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การเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 

 
 เน็ตประชารัฐ คือการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต  ให้เข้าถึงหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่

ห่างไกลที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการของภาครัฐ โดยมีคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ 30 Mbps/10 Mbps ในรูปแบบสัญญาณ

เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง FTTx ส าหรับใช้ประโยชน์ในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อน าพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล โดยมีการติดตั้งจ านวน 24,700 หมู่บ้าน ครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย 
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 วัตถุประสงค์ของโครงการเน็ตประชารัฐ 

 

1. เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน

สื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber-To-The-x : FTTx) ไปยังหมู่บ้านเป้าหมาย และ

รองรับการขยายโครงข่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

 

2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนไทยให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 

 

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านเป้าหมายในการสร้างอาชีพ  

สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การค้าขายออนไลน์ ฯลฯ 
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ประโยชน์ของเน็ตประชารัฐ 
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 เชื่อมต่อง่ายด้วย 6 ขั้นตอน 

 

ส าหรับการลงทะเบยีนใช้งาน Wi-Fi เพือ่ประชาชนโครงการเน็ตประชารัฐ ต้องจับสัญญาณของเน็ตประชารัฐให้ได้ก่อน  

โดยค้นหาช่ือโครงข่าย Thailand Wi-Fi by MDES เรยีบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นเป็นการใส่เลขทีบ่ัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มอืถือ 

เท่านั้น ระบบก็จะจัดส่งหมายเลขตรวจสอบ มายังเบอรโ์ทรศัพท์มือถอืที่ให้ไว้อีกครั้งหนึง่ หลังจากนั้นน าหมายเลขนั้น ไปกรอกในตารางที่

หน้าจอโทรศพัท์ แค่นี้การลงทะเบียนก็เรยีบร้อยแล้ว  
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6 ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้เน็ตประชารัฐ 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่อ Wi-Fi 

เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่ต้องการ ใช้

บริการ Wi-Fi แล้วกดเลอืกเครอืข่าย Thailand 

Wi-Fi by MDES 
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ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูล 

กรอกเลขประจ าตัวประชาชน และเบอร์

โทรศัพทม์ือถอื หากท่านไม่มีเบอร์โทรศพัท์มอืถือ 

ก็สามารถเว้นว่างไว้ได ้
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ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันการสมัคร 

กดปุ่มสมัครสมาชิก เพือ่ท าการยืนยันการสมัคร 
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ขั้นตอนที่ 4 รับรหสัเปิดใช้บริการ 

รอรับรหัสผ่าน sms ทางโทรศัพทม์ือถอื หากไมไ่ด้

รับรหัสให้ท าการกดปุ่มยืนยัน เพื่อขอรหัสใหมอ่ีก

ครั้ง แต่หากท่านไม่ได้กรอก เบอรโ์ทรศัพท์มือถอื 

ท่านสามารถโทรไปขอรบัรหัส เพื่อเปิดใช้บริการได้

ที่เบอร์ 1111 กด 88 
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ขั้นตอนที่ 5 กรอกรหัสเปิดใช้บริการ 

กรอกรหัสที่ไดร้ับในช่อง รหัสเปิดใช้บริการ 

หลังจากนั้น กดปุ่มยืนยนัรหัสเปิดใช้บริการ 
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ขั้นตอนที่ 6 ยอมรับข้อตกลงและเริ่มใช้

งาน Wi-Fi 

อ่านรายละเอียดข้อตกลงการใช้งาน และท าการกด

ปุ่มยอมรับข้อตกลง เริม่ใช้บริการ Wi-Fi ได้ทันที 

หากท่านต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต ครั้งต่อไป แค่

ท าการต่อสัญญาณ Wi-Fi และเริม่ใช้งานต่อได ้
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หรือสามารถดูจาก 

โปสเตอร์ Wi-Fi เพือ่ประชาชน เน็ตประชารัฐ 

6 ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน  
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กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       15 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 จุดให้บริการเน็ตประชารัฐ 

จุดให้บริการเน็ตประชารัฐ ครอบคลมุ 24,700 จุดทั่วประเทศ 

 

สามารถสังเกตพื้นที่ให้บริการได้จากป้าย  
“ที่นี่มี Wi-Fi เพื่อประชาชน” 
พร้อมรูป ด.ช.ใยแก้ว และผู้ใหญ่ดี 



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

16 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
ประชาชนสามารถค้นหาหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐได้ที่เว็บไซต ์www.netpracharat.com  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       17 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

 

 

 

 

  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

18 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 

 

อินเทอร์เนต็ไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Smart Sign on) 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       19 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 ประโยชน์ของโครงการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

โครงการ เพิ่ มประสิทธิภาพบริการอิน เทอร์ เน็ ต ไร้ สาย เพื่ อประโยชน์สาธารณะ  
(Free Wi-Fi)  โดยการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิการ เข้า ใช้ งาน (Smart Sign-On)  
เพื่อเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว สามารถใช้
บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ร้ ส า ย ไ ด้ ทั้ ง โ ค ร ง ก า ร  ภ า ย ใ ต้ น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล  
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของประเทศ (อินเทอร์เน็ตประชารัฐ) , โครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ 
สู่ชุมชน (กศน), โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ SMART CITY จังหวัดภูเก็ต และผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) ที่เข้าร่วมโครงการ เช่น บริษัท กสท 
โ ท ร ค ม น า ค ม  จ า กั ด  ( ม ห า ช น )  บ ริ ษั ท  ที โ อ ที  จ า กั ด  ( ม ห า ช น )  
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
เ ป็ น ต้ น  โ ด ย มี จุ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ร้ ส า ย ฟ รี ใ น ที่ ส า ธ า ร ณ ะ  ก ร ะ จ า ย 
อยู่ ตามสถานที่ชุมชน เช่น  สถานศึกษา สถานบริการภาครั ฐ  สถานีขนส่ ง  รถไฟ  
รถประจ าทาง ท่าอากาศยาน และ สถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆทั่วประเทศ จ านวน ๔๐,๐๐๐ จุด
ให้บริการ 



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

20 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
หน้าจอการให้บริการอนิเทอร์เน็ตไรส้ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Smart Sign on)  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       21 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 ขั้นตอนการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร ์

เปิดสัญญาณ Wifi On ที่อุปกรณ์ที่จะท าการเชื่อมต่อ เพื่อค้นหาสญัญาณโดยให้เลอืกเชื่อมตอ่ดังต่อไปนี้ 

(ชื่อสัญญาณ - SSID) 

@TH Wi-Fi by MDES 

(กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

หรือสามารถใช้รหัสผ่านเข้าสู่อินเทอร์เน็ตไรส้ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

@TH Wi-fi by CAT (บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)) 

@TH Wi-fi by TOT (บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)) 

@TH Wi-fi by TRUE (บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)) 

@TH Wi-fi by AIS (บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)) 

@TH Wi-fi by DTAC (บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)) 



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

22 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 

พิจารณาข้อก าหนดและเงื่อนไขสิทธพิิเศษส าหรับบุคคลทั่วไป 

โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ 

โดยมีเงือ่นไขการให้บรกิาร จ านวน 8 ข้อ 

เมื่ออา่นเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว ให้ท าเครื่องหมายถูก () 

ในช่องยอมรับเงือ่นไขและข้อก าหนด 

จากนั้นกดปุ่ม ลงทะเบียน 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       23 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

การลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เนต็ไร้สายเพื่อประโยชย์สาธารณะ (Smart Sign On) 

ผู้ใช้งานกรอกข้อมลูตามรายการที่ปรากฎส าหรับการลงทะเบียน ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

โดยผู้ใช้บริการสามารถก าหนดรหัสผ่านได้ 2 รปูแบบ 

แบบที่ 1. ให้ระบบสร้างรหัสผ่านให ้ 

โดยเลือกเครื่องหมายถูกด้านหน้าข้อความ “ตอ้งการขอชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านแบบอัตโนมัติ” 

แบบที่ 2. สร้างรหัสผ่านด้วยตนเอง  

โดยไมเ่ลือกเครื่องหมายถูกด้านหน้าข้อความ “ต้องการขอชือ่ผู้ใช้และรหัสผ่านแบบอัตโนมัติ” 

จากนัน้กดลงทะเบียน  

- เลขที่บัตรประชาชน 

-  อีเมล ์

-  เบอร์โทรศัพท ์

-  จังหวัด 

-  เขต/อ าเภอ 

 

- สัญชาติ  

-  เพศ 

-  ค าน าหน้า 

-  ชื่อ นามสกุล 

 



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

24 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

   
แบบที่ 1 ระบบสร้างรหัสผ่านให ้   แบบที่ 2 สร้างรหัสผ่านด้วยตนเอง 

จากนั้นสามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันที 

รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       25 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 ขั้นตอนการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถอื  

ขั้นตอนที่ 1 เปิดสัญญาณ Wifi On ทีอุ่ปกรณ์ที่จะท าการเชื่อมต่อ เพื่อค้นหาสญัญาณโดยให้เลือกเช่ือมต่อดังต่อไปน้ี 

(ชื่อสัญญาณ - SSID) 

@TH Wi-Fi by MDES 

(กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

หรือสามารถใช้รหัสผ่าน เข้าสู่อินเทอร์เน็ตไรส้ายเพือ่ประโยชน์สาธารณะ 

@TH Wi-fi by CAT (บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)) 

@TH Wi-fi by TOT (บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)) 

@TH Wi-fi by TRUE (บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)) 

@TH Wi-fi by AIS (บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)) 

@TH Wi-fi by DTAC (บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน))  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

26 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 

ระบบจะแสดงหน้าเว็บไซต์ส าหรับการเข้าสู่ระบบ และ การลงทะเบียน 

กดลงทะเบียน  เพือ่ท าการสมคัรเข้าใช้งาน  

(กรณียังไม่เคยลงทะเบียน) 

กดเข้าสู่ระบบ  เพือ่กรอกรหัสผา่นและเข้าใช้งาน  

(กรณีเคยลงทะเบยีนและมีรหัสผ่านแล้ว) 

 

 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       27 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

ขั้นตอนที่ 3 

กรอกข้อมูลส าหรับการสมัครให้ครบถ้วนและถกูต้อง 

โดยผู้ใช้บริการสามารถก าหนดรหัสผ่านได้ 2 รปูแบบ 

แบบที่ 1. ให้ระบบสร้างรหัสผ่านให้  

โดยเลือกเครื่องหมายถูกด้านหน้าข้อความ “ตอ้งการขอชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านแบบอัตโนมัติ” 

แบบที่ 2. สร้างรหัสผ่านด้วยตนเอง  

โดยไมเ่ลือกเครื่องหมายถูกด้านหน้าข้อความ “ต้องการขอชือ่ผู้ใช้และรหัสผ่านแบบอัตโนมัติ” 

กดลงทะเบียน  เพือ่ท าการสมคัรเข้าใช้งาน 



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

28 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

  

 

 

ขั้นตอนที่ 4 

ลงทะเบยีนเสร็จสิ้น จะได้รับช่ือผู้ใช้ Username  

และรหสัผา่น Password ส าหรับเข้าใช้งาน 

ให้กดปุ่มเป้าสู่ระบบ ระบบจะเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ต 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       29 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

ขั้นตอนที่ 5 

เมื่อเข้าสู่ระบบ (Login) เรียบร้อย ระบบจะแสดงผลข้อมูลการให้บริการประกอบด้วย 

- ชื่อผู้ใช ้

- เวลาที่ท าการเข้าสู่ระบบ 

- ระยะเวลาคงเหลอื 

วันหมดอาย ุ

โดยผู้ใช้บริการสามารถกดปุ่ม เข้าสู่อินเทอร์เนต็ เพือ่เริ่มใช้งาน  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

30 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 

 

ข้อมูลบัญช ีTH Wi-fi 

เมื่อสมัครเสร็จเรียบรอ้ย จะได้รับชื่อผู้ใช้ 

Username และ รหัสผา่น Password  

ผ่านข้อความสั้น SMS จากเบอร์โทรศพัท์มอืถอื 

ที่ได้ลงทะเบียนไว้ และผ่านอีเมล์ E-mail  

รหัสบัตรประจ าตวัประชาชน 

รหัสบัตรประจ าตวัประชาชน 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       31 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

สามารถเปลีย่นแปลงรหัสผ่านส าหรับการเขา้ใช้งาน โดยเข้าเว็บไซต์ www.th-wifi.net 

และเลือก ลมื/เปลีย่นรหัสผ่าน โดยท าการกรอก  

- ชื่อผู้ใช้ (Username) ด้วย เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  

- รหัสผ่านเดมิ 

โดยสามารถต้ังรหัสผ่านใหม่ จ านวน 6 หลัก ประกอบด้วยตัวอักษร A-Z, a-z และ 0-9 

ตัวอย่างเช่น Pa55dr โดยจะต้องยืนยันรหสัผ่านอีกครั้งและกดปุ่มเปลีย่นรหัสผ่าน 

- รหัสผ่านใหม ่

- ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง 

  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

32 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

ลืมรหัสผ่าน 

กรณีลืมรหัสผา่นส าหรบัการเข้าใช้งาน โดยเข้าเว็บไซต์ www.th-wifi.net และเลือก 

ลืม/เปลีย่นรหัสผ่าน จะมี 3 รูปแบบให้บริการ คือ 

- รับรหัสผ่านช่องทางอีเมล ์

 โดยท าการกรอกอเีมลท์ีส่มัครใช้บริการไว้กับ TH Wi-fi และกดส่งค ารอ้ง 

- รับรหัสผ่านช่องทาง SMS 

 โดยท าการกรอกเลขที่บตัรประจ าตัวประชาชนที่สมคัรใช้บริการไว้กับ TH Wi-fi  

 และกดส่งค ารอ้ง 

- ตดิต่อ Call Center 02-104-1775 

 โทรติดต่อ Call Center เพื่อรับรหสัผา่น  

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       33 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

 

พื้นฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
 

 

 

 

 

  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

34 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       35 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 อีเมล์ (Email) 

E-mail ย่อมาจาก Electronic Mail ในภาษาไทยบางครั้งเรียก 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บางครั้งเรียก ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใน
พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานใช้ค าว่า ไปรษณยี์
อิ เล็กทรอนิกส์  โดยสรุปให้ เข้าใจอย่างได้ดังนี้  อีเมล์  คือวิธีการ
ติดต่อสื่อสารด้วยตัวหนังสือแบบใหม่ แทนจดหมายบนกระดาษ 

 ในปัจจุบันนี้อีเมล์มีความส าคัญ และหน้าที่ของอีเมล์นั้นไม่ได้เป็น
เพียงแค่การรับส่งจดหมายโต้ตอบกันเพียงอย่างเดียว หากแต่มีการน า 
Email ไปใช้ในงานกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
Facebook หรือ LINE เป็นต้น นอกจากนี้การลงทะเบียนใช้งาน
เว็บไซต์ หรือสมัครบริการออนไลน์ จ าเป็นจะต้องมีข้อมูลให้ใส่อีเมลด์ว้ย
เช่นกัน เพราะฉะนั้น อีเมล์จึงเป็นหัวใจส าคัญของการใช้งานเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน 

  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

36 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 ดังน้ันความส าคัญ และประโยชน์การใช้งานของอีเมล์มีมากมาย โปรดอย่ามองข้ามการใช้งาน และรักษารหัสผ่านเข้าใช้งาน Email 
ให้เป็นอย่างดี เพราะมิเช่นนั้นข้อมูลส าคัญๆ ของคุณจะถูกขโมยไปได้ 

ก่อนที่จะท าการสมัครอีเมล์เป็นของตัวเอง ไปดูส่วนประกอบของอีเมล์กันก่อน ว่าจะต้องตั้งใช้อย่างไรให้ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย และ
จ าไปใช้งานได้ง่าย โดยส่วนประกอบของที่อยู่ของไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

Name@gmail.com 
ส่วนที่ 1       ส่วนที่ 2         ส่วนที่ 3 

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

ด้วย 3 ตัวอักษรแรกของนามสกุล ดังตัวอย่าง 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 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       37 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

เริ่มต้นสมคัรอีเมล์เป็นของตนเอง 
ส าหรับการสมัครอีเมล์นั้น ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการฟรีเมล์เป็นจ านวน

มาก โดยที่นิยมมากที่สุดจะเป็น Gmail ด้วยการใช้งานกับอุปกรณ์โทรศัพท์

สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอย ซึ่งเป็นบริการฟรีเมล์ โดยรองรับการ

ใช้งานภาษาไทยทั้งเมนูส าหรับผู้ใช้งาน และการเขียนเนื้อหาในจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์  

โ ด ย ส าม า รถ เ ข้ า ใ ช้ ง านบน โทรศั พท์ ส ม า ร์ ท โฟน ได้ ง่ า ยๆ  

ผ่านแอพลิเคชั่น Gmail (สัญลักษณ์ซองจดหมายสีขาวแดง) โดยสามารถ

ดาวน์โหลดใช้งานได้ที่ Google play และ App Store ได้ หรือเข้าใช้งาน

ผ่านอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ บนโทรศัพท์มือถือ โดยพิมพ์ www.gmail.com 

โดยสามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ตามภาพต่อไปน้ี 

  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

38 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

   
กดเข้าแอพลิเคชั่น Gmail กรอกช่ือนามสกุลผู้ใช้งานอีเมล์ (ตัวอยา่งของ ด.ช.ใยแก้ว แสงใส) แล้วกดถัดไป 

(หากมีบัญชีอีเมล์อยู่แล้วต้องการสมัครใหม่สามารถกด เพิม่บัญชี) 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       39 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

    
กรอกข้อมูลวันเกดิพร้อมระบุเพศ (ตัวอย่างของ ด.ช. ใยแก้ว แสงใน เกิดวันที่ 20 มี.ค. 2000)  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

40 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

    
ระบุชื่ออีเมลส์ าหรับใชใ้นการติดตอ่ โดยใส่ไดเ้ฉพาะตัวอักษร A-Z, a-z และ 0-9 เท่านั้น (ตัวอย่างของ ด.ช.ใยแก้ว Yaikaew.san) 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       41 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

   
การตั้งรหัสผ่านของอเีมล์ อย่างน้อย 8 อักขระ  

เพื่อความปลอดภัยควรมีตัวพิมพ์เล็ก ใหญ่ ตวัเลข และสัญลักษณ์ พร้อมยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งในช่องถัดไป 

ข้อสังเกต ุระบบจะใหค้ าแนะน าว่ารหัสผ่านมีความยากง่ายเป็นอย่างไร เช่น เดาง่ายเกินไป ดี ยุติธรรมดี เป็นต้น  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

42 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

    
(ส่วนเสรมิ) กรอกหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมรบัรหัสยืนยันบัญชี เพื่อการรักษาความปลอดภัย และการบริหารบัญชีอีเมล ์ 

หากไม่ต้องการคุณสมบัติดังกล่าวให้กด ข้าม



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       43 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

    
  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

44 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

   

เมื่อสมัครบัญชีเสร็จสิน้ จะสามารถใช้บริการของกูเกิ้ลได้ตามค าแนะน า พร้อมเข้าสู่กล่องจดหมาย เสร็จสิ้นการสมัครอเีมล์  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       45 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

การอ่านจดหมาย 
การสื่อสารที่ส่งจดหมายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถเข้าดู

เพื่ออ่านจดหมายที่ได้รับผ่าน “กล่องจดหมาย ( Inbox)” โดยการติดตั้ง 

แอพลิเคชั่นอีเมล์บนโทรศัพท์สมาร์โฟน จะช่วยให้สามารถตรวจสอบการรับ

จดหมาย ได้ตลอดเวลา โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีจดหมายเข้าให้

เจ้าของได้ทราบ ดังนั้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะท าให้สามารถรับและอ่าน

จดหมายจากผู้ส่งได้ในระยะเวลาอันสั้น 
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สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

46 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

เมื่อเข้าสู่แอพลเิคชั่น Gmail จะเข้าสู่กล่องจดหมายอัตโนมัต ิ

โดยจดหมายที่ยังไม่ได้เปิดอ่านจะมีตัวหนังสอืหนา และจดหมายทีอ่่านแล้วจะมีตัวหนังสือ

ปกติ โดยจดหมายจะระบุผู้ส่ง ชื่อจดหมาย และเนื้อหาจดหมายเบ้ืองตน้ พร้อมวันที่จัดส่ง 

 

ดังตัวอย่าง  

จดหมายถูกส่งจาก ทีมชุมชน Google 

หัวข้อจดหมาย คือ Yaikaew(ใยแก้ว) รับประโยชน์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์... 

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

 

โดยสามารถกดทีร่ายการจดหมายเพ่ือเปดิอ่านดูรายละเอียด 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       47 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

เมื่อเปดิเข้าสู่จดหมาย จะพบกับเนื้อหาของจดหมายฉบับเต็ม 

โดยจดหมายฉบับแรกที่ทุกคนจะได้รับจะเป็นจดหมายทักทายและให้ค าแนะน าจาก 

Google เพื่อให้สามารถเข้าใช้ประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์ที่ท าการลงทะเบียนไว้ได้ 

แอปและความบันเทิง  

สามารถไปที่ Google Play เพื่อดาวน์โหลดแอปล่าสุด เกม เพลง และ

อื่นๆ อีกมากมาย 

แอปติดตั้งพร้อมใช้ที่ดทีี่สุดของ Google 

แอป Google ช่วยให้พูดกับ Google เพื่อท าสิง่ต่างๆ ให้เสร็จ และรับ

ข้อมูลสภาพการจราจร สภาพอากาศ และอื่นๆ ก่อนใครด้วยการ์ด Now 

คุณควบคุมได้ 

เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณ คณุสามารถตรวจทานและปรับการตั้งคา่

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภยัได้ทุกเมื่อในบัญชีของฉัน 

 



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

48 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

การเขียนจดหมาย 
การเขียนจดหมายผ่านแอพลิเคชั่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น เพื่อส่ง

ถึงบุคคลเป้าหมาย ให้รู้และทราบในเนื้อหาที่ส าคัญของจดหมาย โดยผู้ส่ง

จะต้องระบุที่อยู่ของผู้รับ อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address) กรอกหัวเรื่อง

ของจดหมาย และเนื้อหาของจดหมาย โดยสามารถแนบเอกสารต่างๆ อาทิ 

รูปภาพ ไฟล์ ให้กับผู้รับได้ 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       49 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

 

 

วิธีการเขียนจดหมายและส่งจดหมาย 

เริ่มเขียนจดหมายฉบับใหม่โดยกดที่ปุ่มดินสอในวงกลมสีแดง  

 
  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

50 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 

องค์ประกอบของการเขียนจดหมายจะประกอบด้วย 

จาก   คอื ทีอ่ยู่ต้นทาง จะกรอกอีเมล์ของผู้ส่ง โดยระบบจะระบุให้อัตโนมัติ 

ถึง   คือ ทีอ่ยู่ปลายทาง จะกรอกอีเมล์ของผู้รับ อาทิ ส่งให้ผู้ใหญ่ 

Phuyai.Thai@gmail.com 

เรื่อง   คือ หัวขอ้จดหมายเพือ่สือ่ใจความของจดหมายภายใน 

เขียนอีเมล   คือ เนือ้ความจดหมาย 

 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       51 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
เมื่อเขียนจดหมายเสรจ็เรียบร้อยแล้ว สามารถแนบเอกสารเพิ่มเตมิ อาทิ รูปภาพ 

ไฟล์เอกสาร ส่งพร้อมกับจดหมายฉบับน้ีได้ โดยกดที่รูปคลิปหนีบกระดาษ 

 
ซึ่งสามารถแนบไฟล์จากในโทรศัพท์ หรือ แทรกจากไดรฟ์ (พื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลบน

อินเทอร์เนต็ของ Google) 

  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

52 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

  

เมนูอื่นๆ สามารถเข้าได้จากสัญลักษณ์จดุ 3 จุดแนวตั้ง โดยสามารถเพ่ิมรายชื่อ

ติดตอ่ บันทึกร่างจดหมาย ทิ้ง การตั้งค่า และความช่วยเหลือและความคิดเห็น 

 
หากต้องการลบจดหมาย สามารถกดทีเ่มนู ทิง้ 

หากต้องการบันทึกจดหมายโดยยังไม่ส่ง สามารถกดที่เมนู บันทึกจดหมายร่าง  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       53 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

 

 

หากองค์ประกอบของจดหมายฉบับนี้พร้อมจดัส่งแล้วสามารถกดที่สญัลักษณ์ 

กระดาษพับเครื่องบิน  

จะถือเป็นการส่งเสร็จเรียบร้อย 

  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

54 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       55 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 วิดีโอ (Video) 

ใช้งาน Youtube เพื่อความบันเทิงอย่างมีสาระ ด้วยการให้บริการเนื้อหาประเภท

วีดีโอเพื่อความบันเทิง โดยมีการรวบรวมความบันเทิงทุกรูปแบบ ทั้งมิวสิควิดีโอ เพลง 

ภาพยนตร์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของผู้คนที่ต่างน าความรู้ หรือสินค้ามาแนะน าเป็นคลิป

วิดีโอมากมาย 

โดยสามารถค้นหา และสร้างผังรายการไว้ส าหรับดูเฉพาะบุคคลได้  ด้วยการสร้าง 

Playlist และการแบ่งปัน Playlist ซึ่งจะก่อให้เกิดสังคมและรูปแบบการเรียนรู้ส าหรับ

ชุมชนในด้านต่างๆได้ เช่น การเกษตร การศึกษา สาธารณสุข การสร้างรายได้ การค้าขาย

ออนไลน์ เป็นต้น 

  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

56 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
กดเข้าแอพลิเคชั่น Youtube จะพบกับวิดีโอแนะน า โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละวัน 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       57 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

เมื่อ ด.ช.ใยแก้ว สมัครใช้งานบัญชี Gmail แล้ว จะสามารถเข้าใช้งาน Youtube ได้ทันที ่โดยจะมสีัญลักษณ์รูปคนด้านบนขวา 

 
ส าหรับการใช้งาน Youtube ผู้ใชส้ามารถเป็นได้ทั้งผู้ดูวิดีโอและผูเ้ผยแพร่วิดีโอ โดยเมนูจะอยู่ด้านบน 

เมนูรูปกล้องวดิีโอ ส าหรับการถ่ายวิดโีอและเผยแพร่บน Youtube ให้กับบุคคลอื่นๆได้ดูร่วมกนั 

