ำสู่เว็บไซต์ Code.org แล้วกดที่ปุ่ม “เริ่มต้นเรียนรู้กันเลย” 

ก็จะพบกับเกมส์ที่สอนกระบวนกำรคิด ทักษะกำรเขียนโปรแกรม ที่มีควำมสนุกสนำน  
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ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        183 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

กำรพัฒนำช่วงวัย 13-18 ปี (มัธยม) 

ชีวิตมัธยมปลายก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี ในโลกยุคปัจจุบันของเรา กลายเป็นโลกแห่งความทันสมัย โลกแห่ง
ยุคไอที โลกแห่งเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมจะพัฒนาก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสียอยู่ในตัวมันเอง  
อยู่ที่เราจะเลือกใช้มันไปในทางใด เรื่องของเทคโนโลยีก็มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเด็กมัธยมปลายเป็นอย่างมาก  
เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันที่ต้อง สัมผัสพบเจอตลอดเวลา ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีอาจ หมายถึง  
การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาความรู้ต่างๆ ก็เพื่อให้เข้าใจ
ธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ และหาทางเข้ามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีจึงเป็นค าที่มีความหมาย
ก้าวไกล เป็นค าที่เราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดมา เช่น การเรียนรู้วิธีการแยกสกัดเอาสารซิลิกอนจากทรายตาม
ชายหาดที่หลายๆคนมองข้าม เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า สารกึ่งตัวน า น ามาผลิตทรานซิสเตอร์และไอซี เทคโนโลยีได้เข้า
มามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเรามากมาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องพบเจอ เทคโนโลยีในปัจจุบันการพัฒนา 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่น่าสนใจมากขึ้น ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ทุกคน 
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SSCI E-Book แอ ปพ ลิ เ ค ชั น  หนั ง สื อ เ รี ย น 
electronic book ครอบคลุมเนื้อหาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดท าในรูปแบบโมดูลการ
เรียนรู้ โดยออกแบบตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน รูปแบบสวยงามหลากหลาย 
น่าสนใจ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน รวมทั้งสามารถทดสอบ
ความรู้ทั้งระหว่างเรียนและเมื่อจบหน่วยการเรียนด้วย
ตนเอง 

ธำตุและสำรประกอบ แอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้
ครูผู้ สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจใน
การเรียน และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 
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กำรสะท้อนของแสง แอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้
ครูผู้ สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจใน
การเรียน และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

Chemical Reaction แอปพลิ เคชัน  เนื้ อหา
เ กี่ ย ว กั บกา ร เปรี ยบ เที ย บและย กตั ว อย่ า ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
ระบุสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์และสถานะของสารจากสมการ
เคมี การใช้ประโยชน์จากปฎิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน 
อธิบายปัจจัยที่ท าให้ปฎิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้เร็วหรือช้า 
อธิบายและยกตัวอย่างปฎิกิริยาเคมีที่ให้พลังงานและการ
น าพลังงานไปใช้ประโยชน์ 
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ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 
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กำรพัฒนำช่วงวัย 19-25 ปี (อุดมศึกษำ) 

ส าหรับในช่วงวัยนี้ เยาวชนที่เติบโตในยุคเทคโนโลยี ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ที่เป็นดิจิทัลด้วยรูปแบบและ
ช่องทางที่แสนง่ายดายในทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ ตัวอย่างการมีส่วนร่วมแบบออนไลน์ เช่น Social networking 
Instant-massing (IM) Video-streaming การแชร์ภาพ และการใช้อินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ แม้ว่าการแนะน า
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจะไม่ใช่เรื่องจ าเป็นส าหรับเยาวชนยุคดิจิทัล พวกเค้ายังสามารถพัฒนาทักษะ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามเยาวชน
จ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ การคิดเชิงวิเคราะห์ การสร้างสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ บนพื้นฐานของความรู้ การผลิต
สื่อโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อต่อยอดเป็นงานสร้างสรรค์ 
รวมถึงทักษะการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศส าหรับยุคดิจิทัล นอกจากนี้จากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจและบริการ
ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่มีทักษะการรู้ดิจิทัลมักจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงบริการการสุขภาพและบริการ
จากภาครัฐ และโอกาสส าหรับการถูกว่าจ้างงาน ดังนั้นจึงขอแนะน าความรู้ รวมถึงทักษะและความสามารถต่างๆ  
ที่ส าคัญและจ าเป็นภายใต้การรู้ดิจิทัล 
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ท าเอกสารน าเสนอง่ายๆ ลูกเล่นสวยงาม น าเสนอได้คะแนนดี 

  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 
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 เน็ตประชำรัฐเพื่อกำรเกษตร (Agriculture)   
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กระบวนการสร้าง Smart farmer สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนเกษตรกร โดยชี้น าเกษตรกรตามแนว

ทางการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงชนิดและปริมาณผลผลิตสินค้ า
เกษตรของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งปัญหาของสินค้าแต่ละชนิด โดยน ามาวางแผนด้านการผลิตให้กับเกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การท าสมาร์ทฟาร์มในประเทศไทยอาจมีข้อจ ากัด เนื่องจากระบบเทคโนโลยีบางชนิดยังมี
ประสิทธิภาพไม่ดี เช่น ระบบ GPS และ GIS ต้องใช้เงินในการลงทุนสูง รวมถึงเกษตรกรขาดความช านาญในการใช้
เครื่องมือ



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
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ดิจิทัลกับวงจรการเพาะปลูก 
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ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        193 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
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ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
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  ดิจิทัลกับปศุสัตว์ 



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
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ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 
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ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        201 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
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 เน็ตประชำรัฐเพื่อควำมสุขสูงวัย (ElderTech)  
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ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 
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ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
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ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        209 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
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 เน็ตประชำรัฐเพื่อสำธำรณสุขชุมชน (อสม. Volunteer)   



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
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ภำรกิจหลักของ อสม. 

อำสำสมัครช่วยเหลือ 
ทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ในชุมชน 

ด ำเนินกำรจัดเก็บส ำรวจ 
ข้อมูลทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ในระดับชุมชน 
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อำสำสมัครจะต้องรู้และเข้ำใจสถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพคน
ไทยทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  

  

โรคไม่ติดต่อ ส ำคัญ 5 โรค 

1. โรคหัวใจ 

2. โรคมะเร็ง 

3. โรคเบำหวำน 

4. โรคหลอดเลือดสมอง 

5. โรคควำมดันโลหิตสูง 

 

NCDs 

โรคไม่ติดต่อที่ควรเฝ้ำระวัง 7 โรค 

1. โรคไข้เลือดออก 

2. โรคมือ เท้ำ ปำก 

3. โรคไข้หวัดใหญ ่

4. โรคตำแดง 

5. โรคอำหำรเป็นพิษ 

6. โรคไข้ฉี่หน ู

7. โรคพิษสุนัขบ้ำ 

 

(ข้อมูลจำกกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุขปี พ.ศ. 2561) 
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เพื่อกำรดูแลประชำชนในพื้นที่ อสม. จะต้องเข้ำใจวงจรภำวะเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคต่ำงๆ ในแต่ละวัย ดังนี ้  

เด็ก 

วัยรุ่น 

ท ำงำน 

ชรำ 

การเตรียมตัวให้วัยนี้เปน็ผู้ใหญ่ที่แข็งแรง
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

โรคอ้วน 

โรคภมูิแพ ้

โรคผิวหนัง 

เสี่ยงต่อโรคที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวติ 

ระบบย่อยอาหารท างานลดลง 

Office syndrome 

พักผ่อนน้อย 

โรคเครียด 

ความเส่ือมถดถอยของร่างกายและโรคประจ าตัว 

กระดกูหักง่าย 

สายตาไม่ดี 

โรคประจ าตวั เช่น เบาหวาน 
ความดัน หัวใจ 

รับวัคซีนพื้นฐานอย่างครบถ้วน 

ภาวะการเจริญเติบโตบกพร่อง 

โรคฟันผุ 

โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
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แอปพลิเคชัน ให้ อสม.รู้ทันสุขภาพทุกวัย 
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กรณีตัวอย่ำง เกิดอุบัติเหตุที่สวนสำธำรณะ  