เมนูรูปแว่นขยาย ส าหรับการค้นหาวิดีโอจากช่ือหรือเนือ้หาของวิดีโอนัน้ๆที่มีการเผยแพร่บน Youtube 

 
แถบเมนูการให้บริการของ Youtube ประกอบด้วย 

หน้าแรก ปรากฎวิดีโอที่แนะน าของ Youtube รวมทั้งวิดีโอทีส่ัมพันธก์ับพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้ (เช่นดูเพลงบ่อยๆ จะแสดงผลเพลง) 

มาแรง แสดงผลวิดีโอทีเ่ผยแพร่ใหม่และมีจ านวนผู้รับชมมาก แบ่งตามหมวดหมู่ย่อย เช่น เพลง สด เกม ข่าวสาร 

การติดตาม สามารถก าหนดการติดตามผู้เผยแพร่ได ้

คลังวิดีโอ คือการแสดงผลคลังวิดีโอสว่นบุคคล ประวัติการเข้าชม และการบันทึกไว้ดูภายหลัง  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

58 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

ผู้เผยแพร่วิดีโอ (Youtuber) 
ทุกคนสามารถเป็นผู้เผยแพร่วิดีโอให้กับคนทั่วโลกได้เห็นได้ง่ายๆ  

ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตนเอง โดยท าการสร้างช่องเผยแพร่วิดีโอ เพื่อ

เผยแพร่เนื้อหาด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือเพื่อถ่ายทอดความรู้

และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้ชมใน YouTube ได ้

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       59 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

  
แอพลิเคชั่นจะขออนุญาติการเข้าถึงรูปภาพ สือ่ ไฟล์บนอุปกรณ์ พรอ้มการเข้าถึงกล้องในการบันทึกภาพและวิดีโอ  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

60 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
เมื่ออนุญาติเสร็จสิ้นจะสามารถถ่ายวิดีโอ โดยกดปุ่มอัด (สีแดง) หรือกดปุ่มถ่ายภาพ (สีขาว) 

พร้อมกับการตั้งค่าอื่นๆของกล้อง เช่น ขนาดความคมชัด แฟรช การควบคุมสี และสลับเป็นกล้องหน้า ได้ผ่านเมนูทางด้านซ้ายมือ 

(เมนูจะเปลีย่นแปลงตามรุ่นและคณุสมบัติของโทรศพัท์) 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       61 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 
เมื่อท าการถ่ายวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถกดดูจากเครื่องหมายเล่น (Play) ที่กลางหน้าจอ หากวิดีโอสมบูรณ์พร้อมเผยแพร่

ให้กดปุ่ม “ตกลง” หากไม่สมบูรณต์้องการถ่ายท าใหม่ให้กดปุ่ม “ลองใหม่” 

  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

62 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
หากยังไม่เคยสร้างช่องการเผยแพร่ของตนเองจะต้องระบุชื่อ นามสกุล  

พร้อมอ่านข้อก าหนดในการให้บริการของ Youtube 

เมื่อเข้าใจรูปแบบการให้บริการแล้ว กดปุ่ม “สร้างช่อง” 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       63 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไขวิดีโอได้ เช่น การตดัความยาวออก โดยเลอืกทีก่รอบสีฟ้า  

 
โดยกดที่ปุ่มกลมสีฟ้าพร้อมลากซ้ายขวาเพ่ือก าหนดช่วงของวิดีโอที่จะเผยแพร่ 



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

64 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
สามารถเพ่ิมเสียงเพลงบรรเลงประกอบภาพได้โดยกดที่ปุ่มตัวโน๊ตดา้นบนซ้ายมือ 

 
โดยสามารถเพิม่เพลงได้จากการแนะน าของ Youtube หรือจากบนอุปกรณ์ของตนเอง 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       65 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
สามารถปรับแต่งสีของวิดีโอได้ เช่น เป็นสสีันสดใส สีขาวด า เป็นต้น โดยกดที่ปุ่มไม้เมจิกดา้นบนขวามือ 

 
จะมีรูปแบบสีใหเ้ลือกเปลี่ยนตามแถบด้านล่าง สามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามความต้องการ  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

66 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

โดยจะต้องกรอกรายละเอียดของวิดีโอประกอบด้วย 

ชื่อ คือ ช่ือของวิดโีอที่จะท าการเผยแพร่ ควรใช้ค าพูดกลางเพือ่ให้สามารถสืบค้นจากบุคคล

ทั่วไปได้ เช่น “แนะน าคู่มือเน็ตประชารัฐ” 

ค าอธิบาย คือ ค าอธิบายรายละเอยีดของวิดโีอ เช่น สื่อการเรียนรู้การใช้งานเน็ตประชารัฐ

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กิจกรรมสร้างการรบัรู้ประโยชน์เน็ต 

ประชารัฐ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม จัดท าขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 60 

ความเป็นส่วนตัว คอื รูปแบบการเผยแพร่วิดีโอ  

มี 3 รูปแบบคือ สาธารณะ, ไม่แสดงรายการ, ส่วนบุคคล 
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       67 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเผยแพร่ให้กดที่ปุ่ม  

   
เมื่อท าการอพัโหลดเสรจ็เรียบร้อยแลว้จะขึ้นขอ้ความว่า “พรอ้มดูแล้ว”  
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สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

68 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 

 

วิดีโอก็จะพร้อมให้บริการและเผยแพร่บน Youtube 

 

 

แนะน า ท าวิดีโอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น วัฒนธรรมท้องถิ่น /วิธีการ

ท าอาหาร /วิธีท าหัตกรรมต่างๆ /สถานที่ท่องเที่ยว /ร้านอาหาร /แนะน าสินค้า /D.I.Y 

สร้างสรรค์และประดิษฐ์สิ่งของ / การเล่นดนตรี / ร้องเพลง / การเต้น / กีฬา / มายากล 

/ การพับกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับ

ผู้ชมใน YouTube ได ้

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 
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ผู้บริโภควิดีโอ 
เนื้อหาวิดีโอใน Youtube ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย 

จากผลส ารวจของ Google ประเทศไทยพบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

62 % ใช้ครึ่งหนึ่งของโลกออนไลน์กับ Youtube 

โดยคอนเท้นต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ  

• 63% เพลงไทย 

• 61% คอนเท้นต์ประเภทให้ความบันเทิง 

• 60% ดูหนัง 

• 53% เพลงสากล หรือเพลงต่างชาติ 

• 46% คอนเท้นต์ประเภทตลกขบขัน 

(อ้างอิงจากผลการวิจัยของ Google ประเทศไทย จึงได้ร่วมกับ TNS ปี 2016)  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 
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การค้นหาให้กดที่เครื่องหมายแว่นขยาย จากนั้นพิมพ์ค้นหาในช่อง “ค้นหาใน Youtube” แล้วกดค้นหา 
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       71 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

เมื่อเลือกวิดีโอที่ตอ้งการรับชมเรียบร้อยแล้ว สามารถดูวดิีโอผ่านโทรศัพท์ได้ทันที โดย

สามารถแสดงผลเตม็จอได้โดยหมุนโทรศัพท์แนวนอน หรือกดปุ่มเตม็จอ  

บริเวณขวาล่างของวิดโีอ 

 
โดยสามารถกดเพิ่มเข้าสู่รายการรับชม  แบ่งปัน  ข้อมูลเพ่ิมเติม   

และการตั้งค่าต่างๆ   
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โดยการตั้งค่าสามารถก าหนดข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย 

รายงาน ส าหรับการรายงานวิดีโอที่ไม่เหมาะสมด้วยเนื้อหา เช่น เรื่องเพศ ความรุนแรง แสดง

ความรังเกียจ พฤติกรรมอันตราย ละเมิดต่อเด็ก ละเมิดสทิธิ์ของผู้รายงาน ส่งเสริมการ 

ก่อการร้าย สแปมหรอืท าให้เข้าใจผิด เป็นต้น 

คุณภาพ สามารถก าหนดคุณภาพความคมชัดของวิดีโอได้ เช่น อัตโนมตัิ ตามความเร็ว

อินเทอร์เน็ต/ 144p/ 240p/ 360p/ 480p/ 720p/ 1080p/ 2048p เป็นต้น 

ความเร็วในการเล่น ปรับความเร็วในการเล่นวดิีโอให้ช้าหรือเรว็ขึ้นได ้

ดูใน Cardboard เป็นบริการที่สามารถท าวิดโีอให้แสดงผลแบบ Vitual Reality : VR  

 
ช่วยเหลือและความเหน็ เป็นการช่วยเหลอืปัญหาในการใช้งาน Youtube  
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 สืบค้นข้อมูลทั่วโลก (Search Engine) 

การสืบค้นข้อมูลทั่วโลกและการรับข้อมลูสถานการณ์ 

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 อีกทั้งสนับสนุนวิธีการ

ค้นหาหลากหลายวิธี ทั้งการค้นหาด้วยค าค้น ภาพ และเสียง ซึ่งช่วยให้

การค้นหาข้อมูลต่างๆ เป็นเรื่องสะดวกและรวดเร็ว 
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       75 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

การค้นหาโดยใช้เครืองมือ Google  

บนโทรศัพท์สมาร์โฟน 

สามารถเข้าใช้งานได้จากแอพลิเคชั่น Google 

Google ใ ช้ ส า ห รั บ ก า ร ค้ น ห า ข้ อ มู ล  

การแนะน าเรื่องต่างๆให้กับผู้ใช้ โดยมีคุณสมบัติใน

การตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ ณ ต าแหน่งที่ใช้งาน

อุปกรณ์ แนะน าแผนที่การเดินทางที่ใช้ประจ า   

รับข้อมูล เช่น เที่ยวบินที่จะขึ้นบิน ผลการแข่งขัน

ต่างๆ เช่นฟุตบอล พร้อมการสืบค้นด้วยเสียงและ

การแจ้งเตือนต่างๆ 
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สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

76 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

   
คุณสมบัติของแอพลิเคชั่น Google ที่ช่วยให้การสืบค้นง่ายย่ิงขึ้น 
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กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       77 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

  
เข้าสู่แอพลเิคชั่น จะพบกับการชี้แจงประสบการณ์ที่จะได้รับเมื่ออ่านครบถ้วน โดยให้กดปุ่ม “ด าเนินการต่อ” 
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78 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 

การสืบค้นด้วยเสียง  

กดที่เครื่องหมายไมโครโฟน เมือ่หน้าจอแสดงวา่ 

“ก าลังฟัง” ให้พูดค าที่ต้องการค้นหา โดยแอพลเิคชั่น

จะท าการแปลข้อมลูจากเสียงเป็นค าค้นเพื่อสืบค้นให ้

โดยจะมคี าพูดบรรยายจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น

เสียงให้กับผู้ใช้งานได้ฟงั  
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การสืบค้นโดยการพิมพ์ 

ผู้ใช้สามารถสืบค้นโดยพิมพค์ าค้นผ่านชอ่งค้นหา 

โดยแอพลเิคชั่นจะแสดงผลค าค้นที่เคยสืบค้น และ

ค าค้นที่ก าลังไดร้ับความนิยม 
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80 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 

เครื่องหมายบวก (+) .เชื่อมค า 

  เครื่องหมาย + จะช่วยเชื่อมค า โดยมีเงื่อนไข ว่า ก่อนหน้า

เครื่องหมาย + ต้องมี การเว้นวรรค 1 เคาะด้วย ยกตัวอย่างเช่น 

หากเราต้องการค้นหาวิธีการแก้ไขคอมพิวเตอร์ติดไวรัสประเภท 

Trojan ถ้าเป็นปกติเราก็จะพิมพ์ลงไปในช่องค้นหาของ Google ว่า 

แก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์ เพียงอย่างเดียว เราจะเจอหน้าเว็บ หรือ

ข้อมูลแก้ไขไวรัสที่เยอะมากมาย อาจจะไม่เกี่ยวกับ Trojan ที่เราก็

ต้องการ หรือถ้ามีก็จะต้องเสียเวลาคน้หาอนาน แต่ถ้าเราใส่ค าคน้วา่ 

แก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์ +trojan ข้อมูลที่ปรากฎจะเป็นหน้าเว็บไซต์

ที่เกีย่วข้องกับการแก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์ Trojan  

ซึ่งตัวเครื่องหมาย + จะท าให้เราสามารถชี้เฉพาะเจาะจงว่าต้องการเน้นข้อมูลอะไร โดยด้านหน้าจะเป็นค ากว้างๆ ตามด้ว ย + 

จากนั้นจะเป็นการระบุสิ่งที่ต้องการเน้นย้ าลงไป เพื่อเป็นการคัดกรองข้อมูลให้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดดูทีละหน้าเว็บ  
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การระบุชนิดของไฟล์ที่ต้องการค้นหาต่อท้ายค าค้น  

นอกเหนือจากการค้นหาที่จะเจอผลลัพธ์เป็นในรูปแบบ

เว็บไซต์แล้ว  เรายังสามารถค้นหาให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นในรูปแบบ

ไฟล์คอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเหมาะกับเวลาที่เราต้องการ

ค้นหารูปภาพ ไฟล์เอกสารที่เป็น docx, pptx เป็นต้น ซึ่งเรา

จะต้องใช้ค าค้นเพิ่มเติม ก็คือ filetype: แล้วตามด้วยนามสกุล

ของไฟล์ที่เราต้องการ ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการค้นหาคู่มือการ

สร้างเว็บไซต์เป็นไฟล์ pdf ก็ให้เราพิมพ์ค้นหาว่า คู่มือการสร้าง

เว็บไซต์ filetype:pdf ข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นไฟล์ pdf ที่มีการอัพ

โหลดแชร์เอาไว้ในเว็บไซต์ต่างๆ ดังรูป 

ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับการค้นหาคู่มือ เอกสาร รูปภาพ ต่างๆ ที่จะสามารถดาวนโหลดมาเก็บไว้ใช้งานได้ ไม่ต้องเสียเวลาเปิดหน้าเว็บ

เพื่อดูรายละเอียด โดย Google สามารถค้นหาไฟล์เอกสารที่ส าคัญๆ ได้ดังนี้ pdf, ps, xls, ppt, doc, wks, wps, wdb, swf, ans, txt   
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ค้นหารายละเอียดเที่ยวบิน 

  การเช็คเที่ยวบินขาเข้า และขา

อ อ ก  คุ ณ ส าม า ร ถต รว จสอ บ  Search 

Google ไฟล์ทเครื่องบินได้ทั้งหมด ทั้งขาเขา้ 

และขาออก เพียงแค่พิมพ์ สายการบิน และ

ตามด้วยหมายเลขไฟล์ทนั้นๆ ยกตัวอย่าง 

เ ช่ น  " Nok Air DD8302"  ห รื อ  " Thai 

Airways TG920"  เ ป็ น ต้ น  เ ร า จ ะ เ ห็ น

รายละเอียดของเที่ยวบินอย่างละเอียดเลย 
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ค้นหาข้อมูลสถานที่ท้องถิน่ Local Search 

ค้นหาสิ่งที่ต้องการ โดยจ ากัดขอบเขต

บริเวณของสถานที่ที่ต้องการ ตามด้วย : สิ่งที่

ต้องการค้นหา เช่น ต้องการค้นหาปั๊มน้ ามันใน

บริเวณที่เราอยู่ “บางบัวทอง:ปั๊มน้ ามัน” ก็จะมี

ข้อมูลของสถานที่ที่ต้องการ พร้อมแผนที่ในการ

เดินทางให้ทันที 
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ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ที่ตอ้งการ 

 เช็คสภาพอากาศก่อนออกไปข้างนอกได้ง่ายๆ 

เพียงพิมพ์ Weather แล้วตามด้วยสถานที่นั้นๆ เช่น 

"Weather สาทร" หรือ "พยากรณ์อากาศ ภูเก็ต" แต่

ว่าส าหรับการพยากรณ์อากาศในประเทศไทยนั้น

อาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
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การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 
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 จริยธรรม มารยาท วิธีปฏิบัติและกฎหมายในการใช้อินเทอร์เน็ต 

 

จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

จะกล่าวถึงใน 4 ประเด็น ในลักษณะตัวย่อว่า PAPA 

1.ความเป็นส่วนตัว (InformationPrivacy)  2.ความถูกต้อง (Accuracy)    

3.ความเป็นเจ้าของ (Property)  4.การเข้าถึงข้อมูล (Data accessibility)   
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ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)  

• การดูแลข้อมูลของตนเองในการเปิดเผย

ให้กับผู้อื่น 

• การละเมิดความเป็นส่วนตัว 

• เข้าไปอ่าน e-mail , ใช้คอมพิวเตอร์

ตรวจจับข้อมูลผู้อื่น, รวบรวมข้อมูลส่วน

บคุคลสร้างเป็นฐานข้อมูลแล้วเอาไปขาย 

• การโพสต์รูป หรือข้อความของผู้อ่ืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต ิ
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เพ่ือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

หลัก 3 ประการของการไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ 

คือ 

หนึ่ง... “ขออนุญาต” 

สอง...“ให้เครดิต” และ 

สาม...“ห้ามดัดแปลง” 

ส าหรับผู้ใช้ทัว่ไปเน้นที่สองข้อหลัง 



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

90 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
(สื่อความหมายฉบับชาวบ้าน) 

1. เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพวิเตอร์ของเขา แล้ว

เราแอบเขา้ไป  

จ าคุก 6 เดือน 

2. แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของ

ชาวบ้าน แล้วเทีย่วไปโพนทะนาให้คนอื่นรู้  

จ าคุกไม่เกินปี  

3. ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ดี ๆ 

แล้วแอบไปล้วงของเขา  

จ าคุกไม่เกิน 2 ปี  
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4. เขาส่งข้อมลูหากันผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอรแ์บบส่วนตั๊วส่วนตัว แลว้เราแอบไปดักจับข้อมูลของเขา  
จ าคุกไม่เกิน 3 ป ี

5. ข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาดี ๆ เราดันมือบอนไปเปลี่ยนแปลง  
จ าคุกไม่เกิน 5 ป ี

6. ระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านท างานอยู่ดี ๆ เราส่ง message หรือ virus หรือ trojan หรือ worm หรือ(โอ๊ยเยอะ) เขา้ไปก่อกวนจน
ระบบเขาท างานไมไ่ด้  

จ าคุกไม่เกิน 5 ป ี
7. เขาไม่ได้อยากได้ขอ้มูล โฆษณาหรอือีเมล์จากเราเลย้ เราก็ท าตัวเปน็อีแอบเซ้าซีส้่งให้เขาซ้ า ๆ อยู่นั่นแหละ่ จนท าให้เขาเบื่อหน่าย

ร าคาญ  
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

8. ถ้าเราท าผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. แล้วมันสร้างความพินาศใหญโ่ตในระดับรากหญ้า งานนี้มีซวยแน่  
จ าคุกสิบปีข้ึน 

9. ถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ใคร ๆ ท าเรื่องแย่ ๆ ในข้อข้างบน ๆ ได ้

จ าคุกไม่เกินปีนึงเหมือนกัน 

10. เผยแพร่ขอ้มลูไมเ่หมาะสม โป๊ก็โดน, โกหกก็โดน, เบนโลก็โดน, ท้าทายอ านาจรัฐก็โดน  

จ าคุกไม่เกิน 5 ป ี
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11. ใครเป็นเจ้าของเว็บ แล้วยอมให้เกิดข้อ 10. โดนเหมือนกัน  

จ าคุกไม่เกิน 5 ป ี

12. ถ้าเราเรียกให้ชาวบ้านเข้ามาดูงานของศิลปนิข้างถนน ซึ่งชอบเอารปูชาวบ้านมาตัดต่อ โดยไม่ได้รับอนญุาติ เตรยีมใจไว้เลยมโีดน 

จ าคุกไม่เกิน 3 ป ี

13. เราท าผิดทีเ่ว็บไซตซ์ึ่งอยู่เมอืงนอก แต่ถ้าเราเป็นคนไทย หึ ๆ อย่าคิดว่ารอด  

โดนแหง ๆ 

14. ฝรั่งท าผิดกับเรา แล้วมันอยู่เมอืงนอกอีกต่างหาก เราเป็นคนไทย ก็เรียกร้องเอาผิดได้เหมอืนกัน (จริงดิ?) 

 

กฎหมายออกมาแล้ว ก็คงต้องระวังตัวกันให้มากขึ้นนะพวกเรา  

จงใช้งานด้วยความไม่ประมาท 

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

คือการประทุษร้ายหรือท าให้ผู้อื่นอับอายผ่าน

ทางการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์, การส่งข้อความ, 

บล็อก, เว็บไซต์, ชุมชนออนไลน์, เมสเสจ, และโทรศัพท์ 

สิ่งที่นักเลงไซเบอร์ตั้งใจคือการแสดงความเป็นศัตรูหรือ

แสดงออกในแง่ลบต่ออีกฝ่ายนั่นเอง 
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 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

สื่อบนอินเทอร์เน็ตมีความหลากหลายและไม่มีการปิดกั้นการเผยแพร่ จึงท าให้ความเหมาะสมของสื่อนั้นผู้บริโภคสื่อจะต้อง

พิจารณา โดยด าเนินการตามหลักการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

1. คิด คิดถึงความส าคัญของสื่อ ประโยชน์ของสื่อ ความตั้งใจของผู้สื่อสารคืออะไร 

2. วิเคราะห์ วิเคราะห์ว่าสื่อนั้นมีความถูกต้องหรือไม่ เป็นข้อเท็จจริง หรือเป็นข้อคิดเห็น 

3. แยกแยะ แยกแยะการปฏิบัติต่อสื่อนั้นๆว่า จะต้องปฏิบัติอย่างไร เช่น สื่อไม่เหมาะสมจะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลทราบ 

 
  

คิด วิเคราะห์ แยกแยะ
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การค้าออนไลน์ในชุมชน (Village E-Commerce) 
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 ผู้ซื้อ-ผู้ขาย เป็นง่ายๆในวงจรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

  ปั จ จุ บั น เ มื่ อ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต

ครอบคลุม มีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น

จ านวนมาก และก็มีผู้ซื้อขายสินค้าเป็น

จ านวนมากเช่นกัน โดยมีช่องทางการขาย

และช่องทางการซื้อเป็นจ านวนมาก ทุกคนมี

โอกาสที่จะเป็นผู้ซื้อได้ เช่น ใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์และมีโฆษณาขายสินค้า ที่มี

ความต้องการอยู่ ก็ท าให้สามารถเป็นผู้ซื้อ

สินค้าออนไลน์ได้ และผู้ขายก็สามารถตั้ง

ร้านค้าออนไลน์ได้ง่ายๆ พร้อมโฆษณาให้

กลุ่มเพื่อและคนในพื้นที่ ได้รับรู้การขาย

สินค้า จึงเป็นเรื่องง่ายที่ประชาชนไทยจะเขา้

สู่วงจรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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 เครื่องมือและวิธีในการซื้อขายสินค้า 

 
ขายดีดอทคอม (Kaidee.com) เป็นบริการกลางส าหรับการขายสินค้า โดยมีหมวดหมู่มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี กีฬา 

จักรยาน แม่และเด็ก กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สุขภาพและความงาม บ้านและสวน พระเครื่อง ของสะสม อสังหารมิทรพัย์ 
รถมือสองอะไหล่รถ ประดับยนต์ มอเตอร์ไซค์ กล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เกมส์ สัตว์เลี้ยง งานอดิเรก ธุรกิจบริการท่องเที่ยวการศึกษา และแบ่งปัน 
ดังนั้น ผู้ประกอบการชุมชนสามารถน าสินค้า หรือของที่ไม่ได้ใช้งานมาขายในบริการของขายดีดอทคอมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต ์https://www.kaidee.com 



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

98 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีการประยุกต์ใช้ช่องทางในการประกาศขายสินค้าเพื่อให้เพื่อนที่

อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สนใจติดต่อซื้อขายผ่านช่องทางที่ใช้งานเป็นประจ า โดยจะมีผู้บริโภคจ านวนมาก แต่ไม่มีการจ าแนกกลุ่ม

สินค้าที่ชัดเจน จึงท าให้ต้องมีการสืบค้นสินค้าจากค าส าคัญ (Keyword) หากลูกค้าให้ความสนใจ จะสามารถส่งข้อความถึงผู้ขายได้   

ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       99 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
เทพช็อป (lnwshop) เป็นเว็บไซต์ให้บริการระบบร้านค้าออนไลน์ โดยผู้ประกอบการสามารถเปิดใช้บริการร้านค้าออนไลน์ได้ฟรี ไม่มี

เงื่อนไข 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 อุปกรณ์และเครื่องมือช่างของเก่า ของสะสม กล้องและอุปกรณ์ กีฬา
และกิจกรรม outdoor รถ ยานพาหนะ บ้านและที่ดิน อื่นๆ ดังนั้น ผู้ประกอบการชุมชน สามารถน าสินค้า ที่ผลิตขึ้นเปิดร้านค้าจ าหน่ายได้
ผ่านเว็บไซต์บริการระบบร้านค้าออนไลน์ของเทพช็อปได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.lnwshop.com  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

100 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (Thailand Postmart) เป็นเว็บไซต์ให้บริการตลาดกลางออนไลน์ ด าเนินการโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด โดยเป็นเว็บไซต์ตลาดกลางที่ขายสินค้าจากชุมชน โดยมีสินค้าเกษตร อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ผู้ประกอบการสามารถ

ส่งข้อมูลสินค้าเพื่อท าการขายบนตลาดกลางของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดได้ โดยมีหมวดหมู่ของร้านค้าที่รองรับคือ อร่อยทั่วไทย ของดี

ประจ าจังหวัดเหรียญกรมธนารักษ์ สินค้าไปรษณีย์ แสตมป์และสิ่งสะสม ดังนั้น ผู้ประกอบการชุมชน สามารถน าสินค้าที่ผลิตขึ้นส่งเข้าสู่

ตลาดกลางเพื่อจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์กลางของไทยแลนด์โพสต์มาร์ทได้ ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์https://thailandpostmart.com  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       101 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 ความปลอดภัยในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ 