Step 1: ค้นหาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

Step 2: หากเกิดเหตุขั้นรุนแรงท าการเรยีกฉุกเฉิน 

Step 3: วิธีการใช้ยาอยา่งถูกต้องหลังจากได้รับการรักษา 
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Step 1: ค้นหาวิธีการปฐมพยาบาล รวมถึงวิเคราะห์โรคเบือ้งต้น 

Step 2: วิธีการใช้ยาอยา่งถูกต้องหลังจากฟื้นจากอาการหมดสต ิ

Step 3: หากผู้ป่วยหมดสติเป็นเวลานานควรท าการเรยีกรถฉุกเฉินเพือ่ด าเนินการรักษา 

กรณีตัวอย่ำง พบคนหมดสติ 
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เรียนรู้แบบประเมินออนไลน์ 
สะดวก ง่าย ข้อมูลครบถ้วน 

กำรเก็บแบบประเมินออนไลน์
ส ำหรับอำสำสมัครสำธำรณสุข 

สามารถจัดท าแบบประเมิน
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้
อย่างสะดวก รวมถึงการขอ
ค าปรึ กษาในการช่ วย เหลือ
ประชาชนแต่ละพื้นที่สามารถ
ขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา
เป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์
การท า งานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขได้เป็นอย่างดี 
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พร้อมที่จะก้ำวสู่กำรเป็น อสม. 4.0 
เพื่อช่วยให้ง่ำยต่อกำรช่วยเหลือ
ท ำ ง ด้ ำ น ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข  แ ล ะ
ประหยัดเวลำ ต้องใช้เทคโนโลยีคู่
กับกำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพ  
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 เน็ตประชำรัฐเพื่อกำรสร้ำงรำยได้ (E-Commerce)   
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Easy E-Commerce 
ซื้อขายออนไลน์  

ง่ายนิดเดียว 
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 ลำซำด้ำ (Lazada) เป็นระบบส าหรับการซื้อขายสินค้า โดยมีหมวดหมู่ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เสริม อิเล็กทรอนิกส์ ทีวีและ
เครื่องใช้ ไฟฟ้าในบ้าน สุขภาพและความงาม เด็กอ่อน และของเล่น ซูเปอร์มาร์เก็ต และสัตว์เลี้ยง บ้านและไลฟ์สไตล์ แฟชั่นผู้หญิง แฟชั่นผู้ชาย 
เครื่องประดับ กีฬาและ การเดินทาง ยานยนต์ และอุปกรณ์ ดังนั้น ผู้ประกอบการชุมชนสามารถน าสินค้า มาลงจ าหน่ายในลาซาด้าได้ โดยมี
ค่าใช้จ่ายตามค่าคอมมิชชั่น  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต ์https://www.lazada.co.th  
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ขำยดีดอทคอม (Kaidee.com) เป็นบริการกลางส าหรับการขายสินค้า โดยมีหมวดหมู่ มือถือ 
แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี กีฬา จักรยาน แม่และเด็ก กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องแต่ง
กาย สุขภาพและความงาม บ้านและสวน พระเครื่อง ของสะสม อสังหาริมทรัพย์ รถมือสอง อะไหล่รถ 
ประดับยนต์ จักรยานยนต์ กล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เกม สัตว์เลี้ยง งานอดิเรก ธุรกิจ บริการ ท่องเที่ยว 
การศึกษา และแบ่งปัน ดังนั้น ผู้ประกอบการชุมชนสามารถน าสินค้า หรือของที่ไม่ได้ใช้งานมาขายในบริการ
ของขายดีดอทคอมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.kaidee.com  
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เทพช็อป (lnwshop) เป็นเว็บไซต์ให้บริการระบบร้านค้าออนไลน์ โดยผู้ประกอบการสามารถเปิด