ความปลอดภัยในการซื้อสินค้าออนไลน์นั้นจะต้อง

พิจารณาในเรื่อง ช่องทางการช าระเงินที่มีให้บริการหลาย

รูปแบบ เช่น การช าระเงินแบบปลายทาง (Cash on 

Delivery) ซึ่งได้รับความนิยมมากในประเทศไทย การโอน

เงินผ่านธนาคาร (Bank Tranfer) และบตัรเครดิต (Credit 

Card) เป็นต้น โดยจะต้องตรวจสอบร้านค้าว่ามีตัวตนจริง

หรือไม่ เช่น จากการลงทะเบียนร้านค้าออนไลน์กับ กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ซึ่งจะได้สัญลักษณ์ DBD 

Registered โดยเมื่อเห็นว่าสินค้าถูกเกินจริง ให้ค านึงถึง

ว่า อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยในการซื้อขายได้ 

  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

102 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
ภูมิปัญญา 4.0 กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต : ThaiMOOC 
  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       103 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 การใช้งาน ThaiMOOC 

 

 
https://thaimooc.org/ 

 
  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

104 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
หน้าแรกของระบบ ThaiMOOC 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       105 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

เริ่มเข้าใช้งานใหม่ จะต้องสมัครสมาชกิก่อน  

โดยเลือกเมนู Register 

 

โดยกรอกข้อมูลคือ ชื่อบัญชี อีเมล์ ชื่อ นามสกุล และรหัสผ่าน 

 
เมื่อสมัครเสร็จสิ้นจะตอ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล์ 

  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

106 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

   
เปิดอีเมล์และกดยืนยันการลงทะเบียนผา่น Link 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       107 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

เข้าใช้งานโดยเข้าสู่บญัชีที่ลงทะเบียนไว้ 

แล้วกดเลือก Explore Course เพื่อค้นหาหลักสูตรทีส่นใจ 

  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

108 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
เลือกหลักสูตรที่สนใจเรยีนแล้วกดปุ่ม “Learn more”



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       109 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
ดูรายละเอียดหลักสูตรและวิดโีอแนะน าหลักสตูร หากสนใจให้กดปุ่ม “ENROLL IN …รหัสวิชา……”



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

110 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
เมื่อลงทะเบยีนเข้าเรียนหลักสูตรจะปรากฎในรายวิชาของฉัน (My Course) จากนั้นกด View Course เพื่อเริ่มการเรยีนรู้ 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       111 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
เริ่มเรยีนรู้ตามเนื้อหาโดยประกอบด้วย วิดโีอเรยีนรู้ แบบทดสอบ แหลง่ความรู ้  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

112 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
ดังนั้น MOOC จึงเป็นแหล่งเรียนรู้แบบเปิดทีป่ระชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต 

โดยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Life Long Learining) 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       113 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 รายวิชาที่แนะน า 

การศึกษา/สังคม เกษตรกรรม/อาหาร 

การเป็นพลเมือง (Citizenship) 

อารยธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น (Civilization and 

Local Wisdom) 

เศรษฐกิจพอเพียง 

อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย 

กล้วยไม้วิทยา (Orchidology) 

อาหารล้านนา (Lanna Food / Northern Thai Food) 

บาติก (Batik) 

เทคโนโลย ี ภาษา 

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) 

การสื่อสารในสังคมดิจติัล (Communication in Digital Society) 

พลังงานทดแทน (Renewable energy) 

การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์สาหรับพาณิชอิเล็กทรอนิคส ์

การถ่ายภาพเบื้องต้น 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร (English Communication) 

สตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) 

 



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

114 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 ช่องทางการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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 
 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       115 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

สุขภาพ 4.0 กับ Application ส่งเสรมิสุขภาพท่ีดี 
  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

116 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 การใช้งานแอพลิเคชั่นสุขภาพ 

 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       117 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

Oryor Smart Application  

โปรแกรมที่จะช่วยให้คณุเข้าถึงข้อมูลขา่วสารทีม่ี

ประโยชน์ทีเ่กี่ยวข้องกบัการบริโภคผลิตภณัฑส์ขุภาพ 

ได้แก่ ยา, อาหาร, เครือ่งส าอาง, เครื่องมอืแพทย,์ 

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และวัตถุเสพติด 

ให้บริการ 9 เมนู ที่อัดแน่นไปด้วยข้อมลูความรู ้ที่มาแบบน่ารักๆ เหมาะกับทุกเพศ 

ทุกวัย ในรูปแบบ “เมืองสุขภาพ” ที่จ าลองเมืองขึ้นมาเมอืงหนึ่ง ประกอบไปด้วยตึก

รามบ้านช่อง Supermarket โรงภาพยนตร์ หรือสถานีข่าว เป็นต้น ซึง่แต่ละสถานที่

จะเชื่อมโยงข้อมูลในแตล่ะเมนู ให้ผู้ใช้งานเพลิดเพลิน แต่แฝงไปด้วยความรู้เกี่ยวกับ

การบริโภคผลิตภณัฑส์ขุภาพ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1. Smart tips รวบรวมเกร็ดข้อมลูน่ารู้จาก อย. ที่ได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. สถานีข่าว อย. อัพเดทข่าวสารใหม่ๆ ทุกวันได้ที่นี่ 

3. ตรวจเลขที่ผลติภัณฑ์สุขภาพ การตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้งเครื่องส าอาง, 

อาหาร และวัตถุอันตราย 



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

118 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

4. Library ห้องสมุดทีร่วบรวมเอกสารที่น่าสนใจจาก อย. 

5. ร้องเรียน พบผลิตภณัฑ์ไมไ่ด้มาตรฐาน อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ใช้แล้วเป็นอันตรายกับ

ร่างกาย แจ้งเรื่องไดอ้ยา่งรวดเร็วที่นี ่

6. Media Center รวบรวมสื่อที่สนุกและสร้างสรรค์ของ อย. 

7. ศูนย์สุขภาพ ตรวจน้ าหนักร่างกาย บันทึกการกิน เพื่อดูแลร่างกายให้เหมาะสม 

8. Oryor Land ศูนย์รวมเกมฮิตล่าสุดจาก อย. สะสมคะแนนและรางวัลและแข่งกับเพื่อนๆ 

9. ค้นหาร้านขายยา สามารถค้นหาต าแหน่งรา้นยา ที่ใกล้กับคณุได้ทัว่ประเทศไทย  

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       119 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 รายการแอพลิเคชั่น 

 

กระทรวงสาธารณสุขมแีอพลิเคชั่นส าหรับใหบ้ริการประชาชน

ในด้านต่างๆ อาทิ การแจ้งเหตุ การตรวจสอบอาการของโรค 

การดูแลสุขภาพ การให้ความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

สมุนไพรไทย 

 

โดยสามารถดูรายละเอยีดและดาวน์โหลดใช้งานได้ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ 

https://goo.gl/Eyh744 

 



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

120 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

เกษตรกร 4.0 กับ Application ส่งเสริมการผลิต 
  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       121 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 การใช้งานแอพลิเคชั่นส าหรับเกษตรกร 

    

แอพลิเคชั่นแนะน าส าหรับเกษตรกร 4.0  

เพื่อลงทะเบียนเกษตรกรรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการสนับสนุนของภาครัฐ การบริหารจัดการแปลงเกษตรอย่างเหมาะสม  

การก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีต่างๆ และแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจดัการแบบเชิงรุก  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

122 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ 

“สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล”แอปพลเิคชันเพื่อเกษตรกรไทย ผู้ใช้จะสามารถเรยีกดูข้อมูลได้เสมอืนมสีมุดทะเบียนทะเบียน
เกษตรกร(เล่มเขยีว) ติดไว้ประจ าตัวในโทรศพัทม์ือถือ และระบบแอปพลิเคชั่นนี้ยังพัฒนาเปิดสทิธิให้กลุ่ม smart  farmer ได้แจ้งปรับปรุง
ข้อมูลการเพาะปลูกพืชได้ด้วยตนเอง ม่ต้องเสยีเวลา เสยีคา่ใช้จ่ายเดนิทางไปแจ้งที่ส านักงานเกษตรอ าเภอเหมือนทุกครั้งทีผ่่านมา อีกทั้ง
ยังเป็นการเพิม่ช่องทางให้มีการติดต่อแจ้งข้อมลู ข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกร  กรณีพบปัญหาเร่งด่วน  แจ้งเตือนภยั 
หรือเกษตรกรพบปัญหาศัตรูพืชระบาด ตอ้งการขอค าแนะน าจากนักวิชาการอยา่งรีบด่วน  จะสามารถแก้ปัญหาได้
ทันท่วงที  ลดความเสยีหายลงได้  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       123 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

  
หน้าจอการใช้งานระบบสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

124 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 
DOAE Smartcheck รู้รายแปลง 

“รู้รายแปลง” แอพพลิเคชั่นที่มีความเฉพาะส าหรับเกษตรกรแต่ละบุคคล สามารถแจ้งข้าวสาร การเตือนภัยธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือ รวมถึงการติดตามมาตราการของรัฐที่ได้ก าหนดขึ้นมาในแต่ละช่วงเวลา 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       125 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
การใช้งานรู้รายแปลง เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของแปลงพ้ืนที่เกษตร 



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

126 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

Protect Plants 

สถานการณ์การส่งเสรมิการเกษตรในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตสินค้าเกษตร ที่ต้องการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
กับภัยธรรมชาติที่นับวันรุนแรงมากข้ึนการเปลี่ยนแปลงของระบบการคา้เสรทีี่เปิดกว้างขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของข้อมลูข่าวสารและ
เทคโนโลยีปัจจัยส าคญัเหล่านี้ส่งผลให้กรมส่งเสริมการเกษตร มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการข้อมูล โดยต้อง “จัดท าและ
ใช้” ข้อมูล ระบบสารสนเทศ องคค์วามรู้ ภูมิปญัญา และการน าขอ้มลูมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ปรับเปลี่ยนวธิคีิดของบุคลากร และ
การท างานขององค์กร ทั้งการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพือ่อ านวยความสะดวกในการน าข้อมูล ระบบสารสนเทศ องค์ความรู ้ 
ภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรวดเร็วเพยีงปลายนิ้วสมัผสับน Smartphone และ Teblet    



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       127 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
การใช้งานการดูแลผลผลิตเพื่อนคู่คิดเกษตรกร  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

128 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
Agri-Map Mobile 

Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกพื้นที่ มีการปรับ
ข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้ อมูลความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       129 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
การใช้งานการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตร  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

130 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 รายการแอพลิเคชั่น 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแอพลเิคชั่นส าหรับให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ อาท ิการรายงาน

สถานการณ์ข้าวโลก ข้อมูลราคายางพารา ปญัหาแมลง ฝนหลวง ดนิ น้ า ปุ๋ย เป็นต้น  

โดยสามารถดูและดาวน์โหลดใช้งานได้ที่ https://goo.gl/My1JD3   



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       131 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

ภาครัฐ 4.0 กับการบรกิารประชาชน 
  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

132 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 การใช้งานแอพลิเคชั่นบริการประชาชน 

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 

ส าหรับโครงการนี้ประชาชนผู้ลงทะเบียนทั้งประเทศจ านวน 14 ล้านคน จะสามารถ
ตรวจสอบผลผา่นช่องทางต่างๆได้ เช่น เว็บไซต ์โทรศัพท์ และองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น โดยช่องทางเวบ็ไซต์ที่ให้บริการตรวจสอบคือ 

โครงการ National e-Payment www.epayment.go.th 

กระทรวงการคลัง www.mof.go.th  

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง www.fpo.go.th 

 

http://welfare2560.epayment.go.th/  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       133 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
เว็บไซต์ส าหรับตรวจสอบสิทธิ์ โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหง่รัฐ 2560 

ขั้นตอนการใช้งาน 

1. กรอกเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ จ านวน 13 หลัก 

2. กดปุ่มค้นหา 

ระบบจะแสดงผลลพัธ์วา่ผ่านหรอืไมผ่่านคุณสมบัติ 

โดยหากมีข้อสงสยัเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที ่

สลศ 1359, ธนาคารกรงุไทย 02-111-1111, ธนาคารออมสิน 1115, ธนาคาร ธกส 02-555-0555, กรมบัญชีกลาง 02-270-6400 

  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

134 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

ตรวจสอบร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการ 

 
http://www.shop.moc.go.th/    



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       135 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
ขั้นตอนการตรวจสอบสถานท่ีตั้งร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่สามารถใชส้ิทธิบัตรสวัสดิการแหง่รัฐ 

เข้าเว็บไซต์ http://www.shop.moc.go.th/ 

  



Connected Netpracharat  

สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

136 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
ค้นหาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยระบุจังหวัด อ าเภอ/เขต  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       137 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 รายการแอพลิเคชั่น 

 

 

โครงการศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นภาครฐั  

เป็นแหล่งรวบรวมแอปพลิเคชั่นของภาครัฐเท่านั้น เพื่อสะดวกต่อ

การค้นหา และเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service, m-Service) ได้

ทุกที่ ทุกเวลา จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ตอบโจทยก์ารใช้งานของประชาชนที่

ใช้บริการภาครัฐผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีแอพลิเคชั่นจากกระทรวง

ต่างๆ ให้บริการอย่างครอบคลุม พร้อมการแนะน าแอพลิ เคชั่นส าหรับ

ผู้ใช้ 
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138 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
รวบรวมแอพลิเคชั่นของภาครัฐไว้เป็นหมวดหมู่พร้อมให้บริการกับประชาชน  
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       139 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
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140 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

แอปพลิ เคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารและ

บริการภาครัฐ’ รับทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้

อย่างทันการณ์ แม่นย า เชื่อถือได้ ส่งตรงถึงมือ

ประชาชน โดยสามารถเลือกอ่านและรับข้อมูล

ข่าวสารจากทุกหน่วยงานภาครัฐ เช่น ข่าวพระ

ราชพิธี, เช็คข่าวชัวร์, รับชมข่าวถ่ายทอดสดหรือ

ดูวีดิโอย้อนหลัง และข่าวฮิต เป็นต้น โดยตั้งค่า

รับข่าวสารตามประเภทข่าว , ค้นหาตามหัวข้อ

ข่าว, บุคคลในข่าว หรือเลือกหน่วยงานต่างๆ ได้

ตามความสนใจ และสามารถแชร์ข่าวไปที่  

Facebook, Line, Twitter และ e-mail ได้ทันท ี

G-News แอปฯ เดียว รับทุกข้อมูลภาครัฐได้

อย่างทันการณ์ ทันที แม่นย า เชื่อถือได้  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
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       141 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

วิธีการแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ 
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142 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 ปัญหาด้านการเชื่อมต่อ 

วิธีการเปิด/ปิด Wifi ระบบปฏิบัติการ Android (วิธีที่ 1) 

การเปิดปิด Wifi ส าหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถเข้าที่เมนู 

“การตั้งค่า” และเลือก “การเชื่อมต่อ” จากนั้นกดเปิดที่ Wi-Fi 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       143 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

วิธีการเปิด/ปิด Wifi ระบบปฏิบัติการ Android (วิธีที่ 2) 

กวาดนิ้วจากด้านบนหน้าจอลงสู่ด้านล่าง 

เลือกสัญลักษณ์ Wi-Fi ให้มีการเปิด  

(หรือสัมผัสที่สัญลกัษณ์ Wi-Fi ค้างไว้ 3 วินาที) 

 
ระบบจะพาเข้าสู่หน้าจอการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
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144 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

วิธีการเปิด/ปิด Wifi ระบบปฏิบัติการ iOS (วิธทีี่ 1) 

เข้าสู่เมนู “การตั้งค่า” และเลือก “Wi-Fi” 

จากนั้นกดเปิดการใช้งาน Wi-Fi และท าการเชื่อมต่อกับเครือข่าย 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       145 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

วิธีการเปิด/ปิด Wifi ระบบปฏิบัติการ iOS (วิธทีี่ 2) 

 

 

 

กวาดนิ้วจากด้านล่างจอสู่ด้านบนและสัมผัสที่สัญลักษณ์ Wi-Fi (สีฟ้า) 

ระบบจะท าการเปดิการใช้งาน Wi-Fi  
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146 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 ปัญหาด้านการใช้อุปกรณ์ 

 
 
 

คู่มือผู้ใช้ iPhone (iOS) 

 
http://help.apple.com/iphone/11/   



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       147 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
 

คู่มือผู้ใช้ Samsung (Android) 

 
http://www.samsung.com/ 

th/mobile/userguide/ 
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148 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

การท าการยืนยันตัวตนแบบหลายขั้น เพื่อความปลอดภัยของบัญชี 

 
บัญชี Google, Facebook สามารถตั้งค่าได้ โดยดูรายละเอียดจากคู่มอืเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.netpracharat.com 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

       149 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
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150 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

การตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัย 
รหัสผ่านที่ไม่ควรตัง้ รหัสผ่านที่ด ี

 ใช้รหัสเดียวกันหมด รู้รหัสเดียวสามารถเข้าถึงได้หมด 
 ไม่มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
 คาดเดาง่ายเช่น 1234567 
 ประกอบด้วยข้อมูลบุคคล เช่น วันเกิด เบอร์โทร 
 ใช้ค ามีความหมาย เช่น ชื่อเล่น love happy 
 ใช้ตัวพิมพ์ทั้งหมด ไม่มีตัวเลขหรือตัวอักษรผสม 

 ใช้รหัสผ่านที่ยาว (อยา่งน้อย 7 ตัว) 
  ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข รวมทั้ง
สัญลักษณ์ต่างๆ ประกอบกัน 
 ใช้สัญลักษณ์อย่างน้อยหนึ่งตัวในต าแหน่งที่ 2 – 6 
 ใช้ตัวอักษรที่แตกต่างกันอย่างน้อย 4 ตัว (อย่าใช้
ตัวอักษรซ้ ากัน) ใช้ตัวเลขและตัวอักษรแบบสุ่ม 

123456, Password, 0812345678, yaikaew007 P12o4$2ui, Ro23w%9T 
 

Tips หากคิดรหัสผ่านไม่ออก สามารถเข้าเว็บไซตเ์พื่อสร้างรหัสผ่านได้ที่ 
https://lastpass.com/generatepassword.php และกด Generate  
จะได้รหัสผ่านที่มีความปลอดภัยทันที  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
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       151 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

ส ารองเบอร์โทรศัพท์ไว้ใช้กับทุกเครือ่ง 

ปัญหาส าคัญส าหรับคนที่ใช้งานสมาร์ทโฟน ก็คือ เปลี่ยนเครื่องบ่อย ท าให้
ต้องเสียเวลาส ารองข้อมูลประเภทเบอร์โทรศัพท์ต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีบันทึก
เก็บไว้ในซิมการ์ด ซึ่งช่วยได้ก็จริง แต่ไม่สามารถเก็บเบอร์ได้มากเท่าที่ต้องการ 
และหากมีการเปลี่ยนเบอร์อีก ก็ต้องเสียเวลาส ารองเบอร์โทรศัพท์ใหม่ เพราะว่า 
เก็บไว้ในซิมการ์ดเบอร์เดิม 

ดังนั้นวิธีการส ารองเบอร์โทรศัพท์น าไปเก็บไว้ใน Gmail ที่ใส่ลงไปใน
โทรศัพท์จะดีกว่า เพราะเวลาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ เปลี่ยนสมาร์ทโฟนใหม่ ยังใช้
อีเมล์บัญชีเดิมในการใช้งานอยู่เสมอ 

เวลาต้องการบันทึกเบอร์โทรศัพท์ ก่อนที่จะท าการบันทึกหลังใส่เบอร์โทร 
และชื่อเจ้าของเบอร์นั้น ให้มีเมนูให้เลือก ซึ่งแต่ละเครื่อง แต่ละรุ่น จะมีหน้าเมนูที่
ต่างกันนิดนึง ให้สังเกตค าว่า บันทึกใน เก็บใน เป็นต้น แล้วทัชสกรีนที่เมนูนั้นจะมี
ให้เลือกว่า จะบันทึกไว้ที่ไหน ในที่นี้ให้เราเลือกบันทึกเก็บไว้ใน Gmail ส่วนตัว
ของเรา ท าอย่างนี้ทุกหมายเลข เบอร์โทรศัพท์ก็จะถูกน าไปเก็บไว้ในบัญชี Gmail 
ของเราทันทีโดยอัตโนมัติ  
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152 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

ตั้งค่าอีเมล์ในโทรศพัท์ให้ส ารองเบอร์โทรศัพท์อัตโนมัต ิ

หากสมาร์ทโฟนเครื่องใดไม่แน่ใจว่า ได้ตั้งค่าให้ส ารองเบอร์โทรศัพท์ไปเก็บ
ไว้ใน Gmail แล้วหรือยัง ให้ตรวจสอบดังน้ี 

เข้าเมนูการตั้งค่า แล้วหาเมนูว่า บัญชี(Account) หรือซิงก์ข้อมูล แล้วแต่
ขึ้นอยู่กับรุ่น และยี่ห้อของโทรศัพท์ จากนั้นให้เข้าที่เมนูดังกล่าว มาที่หน้าจอให้
เลือกประเภทบัญชีดังรูป ให้เลือกประเภทบัญชี Google เพราะ Gmail เป็น
บริการของ Google นั่นเอง 
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จากนั้นให้เลือกบัญชี Gmail ของเรา แล้วเลอืกที่อีเมล์ที่ต้องการ  
หากมีหลายบัญชีแต่ถ้ามีเพียงบญัชีเดียวจะปรากฎอีเมล์เพียงบัญชีเดียวในหน้าจอนี้ 

 

ในหน้าจอนี้จะเป็นการตั้งค่าการเชื่องโยงขอ้มลูของโทรศพัท์เข้ากับบัญชี Gmail  

หากเราพบว่า เมนูการเชื่อมโยง รายชื่อบุคคล (หมายเลขเบอรโ์ทรศัพท)์ หรือ Sync Contract เป็นปุ่มสีเทา หรอืขึ้นวา่  

ไม่ได้เช่ือมโยง ให้เราทัชสกรีนเพือ่เปิดให้เช่ือมโยงข้อมลู เพยีงเทา่นี้เวลาที่เราบันทึกเบอร์โทรศพัท์ลงไปในเครื่อง  

แล้วเลอืกให้ไปเก็บไว้ใน Gmail ของเราก็จะถูกส ารองเก็บไว้ในเมล์นั้นทันท ี  
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เช็กอีเมล์แบบง่ายๆ ไม่พลาดทุกการติดต่อผ่านสมาร์ทโฟน 

สมาร์ทโฟนก็เปรียบเสมือนกับคอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กที่เราสมารถใช้

งานได้เกือบครบทุกอย่าง รวมไปถึงสามารถเช็กอีเมล์ เขียน ส่ง ตอบกลับ ผ่านทางนี้ได้

ตลอดเวลา เพียงแค่เราติดต้ังแอพพลิเคชัน Gmail ลงในเครื่อง ซึ่งหากเป็นแอดดรอยด์

จะมีมาให้อยู่แล้ว โดยสัญลักษณ์แอพพลิเคชันจะเป็นรูปซองจดหมายสีขาวคาดสีแดง 

ดังรูป 
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เปิดใช้งาน Gmail ขึ้นมาแล้วจะมีหน้าจอดังรูป ซึ่งมีการใช้งานอยู่ 3 

ส่วนด้วยกัน 

ส่วนที่ 1 จะมีรายการจดหมายในกล่องจดหมายที่ เราสามารถทัชสกรีน

เปิดอ่าน และตอบอีเมล์กลับได้ 

ส่วนที่ 2 เราสามารถเขียนจดหมายฉบับใหม่ได้ โดยทัชสกรีนไปที่รูป 

ดินสอสีแดงมุมขวาล่างของหน้าจด ดังรูป 

ส่วนที่ 3 การตั้งค่าการใชง้านอื่นๆ สลับบัญชีอีเมล์ในกรณีที่เรามีหลาย

บัญชี หรือไปเปิดที่เก็บอีเมล์อืนที่เราสร้างเอาไว้ 
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ต้องการที่จะลบอีเมล์ หรือจดหมาย เราก็สามารถท าได้ผ่านสมาร์ท

โฟน โดยที่เราทัชสกรีนจดหมายที่ต้องการที่จะลบค้างเอาไว้ จนหน้า

จดหมายเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ดังรูป แล้วด้านบนจะมีปุ่มรูปถัง

ขยะ ดังรูป ให้กดที่ปุ่มนั้นจดหมายก็จะถูกน าไปเก็บไว้ในถังขยะ หาก

ต้องการลบจดหมายมากกว่า 1 ฉบับ หลังจากเลือดจดหมายฉบับแรก

แล้ว ก็ไปเลือกจดหมายฉบับอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยค่อยกดลบทีเดียว 
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ส ารองรูปภาพ และข้อมูลขึ้นสู่ Google Drive จากสมาร์ทโฟน 

หลายคนประสบปัญหาหน่วยความจ าภายในสมาร์ทโฟนไม่พอในการเก็บข้อมูล 

เราสามารถที่จะน ารูปภาพต่างๆ หรือข้อมูลส าคัญๆ ที่จัดเก็บไว้ในสมาร์ทโฟน น าไปเก็บ

ไว้ในบริการของ Google ผ่านแอพพลิเคชัน Google Drive ซึ่งเรามี Gmail อยู่แล้ว

สามารถที่จะเชื่อมต่อกับบริการนี้ได้ทันที เพียงแค่เปิดแอพพลิเคชัน Drive ในเครื่อง

ขึ้นมา ซึ่ง Gmail จะมีพื้นที่การเก็บข้อมูลให้ 15 GB สามารถเปิดใช้งานจากคอมพิวเตอร์ 

หรือสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นกัน 
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เมื่อเปิด Google Drive ขึ้นมาแล้ว เราสามารถจะเห็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ใน 

Drive ของเราผ่านทางสมาร์ทโฟน หากเราต้องการเปิดดูข้อมูลในโฟลเดอร์ ก็แค่

ทัชสกรีนที่โฟลเดอร์ หรือไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการจากหน้าจอนี้ได้ทันที 

หากต้องการที่จะส ารอง หรือน าข้อมูลจากสมาร์ทโฟนไปเก็บไว้ใน Drive ก็เพียง

แค่กดปุ่ม เครืองหมาย + ทางมุมขวาล่าง ดังรูป จะมีเมนูค าว่า Upload หรืออัพโหลด 

จากนั้นก็ไปเลือกว่า จะน าข้อมูลจากส่วนไหนของสมาร์ทโฟนมาเก็บ  

 