ใช้บริการร้านค้าออนไลน์ได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข มีหมวดหมู่ของร้านค้าที่รองรับคือ เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องส าอาง 
ความงาม ของเล่น ของสะสม ของที่ระลึก แม่และเด็ก ศิลปหัตถกรรม (ของท ามือ) ของใช้ของตกแต่งบ้าน 
อาหาร และสุขภาพ เทคโนโลยี มือถือ คอมพิวเตอร์ บันเทิง ดนตรีและภาพยนต์ สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ 
หนังสือและนิตยสาร เครื่องเขียน/อุปกรณ์ส านักงาน/ของใช้เบ็ดเตล็ด อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง ของเก่า 
ของสะสม กล้องและอุปกรณ์ กีฬาและกิจกรรม outdoor รถ ยานพาหนะ บ้านและที่ดิน อื่นๆ ดังนั้น 
ผู้ประกอบการชุมชน สามารถน าสินค้า ที่ผลิตขึ้นเปิดร้านค้าจ าหน่ายได้ผ่านเว็บไซต์บริการระบบร้านค้า
ออนไลน์ของเทพช็อปได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.lnwshop.com 
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ไทยแลนด์โพสต์มำร์ท (Thailand Postmart) เป็นเว็บไซต์ให้บริการตลาดกลางออนไลน์ด าเนินการโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด โดยเป็นเว็บไซต์ตลาดกลางที่ขายสินค้าจากชุมชน โดยมีสินค้าเกษตรอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภคอืน่ๆ ผู้ประกอบการสามารถส่ง
ข้อมูลสินค้าเพื่อท าการขายบนตลาดกลางของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดได้ โดยมีหมวดหมู่ของร้ านค้าที่รองรับคือ อร่อยทั่วไทย ของดี
ประจ าจังหวัด เหรียญกรมธนารักษ์ สินค้าไปรษณีย์ แสตมป์และสิ่งสะสม ดังนั้น ผู้ประกอบการชุมชน สามารถน าสินค้า ที่ผลิตขึ้นส่งเข้าสู่
ตลาดกลางเพื่อจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์กลางของไทยแลนด์โพสต์มาร์ทได้ ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์https://thailandpostmart.com 
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ปิดทุกปัญหำสมำร์ทโฟน กับ ผู้ใหญ่ดี  
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 5 วิธี แก้เครื่องช้ำ  
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1.ปิดแอพที่ท ำงำนอยู่เบื้องหลัง (Clear Recent App)  

โดยท าการสังเกตุสัญลักษณ ์   
(Recent Apps) 

บนหน้าจอ หรือ บนเครื่องโทรศัพท์ 

เมื่อกดแล้วจะพบแอพที่เปิดท างานอยู่เบื้องหลัง 

ให้เลือกปิดแอพที่ไม่ค่อยได้ใช้งำน  
โดยเลือกที่เครื่องหมาย X หรือ 

ปัดแอพที่ต้องการปิดออกทางดา้นซ้ายหรือขวาก็ได้  
โดยหากต้องการปิดทุกแอพสามารถกดปิดทั้งหมดที่

ปุ่ม (Clear all) 
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2. หยุดแอพที่ไม่ได้ใช้งำน (Stop Running) 
สัมผัสค้างที่แอพที่ต้องการหยุดใช้งาน 

และเลือก         App Info 

และเลือก Force Stop เพื่อท าการหยุดใช้งานแอพ
นั้นๆ ส่งผลให้โทรศัพท์สามารถท างาน 

กับแอพที่จ าเป็นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

Tips สามารถตรวจสอบการใช้ทรัพยากรโทรศัพท์
ของแต่ละแอพ ได้ที่ ตั้งค่า (Setting) -> 

หน่วยความจ า (Memory)  

หากแอพใดไม่ได้ใช้งาน ให้ถอนกำรติดตั้ง 
(Uninstall) จะช่วยให้แอพไม่ใช้งานทรัพยากรใน