หมายเหตุ - การอัพโหลดนี้หากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Wifi จะเป็นการอัพโหลดโดย

อัตโนมัติทันที แต่หากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยสัญญาณ 4G หรืออินเทอร์เน็ตจากซิม

การ์ดนั้นจะต้องไปท าการอัพโหลดอีกครั้ ง เพราะว่า หากข้อมูลมีขนาดใหญ่ถ้าใช้

อินเทอร์เน็ตจากมือถือนั้นจะสิ้นเปลือง   
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 เครื่องมือประกอบการสอน Screen Mirroring 

  
การน าภาพหน้าจอโทรศัพท์ของ

ตนเองแสดงผลบนคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู้  หรือขยายภาพให้
มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั้น จะเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ และประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ตามโครงการ
สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ 
วิทยากรทุกท่านควรติดตั้ง และตั้งค่าเครื่องมือ
ประกอบการสอน Screen Mirroring  
  
 

Screen Mirroring คอื คุณสมบัติการแชร์ภาพจากจอโทรศพัท์มอืถือข้ึนไปแสดงบนจอทีวีหรอืคอมพิวเตอร์แบบ Live สดๆ พรอ้ม
สามารถควบคุมโทรศัพท์ได้ผ่านอุปกรณ์ที่เชือ่มต่อ ด้วยสามารถเชื่อมตอ่ได้ผ่านการเชื่อมตอ่ผา่น WiFi หรือ USB  
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 Mobizen Mirroring เครื่องมือส าหรับการแชร์ภาพจากจอโทรศัพท์มือถือขึ้นไปแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ โดยรองรับแพลตฟอร์ม 
Android ซึ่งมีคุณสมบัติในรูปแบบ Basic ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถเชื่อมโยงโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายภายในของหน่วยงาน
เช่น (USB, Wifi Connection) พร้อมสามารถควบคุมโทรศัพท์ได้ด้วยคีย์บอร์ดและเมาท์ของคอมพิวเตอร์ เสมือนใช้งานบนโทรศั พท์ 
สามารถจับภาพหน้าจอ ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ได้ อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนสีหน้ากากโทรศัพท์ได้ ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดสามารถใช้
ประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ หากไม่เพียงพอสามารถศึกษาเพิ่มเติมและซื้อใช้งานคุณสมบัติที่ต้องการได้ที่เว็บไซต์ Mobizen.com 
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กรณีตัวอย่าง หากวิทยากรจะต้องสอนวิธีการติดต้ังโปรแกรม จะต้องแสดงให้เห็นเป็นขั้นตอน เช่น เปิดโทรศพัท์ -> กดปุ่มเมนู ->  

เลือกแอพลเิคชั่น Play Store -> กดที่ช่องค้นหา -> ใส่ช่ือแอพลิเคชัน่ -> กดติดตั้ง -> เปิดแอพลิเคชั่น เป็นต้น  
ดังน้ันวิทยากรสามารถแสดงให้เห็นภาพหน้าจอบนโทรศัพท์ผ่านคอมพิวเตอรไ์ด้ โดยสามารถแสดงภาพออกไปทีโ่ปรเจกเตอร์หรือโทรทศัน์

ที่มีขนาดใหญ่ เพือ่รองรบัการสอนได้ ซึ่งลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมให้วิทยากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  
และสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอการสอนในโทรศัพท์ได ้  
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โดยหากต้องการใช้งาน Screen Mirroring วิทยากรจะต้องเตรียมอุปกรณด์ังต่อไปนี้ 
 

    
โน๊ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับการแสดงผลและการ
ควบคุม 

แท๊ปเล็ตหรอืสมาร์โฟน 
ส าหรับการสอนและปฏบิัติให้ดู

เป็นตัวอย่าง 

สาย USB เชื่อมต่อ 
ส าหรับการเชื่อมต่อในลกัษณะ

แบบมีสาย 

Wifi ส าหรับเชื่อมต่อ 
ส าหรับการเชื่อมต่อในลกัษณะ

ไร้สาย 
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วิธีการใช้งาน 3 ขั้นตอน 
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ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Mobizen Mirroring บนโทรศัพท์มือถือ (รองรับเฉพาะ Android) 

    
เปิด Play Store บนอุปกรณ์แล้วค้นหาค าว่า “Mobizen Mirroring” แล้วกด “ติดตั้ง”   
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เปิดแอพลิเคชั่น Mobizen และกด Start พร้อมเลือกอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียน หรือสามารถใช้บัญชีของ Google, Facebook ได ้

Email ให้เลือกสมัคร 
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จากนั้นก าหนดรหัสผ่าน มากว่า 6 หลัก และกด Next เมื่อสมคัรเรียบรอ้ยจะมีการสอนการใช้งาน 
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หากต้องการเชื่อมต่อโดยใช้สาย USB จะต้องเปิดใช้งาน “USB debugging” หรือใช้ Wireless ให้เลื่อนถัดไปและกด Start Mobizen 
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หน้าจอพร้อมที่จะ Mirroring Screen  

ถ้าใช้งาน Wireless อุปกรณ์ Notebook และ โทรศัพท์ 

จะต้องเชื่อมต่อ Wireless SSID เดียวกัน 

(*โดยระบบนั้นจะต้องไม่มีการปิดกั้นการ Mirroring) 

 

เมื่อติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม 

2-Step Verification 

เพื่อยืนยันและจับคู ่  
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ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดและติดตั้ง Mobizen บนเครื่องคอมพิวเตอร ์(ท าบนคอมพิวเตอร์) 

 
เข้าเว็บไซต์ “mobizen.com” จากนั้นเลือก “Mobizen Mirroring PC Version” 
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เมื่อกดคอมพิวเตอร์จะท าการดาวน์โหลดโปรแกรมส าหรับติดต้ัง 

 
เมื่อดาวนโ์หลดเสร็จสิ้น ให้กดติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอน 

 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

        171 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

 
 
 
 

เปิดโปรแกรม “Mobizen” บนคอมพิวเตอร์ จะพบกับ
หน้าจอแนะน าขั้นตอน ให้ศึกษาและกด “Next” จากนั้น

เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อ USB หรอื Wireless  
 

Email และ Password จะได้มาจากการลงทะเบียนผ่าน
โทรศัพท์ โดยจะกรอกหลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยสามารถใช้บัญชีของ Google หรือ Facebook 

เป็นบัญชีในการใช้งานได้ 
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172 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

ขั้นตอนที่ 3 สมัครสมาชิกและเชื่อมต่อกับ Android ของคุณ 

 
  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

        173 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

พร้อมใช้งานบนโทรศัพท์และคอมพิวเตอร ์
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174 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

แหล่งที่มาของข้อมูล 

 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 1 

        175 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

หลักสูตรส าหรับการขยายผลสู่ประชาชน  

ล าดับ รายละเอียดการเรียนรู้ ระยะเวลา (นาที) 
1 ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมการเรียนรู ้

การเชื่อมตอ่เน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
อินเทอร์เนต็เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Smart Sign On) 

60 

2 พื้นฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ต (E-mail, Search, Video) 60 
3 การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 

-   จริยธรรม มารยาท วิธีปฏิบัติและกฎหมายในการใช้อินเทอรเ์น็ต 
-   การรู้เท่าทันสือ่และสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 

60 

4 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต (เลอืกถ่ายทอดตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย) 180 

 - การค้าออนไลน์ในระดับชุมชน (Village E-Commerce)  

 - ภูมิปัญญา 4.0 กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 - สุขภาพ 4.0 กับ Application ส่งเสริมสุขภาพที่ดี  

 - เกษตรกร 4.0 กับ Application ส่งเสริมการผลิต  

 - ภาครัฐ 4.0 กับการบริการประชาชน  

รวมระยะเวลา   6 ชั่วโมง (360 นาท)ี 
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176 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

/ 
 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

 
 
1 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 





 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

  ก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ 
รอบที่ 2 

 
พิมพ์ครั้งท่ี 2 มกราคม 2561 
จ านวนพิมพ์ 28,700 เล่ม 

 

คณะผู้จัดท า  

 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

โดย 
 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
 http://www.mdes.go.th   
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ข ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

สารบัญ 
หน้า 

คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) ................................................................................................................ ก 
สารบัญ ................................................................................................................................................................................................................... ข 
กรอบการสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ........................................................................................................................................................ 1 
การเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) ...................................................................................................................................... 3 
 วัตถุประสงค์ของโครงการเน็ตประชารัฐ .................................................................................................................................................................... 4 
 เช่ือมต่อง่ายด้วย 6 ขั้นตอน ....................................................................................................................................................................................... 6 
 จุดให้บริการเน็ตประชารัฐ ....................................................................................................................................................................................... 15 

อินเทอรเ์น็ตไร้สายเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (Smart Sign on) .............................................................................................................................. 18 
 ประโยชน์ของโครงการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ ........................................................................................................................ 19 
 ขั้นตอนการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ ........................................................................................................................................................................ 21 
 ขั้นตอนการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ..................................................................................................................................................................... 25 

พื้นฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ต ............................................................................................................................................................................... 33 
 อีเมล์ (Email) .......................................................................................................................................................................................................... 35 
 วิดีโอ (Video) .......................................................................................................................................................................................................... 55 
 สืบค้นข้อมูลท่ัวโลก (Search Engine) .................................................................................................................................................................... 74 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

  ค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

สารบัญ 
หน้า 

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)...................................................................................................................................................................... 85 
 จริยธรรม มารยาท วิธีปฏิบัติและกฎหมายในการใช้อินเทอร์เน็ต ........................................................................................................................... 86 
 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ................................................................................................................................................................................ 94 

การค้าออนไลน์ในชุมชน (Village E-Commerce) ............................................................................................................................................... 95 
 ผู้ซื้อ-ผู้ขาย เป็นง่ายๆในวงจรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์............................................................................................................................................... 96 
 เคร่ืองมือและวิธีในการซื้อขายสินค้า ....................................................................................................................................................................... 97 
 ความปลอดภัยในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ .......................................................................................................................................................... 101 

 ภูมิปัญญา 4.0 กบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต : ThaiMOOC ..................................................................................................................................... 102 
 การใช้งาน ThaiMOOC ......................................................................................................................................................................................... 103 
 รายวิชาท่ีแนะน า .................................................................................................................................................................................................... 113 

สุขภาพ 4.0 กับ Application ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ............................................................................................................................................. 115 
 การใช้งานแอพลิเคชั่นสุขภาพ ............................................................................................................................................................................... 116 
 รายการแอพลิเคชั่น ................................................................................................................................................................................................ 119 

เกษตรกร 4.0 กับ Application ส่งเสริมการผลิต .............................................................................................................................................. 120 
 การใช้งานแอพลิเคชั่นส าหรับเกษตรกร ................................................................................................................................................................. 121 
 รายการแอพลิเคชั่น ................................................................................................................................................................................................ 130 



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

ง ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

สารบัญ 
หน้า 

ภาครัฐ 4.0 กับการบริการประชาชน ................................................................................................................................................................... 131 
 การใช้งานแอพลิเคชั่นบริการประชาชน ................................................................................................................................................................ 132 
 รายการแอพลิเคชั่น ................................................................................................................................................................................................ 137 

วิธีการแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์และการเช่ือมต่อ ................................................................................................................................................. 141 
 ปัญหาด้านการเชื่อมต่อ .......................................................................................................................................................................................... 142 
 ปัญหาด้านการใช้อุปกรณ์ ...................................................................................................................................................................................... 146 
 เคร่ืองมือประกอบการสอน Screen Mirroring .................................................................................................................................................... 159 

แหล่งที่มาของข้อมูล ................................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
หลักสูตรส าหรับการขยายผลสู่ประชาชน ............................................................................................................................................................ 175 

 
 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

กรอบการสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ 
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2 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

   



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       3 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

การเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 

 
 เน็ตประชารัฐ คือการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เข้าถึงหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่

ห่างไกลที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการของภาครัฐ โดยมีคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ 30 Mbps/10 Mbps ในรูปแบบสัญญาณ
เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง FTTx ส าหรับใช้ประโยชน์ในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อน าพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยมีการติดตั้งจ านวน 24,700 หมู่บ้าน ครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย 
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4 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 วัตถุประสงค์ของโครงการเน็ตประชารัฐ 
 

1. เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน

สื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber-To-The-x : FTTx) ไปยังหมู่บ้านเป้าหมาย และ

รองรับการขยายโครงข่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

 

2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนไทยให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 

 

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านเป้าหมายในการสร้างอาชีพ  

สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การค้าขายออนไลน์ ฯลฯ 
 

ประโยชน์ของเน็ตประชารัฐ 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       5 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
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6 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 เชื่อมต่อง่ายด้วย 6 ขั้นตอน 

 

ส าหรับการลงทะเบยีนใช้งาน Wi-Fi เพือ่ประชาชนโครงการเน็ตประชารัฐ ต้องจับสัญญาณของเน็ตประชารัฐให้ได้ก่อน  

โดยค้นหาช่ือโครงข่าย Thailand Wi-Fi by MDES เรยีบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นเป็นการใส่เลขทีบ่ัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มอืถือ 

เท่านั้น ระบบก็จะจัดส่งหมายเลขตรวจสอบ มายังเบอรโ์ทรศัพท์มือถอืที่ให้ไว้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นน าหมายเลขนั้น ไปกรอกในตารางที่

หน้าจอโทรศพัท์ แค่นี้การลงทะเบียนก็เรยีบร้อยแล้ว  

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       7 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

6 ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้เน็ตประชารัฐ 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่อ Wi-Fi 

เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่ต้องการ ใช้

บริการ Wi-Fi แล้วกดเลอืกเครอืข่าย Thailand 

Wi-Fi by MDES 



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

8 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 
 

  

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูล 

กรอกเลขประจ าตัวประชาชน และเบอร์

โทรศัพทม์ือถอื หากท่านไม่มีเบอร์โทรศพัท์มอืถือ 

ก็สามารถเว้นว่างไว้ได ้



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 
  

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันการสมัคร 

กดปุ่มสมัครสมาชิก เพือ่ท าการยืนยันการสมัคร 



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

10 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 
  

ขั้นตอนที่ 4 รับรหสัเปิดใช้บริการ 

รอรับรหัสผ่าน sms ทางโทรศัพทม์ือถอื หากไมไ่ด้

รับรหัสให้ท าการกดปุ่มยืนยัน เพื่อขอรหัสใหมอ่ีก

ครั้ง แต่หากท่านไม่ได้กรอก เบอรโ์ทรศัพท์มือถอื 

ท่านสามารถโทรไปขอรบัรหัส เพื่อเปิดใช้บริการได้

ที่เบอร์ 1111 กด 88 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       11 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 
  

ขั้นตอนที่ 5 กรอกรหัสเปิดใช้บริการ 

กรอกรหัสที่ไดร้ับในช่อง รหัสเปิดใช้บริการ 

หลังจากนั้น กดปุ่มยืนยนัรหัสเปิดใช้บริการ 



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

12 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 
  

ขั้นตอนที่ 6 ยอมรับข้อตกลงและเริ่มใช้

งาน Wi-Fi 

อ่านรายละเอียดข้อตกลงการใช้งาน และท าการกด

ปุ่มยอมรับข้อตกลง เริม่ใช้บริการ Wi-Fi ได้ทันที 

หากท่านต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต ครั้งต่อไป แค่

ท าการต่อสัญญาณ Wi-Fi และเริม่ใช้งานต่อได ้



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       13 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

 

 

หรือสามารถดูจาก 
โปสเตอร์ Wi-Fi เพือ่ประชาชน เน็ตประชารัฐ 

6 ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

14 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

   



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       15 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 จุดให้บริการเน็ตประชารัฐ 

จุดให้บริการเน็ตประชารัฐ ครอบคลมุ 24,700 จุดทั่วประเทศ 

 

สามารถสังเกตพื้นที่ให้บริการได้จากป้าย  
“ที่นี่มี Wi-Fi เพื่อประชาชน” 
พร้อมรูป ด.ช.ใยแก้ว และผู้ใหญ่ดี 



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

16 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
ประชาชนสามารถค้นหาหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐได้ที่เว็บไซต ์www.netpracharat.com  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       17 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
 

 

 

 

 

  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

18 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 

 

อินเทอร์เนต็ไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Smart Sign on) 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       19 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 ประโยชน์ของโครงการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ร้ ส า ย เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ส า ธ า ร ณ ะ  

(Free Wi-Fi)  โดยการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิการ เข้า ใช้ งาน ( Smart Sign-On)  
เพื่อเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว สามารถใช้
บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ร้ ส า ย ไ ด้ ทั้ ง โ ค ร ง ก า ร  ภ า ย ใ ต้ น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล  
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงการยกระดับ โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของประเทศ (อินเทอร์เน็ตประชารัฐ) , โครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ 
สู่ชุมชน (กศน), โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ SMART CITY จังหวัดภูเก็ต และผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) ที่เข้าร่วมโครงการ เช่น บริษัท กสท 
โ ท ร ค ม น า ค ม  จ า กั ด  ( ม ห า ช น )  บ ริ ษั ท  ที โ อ ที  จ า กั ด  ( ม ห า ช น )  
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
เ ป็ น ต้ น  โ ด ย มี จุ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ร้ ส า ย ฟ รี ใ น ที่ ส า ธ า ร ณ ะ  ก ร ะ จ า ย 
อยู่ ตามสถานที่ชุมชน เช่น  สถานศึกษา สถานบริการภาค รั ฐ  สถานีขนส่ ง  รถไฟ  
รถประจ าทาง ท่าอากาศยาน และ สถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆทั่วประเทศ จ านวน ๔๐,๐๐๐ จุด
ให้บริการ 



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

20 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
หน้าจอการให้บริการอนิเทอร์เน็ตไรส้ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Smart Sign on)  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       21 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 ขั้นตอนการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร ์

เปิดสัญญาณ Wifi On ที่อุปกรณ์ที่จะท าการเชื่อมต่อ เพื่อค้นหาสญัญาณโดยให้เลอืกเชื่อมตอ่ดังต่อไปนี้ 
(ชื่อสัญญาณ - SSID) 

@TH Wi-Fi by MDES 
(กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

หรือสามารถใช้รหัสผ่านเข้าสู่อินเทอร์เน็ตไรส้ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

@TH Wi-fi by CAT (บรษิัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)) 
@TH Wi-fi by TOT (บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)) 

@TH Wi-fi by TRUE (บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)) 
@TH Wi-fi by AIS (บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)) 

@TH Wi-fi by DTAC (บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)) 



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

22 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 

พิจารณาข้อก าหนดและเงื่อนไขสิทธพิิเศษส าหรับบุคคลทั่วไป 
โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธ ิ

โดยมีเงือ่นไขการให้บรกิาร จ านวน 8 ข้อ 

เมื่ออา่นเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว ให้ท าเครื่องหมายถูก () 

ในช่องยอมรับเงือ่นไขและข้อก าหนด 

จากนั้นกดปุ่ม ลงทะเบียน 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       23 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

การลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เนต็ไร้สายเพื่อประโยชย์สาธารณะ (Smart Sign On) 

ผู้ใช้งานกรอกข้อมลูตามรายการที่ปรากฎส าหรับการลงทะเบียน ประกอบด้วย 

 
 
 
 

 

โดยผู้ใช้บริการสามารถก าหนดรหัสผ่านได้ 2 รปูแบบ 

แบบที่ 1. ให้ระบบสร้างรหัสผ่านให ้ 
โดยเลือกเครื่องหมายถูกด้านหน้าข้อความ “ตอ้งการขอชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านแบบอัตโนมัติ” 

แบบที่ 2. สร้างรหัสผ่านด้วยตนเอง  
โดยไมเ่ลือกเครื่องหมายถูกด้านหน้าข้อความ “ต้องการขอชือ่ผู้ใช้และรหัสผ่านแบบอัตโนมัติ” 

จากนั้นกดลงทะเบียน  

- เลขที่บัตรประชาชน 
-  อีเมล ์
-  เบอร์โทรศัพท์ 
-  จังหวัด 
-  เขต/อ าเภอ 

 

- สัญชาต ิ 
-  เพศ 
-  ค าน าหน้า 
-  ชื่อ นามสกุล 

 



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

24 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

   
แบบที่ 1 ระบบสร้างรหัสผ่านให ้   แบบที่ 2 สร้างรหัสผ่านด้วยตนเอง 

จากนั้นสามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันที 

รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       25 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 ขั้นตอนการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ขั้นตอนการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถอื  

ขั้นตอนที่ 1 เปิดสัญญาณ Wifi On ทีอุ่ปกรณ์ที่จะท าการเชื่อมต่อ เพื่อค้นหาสญัญาณโดยให้เลือกเช่ือมต่อดังต่อไปน้ี 

(ชื่อสัญญาณ - SSID) 

@TH Wi-Fi by MDES 
(กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

หรือสามารถใช้รหัสผ่าน เข้าสู่อินเทอร์เน็ตไรส้ายเพือ่ประโยชน์สาธารณะ 

@TH Wi-fi by CAT (บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)) 
@TH Wi-fi by TOT (บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)) 

@TH Wi-fi by TRUE (บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)) 
@TH Wi-fi by AIS (บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)) 

@TH Wi-fi by DTAC (บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน))  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

26 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 

ระบบจะแสดงหน้าเว็บไซต์ส าหรับการเข้าสู่ระบบ และ การลงทะเบียน 

กดลงทะเบียน  เพือ่ท าการสมคัรเข้าใช้งาน  

(กรณียังไม่เคยลงทะเบียน) 

กดเข้าสู่ระบบ  เพือ่กรอกรหัสผา่นและเข้าใช้งาน  

(กรณีเคยลงทะเบยีนและมีรหัสผ่านแล้ว) 

 

 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       27 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

ขั้นตอนที่ 3 

กรอกข้อมูลส าหรับการสมัครให้ครบถ้วนและถกูต้อง 

โดยผู้ใช้บริการสามารถก าหนดรหัสผ่านได้ 2 รปูแบบ 

แบบที่ 1. ให้ระบบสร้างรหัสผ่านให้  

โดยเลือกเครื่องหมายถูกด้านหน้าข้อความ “ตอ้งการขอชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านแบบอัตโนมัติ” 

แบบที่ 2. สร้างรหัสผ่านด้วยตนเอง  

โดยไมเ่ลือกเครื่องหมายถูกด้านหน้าข้อความ “ต้องการขอชือ่ผู้ใช้และรหัสผ่านแบบอัตโนมัติ” 

กดลงทะเบียน  เพือ่ท าการสมคัรเข้าใช้งาน 



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

28 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

  

 

 

ขั้นตอนที่ 4 

ลงทะเบยีนเสร็จสิ้น จะได้รับช่ือผู้ใช้ Username  

และรหสัผา่น Password ส าหรับเข้าใช้งาน 

ให้กดปุ่มเป้าสู่ระบบ ระบบจะเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ต 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       29 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

ขั้นตอนที่ 5 

เมื่อเข้าสู่ระบบ (Login) เรียบร้อย ระบบจะแสดงผลข้อมูลการให้บริการประกอบด้วย 

- ชื่อผู้ใช ้

- เวลาที่ท าการเข้าสู่ระบบ 

- ระยะเวลาคงเหลอื 

วันหมดอาย ุ

โดยผู้ใช้บริการสามารถกดปุ่ม เข้าสู่อินเทอร์เนต็ เพือ่เริ่มใช้งาน  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

30 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 

 

ข้อมูลบัญช ีTH Wi-fi 

เมื่อสมัครเสร็จเรียบรอ้ย จะได้รับชื่อผู้ใช้ 
Username และ รหัสผา่น Password  

ผ่านข้อความสั้น SMS จากเบอร์โทรศพัท์มอืถอื 
ที่ได้ลงทะเบียนไว้ และผ่านอีเมล์ E-mail  

รหัสบัตรประจ าตวัประชาชน 

รหัสบัตรประจ าตวัประชาชน 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       31 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

สามารถเปลีย่นแปลงรหัสผ่านส าหรับการเขา้ใช้งาน โดยเข้าเว็บไซต์ www.th-wifi.net 
และเลือก ลมื/เปลีย่นรหัสผ่าน โดยท าการกรอก  

- ชื่อผู้ใช้ (Username) ด้วย เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  
- รหัสผ่านเดมิ 

โดยสามารถต้ังรหัสผ่านใหม่ จ านวน 6 หลัก ประกอบด้วยตัวอักษร A-Z, a-z และ 0-9 
ตัวอย่างเช่น Pa55dr โดยจะต้องยืนยันรหสัผ่านอีกครั้งและกดปุ่มเปลีย่นรหัสผ่าน 

- รหัสผ่านใหม ่
- ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง 

  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

32 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

ลืมรหัสผ่าน 

กรณีลืมรหัสผา่นส าหรบัการเข้าใช้งาน โดยเข้าเว็บไซต์ www.th-wifi.net และเลือก 
ลืม/เปลีย่นรหัสผ่าน จะมี 3 รูปแบบให้บริการ คือ 

- รับรหัสผ่านช่องทางอีเมล ์

 โดยท าการกรอกอเีมลท์ีส่มัครใช้บริการไว้กับ TH Wi-fi และกดส่งค ารอ้ง 

- รับรหัสผ่านช่องทาง SMS 

 โดยท าการกรอกเลขที่บตัรประจ าตัวประชาชนที่สมคัรใช้บริการไว้กับ TH Wi-fi  

 และกดส่งค ารอ้ง 

- ตดิต่อ Call Center 02-104-1775 

 โทรติดต่อ Call Center เพื่อรับรหสัผา่น  

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       33 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

 

พื้นฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
 

 

 

 

 

  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

34 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       35 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 อีเมล์ (Email) 
E-mail ย่อมาจาก Electronic Mail ในภาษาไทยบางครั้งเรียก 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บางครั้งเรียก ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใน
พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานใช้ค าว่า ไปรษณยี์
อิ เล็กทรอนิกส์  โดยสรุปให้ เข้าใจอย่างได้ดังนี้  อีเมล์  คือวิธีการ
ติดต่อสื่อสารด้วยตัวหนังสือแบบใหม่ แทนจดหมายบนกระดาษ 