เครื่องได้  
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3. รีบูทเครื่องใหม่ (Restart or Reboot) 

การรีบูทเครื่องใหม่ ให้กดปุ่มปิดเครื่อง  (Power Off)  

หรือ ปุ่มปิดและเปิดเครื่องใหม่  (Restart) เพื่อท าให้โทรศัพท์ 
ได้มีการเริ่มการท างานภายในเครื่องใหม่อีกครั้ง แอพต่างๆ  

จะเข้าสู่โหมดยังไม่เปิดใช้ ส่งผลให้ทรัพยากรในเครื่อง 
เพียงพอต่อการท างานที่จ าเป็นได้ 

 

Tips ควรท าการปิดและเปิดเครื่องใหม่  
เพื่อให้โทรศัพท์ที่ท างานตลอดเวลาได้พัก ส่งผลให้ลด

ความเสื่อมของอุปกรณ์และแบตเตอร์รี่ได้  
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4. อัพเดทระบบปฏิบัติกำร (Software Updates) 

ระบบปฏิบัติการจะมีการพัฒนาให้มี
คุณสมบัตดิีขึ้น และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่ดีขึ้น กำรอัพเดทซอฟท์แวร์ 
(Software Updates)  

จะช่วยให้โทรศัพท์สามารถใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จงึควรอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน

อยู่เสมอ โดยเข้าได้ผ่านกำรตั้งค่ำ 
(Setting) -> เกีย่วกับ (About) -> 

อัพเดทซอฟทแ์วร์ (Software Updates) 
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5. รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่ำเริ่มต้น (Factory Reset) 

กำรรี เซ็ตข้อมูลเป็นค่ำเริ่มต้น (Factory Reset) เป็นวิธีที่ควรเลือกท ำ 
เป็นวิธีสุดท้ำย  ถ้าทดลอง 4 วิธีข้ างต้นแล้วยั งช้าอยู่  การรี เซ็ต เป็นค่า เริ่มต้น 
จะช่วยให้โทรศัพท์สามารถท างานได้ เสมือนเครื่องใหม่ แต่ข้อมูล แอพลิเคชัน รูปภำพ 
วิดีโอ เพลง และไฟล์อื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์จะถูกลบออก 

ดังนั้นก่อนท าการรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น จะต้องมีการส ำรองข้อมูล (Backup 
Data) ไว้ก่อนด ำเนินกำร โดยสามารถส ารองข้อมูลขึ้นพื้นที่ให้บริการของบริษัทต่างๆ 
ได้  เช่น Google Cloud โดยท าการส ารองผ่านบัญชีผู้ ใช้ งานอี เมลของ Google  
โดยสามารถส ารองข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 

- รายชื่อผู้ติดต่อ (Google Contact) 
- รูปภาพ/วิดีโอ (Google Photos) 
- เอกสาร ข้อมูลการสนทนา เช่น LINE (Google Drive) 
- การโหลดแอพลิเคชัน การตั้งค่าโทรศัพท์ (Google Account) 
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ขั้นตอนกำรรีเซ็ตขอ้มูลเป็นค่ำเริ่มต้น เข้ำสู่กำรตั้งค่ำ (Setting) -> ส ำรองข้อมลูและรีเซ็ต (Backup & Reset) 
-> กดปุ่มรีเซ็ตโทรศัพท์ (Reset Phone) 
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 5 แนวทำง แก้พ้ืนที่เต็ม  
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1. เคลียร์ Cache Data 

กำรเคลียร์ Cache Data หรือพื้นที่
ควำมจ ำชั่วครำว จะช่วยให้เพิ่มพื้นที่ในการ
ติดตั้งโปรแกรม หรือบันทึกข้อมลูได้เพิ่มเติม 

โดยความจ าช่ัวคราวใช้เพื่อ กรณีที่มกีาร
เรียกใช้งานซ้ าจะท างานได้ไว เนื่องจาก 

ไม่ต้องเรียกไฟลจ์ากอินเทอร์เนต็หรือจาก
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ย  

โดยกำรเคลียร์ Cache เข้ำกำรตั้งค่ำ 
(Setting) -> พื้นที่จัดเกบ็ข้อมูล (Phone 
Storage) -> ข้อมูลแคช (Cached Data) 

เลือกเคลียร์ กด "OK"  
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2. กำรลบแอพที่ไม่ได้ใช้งำน (Uninstall App) 

การลบแอพที่ไม่ได้ใช้งาน (Uninstall App)  
สามารถเพิ่มพื้นท่ีให้กับโทรศัพท์ได้ โดยเข้า
ไปที่ กำรตั้งค่ำ (Setting) -> แอพลิเคชัน 
(Apps) -> เลือกแอพที่ต้องกำรลบ ->  

กดปุ่มถอนกำรตดิตั้ง (Uninstall)  

สามารถตรวจสอบพื้นที่ที่แต่ละแอพใช้งาน
หน่วยความจ าได้ในหน้าข้อมูลแอพ (App 

Info) ประกอบการตัดสินใจในการลบ  
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3. เก็บรูปภำพ วดิีโอ ได้ไม่อั้นบนคลำวด์ Google Photos 

ติดตั้งแอพลิเคชัน Google Photo  โดยท าการดาวน์โหลดผา่น  

Play Store จากนั้นท าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่ออัพโหลด
รูปภาพและวิดีโอบนโทรศัพท์ขึ้นระบบคลาวด์ของ Google โดยใช้บัญชี 
Gmail ของตนเองในการเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอ  

- เลือกกำรอัพโหลดแบบคุณภำพสูง (High Quality)  

ไม่จ ากัดพื้นที่จัดเก็บ (จะมีการลดขนาดไฟล์ให้เล็กลง) 

- เลือกกำรอัพโหลดแบบต้นฉบับ (Original 

จ ากัดพื้นที่การจัดเก็บร่วมกับบัญชีอีเมล ไม่เกิน 15 GB 
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เมื่อท ำกำรอัพโหลดรูปภำพขึ้นคลำวด์เรยีบร้อยแลว้สำมำรถเลือกเพิม่พื้นที่ (Free Up Space) 
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4. เคลียร์ ประวัตคิุย LINE 

การเคลียรป์ระวัตกิารคุย LINE จะช่วยเพิ่ม
พื้นที่ส าหรับจดัเกบ็ข้อมูลได้ สมัผัสค้างที่แอพ
ที่ต้องการลบขอ้มลู และเลือก         App 
Info กดปุ่ม Clear Data เพื่อลบประวัต ิ

การคุย LINE โดยข้อมูลการสนทนาจะหายไป
ทั้งหมด โดยเพื่อนและกลุ่มจะยังอยู่

เหมือนเดิม* 

*หมำยเหตุ จะต้องมีการลงทะเบียนอีเมลกบั
บัญชี LINE ไว้ และสามารถ Backup ประวัติ
การสนทนาได้ที่ ตัง้ค่า (Setup) -> สนทนา 
(Chat) -> ส ารองประวัติการสนทนา (Chat 

History Backup) เพ่ือให้ประวัติคงอยู่  



ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 3 

        241 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

5. ใช้โปรแกรมลำ้งไฟล์ขยะ 

แอพลิเคชัน CCleaner   
เป็นแอพลิเคชันท่ีช่วยในการบริหารจัดการ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage) และ
หน่วยความจ า (RAM) 

ซึ่งจะจัดการไฟล์แคช ไฟล์ที่ไม่ไดใ้ช้งาน 
เป็นเวลานาน และไฟล์ติดตั้งแอพ 
เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีให้กับโทรศัพท์ได้  

โดยด าเนินการกดปุ่มวิเคราะห์ (Analyze)  
เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ให้เลือกเพื่อท าความ

สะอาด (Finish Cleaning)  
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หน่วยงำนสนับสนุนข้อมูล 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กระทรวงมหาดไทย 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

 
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงสาธารณสุข 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 

โครงการมหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จ ากัด 
บริษัท กูเกิล ประเทศไทย 
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