 ในปัจจุบันนี้อีเมล์มีความส าคัญ และหน้าที่ของอีเมล์นั้นไม่ได้เป็น
เพียงแค่การรับส่งจดหมายโต้ตอบกันเพียงอย่างเดียว หากแต่มีการน า 
Email ไปใช้ในงานกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
Facebook หรือ LINE เป็นต้น นอกจากนี้การลงทะเบียนใช้งาน
เว็บไซต์ หรือสมัครบริการออนไลน์ จ าเป็นจะต้องมีข้อมูลให้ใส่อีเมลด์ว้ย
เช่นกัน เพราะฉะนั้น อีเมล์จึงเป็นหัวใจส าคัญของการใช้งานเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน 

  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

36 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 ดังน้ันความส าคัญ และประโยชน์การใช้งานของอีเมล์มีมากมาย โปรดอย่ามองข้ามการใช้งาน และรักษารหัสผ่านเข้าใช้งาน Email 
ให้เป็นอย่างดี เพราะมิเช่นนั้นข้อมูลส าคัญๆ ของคุณจะถูกขโมยไปได้ 

ก่อนที่จะท าการสมัครอีเมล์เป็นของตัวเอง ไปดูส่วนประกอบของอีเมล์กันก่อน ว่าจะต้องตั้งใช้อย่างไรให้ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย และ
จ าไปใช้งานได้ง่าย โดยส่วนประกอบของที่อยู่ของไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

Name@gmail.com 
ส่วนที่ 1       ส่วนที่ 2         ส่วนที่ 3 

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

ด้วย 3 ตัวอักษรแรกของนามสกุล ดังตัวอย่าง 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 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       37 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

เริ่มต้นสมคัรอีเมล์เป็นของตนเอง 
ส าหรับการสมัครอีเมล์นั้น ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการฟรีเมล์เป็นจ านวน

มาก โดยที่นิยมมากที่สุดจะเป็น Gmail ด้วยการใช้งานกับอุปกรณ์โทรศัพท์
สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอย ซึ่งเป็นบริการฟรีเมล์ โดยรองรับการ
ใช้งานภาษาไทยทั้งเมนูส าหรับผู้ใช้งาน และการเขียนเนื้อหาในจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  

โ ด ย ส าม า รถ เ ข้ า ใ ช้ ง านบน โทรศั พท์ ส ม า ร์ ท โฟน ได้ ง่ า ยๆ  
ผ่านแอพลิเคชั่น Gmail (สัญลักษณ์ซองจดหมายสีขาวแดง) โดยสามารถ
ดาวน์โหลดใช้งานได้ที่ Google play และ App Store ได้ หรือเข้าใช้งาน
ผ่านอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ บนโทรศัพท์มือถือ โดยพิมพ์ www.gmail.com 
โดยสามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ตามภาพต่อไปน้ี 

  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

38 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

   
กดเข้าแอพลิเคชั่น Gmail กรอกช่ือนามสกุลผู้ใช้งานอเีมล์ (ตัวอยา่งของ ด.ช.ใยแก้ว แสงใส) แล้วกดถัดไป 

(หากมีบัญชีอีเมล์อยู่แล้วต้องการสมัครใหม่สามารถกด เพิม่บัญชี) 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       39 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

    
กรอกข้อมูลวันเกดิพร้อมระบุเพศ (ตัวอย่างของ ด.ช. ใยแก้ว แสงใน เกิดวันที่ 20 มี.ค. 2000)  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

40 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

    
ระบุชื่ออีเมลส์ าหรับใชใ้นการติดตอ่ โดยใส่ไดเ้ฉพาะตัวอักษร A-Z, a-z และ 0-9 เท่านั้น (ตัวอย่างของ ด.ช.ใยแก้ว Yaikaew.san) 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       41 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

   
การตั้งรหัสผ่านของอเีมล์ อย่างน้อย 8 อักขระ  

เพื่อความปลอดภัยควรมีตัวพิมพ์เล็ก ใหญ่ ตวัเลข และสัญลักษณ์ พร้อมยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งในช่องถัดไป 
ข้อสังเกต ุระบบจะใหค้ าแนะน าว่ารหัสผ่านมีความยากง่ายเป็นอย่างไร เช่น เดาง่ายเกินไป ดี ยุติธรรมดี เป็นต้น  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

42 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

    
(ส่วนเสรมิ) กรอกหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมรบัรหัสยืนยันบัญชี เพื่อการรักษาความปลอดภัย และการบริหารบัญชีอีเมล ์ 

หากไม่ต้องการคุณสมบัติดังกล่าวให้กด ข้าม



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       43 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

    
  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

44 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

   

เมื่อสมัครบัญชีเสร็จสิน้ จะสามารถใช้บริการของกูเกิ้ลไดต้ามค าแนะน า พร้อมเข้าสู่กล่องจดหมาย เสร็จสิ้นการสมัครอเีมล์  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       45 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

การอ่านจดหมาย 
การสื่อสารที่ส่งจดหมายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถเข้าดู

เพื่ออ่านจดหมายที่ได้รับผ่าน “กล่องจดหมาย ( Inbox)” โดยการติดตั้ง 
แอพลิเคชั่นอีเมล์บนโทรศัพท์สมาร์โฟน จะช่วยให้สามารถตรวจสอบการรับ
จดหมาย ได้ตลอดเวลา โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีจดหมายเข้าให้
เจ้าของได้ทราบ ดังนั้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะท าให้สามารถรับและอ่าน
จดหมายจากผู้ส่งได้ในระยะเวลาอันสั้น 

  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

46 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

เมื่อเข้าสู่แอพลเิคชั่น Gmail จะเข้าสู่กล่องจดหมายอัตโนมัต ิ

โดยจดหมายที่ยังไม่ได้เปิดอ่านจะมีตัวหนังสอืหนา และจดหมายทีอ่่านแล้วจะมีตัวหนังสือ
ปกติ โดยจดหมายจะระบุผู้ส่ง ชื่อจดหมาย และเนื้อหาจดหมายเบ้ืองตน้ พร้อมวันที่จัดส่ง 

 

ดังตัวอย่าง  

จดหมายถูกส่งจาก ทีมชุมชน Google 

หัวข้อจดหมาย คือ Yaikaew(ใยแก้ว) รับประโยชน์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์... 

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

 

โดยสามารถกดทีร่ายการจดหมายเพ่ือเปดิอ่านดูรายละเอียด 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       47 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

เมื่อเปดิเข้าสู่จดหมาย จะพบกับเนื้อหาของจดหมายฉบับเต็ม 

โดยจดหมายฉบับแรกที่ทุกคนจะได้รับจะเป็นจดหมายทักทายและให้ค าแนะน าจาก 
Google เพื่อให้สามารถเข้าใช้ประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์ที่ท าการลงทะเบียนไว้ได้ 

แอปและความบันเทิง  
สามารถไปที่ Google Play เพื่อดาวน์โหลดแอปล่าสุด เกม เพลง และ

อื่นๆ อีกมากมาย 

แอปติดตั้งพร้อมใช้ที่ดทีี่สุดของ Google 
แอป Google ช่วยให้พูดกับ Google เพื่อท าสิง่ต่างๆ ให้เสร็จ และรับ

ข้อมูลสภาพการจราจร สภาพอากาศ และอื่นๆ ก่อนใครด้วยการ์ด Now 

คุณควบคุมได้ 
เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณ คณุสามารถตรวจทานและปรับการตั้งคา่

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภยัได้ทุกเมื่อในบัญชีของฉัน 

 



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

48 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

การเขียนจดหมาย 
การเขียนจดหมายผ่านแอพลิเคชั่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น เพื่อส่ง

ถึงบุคคลเป้าหมาย ให้รู้และทราบในเนื้อหาที่ส าคัญของจดหมาย โดยผู้ส่ง
จะต้องระบุที่อยู่ของผู้รับ อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address) กรอกหัวเรื่อง
ของจดหมาย และเนื้อหาของจดหมาย โดยสามารถแนบเอกสารต่างๆ อาทิ 
รูปภาพ ไฟล์ ให้กับผู้รับได้ 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       49 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

 

 

วิธีการเขียนจดหมายและส่งจดหมาย 

เริ่มเขียนจดหมายฉบับใหม่โดยกดที่ปุ่มดินสอในวงกลมสีแดง  

 
  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

50 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 

องค์ประกอบของการเขียนจดหมายจะประกอบด้วย 

จาก   คอื ทีอ่ยู่ต้นทาง จะกรอกอีเมล์ของผู้ส่ง โดยระบบจะระบุให้อัตโนมัต ิ

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

เรื่อง   คือ หัวขอ้จดหมายเพือ่สือ่ใจความของจดหมายภายใน 

เขียนอีเมล   คือ เนือ้ความจดหมาย 

 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       51 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
เมื่อเขียนจดหมายเสรจ็เรียบร้อยแล้ว สามารถแนบเอกสารเพิ่มเตมิ อาทิ รูปภาพ 

ไฟล์เอกสาร ส่งพร้อมกับจดหมายฉบับน้ีได้ โดยกดที่รูปคลิปหนีบกระดาษ 

 
ซึ่งสามารถแนบไฟล์จากในโทรศัพท์ หรือ แทรกจากไดรฟ์ (พื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลบน

อินเทอร์เนต็ของ Google) 

  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

52 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

  
เมนู

อื่นๆ สามารถเข้าได้จากสัญลักษณ์จุด 3 จุดแนวตั้ง โดยสามารถเพิ่มรายชื่อติดตอ่ 
บันทึกร่างจดหมาย ทิ้ง การตั้งค่า และความชว่ยเหลือและความคิดเห็น 

 
หากต้องการลบจดหมาย สามารถกดทีเ่มนู ทิง้ 

หากต้องการบันทึกจดหมายโดยยังไม่ส่ง สามารถกดที่เมนู บันทึกจดหมายร่าง  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       53 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

 

 

หากองค์ประกอบของจดหมายฉบับนี้พร้อมจดัส่งแล้วสามารถกดที่สญัลักษณ์ 

กระดาษพับเครือ่งบิน  

จะถือเป็นการส่งเสร็จเรียบร้อย 

  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

54 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       55 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 วิดีโอ (Video) 
ใช้งาน Youtube เพื่อความบันเทิงอย่างมีสาระ ด้วยการให้บริการเนื้อหาประเภท

วีดีโอเพื่อความบันเทิง โดยมีการรวบรวมความบันเทิงทุกรูปแบบ ทั้งมิวสิควิดีโอ เพลง 
ภาพยนตร์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของผู้คนที่ต่างน าความรู้ หรือสินค้ามาแนะน าเป็นคลิป
วิดีโอมากมาย 

โดยสามารถค้นหา และสร้างผังรายการไว้ส าหรับดูเฉพาะบุคคลได้  ด้วยการสร้าง 
Playlist และการแบ่งปัน Playlist ซึ่งจะก่อให้เกิดสังคมและรูปแบบการเรียนรู้ส าหรับ
ชุมชนในด้านต่างๆได้ เช่น การเกษตร การศึกษา สาธารณสุข การสร้างรายได้ การค้าขาย
ออนไลน์ เป็นต้น 

  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

56 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
กดเข้าแอพลิเคชั่น Youtube จะพบกับวิดีโอแนะน า โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละวัน 

เมื่อ ด.ช.ใยแก้ว สมัครใช้งานบัญชี Gmail แล้ว จะสามารถเข้าใช้งาน Youtube ได้ทันที ่โดยจะมสีัญลักษณ์รูปคนด้านบนขวา 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       57 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
ส าหรับการใช้งาน Youtube ผู้ใชส้ามารถเป็นได้ทั้งผู้ดูวิดีโอและผูเ้ผยแพร่วิดีโอ โดยเมนูจะอยู่ด้านบน 

เมนูรูปกล้องวดิีโอ ส าหรับการถ่ายวิดโีอและเผยแพร่บน Youtube ให้กับบุคคลอื่นๆได้ดูร่วมกนั 

เมนูรูปแว่นขยาย ส าหรับการค้นหาวิดีโอจากช่ือหรือเนือ้หาของวิดีโอนัน้ๆที่มีการเผยแพร่บน Youtube 

 
แถบเมนูการให้บริการของ Youtube ประกอบด้วย 

หน้าแรก ปรากฎวิดีโอที่แนะน าของ Youtube รวมทั้งวิดีโอทีส่ัมพันธก์ับพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้ (เช่นดูเพลงบ่อยๆ จะแสดงผลเพลง) 

มาแรง แสดงผลวิดีโอทีเ่ผยแพร่ใหม่และมีจ านวนผู้รับชมมาก แบ่งตามหมวดหมู่ย่อย เช่น เพลง สด เกม ข่าวสาร 

การติดตาม สามารถก าหนดการติดตามผู้เผยแพร่ได ้

คลังวิดีโอ คือการแสดงผลคลังวิดีโอสว่นบุคคล ประวัติการเข้าชม และการบันทึกไว้ดูภายหลัง  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

58 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

ผู้เผยแพร่วิดีโอ (Youtuber) 
ทุกคนสามารถเป็นผู้เผยแพร่วิดีโอให้กับคนทั่วโลกได้เห็นได้ง่ายๆ  

ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตนเอง โดยท าการสร้างช่องเผยแพร่วิดีโอ เพื่อ
เผยแพร่เนื้อหาด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือเพื่อถ่ายทอดความรู้
และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้ชมใน YouTube ได ้

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       59 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

  
แอพลิเคชั่นจะขออนุญาติการเข้าถึงรูปภาพ สือ่ ไฟล์บนอุปกรณ์ พรอ้มการเข้าถึงกล้องในการบันทึกภาพและวิดีโอ  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

60 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
เมื่ออนุญาติเสร็จสิ้นจะสามารถถ่ายวิดีโอ โดยกดปุ่มอัด (สีแดง) หรือกดปุ่มถ่ายภาพ (สีขาว) 

พร้อมกับการตั้งค่าอื่นๆของกล้อง เช่น ขนาดความคมชัด แฟรช การควบคุมสี และสลับเป็นกล้องหน้า ได้ผ่านเมนูทางด้านซ้ายมือ 
(เมนูจะเปลีย่นแปลงตามรุ่นและคณุสมบัตขิองโทรศพัท์) 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       61 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 
เมื่อท าการถ่ายวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถกดดูจากเครื่องหมายเล่น (Play) ที่กลางหน้าจอ หากวิดีโอสมบูรณ์พร้อมเผยแพร่

ให้กดปุ่ม “ตกลง” หากไม่สมบูรณต์้องการถ่ายท าใหม่ให้กดปุ่ม “ลองใหม่” 

  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

62 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
หากยังไม่เคยสร้างช่องการเผยแพร่ของตนเองจะต้องระบุชื่อ นามสกุล  

พร้อมอ่านข้อก าหนดในการให้บริการของ Youtube 

เมื่อเข้าใจรูปแบบการให้บริการแล้ว กดปุ่ม “สร้างช่อง” 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       63 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไขวิดีโอได้ เช่น การตดัความยาวออก โดยเลอืกที่กรอบสีฟ้า  

 
โดยกดที่ปุ่มกลมสีฟ้าพร้อมลากซ้ายขวาเพ่ือก าหนดช่วงของวิดีโอที่จะเผยแพร่ 



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

64 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
สามารถเพ่ิมเสียงเพลงบรรเลงประกอบภาพได้โดยกดที่ปุ่มตัวโน๊ตดา้นบนซ้ายมือ 

 
โดยสามารถเพิม่เพลงได้จากการแนะน าของ Youtube หรือจากบนอุปกรณ์ของตนเอง 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       65 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
สามารถปรับแต่งสีของวิดีโอได้ เช่น เป็นสสีันสดใส สีขาวด า เป็นต้น โดยกดที่ปุ่มไม้เมจิกดา้นบนขวามือ 

 
จะมีรูปแบบสีใหเ้ลือกเปลี่ยนตามแถบด้านล่าง สามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามความต้องการ  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

66 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

โดยจะต้องกรอกรายละเอียดของวิดีโอประกอบด้วย 

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

ค าอธิบาย คอื ค าอธิบายรายละเอยีดของวิดโีอ เช่น สื่อการเรียนรู้การใช้งานเน็ตประชารัฐ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กิจกรรมสร้างการรบัรู้ประโยชน์เน็ต 
ประชารัฐ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม จัดท าขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 60 

ความเป็นส่วนตัว คอื รูปแบบการเผยแพร่วิดีโอ  
มี 3 รูปแบบคือ สาธารณะ, ไม่แสดงรายการ, ส่วนบุคคล 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       67 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเผยแพร่ให้กดที่ปุ่ม  

   
เมื่อท าการอพัโหลดเสรจ็เรียบร้อยแลว้จะขึ้นขอ้ความว่า “พรอ้มดูแล้ว”  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

68 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 

 

วิดีโอก็จะพร้อมให้บริการและเผยแพร่บน Youtube 

 

 

แนะน า ท าวิดีโอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น  วัฒนธรรมท้องถิ่น /วิธีการ
ท าอาหาร /วิธีท าหัตกรรมต่างๆ /สถานที่ท่องเที่ยว /ร้านอาหาร /แนะน าสินค้า /D.I.Y 
สร้างสรรค์และประดิษฐ์สิ่งของ / การเล่นดนตรี / ร้องเพลง / การเต้น / กีฬา / มายากล 
/ การพับกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับ
ผู้ชมใน YouTube ได ้

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       69 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

ผู้บริโภควิดีโอ 
เนื้อหาวิดีโอใน Youtube ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย 

จากผลส ารวจของ Google ประเทศไทยพบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
62 % ใช้ครึ่งหนึ่งของโลกออนไลน์กับ Youtube 

โดยคอนเท้นต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ  

• 63% เพลงไทย 

• 61% คอนเท้นต์ประเภทให้ความบันเทิง 

• 60% ดูหนัง 

• 53% เพลงสากล หรือเพลงต่างชาติ 

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



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

70 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

    
การค้นหาให้กดที่เครื่องหมายแว่นขยาย จากนั้นพิมพ์ค้นหาในช่อง “ค้นหาใน Youtube” แล้วกดค้นหา 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       71 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

เมื่อเลือกวิดีโอที่ตอ้งการรับชมเรียบร้อยแล้ว สามารถดูวดิีโอผ่านโทรศัพท์ได้ทันที โดย
สามารถแสดงผลเตม็จอได้โดยหมุนโทรศัพท์แนวนอน หรือกดปุ่มเตม็จอ  

บริเวณขวาล่างของวิดโีอ 

 
โดยสามารถกดเพิ่มเข้าสู่รายการรับชม  แบ่งปัน  ข้อมูลเพ่ิมเติม   

และการตั้งค่าต่างๆ   



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

72 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

โดยการตั้งค่าสามารถก าหนดข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย 

รายงาน ส าหรับการรายงานวิดีโอที่ไม่เหมาะสมด้วยเนื้อหา เช่น เรื่องเพศ ความรุนแรง แสดง
ความรังเกียจ พฤติกรรมอันตราย ละเมิดต่อเด็ก ละเมิดสทิธิ์ของผู้รายงาน ส่งเสริมการ 

ก่อการร้าย สแปมหรอืท าให้เข้าใจผิด เป็นต้น 

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

ความเร็วในการเล่น ปรับความเร็วในการเล่นวดิโีอให้ช้าหรือเรว็ขึ้นได ้

ดูใน Cardboard เป็นบริการที่สามารถท าวิดโีอให้แสดงผลแบบ Vitual Reality : VR  

 
ช่วยเหลือและความเหน็ เป็นการช่วยเหลอืปัญหาในการใช้งาน Youtube  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       73 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

 

  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

74 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 สืบค้นข้อมูลทั่วโลก (Search Engine) 
การสืบค้นข้อมูลทั่วโลกและการรับข้อมลูสถานการณ์ 

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 อีกทั้งสนับสนุนวิธีการ
ค้นหาหลากหลายวิธี ทั้งการค้นหาด้วยค าค้น ภาพ และเสียง ซึ่งช่วยให้
การค้นหาข้อมูลต่างๆ เป็นเรื่องสะดวกและรวดเร็ว 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       75 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

การค้นหาโดยใช้เครืองมือ Google  
บนโทรศัพท์สมาร์โฟน 

สามารถเข้าใช้งานได้จากแอพลิเคช่ัน Google 

Google ใ ช้ ส า ห รั บ ก า ร ค้ น ห า ข้ อ มู ล  
การแนะน าเรื่องต่างๆให้กับผู้ใช้ โดยมีคุณสมบัติใน
การตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ ณ ต าแหน่งที่ใช้งาน
อุปกรณ์ แนะน าแผนที่การเดินทางที่ใช้ประจ า   
รับข้อมูล เช่น เที่ยวบินที่จะขึ้นบิน ผลการแข่งขัน
ต่างๆ เช่นฟุตบอล พร้อมการสืบค้นด้วยเสียงและ
การแจ้งเตือนต่างๆ 

  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

76 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

   
คุณสมบัติของแอพลิเคชั่น Google ที่ช่วยให้การสืบค้นง่ายย่ิงขึ้น 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       77 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

  
เข้าสู่แอพลเิคชั่น จะพบกับการชี้แจงประสบการณ์ที่จะได้รับเมื่ออ่านครบถ้วน โดยให้กดปุ่ม “ด าเนินการต่อ” 



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

78 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 

การสืบค้นด้วยเสียง  

กดที่เครื่องหมายไมโครโฟน เมือ่หน้าจอแสดงวา่ 
“ก าลังฟัง” ให้พูดค าที่ต้องการค้นหา โดยแอพลเิคชั่น
จะท าการแปลข้อมลูจากเสียงเป็นค าค้นเพื่อสืบค้นให ้

โดยจะมคี าพูดบรรยายจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น
เสียงให้กับผู้ใช้งานได้ฟงั  
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การสืบค้นโดยการพิมพ์ 

ผู้ใช้สามารถสืบค้นโดยพิมพค์ าค้นผ่านชอ่งค้นหา 

โดยแอพลเิคชั่นจะแสดงผลค าค้นที่เคยสืบค้น และ
ค าค้นที่ก าลังไดร้ับความนิยม 
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เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 

เครื่องหมายบวก (+) .เชื่อมค า 

  เครื่องหมาย + จะช่วยเชื่อมค า โดยมีเงื่อนไข ว่า ก่อนหน้า
เครื่องหมาย + ต้องมี การเว้นวรรค 1 เคาะด้วย ยกตัวอย่างเช่น 
หากเราต้องการค้นหาวิธีการแก้ไขคอมพิวเตอร์ติดไวรัสประเภท 
Trojan ถ้าเป็นปกติเราก็จะพิมพ์ลงไปในช่องค้นหาของ Google ว่า 
แก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์ เพียงอย่างเดียว เราจะเจอหน้าเว็บ หรือ
ข้อมูลแก้ไขไวรัสที่เยอะมากมาย อาจจะไม่เกี่ยวกับ Trojan ที่เราก็
ต้องการ หรือถ้ามีก็จะต้องเสียเวลาคน้หาอนาน แต่ถ้าเราใส่ค าคน้วา่ 
แก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์ +trojan ข้อมูลที่ปรากฎจะเป็นหน้าเว็บไซต์
ที่เกีย่วข้องกับการแก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์ Trojan  

ซึ่งตัวเครื่องหมาย + จะท าให้เราสามารถชี้เฉพาะเจาะจงว่า
ต้องการเน้นข้อมูลอะไร โดยด้านหน้าจะเป็นค ากว้างๆ ตามด้วย + จากนั้นจะเป็นการระบุสิ่งที่ต้องการเน้นย้ าลงไป เพื่อเป็นการคัดกรอง
ข้อมูลให้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดดูทีละหน้าเว็บ  
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การระบุชนิดของไฟล์ที่ต้องการค้นหาต่อท้ายค าค้น  

นอกเหนือจากการค้นหาที่จะเจอผลลัพธ์เป็นในรูปแบบ
เว็บไซต์แล้ว  เรายังสามารถค้นหาให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นในรูปแบบ
ไฟล์คอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเหมาะกับเวลาที่เราต้องการ
ค้นหารูปภาพ ไฟล์เอกสารที่เป็น docx, pptx เป็นต้น ซึ่งเรา
จะต้องใช้ค าค้นเพิ่มเติม ก็คือ filetype: แล้วตามด้วยนามสกุล
ของไฟล์ที่เราต้องการ ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการค้นหาคู่มือการ
สร้างเว็บไซต์เป็นไฟล์ pdf ก็ให้เราพิมพ์ค้นหาว่า คู่มือการสร้าง
เว็บไซต์ filetype:pdf ข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นไฟล์ pdf ที่มีการอัพ
โหลดแชร์เอาไว้ในเว็บไซต์ต่างๆ ดังรูป 

ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับการค้นหาคู่มือ เอกสาร รูปภาพ ต่างๆ ที่
จะสามารถดาวนโหลดมาเก็บไว้ใช้งานได้ ไม่ต้องเสียเวลาเปิดหน้าเว็บเพื่อดูรายละเอียด โดย Google สามารถค้นหาไฟล์เอกสารที่
ส าคัญๆ ได้ดังนี้ pdf, ps, xls, ppt, doc, wks, wps, wdb, swf, ans, txt   
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ค้นหารายละเอียดเที่ยวบิน 

  การเช็คเที่ยวบินขาเข้า และขา
อ อ ก  คุ ณ ส าม า ร ถต รว จสอ บ  Search 
Google ไฟล์ทเครื่องบินได้ทั้งหมด ทั้งขาเขา้ 
และขาออก เพียงแค่พิมพ์ สายการบิน และ
ตามด้วยหมายเลขไฟล์ทนั้นๆ ยกตัวอย่าง 
เ ช่ น  " Nok Air DD8302"  ห รื อ  " Thai 
Airways TG920"  เ ป็ น ต้ น  เ ร า จ ะ เ ห็ น
รายละเอียดของเที่ยวบินอย่างละเอียดเลย 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       83 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

ค้นหาข้อมูลสถานที่ท้องถิน่ Local Search 

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

 เช็คสภาพอากาศก่อนออกไปข้างนอกได้ง่ายๆ 
เพียงพิมพ์ Weather แล้วตามด้วยสถานที่นั้นๆ เช่น 
"Weather สาทร" หรือ "พยากรณ์อากาศ ภูเก็ต" แต่
ว่าส าหรับการพยากรณ์อากาศในประเทศไทยนั้น
อาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
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การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 
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 จริยธรรม มารยาท วิธีปฏิบัติและกฎหมายในการใช้อินเทอร์เน็ต 

 

จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
จะกล่าวถึงใน 4 ประเด็น ในลักษณะตัวย่อว่า PAPA 

1.ความเป็นส่วนตัว (InformationPrivacy)  2.ความถูกต้อง (Accuracy)    
3.ความเป็นเจ้าของ (Property)  4.การเข้าถึงข้อมูล (Data accessibility)   
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ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)  

• การดูแลข้อมูลของตนเองในการเปิดเผย
ให้กับผู้อื่น 

• การละเมิดความเป็นส่วนตัว 

• เข้าไปอ่าน e-mail , ใช้คอมพิวเตอร์
ตรวจจับข้อมูลผู้อื่น, รวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลสร้างเป็นฐานข้อมูลแล้วเอาไปขาย 

• การโพสต์รูป หรือข้อความของผู้อ่ืนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ิ
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เพ่ือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

หลัก 3 ประการของการไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ 

คือ 

หนึ่ง... “ขออนุญาต” 

สอง...“ให้เครดิต” และ 

สาม...“ห้ามดัดแปลง” 

ส าหรับผู้ใช้ทัว่ไปเน้นที่สองข้อหลัง 
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พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
(สื่อความหมายฉบับชาวบ้าน) 

1. เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพวิเตอร์ของเขา แล้ว
เราแอบเขา้ไป  

จ าคุก 6 เดือน 

2. แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของ
ชาวบ้าน แล้วเทีย่วไปโพนทะนาให้คนอื่นรู้  

จ าคุกไม่เกินปี  

3. ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ดี ๆ 
แล้วแอบไปล้วงของเขา  

จ าคุกไม่เกิน 2 ปี  

 

4. เขาส่งข้อมลูหากันผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอรแ์บบ
ส่วนตั๊วส่วนตัว แล้วเราแอบไปดักจับข้อมูลของเขา  
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จ าคุกไม่เกิน 3 ป ี
5. ข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาดี ๆ เราดันมือบอนไปเปลี่ยนแปลง  

จ าคุกไม่เกิน 5 ป ี
6. ระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านท างานอยู่ดี ๆ เราสง่ message หรือ virus หรือ trojan หรือ worm หรือ(โอ๊ยเยอะ) เขา้ไปก่อกวนจน

ระบบเขาท างานไมไ่ด้  
จ าคุกไม่เกิน 5 ป ี

7. เขาไม่ได้อยากได้ขอ้มูล โฆษณาหรอือีเมล์จากเราเลย้ เราก็ท าตัวเปน็อีแอบเซ้าซีส้่งให้เขาซ้ า ๆ อยู่นั่นแหละ่ จนท าให้เขาเบื่อหน่าย
ร าคาญ  

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
8. ถ้าเราท าผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. แล้วมันสร้างความพินาศใหญโ่ตในระดับรากหญ้า งานนี้มีซวยแน่  

จ าคุกสิบปีข้ึน 
9. ถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ใคร ๆ ท าเรื่องแย่ ๆ ในข้อข้างบน ๆ ได้ 

จ าคุกไม่เกินปีนึงเหมือนกัน 
10. เผยแพร่ขอ้มลูไมเ่หมาะสม โป๊ก็โดน, โกหกก็โดน, เบนโลก็โดน, ท้าทายอ านาจรัฐก็โดน  

จ าคุกไม่เกิน 5 ป ี
11. ใครเป็นเจ้าของเว็บ แล้วยอมให้เกิดข้อ 10. โดนเหมือนกัน  

จ าคุกไม่เกิน 5 ป ี
12. ถ้าเราเรียกให้ชาวบ้านเข้ามาดูงานของศิลปนิข้างถนน ซึ่งชอบเอารปูชาวบ้านมาตัดต่อ โดยไม่ได้รับอนญุาติ เตรยีมใจไว้เลยมโีดน 

จ าคุกไม่เกิน 3 ป ี
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13. เราท าผิดทีเ่ว็บไซตซ์ึ่งอยู่เมอืงนอก แต่ถ้าเราเป็นคนไทย หึ ๆ อย่าคิดว่ารอด  
โดนแหง ๆ 

14. ฝรั่งท าผิดกับเรา แล้วมันอยู่เมอืงนอกอีกต่างหาก เราเป็นคนไทย ก็เรียกร้องเอาผิดได้เหมอืนกัน (จริงดิ?) 

 

กฎหมายออกมาแล้ว ก็คงต้องระวังตัวกันให้มากขึ้นนะพวกเรา  

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

คือการประทุษร้ายหรือท าให้ผู้อื่นอับอายผ่าน
ทางการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์, การส่งข้อความ, 
บล็อก, เว็บไซต์, ชุมชนออนไลน์, เมสเสจ, และโทรศัพท์ 
สิ่งที่นักเลงไซเบอร์ตั้งใจคือการแสดงความเป็นศัตรูหรือ
แสดงออกในแง่ลบต่ออีกฝ่ายนั่นเอง 
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 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
สื่อบนอินเทอร์เน็ตมีความหลากหลายและไม่มีการปิดกั้นการเผยแพร่ จึงท าให้ความเหมาะสมของสื่อนั้นผู้บริโภคสื่ อจะต้อง

พิจารณา โดยด าเนินการตามหลักการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

1. คิด คิดถึงความส าคัญของสื่อ ประโยชน์ของสื่อ ความตั้งใจของผู้สื่อสารคืออะไร 
2. วิเคราะห์ วิเคราะห์ว่าสื่อนั้นมีความถูกต้องหรือไม่ เป็นข้อเท็จจริง หรือเป็นข้อคิดเห็น 
3. แยกแยะ แยกแยะการปฏิบัติต่อสื่อนั้นๆว่า จะต้องปฏิบัติอย่างไร เช่น สื่อไม่เหมาะสมจะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลทราบ 

 
  

คิด วิเคราะห์ แยกแยะ
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การค้าออนไลน์ในชุมชน (Village E-Commerce) 
  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

96 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 ผู้ซื้อ-ผู้ขาย เป็นง่ายๆในวงจรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  ปั จ จุ บั น เ มื่ อ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต
ครอบคลุม มีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
จ านวนมาก และก็มีผู้ซื้อขายสินค้าเป็น
จ านวนมากเช่นกัน โดยมีช่องทางการขาย
และช่องทางการซื้อเป็นจ านวนมาก ทุกคนมี
โอกาสที่จะเป็นผู้ซื้อได้ เช่น ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์และมีโฆษณาขายสินค้า ที่มี
ความต้องการอยู่ ก็ท าให้สามารถเป็นผู้ซื้อ
สินค้าออนไลน์ได้ และผู้ขายก็สามารถตั้ง
ร้านค้าออนไลน์ได้ง่ายๆ พร้อมโฆษณาให้
กลุ่มเพื่อและคนในพื้นที่ ได้รับรู้การขาย
สินค้า จึงเป็นเรื่องง่ายที่ประชาชนไทยจะเขา้
สู่วงจรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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 เครื่องมือและวิธีในการซื้อขายสินค้า 

 
ขายดีดอทคอม (Kaidee.com) เป็นบริการกลางส าหรับการขายสินค้า โดยมีหมวดหมู่มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี กีฬา 

จักรยาน แม่และเด็ก กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สุขภาพและความงาม บ้านและสวน พระเครื่อง ของสะสม อสังหารมิทรพัย์ 
รถมือสองอะไหล่รถ ประดับยนต์ มอเตอร์ไซค์ กล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เกมส์ สัตว์เลี้ยง งานอดิเรก ธุรกิจบริการท่องเที่ยวการศึกษา และแบ่งปัน 
ดังนั้น ผู้ประกอบการชุมชนสามารถน าสินค้า หรือของที่ไม่ได้ใช้งานมาขายในบริการของขายดีดอทคอมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต ์https://www.kaidee.com 
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เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีการประยุกต์ใช้ช่องทางในการประกาศขายสินค้าเพื่อให้เพื่อนที่

อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สนใจติดต่อซื้อขายผ่านช่องทางที่ใช้งานเป็นประจ า โดยจะมีผู้บริโภคจ านวนมาก แต่ไม่มีการจ าแนกกลุ่ม
สินค้าที่ชัดเจน จึงท าให้ต้องมีการสืบค้นสินค้าจากค าส าคัญ (Keyword) หากลูกค้าให้ความสนใจ จะสามารถส่งข้อความถึงผู้ขายได้   
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com 
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เทพช็อป (lnwshop) เป็นเว็บไซต์ให้บริการระบบร้านค้าออนไลน์ โดยผู้ประกอบการสามารถเปิดใช้บริการร้านค้าออนไลน์ได้ฟรี ไม่มี

เงื่อนไข 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 อุปกรณ์และเครื่องมือช่างของเก่า ของสะสม กล้องและอุปกรณ์ กีฬา
และกิจกรรม outdoor รถ ยานพาหนะ บ้านและที่ดิน อื่นๆ ดังนั้น ผู้ประกอบการชุมชน สามารถน าสินค้า ที่ผลิตขึ้นเปิดร้านค้าจ าหน่ายได้
ผ่านเว็บไซต์บริการระบบร้านค้าออนไลน์ของเทพช็อปได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.lnwshop.com  
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ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (Thailand Postmart) เป็นเว็บไซต์ให้บริการตลาดกลางออนไลน์ ด าเนินการโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด โดยเป็นเว็บไซต์ตลาดกลางที่ขายสินค้าจากชุมชน โดยมีสินค้าเกษตร อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ผู้ประกอบการสามารถ
ส่งข้อมูลสินค้าเพื่อท าการขายบนตลาดกลางของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดได้ โดยมีหมวดหมู่ของร้านค้าที่รองรับคือ อร่อยทั่วไทย ของดี
ประจ าจังหวัดเหรียญกรมธนารักษ์ สินค้าไปรษณีย์ แสตมป์และสิ่งสะสม ดังนั้น ผู้ประกอบการชุมชน สามารถน าสินค้าที่ผลิตขึ้นส่งเข้าสู่
ตลาดกลางเพื่อจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์กลางของไทยแลนด์โพสต์มาร์ทได้ ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์https://thailandpostmart.com  
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 ความปลอดภัยในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ 
ความปลอดภัยในการซื้อสินค้าออนไลน์นั้นจะต้อง

พิจารณาในเรื่อง ช่องทางการช าระเงินที่มีให้บริการหลาย
รูปแบบ เช่น การช าระเงินแบบปลายทาง (Cash on 
Delivery) ซึ่งได้รับความนิยมมากในประเทศไทย การโอน
เงินผ่านธนาคาร (Bank Tranfer) และบัตรเครดิต (Credit 
Card) เป็นต้น โดยจะต้องตรวจสอบร้านค้าว่ามีตัวตนจริง
หรือไม่ เช่น จากการลงทะเบียนร้านค้าออนไลน์กับ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ซึ่งจะได้สัญลักษณ์ DBD 
Registered โดยเมื่อเห็นว่าสินค้าถูกเกินจริง ให้ค านึงถึง
ว่า อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยในการซื้อขายได้ 
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ภูมิปัญญา 4.0 กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต : ThaiMOOC 
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 การใช้งาน ThaiMOOC 
 

 
https://thaimooc.org/ 
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หน้าแรกของระบบ ThaiMOOC 
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เริ่มเข้าใช้งานใหม่ จะต้องสมัครสมาชกิก่อน  
โดยเลือกเมนู Register 

 

โดยกรอกข้อมูลคือ ชื่อบัญชี อีเมล์ ชื่อ นามสกุล และรหัสผ่าน 

 
เมื่อสมัครเสร็จสิ้นจะตอ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล์ 
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เปิดอีเมล์และกดยืนยันการลงทะเบียนผา่น Link 
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เข้าใช้งานโดยเข้าสู่บญัชีที่ลงทะเบียนไว ้

แล้วกดเลือก Explore Course เพื่อค้นหาหลักสูตรทีส่นใจ 
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เลือกหลักสูตรที่สนใจเรยีนแล้วกดปุ่ม “Learn more”
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ดูรายละเอียดหลักสูตรและวิดโีอแนะน าหลักสตูร หากสนใจให้กดปุ่ม “ENROLL IN …รหัสวิชา……”
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เมื่อลงทะเบยีนเข้าเรียนหลักสูตรจะปรากฎในรายวิชาของฉัน (My Course) จากนั้นกด View Course เพื่อเริ่มการเรยีนรู ้
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เริ่มเรยีนรู้ตามเนื้อหาโดยประกอบด้วย วิดโีอเรยีนรู้ แบบทดสอบ แหลง่ความรู้  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

112 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

ดังนั้น MOOC จึงเป็นแหล่งเรียนรู้แบบเปิดทีป่ระชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต 
โดยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Life Long Learining) 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       113 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 รายวิชาที่แนะน า 
การศึกษา/สังคม เกษตรกรรม/อาหาร 

การเป็นพลเมือง (Citizenship) 
อารยธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น (Civilization and 

Local Wisdom) 
เศรษฐกิจพอเพียง 

อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย 
กล้วยไม้วิทยา (Orchidology) 

อาหารล้านนา (Lanna Food / Northern Thai Food) 
บาติก (Batik) 

เทคโนโลย ี ภาษา 

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) 
การสื่อสารในสังคมดิจติัล (Communication in Digital Society) 

พลังงานทดแทน (Renewable energy) 
การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์สาหรับพาณิชอิเล็กทรอนิคส ์

การถ่ายภาพเบื้องต้น 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร (English Communication) 
สตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) 

 



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

114 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 ช่องทางการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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 

 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       115 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

สุขภาพ 4.0 กับ Application ส่งเสรมิสุขภาพท่ีดี 
  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

116 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 การใช้งานแอพลิเคชั่นสุขภาพ 

 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       117 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

Oryor Smart Application  

โปรแกรมที่จะช่วยให้คณุเข้าถึงข้อมูลขา่วสารทีม่ี
ประโยชน์ทีเ่กี่ยวข้องกับการบริโภคผลิตภณัฑส์ขุภาพ 
ได้แก่ ยา, อาหาร, เครือ่งส าอาง, เครื่องมอืแพทย,์ 

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และวัตถุเสพติด 

ให้บริการ 9 เมนู ที่อัดแน่นไปด้วยข้อมลูความรู ้ที่มา
แบบน่ารักๆ เหมาะกับทุกเพศ ทุกวยั ในรูปแบบ “เมืองสุขภาพ” ที่จ าลองเมอืง

ขึ้นมาเมอืงหนึ่ง ประกอบไปด้วยตึกรามบ้านช่อง Supermarket โรงภาพยนตร์ หรือ
สถานีข่าว เป็นต้น ซึ่งแต่ละสถานที่จะเชือ่มโยงข้อมูลในแต่ละเมนู ให้ผูใ้ช้งาน
เพลิดเพลิน แต่แฝงไปด้วยความรู้เกีย่วกับการบริโภคผลิตภณัฑส์ุขภาพ ที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

1. Smart tips รวบรวมเกร็ดข้อมลูน่ารู้จาก อย. ที่ได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. สถานีข่าว อย. อัพเดทข่าวสารใหม่ๆ ทุกวันได้ที่นี่ 

3. ตรวจเลขที่ผลติภัณฑ์สุขภาพ การตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้งเครื่องส าอาง, 
อาหาร และวัตถุอันตราย 



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

118 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

4. Library ห้องสมุดทีร่วบรวมเอกสารที่น่าสนใจจาก อย. 

5. ร้องเรียน พบผลิตภณัฑ์ไมไ่ด้มาตรฐาน อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ใช้แล้วเป็นอันตรายกับ
ร่างกาย แจ้งเรื่องไดอ้ยา่งรวดเร็วที่นี ่

6. Media Center รวบรวมสื่อที่สนุกและสร้างสรรค์ของ อย. 

7. ศูนย์สุขภาพ ตรวจน้ าหนักร่างกาย บันทึกการกิน เพื่อดูแลร่างกายให้เหมาะสม 

8. Oryor Land ศูนย์รวมเกมฮิตล่าสุดจาก อย. สะสมคะแนนและรางวัลและแข่งกับเพื่อนๆ 

9. ค้นหาร้านขายยา สามารถค้นหาต าแหน่งรา้นยา ที่ใกล้กับคณุได้ทัว่ประเทศไทย  

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       119 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 รายการแอพลิเคชั่น 
 

กระทรวงสาธารณสุขมแีอพลิเคชั่นส าหรับใหบ้ริการประชาชน
ในด้านต่างๆ อาทิ การแจ้งเหตุ การตรวจสอบอาการของโรค 
การดูแลสุขภาพ การให้ความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

สมุนไพรไทย 

 

โดยสามารถดูรายละเอยีดและดาวน์โหลดใช้งานได้ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ 
https://goo.gl/Eyh744 

 



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

120 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

เกษตรกร 4.0 กับ Application ส่งเสริมการผลิต 
  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       121 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 การใช้งานแอพลิเคชั่นส าหรับเกษตรกร 

    

แอพลิเคชั่นแนะน าส าหรับเกษตรกร 4.0  

เพื่อลงทะเบียนเกษตรกรรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการสนับสนุนของภาครัฐ การบริหารจัดการแปลงเกษตรอย่างเหมาะสม  
การก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีต่างๆ และแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจดัการแบบเชิงรุก  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

122 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ 

“สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล”แอปพลเิคชันเพื่อเกษตรกรไทย ผู้ใช้จะสามารถเรยีกดูข้อมูลได้เสมอืนมสีมุดทะเบียนทะเบียน
เกษตรกร(เล่มเขยีว) ติดไว้ประจ าตัวในโทรศพัทม์ือถือ และระบบแอปพลิเคชั่นนี้ยังพัฒนาเปิดสทิธิให้กลุ่ม smart  farmer ได้แจ้งปรับปรุง
ข้อมูลการเพาะปลูกพืชได้ด้วยตนเอง ม่ตอ้งเสยีเวลา เสยีคา่ใช้จ่ายเดนิทางไปแจ้งที่ส านักงานเกษตรอ าเภอเหมือนทุกครั้งทีผ่่านมา อีกทั้ง
ยังเป็นการเพิม่ช่องทางให้มีการติดต่อแจ้งข้อมลู ข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกร  กรณีพบปัญหาเร่งด่วน  แจ้งเตือนภยั 
หรือเกษตรกรพบปัญหาศัตรูพืชระบาด ต้องการขอค าแนะน าจากนักวิชาการอยา่งรีบด่วน  จะสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที  ลดความ
เสียหายลงได้  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       123 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

  
หน้าจอการใช้งานระบบสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

124 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 
DOAE Smartcheck รู้รายแปลง 

“รู้รายแปลง” แอพพลิเคชั่นที่มีความเฉพาะส าหรับเกษตรกรแต่ละบุคคล สามารถแจ้งข้าวสาร การเตือนภัยธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือ รวมถึงการติดตามมาตราการของรัฐที่ได้ก าหนดขึ้นมาในแต่ละช่วงเวลา 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       125 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
การใช้งานรู้รายแปลง เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของแปลงพ้ืนที่เกษตร 



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

126 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

Protect Plants 
สถานการณ์การส่งเสรมิการเกษตรในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตสินค้าเกษตร ที่ต้องการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

กับภัยธรรมชาติที่นับวันรุนแรงมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของระบบการคา้เสรทีี่เปิดกว้างขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของข้อมลูข่าวสารและ
เทคโนโลยีปัจจัยส าคญัเหล่านี้ส่งผลให้กรมส่งเสริมการเกษตร มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการข้อมูล โดยต้อง “จัดท าและ
ใช้” ข้อมูล ระบบสารสนเทศ องคค์วามรู้ ภูมิปญัญา และการน าขอ้มลูมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ปรับเปลี่ยนวธิคีิดของบุคลากร และ
การท างานขององค์กร ทั้งการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพือ่อ านวยความสะดวกในการน าข้อมลู ระบบสารสนเทศ องค์ความรู ้ 
ภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรวดเร็วเพยีงปลายนิ้วสมัผัสบน Smartphone และ Teblet    



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       127 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
การใช้งานการดูแลผลผลิตเพื่อนคู่คิดเกษตรกร  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

128 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
Agri-Map Mobile 

Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกพื้นที่ มีการปรับ
ข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       129 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
การใช้งานการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตร  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

130 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 รายการแอพลิเคชั่น 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแอพลเิคชั่นส าหรับให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ อาท ิการรายงาน

สถานการณ์ข้าวโลก ข้อมูลราคายางพารา ปญัหาแมลง ฝนหลวง ดนิ น้ า ปุ๋ย เป็นต้น  
โดยสามารถดูและดาวน์โหลดใช้งานได้ที่ https://goo.gl/My1JD3   



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       131 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

ภาครัฐ 4.0 กับการบรกิารประชาชน 
  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

132 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 การใช้งานแอพลิเคชั่นบริการประชาชน 

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 

ส าหรับโครงการนี้ประชาชนผู้ลงทะเบียนทั้งประเทศจ านวน 14 ล้านคน จะสามารถ
ตรวจสอบผลผา่นช่องทางต่างๆได้ เช่น เว็บไซต ์โทรศัพท์ และองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น โดยช่องทางเวบ็ไซต์ที่ให้บริการตรวจสอบคือ 

โครงการ National e-Payment www.epayment.go.th 

กระทรวงการคลัง www.mof.go.th  

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง www.fpo.go.th 

 

http://welfare2560.epayment.go.th/  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
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เว็บไซต์ส าหรับตรวจสอบสิทธิ์ โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหง่รัฐ 2560 

ขั้นตอนการใช้งาน 

1. กรอกเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ จ านวน 13 หลัก 

2. กดปุ่มค้นหา 

ระบบจะแสดงผลลพัธ์วา่ผ่านหรอืไมผ่่านคุณสมบัติ 

โดยหากมีข้อสงสยัเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที ่

สลศ 1359, ธนาคารกรงุไทย 02-111-1111, ธนาคารออมสิน 1115, ธนาคาร ธกส 02-555-0555, กรมบัญชีกลาง 02-270-6400 

  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

134 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

ตรวจสอบร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการ 

 
http://www.shop.moc.go.th/    
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ขั้นตอนการตรวจสอบสถานท่ีตั้งร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่สามารถใชส้ิทธิบัตรสวัสดิการแหง่รัฐ 

เข้าเว็บไซต์ http://www.shop.moc.go.th/ 
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136 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

ค้นหาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยระบุจังหวัด อ าเภอ/เขต  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 
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 รายการแอพลิเคชั่น 
 

 

โครงการศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นภาครฐั  

เป็นแหล่งรวบรวมแอปพลิเคชั่นของภาครัฐเท่านั้น เพื่อสะดวกต่อ
การค้นหา และเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service, m-Service) ได้
ทุกที่ ทุกเวลา จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ตอบโจทยก์ารใช้งานของประชาชนที่
ใช้บริการภาครัฐผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีแอพลิเคชั่นจากกระทรวง
ต่างๆ ให้บริการอย่างครอบคลุม พร้อมการแนะน าแอพลิเคชั่นส าหรับ
ผู้ใช้ 
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138 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
รวบรวมแอพลิเคชั่นของภาครัฐไว้เป็นหมวดหมู่พร้อมให้บริการกับประชาชน  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
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       139 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
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140 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

แอปพลิ เคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารและ
บริการภาครัฐ’ รับทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้
อย่างทันการณ์ แม่นย า เชื่อถือได้ ส่งตรงถึงมือ
ประชาชน โดยสามารถเลือกอ่านและรับข้อมูล
ข่าวสารจากทุกหน่วยงานภาครัฐ เช่น ข่าวพระ
ราชพิธี, เช็คข่าวชัวร์, รับชมข่าวถ่ายทอดสดหรือ
ดูวีดิโอย้อนหลัง และข่าวฮิต เป็นต้น โดยตั้งค่า
รับข่าวสารตามประเภทข่าว , ค้นหาตามหัวข้อ
ข่าว, บุคคลในข่าว หรือเลือกหน่วยงานต่างๆ ได้
ตามความสนใจ และสามารถแชร์ข่าวไปที่  
Facebook, Line, Twitter และ e-mail ได้ทันท ี

G-News แอปฯ เดียว รับทุกข้อมูลภาครัฐได้
อย่างทันการณ์ ทันที แม่นย า เชื่อถือได้  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       141 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 

วิธีการแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ 
  



Connected Netpracharat  
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

142 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 ปัญหาด้านการเชื่อมต่อ 
วิธีการเปิด/ปิด Wifi ระบบปฏิบัติการ Android (วิธีที่ 1) 

การเปิดปิด Wifi ส าหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถเข้าที่เมนู 

“การตั้งค่า” และเลือก “การเชื่อมต่อ” จากนั้นกดเปิดที่ Wi-Fi 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       143 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

วิธีการเปิด/ปิด Wifi ระบบปฏิบัติการ Android (วิธีที่ 2) 

กวาดนิ้วจากด้านบนหน้าจอลงสู่ด้านล่าง 

เลือกสัญลักษณ์ Wi-Fi ให้มีการเปิด  
(หรือสัมผัสที่สัญลกัษณ์ Wi-Fi ค้างไว้ 3 วินาที) 

 
ระบบจะพาเข้าสู่หน้าจอการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
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สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

144 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

วิธีการเปิด/ปิด Wifi ระบบปฏิบัติการ iOS (วิธทีี่ 1) 

เข้าสู่เมนู “การตั้งค่า” และเลือก “Wi-Fi” 
จากนั้นกดเปิดการใช้งาน Wi-Fi และท าการเชื่อมต่อกับเครือข่าย 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

       145 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

วิธีการเปิด/ปิด Wifi ระบบปฏิบัติการ iOS (วิธทีี่ 2) 

 

 

 

กวาดนิ้วจากด้านล่างจอสู่ด้านบนและสัมผัสที่สัญลักษณ์ Wi-Fi (สีฟ้า) 
ระบบจะท าการเปดิการใช้งาน Wi-Fi  
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สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

146 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 ปัญหาด้านการใช้อุปกรณ์ 

 
 
 

คู่มือผู้ใช้ iPhone (iOS) 

 
http://help.apple.com/iphone/11/   
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คู่มือผู้ใช้ Samsung (Android) 

 
http://www.samsung.com/ 

th/mobile/userguide/ 
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สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

148 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

การท าการยืนยันตัวตนแบบหลายขั้น เพื่อความปลอดภัยของบัญชี 

 
บัญชี Google, Facebook สามารถตั้งค่าได้ โดยดูรายละเอียดจากคู่มอืเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.netpracharat.com 
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       149 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
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สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเนต็ประชารัฐ 

150 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

การตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัย 
รหัสผ่านที่ไม่ควรตัง้ รหัสผ่านที่ด ี

 ใช้รหัสเดียวกันหมด รู้รหัสเดียวสามารถเข้าถึงได้หมด 
 ไม่มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
 คาดเดาง่ายเช่น 1234567 
 ประกอบด้วยข้อมูลบุคคล เช่น วันเกิด เบอร์โทร 
 ใช้ค ามีความหมาย เช่น ชื่อเล่น love happy 
 ใช้ตัวพิมพ์ทั้งหมด ไม่มีตัวเลขหรือตัวอักษรผสม 

 ใช้รหัสผ่านที่ยาว (อยา่งน้อย 7 ตัว) 
  ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข รวมทั้ง

สัญลักษณ์ต่างๆ ประกอบกัน 
 ใช้สัญลักษณ์อย่างน้อยหนึ่งตัวในต าแหน่งที่ 2 – 6 
 ใช้ตัวอักษรที่แตกต่างกันอย่างน้อย 4 ตัว (อย่าใช้

ตัวอักษรซ้ ากัน) ใช้ตัวเลขและตัวอักษรแบบสุ่ม 
123456, Password, 0812345678, yaikaew007 P12o4$2ui, Ro23w%9T 

 
Tips หากคิดรหัสผ่านไม่ออก สามารถเข้าเว็บไซตเ์พื่อสร้างรหัสผ่านได้ที่ 
https://lastpass.com/generatepassword.php และกด Generate  
จะได้รหัสผ่านที่มีความปลอดภัยทันที  
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ส ารองเบอร์โทรศัพท์ไว้ใช้กับทุกเครือ่ง 

ปัญหาส าคัญส าหรับคนที่ใช้งานสมาร์ทโฟน ก็คือ เปลี่ยนเครื่องบ่อย ท าให้
ต้องเสียเวลาส ารองข้อมูลประเภทเบอร์โทรศัพท์ต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีบันทึก
เก็บไว้ในซิมการ์ด ซึ่งช่วยได้ก็จริง แต่ไม่สามารถเก็บเบอร์ได้มากเท่าที่ต้องการ 
และหากมีการเปลี่ยนเบอร์อีก ก็ต้องเสียเวลาส ารองเบอร์โทรศัพท์ใหม่ เพราะว่า 
เก็บไว้ในซิมการ์ดเบอร์เดิม 

ดังนั้นวิธีการส ารองเบอร์โทรศัพท์น าไปเก็บไว้ใน Gmail ที่ใส่ลงไปใน
โทรศัพท์จะดีกว่า เพราะเวลาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ เปลี่ยนสมาร์ทโฟนใหม่ ยังใช้
อีเมล์บัญชีเดิมในการใช้งานอยู่เสมอ 

เวลาต้องการบันทึกเบอร์โทรศัพท์ ก่อนที่จะท าการบันทึกหลังใส่เบอร์โทร 
และชื่อเจ้าของเบอร์นั้น ให้มีเมนูให้เลือก ซึ่งแต่ละเครื่อง แต่ละรุ่น จะมีหน้าเมนูที่
ต่างกันนิดนึง ให้สังเกตค าว่า บันทึกใน เก็บใน เป็นต้น แล้วทัชสกรีนที่เมนูนั้นจะมี
ให้เลือกว่า จะบันทึกไว้ที่ไหน ในที่นี้ให้เราเลือกบันทึกเก็บไว้ใน Gmail ส่วนตัว
ของเรา ท าอย่างนี้ทุกหมายเลข เบอร์โทรศัพท์ก็จะถูกน าไปเก็บไว้ในบัญชี Gmail 
ของเราทันทีโดยอัตโนมัติ  
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ตั้งค่าอีเมล์ในโทรศพัท์ให้ส ารองเบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติ 

หากสมาร์ทโฟนเครื่องใดไม่แน่ใจว่า ได้ตั้งค่าให้ส ารองเบอร์โทรศัพท์ไปเก็บ
ไว้ใน Gmail แล้วหรือยัง ให้ตรวจสอบดังน้ี 

เข้าเมนูการตั้งค่า แล้วหาเมนูว่า บัญชี(Account) หรือซิงก์ข้อมูล แล้วแต่
ขึ้นอยู่กับรุ่น และยี่ห้อของโทรศัพท์ จากนั้นให้เข้าที่เมนูดังกล่าว มาที่หน้าจอให้
เลือกประเภทบัญชีดังรูป ให้เลือกประเภทบัญชี Google เพราะ Gmail เป็น
บริการของ Google นั่นเอง 
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จากนั้นให้เลือกบัญชี Gmail ของเรา แล้วเลอืกที่อีเมล์ที่ต้องการ  
หากมีหลายบัญชีแต่ถ้ามีเพียงบญัชีเดียวจะปรากฎอีเมล์เพียงบัญชีเดียวในหน้าจอนี้ 

 

ในหน้าจอนี้จะเป็นการตั้งค่าการเชื่องโยงขอ้มลูของโทรศพัท์เข้ากับบัญชี Gmail  
หากเราพบว่า เมนูการเชื่อมโยง รายชื่อบุคคล (หมายเลขเบอรโ์ทรศัพท)์ หรือ Sync Contract เป็นปุ่มสีเทา หรอืขึ้นวา่  

ไม่ได้เช่ือมโยง ให้เราทัชสกรีนเพือ่เปิดให้เช่ือมโยงข้อมลู เพยีงเทา่นี้เวลาที่เราบันทึกเบอร์โทรศพัท์ลงไปในเครื่อง  
แล้วเลอืกให้ไปเก็บไว้ใน Gmail ของเราก็จะถูกส ารองเก็บไว้ในเมล์นั้นทันท ี  
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เช็กอีเมล์แบบง่ายๆ ไม่พลาดทุกการติดต่อผ่านสมาร์ทโฟน 

สมาร์ทโฟนก็เปรียบเสมือนกับคอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กที่เราสมารถใช้
งานได้เกือบครบทุกอย่าง รวมไปถึงสามารถเช็กอีเมล์ เขียน ส่ง ตอบกลับ ผ่านทางนี้ได้
ตลอดเวลา เพียงแค่เราติดต้ังแอพพลิเคชัน Gmail ลงในเครื่อง ซึ่งหากเป็นแอดดรอยด์
จะมีมาให้อยู่แล้ว โดยสัญลักษณ์แอพพลิเคชันจะเป็นรูปซองจดหมายสีขาวคาดสีแดง 
ดังรูป 
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เปิดใช้งาน Gmail ขึ้นมาแล้วจะมีหน้าจอดังรูป ซึ่งมีการใช้งานอยู่ 3 
ส่วนด้วยกัน 

ส่วนที่ 1 จะมีรายการจดหมายในกล่องจดหมายที่ เราสามารถทัชสกรีน
เปิดอ่าน และตอบอีเมล์กลับได้ 

ส่วนที่ 2 เราสามารถเขียนจดหมายฉบับใหม่ได้ โดยทัชสกรีนไปที่รูป 
ดินสอสีแดงมุมขวาล่างของหน้าจด ดังรูป 

ส่วนที่ 3 การตั้งค่าการใช้งานอื่นๆ สลับบัญชีอีเมล์ในกรณีที่เรามีหลาย
บัญชี หรือไปเปิดที่เก็บอีเมล์อืนที่เราสร้างเอาไว้ 
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ต้องการที่จะลบอีเมล์ หรือจดหมาย เราก็สามารถท าได้ผ่านสมาร์ท
โฟน โดยที่เราทัชสกรีนจดหมายที่ต้องการที่จะลบค้างเอาไว้ จนหน้า
จดหมายเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ดังรูป แล้วด้านบนจะมีปุ่มรูปถัง
ขยะ ดังรูป ให้กดที่ปุ่มนั้นจดหมายก็จะถูกน าไปเก็บไว้ในถังขยะ หาก
ต้องการลบจดหมายมากกว่า 1 ฉบับ หลังจากเลือดจดหมายฉบับแรก
แล้ว ก็ไปเลือกจดหมายฉบับอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยค่อยกดลบทีเดียว 
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ส ารองรูปภาพ และข้อมูลขึ้นสู่ Google Drive จากสมาร์ทโฟน 

หลายคนประสบปัญหาหน่วยความจ าภายในสมาร์ทโฟนไม่พอในการเก็บข้อมูล 
เราสามารถที่จะน ารูปภาพต่างๆ หรือข้อมูลส าคัญๆ ที่จัดเก็บไว้ในสมาร์ทโฟน น าไปเก็บ
ไว้ในบริการของ Google ผ่านแอพพลิเคชัน Google Drive ซึ่งเรามี Gmail อยู่แล้ว
สามารถที่จะเชื่อมต่อกับบริการนี้ได้ทันที เพียงแค่เปิดแอพพลิเคชัน Drive ในเครื่อง
ขึ้นมา ซึ่ง Gmail จะมีพื้นที่การเก็บข้อมูลให้ 15 GB สามารถเปิดใช้งานจากคอมพิวเตอร์ 
หรือสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นกัน 
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เมื่อเปิด Google Drive ขึ้นมาแล้ว เราสามารถจะเห็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ใน 
Drive ของเราผ่านทางสมาร์ทโฟน หากเราต้องการเปิดดูข้อมูลในโฟลเดอร์ ก็แค่
ทัชสกรีนที่โฟลเดอร์ หรือไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการจากหน้าจอนี้ได้ทันที 

หากต้องการที่จะส ารอง หรือน าข้อมูลจากสมาร์ทโฟนไปเก็บไว้ใน Drive ก็เพียง
แค่กดปุ่ม เครืองหมาย + ทางมุมขวาล่าง ดังรูป จะมีเมนูค าว่า Upload หรืออัพโหลด 
จากนั้นก็ไปเลือกว่า จะน าข้อมูลจากส่วนไหนของสมาร์ทโฟนมาเก็บ  

 

หมายเหตุ - การอัพโหลดนี้หากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Wifi จะเป็นการอัพโหลดโดย
อัตโนมัติทันที แต่หากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยสัญญาณ 4G หรืออินเทอร์เน็ตจากซิม
การ์ดนั้นจะต้องไปท าการอัพโหลดอีกครั้ง เพราะว่า หากข้อมูลมีขนาดใหญ่ถ้าใช้
อินเทอร์เน็ตจากมือถือนั้นจะสิ้นเปลือง   
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 เครื่องมือประกอบการสอน Screen Mirroring 
  

การน าภาพหน้าจอโทรศัพท์ของ
ตนเองแสดงผลบนคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู้  หรือขยายภาพให้
มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั้น จะเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ และประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ตามโครงการ
สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ 
วิทยากรทุกท่านควรติดตั้ง และตั้งค่าเครื่องมือ
ประกอบการสอน Screen Mirroring  
  
 
Screen Mirroring คอื คุณสมบัติการแชร์
ภาพจากจอโทรศัพท์มือถือขึ้นไปแสดงบนจอ

ทีวีหรือคอมพิวเตอร์แบบ Live สดๆ พรอ้มสามารถควบคมุโทรศพัทไ์ด้ผ่านอุปกรณท์ี่เชื่อมตอ่ ด้วยสามารถเชือ่มต่อได้ผ่านการเชื่อมต่อผ่าน 
WiFi หรือ USB  
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 Mobizen Mirroring เครื่องมือส าหรับการแชร์ภาพจากจอโทรศัพท์มือถือขึ้นไปแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ โดยรองรับแพลตฟอร์ม 
Android ซึ่งมีคุณสมบัติในรูปแบบ Basic ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถเชื่อมโยงโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายภายในของหน่วยงาน
เช่น (USB, Wifi Connection) พร้อมสามารถควบคุมโทรศัพท์ได้ด้วยคีย์บอร์ดและเมาท์ของคอมพิวเตอร์ เสมือนใช้งานบนโทรศัพท์ 
สามารถจับภาพหน้าจอ ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ได้ อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนสีหน้ากากโทรศัพท์ได้ ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดสามารถใช้
ประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ หากไม่เพียงพอสามารถศึกษาเพิ่มเติมและซื้อใช้งานคุณสมบัติที่ต้องการได้ที่เว็บไซต์ Mobizen.com 
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กรณีตัวอย่าง หากวิทยากรจะต้องสอนวิธีการติดต้ังโปรแกรม จะต้องแสดงให้เห็นเป็นขั้นตอน เช่น เปิดโทรศพัท์ -> กดปุ่มเมนู ->  

เลือกแอพลเิคชั่น Play Store -> กดที่ช่องค้นหา -> ใส่ช่ือแอพลิเคชัน่ -> กดติดตั้ง -> เปิดแอพลิเคชั่น เป็นต้น  
ดังน้ันวิทยากรสามารถแสดงให้เห็นภาพหน้าจอบนโทรศัพท์ผ่านคอมพิวเตอรไ์ด้ โดยสามารถแสดงภาพออกไปทีโ่ปรเจกเตอร์หรือโทรทศัน์

ที่มีขนาดใหญ่ เพือ่รองรบัการสอนได้ ซึ่งลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมให้วิทยากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  
และสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอการสอนในโทรศัพท์ได ้  
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โดยหากต้องการใช้งาน Screen Mirroring วิทยากรจะต้องเตรียมอุปกรณด์ังต่อไปนี้ 
 

    
โน๊ตบุก๊หรือคอมพิวเตอร ์

ส าหรับการแสดงผลและการ
ควบคุม 

แท๊ปเล็ตหรอืสมาร์โฟน 
ส าหรับการสอนและปฏบิัติให้ดู

เป็นตัวอย่าง 

สาย USB เชื่อมต่อ 
ส าหรับการเชื่อมต่อในลกัษณะ

แบบมีสาย 

Wifi ส าหรับเชื่อมต่อ 
ส าหรับการเชื่อมต่อในลกัษณะ

ไร้สาย 
 

  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

        163 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
วิธีการใช้งาน 3 ขั้นตอน 
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164 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Mobizen Mirroring บนโทรศัพท์มือถือ (รองรับเฉพาะ Android) 

    
เปิด Play Store บนอุปกรณ์แล้วค้นหาค าว่า “Mobizen Mirroring” แล้วกด “ติดตั้ง”   



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

        165 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

   
เปิดแอพลิเคชั่น Mobizen และกด Start พร้อมเลือกอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียน หรือสามารถใช้บัญชีของ Google, Facebook ได ้

Email ให้เลือกสมัคร 
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166 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

   
จากนั้นก าหนดรหัสผ่าน มากว่า 6 หลัก และกด Next เมื่อสมคัรเรียบรอ้ยจะมีการสอนการใช้งาน 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

        167 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
หากต้องการเชื่อมต่อโดยใช้สาย USB จะต้องเปิดใช้งาน “USB debugging” หรือใช้ Wireless ให้เลื่อนถัดไปและกด Start Mobizen 
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168 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 

 

หน้าจอพร้อมที่จะ Mirroring Screen  

ถ้าใช้งาน Wireless อุปกรณ์ Notebook และ โทรศัพท์ 

จะต้องเชื่อมต่อ Wireless SSID เดียวกัน 
(*โดยระบบนั้นจะต้องไม่มีการปิดกั้นการ Mirroring) 

 

เมื่อติดต้ังโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม 
2-Step Verification 

เพื่อยืนยันและจับคู ่  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

        169 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดและติดตั้ง Mobizen บนเครื่องคอมพิวเตอร ์(ท าบนคอมพิวเตอร์) 

 
เข้าเว็บไซต์ “mobizen.com” จากนั้นเลือก “Mobizen Mirroring PC Version” 
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170 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
เมื่อกดคอมพิวเตอร์จะท าการดาวน์โหลดโปรแกรมส าหรับติดต้ัง 

 
เมื่อดาวนโ์หลดเสร็จสิ้น ให้กดติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอน 

 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

        171 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 
 
 
 

เปิดโปรแกรม “Mobizen” บนคอมพิวเตอร์ จะพบกับ
หน้าจอแนะน าขั้นตอน ให้ศึกษาและกด “Next” จากนั้น

เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อ USB หรอื Wireless  
 

Email และ Password จะได้มาจากการลงทะเบียนผ่าน
โทรศัพท์ โดยจะกรอกหลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยสามารถใช้บัญชีของ Google หรือ Facebook 

เป็นบัญชีในการใช้งานได้ 
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172 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

ขั้นตอนที่ 3 สมัครสมาชิกและเชื่อมต่อกับ Android ของคุณ 

 
  



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

        173 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

พร้อมใช้งานบนโทรศัพท์และคอมพิวเตอร ์
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174 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

หน่วยงานสนับสนุน 

 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงศกึษาธิการ 
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 



 คู่มือพัฒนาความส าเร็จกับเน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เนต็ประชารัฐ รอบที่ 2 

        175 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

หลักสูตรส าหร ั บการขยายผลสู่ประชาชน 
ล าดับ รายละเอียดการเรียนรู้ ระยะเวลา (นาที) 

1 ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมการเรียนรู ้
การเชื่อมตอ่เน็ตประชารัฐ (Connected Netpracharat) 
อินเทอร์เนต็เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Smart Sign On) 

60 

2 พื้นฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ต (E-mail, Search, Video) 60 
3 การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 

-   จริยธรรม มารยาท วิธีปฏิบัติและกฎหมายในการใช้อินเทอรเ์น็ต 
-   การรู้เท่าทันสือ่และสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 

60 

4 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต (เลอืกถ่ายทอดตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย) 180 

 - การค้าออนไลน์ในระดับชุมชน (Village E-Commerce)  

 - ภูมิปัญญา 4.0 กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 - สุขภาพ 4.0 กับ Application ส่งเสริมสุขภาพที่ดี  

 - เกษตรกร 4.0 กับ Application ส่งเสริมการผลิต  

 - ภาครัฐ 4.0 กับการบริการประชาชน  

รวมระยะเวลา   6 ชั่วโมง (360 นาที) 
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176 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สดช.)   

 
 



คู่มือแนะน ำกำรใช้งำน

เช่ือมติดชีวิตดิจิทัล

โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ







ค ำน ำ
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานหลักในการ
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ได้ด าเนิน
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
(Free Wi-Fi) โดย การพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธกิารเข้าใช้งาน (Smart Sign 
On) เพ่ือเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) 
ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ
เพียงคร้ังเดียวสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ได้ทั้งโครงการภายใต้
นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงการ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ (อินเทอร์เน็ตประชารัฐ), 
โครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสูชุ่มชน (กศน.), โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงสาธารณะ SMART CITY จังหวัดภูเก็ต และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
(Internet Service Provider : ISP) ที่ เข้าร่วมโครงการ เช่น บริษัท กสท
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
เป็นต้น โดยมีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในที่สาธารณะ กระจายอยู่ตาม
สถานที่ชุมชน เช่น สถานศึกษา สถานบริการภาครัฐ สถานีขนส่ง รถไฟ รถ

  ่   ี่ ่ ี่  ประจาทาง ทาอากาศยาน และ สถานททองเทยวต่างๆ ่ัทวประเทศ

โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

ซ่ึงผู้ใช้บริการลงทะเบียน



สำรบัญ

การใช้งานระบบตรวจสอบสิทธ ิ(Smart Sign On) ผ่าน Web Portal

ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

ข้ันตอนการเข้าใช้บริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

ข้ันตอนการขอรหัสผ่าน/เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

ข้ันตอนการดาวนโ์หลด Mobile Application

ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

ข้ันตอนการเข้าใช้บริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ
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ความเป็นมาของโครงการ

การใช้งานระบบตรวจสอบสิทธ ิ(Smart Sign On) ผ่าน Mobile Application

แนะน าเมนกูารใช้งานระบบตรวจสอบสิทธบิน Mobile Application

ค าถามที่พบบ่อย

ข้อควรรู้การใช้งานอินเทอร์เนต็อย่างปลอดภัย

พรบ. คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
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ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการน าไอซีที มาใช้เป็นเคร่ืองมือ
สนับสนุน (Enabling technology) ในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด แต่ในปัจจุบัน 
รัฐบาลได้ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึง
เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ที่จะปรับปรุงทิศทางการด าเนินงาน
ของประเทศด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลน ามาสู่การจัดท า 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ
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ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)

หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างเต็ม
ศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ ทรัพยากรอื่นใด 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน

ปฎิรูปประเทศไทยสู่

ดิจิทัลไทยแลนด์

โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

หลักกำรน ำทำง

ความสอดคล้องกับทศิทางการพัฒนา
ประเทศที่สอดคล้อง และสนับสนุน
ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวม

๑

๒
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลวัตของ
เทคโนโลยีดิจิทลัให้สามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีได้อย่างก้าวกระโดด

๓
การเข้าถึงของคนทกุกลุ่ม (ผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลและยากจน 
ผู้สูงอายุและผูด้้อยโอกาส) โดยมุ่งเน้นการมสี่วนร่วมและการเข้าถึง
เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร สื่อการเรียนรู้ และบริการดิจิทัลของรัฐในทกุ
บริการ

๔
การวางแผนจากข้อมูลความพร้อม
ของประเทศ ที่น าไปสู่การพัฒนาที่

เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ

๕
การรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนฯ การขับเคลื่อนแผน
พัฒนาดิจิทลัฯไปสูก่ารปฏิบัติ ต้องเป็นไปตามแนวทาง “ประชารัฐ”
ซ่ึงเน้นการร่วมมอื ร่วมใจ และรวมพลังของทกุภาคส่วน
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

9



ยุทธศำสตร์

๑.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุม
ท่ัวประเทศ 

๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๓. สร้างสังคมคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยี

๔. ปรับเปลี่ยนภาครัฐ
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

๕. พัฒนาก าลังคน
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล

๖. สร้างความเช่ือม่ันใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

กฎระเบียบทันสมัย
เช่ือม่ันในการลงทุน

มีความม่ันคงปลอดภัย

สร้างคน สร้างงาน
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน

โปร่งใส อ านวยความสะดวก
รวดเร็ว เช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียว

สร้างการมีส่วนร่วม
การใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถึง

และเท่าเทียม

ขับเคล่ือน New S-Curve
เพ่ิมศักยภาพ สร้างธุรกิจ

เพ่ิมมูลค่า

เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้

โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ
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ด้วยนโยบายคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซ่ึงได้ แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  12
กันยายน 2557 ที่ผ่านมานั้น ได้แถลงนโยบายด้านการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ข้อ 6.18 ต้องการให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เร่ิมขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซ่ึงจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้
ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งนี้ เศรษฐกิจดิจิทัล หมายถึง การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกหลักที่ปฏิรูปกระบวนการผลิต การ
ด าเนินธุรกิจ การค้า การบริการ รวมทั้งการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนจน
กลายเป็นระบบดิจิทัลท าให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคม การจ้างงานที่ดีข้ึน การด าเนินกิจกรรมทางสังคม ของปัจเจกชน องค์กร และ
ชุมชน การให้บริการของภาครัฐ ตลอดจน การเรียนรู้ เข้าถึง และการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหนว่ยงานหลักซ่ึงท าหน้าที่ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จึงได้ด าเนนิโครงการบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพ่ือประโยชนส์าธารณะ (Free Wi-Fi) ซ่ึงเป็นโครงการที่สง่เสริมให้ประชาชนไม่จ ากัดอายุ
การศึกษา สถานะทางการเงนิ และสังคม รวมถึงนักทอ่งเที่ยวต่างชาติ สามารถเข้าถงึขอ้มูล
และบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชนผ์า่นการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยไมค่ิดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ โครงการ Free Wi-Fi ได้มีการด าเนนิการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ช่ือเดิม) ในขณะนัน้ ได้รับความร่วมมอืจากผูใ้ห้บริการ
(Internet Service Provider: ISP) ต่างๆ เช่น บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) เป็นตน้ ในการติดต้ังจุดให้บริการอนิเทอร์เน็ตไร้
สายฟรีในที่สาธารณะ กระจายอยู่ตามสถานที่ชุมชน เช่น สถานศึกษา สถานบริการภาครัฐ
สถานีขนส่ง รถไฟ รถประจ าทาง ท่าอากาศยาน และ สถานที่ทอ่งเที่ยวซ่ึงจากการให้บริการ
ที่ผ่านมา มีประชาชนได้รับประโยชนจ์ากบริการ (Free Wi-Fi) เป็นจ านวนมากแต่ก็พบปัญหา
ด้านการบริการ เนื่องจาก มีการบริหารจัดการแยกกันตามแต่ละผู้ให้บริการ ท าให้ประชาชน
ต้องลงทะเบียนซ ้ าซ้อนหลายคร้ังเมื่อเข้าใช้บริการ Free Wi-Fi กับผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน 
เกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการ

ดังนั้น สดช. จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งาน (Smart 
Sign On) Free Wi-Fi ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงสามารถ
บันทึกรหัสการลงทะเบียนของผู้ใช้ และสามารถ login ใช้บริการ Free Wi-Fi ได้กับทุกผู้ให้
บริการซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ Free Wi-Fi พร้อมทั้งการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการส่วนกลาง ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ Web Portal ส่วนกลาง ระบบบริหาร
จัดการอุปกรณ์เครือข่ายส าหรับตรวจสอบสถานะอุปกรณ์เครือข่ายและระบบการจัดเก็บประวัติ
การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Log)

ทั้งนี้ Free Wi-Fi เป็นบริการที่เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการ
ดิจิทัลที่มีประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ซ่ึงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน
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กำรใช้บริกำรระบบตรวจสอบสิทธิ 
(Smart Sign On ) ผ่ำน Web Portal

โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ
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เมื่อผู้ใช้บริการเช่ือมต่อสัญญาณ Wi-Fi ของผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการจะ
ปรากฎหน้า Web Portal โดยอัตโนมัติ

เมื่อกดที่สญัลกัษณ์         ที่อยู่มุมบนทางด้านขวาบน Web Portal จะปรากฎเมนูต่างๆ

แนะน ำเมนูกำรใช้งำนระบบตรวจสอบสิทธิ
(Smart Sign On) บน Web Portal

โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

โดยแต่ละเมนูจะแสดงรายละเอยีดดังนี ้

1 เมนู เข้ำสู่ระบบ
จะแสดงหน้าจอส าหรับการเข้าสูร่ะบบเพ่ือใช้
บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ

2 เมนู ลงทะเบียน
จะแสดงเงื่อนไขการให้บริการ (Terms and conditions) ให้ทราบก่อนลงทะเบียน
เพ่ือใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

เมนู วิธีกำรใช้งำน
จะแสดงข้ันตอนและวิธกีารใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะอย่าง
ย่อไว้บน Web Portal ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้วิธีใช้งานในเบ้ืองต้นได้

3
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

5 เมนู พ้ืนที่ให้บริกำร
จะแสดงพ้ืนที่ให้บริการในรูปแบบแผนที่ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีจุด
ให้บริการอินเทอร์เน็ต @TH Wi-Fi ที่เข้าร่วมโครงการ

4 เมนู กำรแก้ปัญหำเบื้องต้น
จะแสดงค าแนะน าในการแก้ปัญหาเบ้ืองต้น เพ่ือแนะน าให้ผู้ใช้บริการท าการ
แก้ปัญหาเบ้ืองต้น เมื่อพบความผิดพลาดในการใช้งาน
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โครงการเพิ่มประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพื่อประโยชนส์าธารณะ

6

7 เมนู ค ำถำมที่พบบ่อย
จะแสดงค าถามและค าตอบเก่ียวกับการใช้งานระบบ Smart Sign On ที่

ผู้ใช้บริการมักสอบถามเข้ามาบ่อยๆ

19

เมนู เกี่ยวกับโครงกำร
จะแสดงข้อมูลโครงการโดยย่อ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการทราบความเป็นมาของ

โครงการ



โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

1. ขัน้ตอนกำรลงทะเบียนเพ่ือใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำย
เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ

1

ระบบท าการเปิดหน้า Web Portal ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เพ่ือให้ผู้ใช้งานลงทะเบียน
หากไม่พบ SSID สามารถลงทะเบียนผ่านทาง www.th-wifi.net

2

ค้นหาสญัญาณ SSID ที่ข้ึนต้นด้วย
@TH Wi-Fi by …………. ตามด้วย
ช่ือผูใ้ห้บริการที่เข้าร่วมโครงการ เช่น
@TH Wi-Fi by MDES

3 เลือกปุ่ม ลงทะเบียน เพ่ือท าการลงทะเบียน

ผู้ใช้บริการสามารถท าการลงทะเบียนเพ่ือรับข้อมูล
ช่ือผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ส าหรับการเข้าใช้บริการได้ผ่าน
เครือข่าย Wi-Fi ของผู้ให้บริการที่ เข้าร่วมโครงการ หรือ
จากเครือข่ายอื่น ไๆด้
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

3.1 การลงทะเบียนเพ่ือรับ ช่ือผู้ใช้งำน และ รหัสผ่ำน ส าหรับการเข้าใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับเงื่อนไข
ในการให้บริการ (terms & conditions) และ กด ลงทะเบียน (สามารถ
ตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการผ่านช่องทาง www.th-wifi.net)
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

4 กรอกข้อมูลตามที่ปรากฎเพ่ือลงทะเบียน โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกสร้าง 
รหัสผ่ำน ได้ 2 รูปแบบ

4.1 ให้ระบบสร้างรหัสผ่านให้ โดยเลือก
เคร่ืองหมายถูกหน้าข้อความ ต้องกำร
ขอช่ือผู้ใช้และรหัสผ่ำนแบบอัตโนมัติ

4.2 ผู้ใช้บริการสามารถสร้างรหัสผ่านเอง 
โดยปล่อยกล่องหน้าข้อความ ต้องกำร
ขอช่ือผู้ใช้และรหัสผ่ำนแบบอัตโนมัติ
ว่างไว้

*หมายเหตุ: ช่องข้อมูลที่มีเคร่ืองหมาย * คือ 
ข้อมูลของผู้ใช้บริการจ าเป็นต้องระบุเพ่ือ
ลงทะเบียน
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

หากระบบแจ้งเตือนว่า เกิดข้อผิดพลำด ในการลงทะเบียน ควรตรวจสอบ
และแก้ไขดังนี้

ระบบแจ้งเตือนว่า กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

ระบบแจ้งเตือนว่า ข้อมูลได้ลงทะเบียนแล้ว

โปรดตรวจสอบข้อมูลใน
กำรลงทะเบียนใหถ้กูต้อง
และท ำกำรลงทะเบียนใหม่
อีกครัง้

โปรดตรวจสอบข้อมูลในกำร
ลงทะเบียน หรือติดต่อ 
Call Center เพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลว่ำมีกำรลงทะเบียนไป
แล้วหรือไม่
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

5 เมื่อลงทะเบียนส าเร็จระบบจะแจ้ง ช่ือผู้ใช้งำน และ รหัสผ่ำน ผ่านทางช่องทาง 
Web Portal, E-mail และ SMS ดังต่อไปนี้

5.1 ผ่านทาง Web Portal

5.3 ผ่านทาง SMS

5.2 ผ่านทาง E-mail

หากระบบไม่แจ้งข้อมูล ช่ือผู้ใช้งำน และ รหัสผ่ำน ผ่านทาง SMS และ E-mail 
สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ตามข้ันตอนดังนี้

ติดต่อ Call Center แจ้งข้อมูลต่อไปนีใ้ห้ Call Center ท าการตรวจสอบ ว่า
ผู้ใช้บริการกรอกเบอร์โทรศัพทม์อืถือ หรือ E-mail ถูกต้องหรือไม่ โดยแจ้งข้อมูล
ดังนี้

เวลาในการลงทะเบียน IP ที่ได้รับ Mac address

ค ำแนะน ำ ผู้ใช้บริการควรเก็บรูปหน้า ลงทะเบียนส ำเร็จ เอาไว้ เพ่ือใช้ในการแจ้งปัญหา
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

2. ขัน้ตอนกำรเข้ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยเพ่ือประโยชน์
สำธำรณะ

1

2

ค้นหาสัญญาณ SSID ที่ ข้ึนต้น
ด้วย @TH Wi-Fi by ………….
ตามด้วยช่ือผู้ให้บริการที่ เ ข้าร่วม
โครงการ เช่น @TH Wi-Fi by 
MDES

ระบบท าการเปิดหน้า Web Portal ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้าสู่
ระบบเพ่ือใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือประโยชน์สาธารณะ

3 เลือกปุ่ม เข้ำสู่ระบบ บนหน้า Web Portal

4 กรอก ช่ือผู้ใช้งำน และ รหัสผ่ำน ที่ได้รับจากการลงทะเบียน และกดปุ่ม 
เข้ำสู่ระบบ
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

5 เมื่อเข้าสูร่ะบบส าเร็จจะแสดงข้อมูลช่ือผู้ใช้งาน เวลาเข้าใช้งานวันหมดอายุ 
เป็นต้น และผู้ใช้งานสามารถใช้งานอนิเทอร์เน็ตได้ตามปกติ

*หมายเหตุ: ปริมาณการใช้งานอนิเทอร์เนต็ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของผูใ้ห้บริการแต่ละราย

หำกหน้ำ Web Portal ไม่ขึ้นมำอัตโนมัติ สำมำรถตรวจสอบ
และแก้ไขได้ตำมขัน้ตอนดังนี้

ตรวจสอบการเช่ือมต่อสัญญาณ Wi-Fi ว่ามีการเช่ือมต่อถูกต้องหรือไม่

เข้าเวป็ www.mdes.co.th หรือเว็ปไซตอ์ื่นๆ ที่เป็น http:// (ไมม่ี https://)
ระบบจะเปิดหน้า Web Portal ขึ้นมาให้โดยอตัโนมตัิ
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

3. ขัน้ตอนกำรขอรหัสผ่ำนใหม่/เปล่ียนรหัสผ่ำน
เมื่อผู้ใช้บริการต้องการขอรหัสผ่านใหม่/เปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบมี
บริการขอรหัสผ่านใหม่ / เปลี่ยนรหัสผ่าน ผ่านทางเครือข่าย Wi-Fi 
ของผู้ให้บริการที่ เข้าร่วมในโครงการ หรือจากเครือข่ายอื่นๆ ได้ โดย
สามารถส่ง รหัสผ่านให้ผู้ใช้บริการได้ทั้ง E-mail และ SMS 

3.1. ขัน้ตอนกำรขอรหัสผ่ำนใหม่

1

เลือกปุ่ม ลืม/เปลี่ยนรหัสผ่ำน2

เข้าใช้งาน SSID ที่เข้าร่วมโครงการ หรือเช่ือมต่อผา่นเครือข่ายอื่นๆ และเปิด
หน้า Web Portal ด้วย www.th-wifi.net

3 เลือกปุ่ม ลืมรหัสผ่ำน
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

เลือกช่องทางในการรับรหัสผ่านใหม่4

4.1 เลือกรับรหัสผ่านใหมท่าง E-mail

4.1.1 กรอก E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ และกดปุ่ม ส่งค ำร้อง

4.1.2 รหัสผ่านถูกส่งให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง E-mail สามารถตรวจสอบได้ที่ E-mail
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

4.2 เลือกรับรหัสผ่านใหมท่าง SMS

4.2.1 กรอกเลขบัตรประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไวใ้นระบบ และกดปุ่ม ส่งค ำร้อง

4.2.2 รหัสผ่านถูกส่งให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS สามารถตรวจสอบได้ที่ SMS
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

3.2. ขัน้ตอนกำรเปล่ียนรหัสผ่ำน

1

เลือกปุ่ม ลืม/เปลี่ยนรหัสผ่ำน2

เข้าใช้งาน SSID ที่เข้าร่วมโครงการ หรือเช่ือมต่อผ่านเครือขา่ยอื่นๆ และเปิดหน้า
Web Portal ด้วย www.th-wifi.net

เลือกปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่ำน3
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

กดปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่ำน

4 กรอกข้อมูลช่ือผูใ้ช้

กรอกรหัสผ่านเดิม

กรอกรหัสผ่านใหม่

ยืนยันรหัสผ่านใหมอ่กีคร้ัง
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

5

รหัสผ่านถูกส่งให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง E-mail และ SMS โดยสามารถ
ตรวจสอบได้ที่ E-mail และ SMS

6

ระบบแจ้งการเปลี่ยนรหัสผ่านส าเร็จ

6.1 รหัสผ่านใหม่ที่ได้รับทาง E-mail

รหัสผ่านใหม่ที่ได้รับทาง SMS

หากระบบแจ้งเตือน เกิดข้อผิดพลำด ในการขอรหัสผ่านใหม่/เปลี่ยน
รหัสผ่าน สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ตามข้ันตอนดังนี้

6.2

ตรวจสอบข้อมูลที่ ใ ช้ในการ
ลงทะเบียนว่าถูกต้องหรือไม่
ท าการขอรหัสผ่านใหม่/เปลี่ยน
รหัสผ่านใหม่อีกคร้ัง

1

2
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

กำรใช้บริกำรระบบตรวจสอบสิทธิ
(Smart Sign On) ผ่ำน Mobile Application
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กำรใช้บริกำรระบบตรวจสอบสิทธิ
(Smart Sign On) ผ่ำน Mobile Application

1. ขัน้ตอนกำรดำวน์โหลด Mobile Application  สำมำรถใช้
งำนได้ 2 ระบบ

เปิดแอปพลิเคชัน (Application) AppStore และค้นหาแอปพลิเคชัน 
ThailandWiFi เมื่อพบแอปพลิเคชัน ThailandWiFi ให้ดาวน์โหลด และรอจน
แอปพลเิคชันติดต้ังบนเคร่ืองเป็นที่เรียบร้อย

ระบบ iOS

ระบบ 
iOS

ระบบ Android

เปิดแอปพลิเคชัน (Application) Play Store และค้นหาแอปพลิเคชัน
่ ืThailand WiFi เมอพบแอปพลิเคชัน ThailandWiFi ให้ดาวน์โหลด และรอจน

แอปพลิเคชันติดต้ังบนเคร่ืองเป็นที่เรียบร้อย

โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

เมื่อผู้ใช้บริการเข้าสู่แอปพลเิคชัน (Application) ThailandWIFI เพ่ือใช้บริการ
อินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ ผู้ใช้บริการจะพบเมนอูยู่ทางด้านล่างของ
หน้าจอ

โดยแต่ละเมนูจะแสดงรายละเอยีดดังนี ้

1 เมนู เข้ำสู่ระบบ
แอปพลิเคชันจะแสดงหนา้จอส าหรับการ
ลงทะเบียน และ เข้าสู่ระบบเพ่ือใช้บริการ
อินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

2 เมนู ข้อมูลผู้ใช้
แอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูล
ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้

2. แนะน ำเมนูกำรใช้งำน Mobile Application
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

3 เมนู วิธีใช้งำน
แอปพลิเคชันจะแสดงวิธีการใช้
งานในเบ้ืองต้น

4 เมนู แก้ปัญหำ
แอปพลิ เ ค ชันจะแสดงวิ ธี ใ นการ
แก้ปัญหาเบ้ืองต้นไว้ เมื่อผู้ใช้บริการ
พบความผิดพลาดจากการใช้งาน

5 เมนู พ้ืนที่ให้บริกำร
แอปพลิเคชันจะแสดงพ้ืนที่ ให้บริการใน
รูปแบบแผนที่ ไว้  เ พ่ือใ ห้ผู้ ใ ช้บ ริการ
ตรวจสอบพ้ืนที่ ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
Thailand Wi-Fi
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

3. ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเพ่ือใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำย
เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ
ผู้ใช้บริการสามารถท าการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล ช่ือผู้ใช้งำน และ 

รหัสผ่ำน ส าหรับการเข้าใช้บริการได้ผ่านเครือข่าย Wi-Fi ของผู้ให้บริการที่

เข้าร่วมโครงการ หรือจากเครือข่ายอื่นๆ ได้  ทั้ง 2 ระบบปฏิบัติการ

1 ค้นหาสญัญาณ SSID ที่ข้ึนต้นด้วย @TH Wi-Fi by …………. ตามด้วยช่ือ
ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ เช่น @TH Wi-Fi by MDES

ระบบ iOS ระบบ Android
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

เมื่อเช่ือมต่อ SSID ระบบจะเปิดหน้า Web Portal ข้ีนมาโดยอตัโนมติั จากนั้น
ให้ด าเนินการต่อดังนี้

ผู้ใช้บริการที่ ใช้งานอุปกรณ์ Smart 
Phone หรือ Tablet บน ระบบ iOS 
เมื่อระบบแสดงหนา้ Web Portal ให้กด 
Cancel จากนั้นเลือก Use Without 
Internet

เมื่ อผู้ ใ ช้บริการใช้งานอุปกรณ์ 
Smart Phone หรือ Tablet บน
ระบบ Android เมื่อระบบแสดง
หน้า Web Portal ให้ออกจำก
หน้ำ Web Portal เพ่ือเข้าใช้งาน
แอปพลิเคชัน

เข้าแอปพลิเคชัน ThailandWIFI 3 เลือกปุ่ม ลงทะเบียน เพ่ือท าการลงทะเบียน

ระบบ iOS

1.1

1.1.1

2

1.1.2

ระบบ Android
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

3.1 การลงทะเบียนเพ่ือรับ ช่ือผู้ใช้งำน 
และ รหัสผ่ำน ส าหรับการเข้าใช้
บริการอิน เทอร์ เน็ตไ ร้สาย เ พ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ผู้ใช้บริการ
จะ ต้องยอม รับ เงื่ อนไขในการ
ให้บริการ และ กด ลงทะเบียน

4 กรอกข้อมูลเพ่ือลงทะเบียน โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกสร้าง รหัสผ่ำน
ได้ 2 แบบ

4.1 ให้ระบบสร้างรหัสผ่านให้ โดย
เลือกเคร่ืองหมายถูก
หน้าข้อความ ต้องกำรขอช่ือ
ผู้ใช้และรหัสผ่ำนแบบอัตโนมัติ

4.2 สร้างรหัสผ่านเอง โดยปล่อย
กล่องหน้าข้อความ ต้องกำรขอ
ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่ำนแบบ
อัตโนมัติ ว่างไว้
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

5 เมื่อลงทะเบียนส าเร็จระบบจะแจ้ง ช่ือผู้ใช้งำน และ รหัสผ่ำน ผ่านทาง 
Mobile Application, E-mail และ SMS ดังต่อไปนี้

5.1 ผ่านทาง Mobile Application

5.3 ผ่านทาง SMS

5.2 ผ่านทาง E-mail
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

หากระบบแจ้งเตือนว่า เกิดข้อผิดพลำด ในการลงทะเบียน ควรตรวจสอบ
และแก้ไขดังนี้

ระบบแจ้งเตือนว่า กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลในกำรลงทะเบียนให้ถูกต้องและท ำกำรลงทะเบียนใหม่
อีกครัง้

โปรดตรวจสอบข้อมูลในกำรลงทะเบียน หรือติดต่อ Call Center เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลว่ำมีกำรลงทะเบียนไปแล้วหรือไม่

หากระบบไม่แจ้งข้อมูล ช่ือผู้ใช้งำน และ รหัสผ่ำน ผ่านทาง SMS และ 
E-mail สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ตามข้ันตอนดังนี้

ติดต่อ Call Center แจ้งข้อมูลต่อไปนีใ้ห้ Call Center ท าการตรวจสอบว่า
ผู้ใช้บริการกรอกเบอร์โทรศัพทม์อืถือ หรือ E-mail ถูกต้องหรือไม่ โดยแจ้ง
ข้อมูลดังนี้

เวลาในการลงทะเบียน IP ที่ได้รับ Mac address

ค ำแนะน ำ ผู้ใช้บริการควรเก็บรูปหน้า ลงทะเบียนส ำเร็จ เอาไว้ เพ่ือใช้ในการ
แจ้งปัญหา

ระบบแจ้งเตือนว่า ข้อมูลได้ลงทะเบียนแล้ว
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

1 ค้นหาสญัญาณ SSID ที่ข้ึนต้นด้วย @TH Wi-Fi by …………. ตามด้วยช่ือผู้
ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ เช่น @TH Wi-Fi by MDES

ระบบ iOS ระบบ Android

4. ขัน้ตอนกำรเข้ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยเพ่ือประโยชน์
สำธำรณะ
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

เมื่อเช่ือมต่อ SSID ระบบจะเปิดหน้า Web Portal ข้ีนมาโดยอตัโนมติั จากนั้น
ให้ด าเนินการต่อดังนี้

ผู้ใช้บริการที่ ใช้งานอุปกรณ์ Smart 
Phone หรือ Tablet บน ระบบ iOS 
เมื่อระบบแสดงหนา้ Web Portal ให้กด 
Cancel จากนั้นเลือก Use Without 
Internet

เมื่ อผู้ ใ ช้บริการใช้งานอุปกรณ์ 
Smart Phone หรือ Tablet บน
ระบบ Android เมื่อระบบแสดง
หน้า Web Portal ให้ออกจำก
หน้ำ Web Portal เพ่ือเข้าใช้งาน
แอปพลิเคชัน

เข้าแอปพลิเคชัน ThailandWIFI 3 เลือกปุ่ม เข้ำสู่ระบบ เพ่ือเข้าสู่
หน้าจอการเข้าสูร่ะบบ

ระบบ iOS

ระบบ Android

1.1

1.1.1

2

1.1.2
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

4 กรอก ช่ือผู้ใช้งำน และ รหัสผ่ำน
ที่ได้รับจากการลงทะเบียน และกด
ปุ่ม เข้ำสู่ระบบ

5 เมื่อเข้าสูร่ะบบส าเร็จจะแสดงข้อมูล
ผู้ใช้งาน และเวลาการใช้งาน เป็นต้น 
และผู้ใช้งานสามารถใช้งาน
อินเทอร์เนต็ได้ตามปกติ

*หมายเหต:ุ ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย

หากระบบแจ้ง เข้ำสู่ระบบผิดพลำด สามารถตรวจสอบและแก้ไข
ได้ตามข้ันตอนดังนี้

ตรวจสอบการเช่ือมต่อสัญญาณ Wi-Fi ว่ามีการเช่ือมต่อถูกต้องหรือไม่
หากไม่ ให้ผู้ใช้งานเช่ือมต่อกับ Wi-Fi ของผู้ให้บริการที่เข้าร่วมในโครงการฯ 
เช่น @TH Wi-Fi by MDES

1
2
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะโครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

ค ำถำมที่พบบ่อย
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

ค ำถำมที่พบบ่อย

Q. เป้ำหมำยของโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพบริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยเพ่ือประโยชน์
สำธำรณะ

A. เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
(Thailand Wi-Fi) ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ โดยลง
ทะเบียนเพียงคร้ังเดียว สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายได้ทั้งผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (ISP) ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 

Q. ลงทะเบียนเข้ำใช้งำนระบบ Smart Sign On ได้อย่ำงไร
A. สามารถลงทะเบียนเพ่ือขอรับช่ือผูใ้ช้งาน (Username) พร้อมรหัสผ่าน (Password) 

ได้ที่ www.th-wifi.net

Q. มีวิธีกำรเข้ำใช้งำนระบบ Smart Sign On อย่ำงไร
A. การเข้าใช้งานระบบต้องจับสัญญาณ Wi-Fi ที่มีช่ือว่า @TH Wi-Fi by..... (ตามด้วย

ช่ือผู้ให้บริการ เช่น @TH Wi-Fi By MDES เป็นต้น) ระบบจะเปิดหน้า Web Portal 
เพ่ือให้กรอกช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username/Password) ที่ ได้จากการ
ลงทะเบียน เพ่ือ Login เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

Q. ลืมรหัสผ่ำนต้องท ำอย่ำงไร
A. สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่ www.th-wifi.net 

Q. ต้องกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนสำมำรถท ำได้หรือไม่
A. ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยเข้าไปที่ www.th-wifi.net 

Q. สำมำรถใช้งำนบญัชีผู้ใช้งำน (Account) เดียวกัน กับอุปกรณ์ อ่ืนๆ พร้อมกัน
ได้หรือไม่ 

A. ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน 1 บัญชีผู้ใช้งาน (Account) ต่อ 1 เคร่ือง และสามารถออก
จากระบบ เพ่ือเปลี่ยนมาใช้บริการอินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์ อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ 
แท็บแล็ต หรือโทรศัพท์ มือถือได้
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

Q. สำมำรถใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตได้เป็นระยะเวลำนำนเท่ำไร
A. ระยะเวลาในการใช้งานอนิเทอร์เน็ตข้ึนอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย ดังนี้

@TH Wi-Fi by MDES (โครงการเน็ตประชารัฐ / โครงการบริการอินเทอร์เนต็
สาธารณะสู่ชุมชน)
สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง

@TH Wi-Fi _Phuket by MDES (โครงการ Smart City จังหวัดภูเก็ต)
สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง

@TH Wi-Fi by CAT
สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง

@TH Wi-Fi by AIS
สามารถใช้งานได้ 30 นาทีตอ่วนั รวมกนัได้ไมเ่กนิ 15 ช่ัวโมงต่อเดือน และจะตัดรอบ
ใหม่ทุกวันที่ 1 ของเดือน

@TH Wi-Fi by TRUE
สามารถใช้งานได้ 30 นาทีตอ่วัน ใช้รวมกันได้ไม่เกิน 10 ช่ัวโมงต่อเดือน และจะตัด
รอบใหม่ทุกวันที่ 1 ของเดือน

Q. พ้ืนที่ใดมีกำรให้บริกำรบำ้ง
A. ให้บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ทั่วประเทศไทย โดยสามารถตรวจสอบพ้ืนที่ให้บริการได้บน

เว็บไซต์ www.th-wifi.net

Q. หำกพบปัญหำในกำรใช้งำนต้องท ำอย่ำงไร
A. สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่หมายเลข 02-106-5133 และ 02-104-1775 ได้ทุกวัน

ตลอด 24 ช่ัวโมง

*** ทัง้นี้ข้อมูลกำรให้บริกำรตำมด้ำนบนอำจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ
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โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

พรบ. คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) 2560

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
ซ่ึงเป็นการแก้ไขฉบับ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนกิส์แก่บุคคลอื่น ก่อให้เกิด
ความเดือนร้อน ร าคาญ แก่ผู้รับข้อมูล โดยไม่เปิดโอกาสให้ผูบ้อกเลิก 
ปฏิเสธ โทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท

ผู้ใดท าให้เสยีหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ผู้อื่น กระท าการเพ่ือให้การท างานคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ 
รบกวน เป็นเหตุให้เกิดอนัตรายแก่บุคคลอื่น โทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี 
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย 

โทษจ าคุก 5-20 ปี ปรับ 100,000 – 400,000 บาท 

1. ทุจริต หลอกลวง น าเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ ข้อมูลคอมพวิเตอร์เป็นเทจ็ 
2. น าเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ ข้อมูลเทจ็ เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
3. น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นความผดิความมั่นคง ความผิดเก่ียวกับ
ก่อการร้าย

4. น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อนัลามก ข้อมูลนั้นประชาชนอาจเข้าถึงได้
5. เผยแพร่ ส่งต่อ ตามข้อ 1-4 โทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 
100,000 บาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ

มำตรำ 11

มำตรำ 12

มำตรำ 14
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ผู้ให้บริการผู้ใด ยินยอม รู้เห็นเป็นใจให้กระท าผิด ตามมาตรา 14
โทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

• น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ตัดต่อ 
เติม ดัดแปลงภาพผู้อื่น ท าให้ผู้อื่นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียด
ชัง ได้รับความอับอาย

• ถ้าเป็นการกระท าต่อภาพของผู้ตาย ท าให้บิดา มารดา คู่สมรส 
บุตรของผู้ตายเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ได้รับความอับ
อาย โทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท

• ถ้าน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ติชมด้วยความเป็นธรรม 
ผู้กระท าไม่มีความผิด ความผิดตามมาตรา 16 เป็นความผิดอัน
ยอมความได้

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งต้ังมี 3 คน 
(1 คน เป็นพนักงานสอบสวนตาม ป.อาญา)

มำตรำ 15

มำตรำ 16

มำตรำ 17/1
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พนักงานเจ้าหนา้ที่ ยื่นร้องต่อศาล แสดงพยานหลักฐาน ให้ระงับการ
แพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพวิเตอร์ออกจากระบบคอมพวิเตอร์
1. ข้อมูลความผดิตาม พรบ. นี้
2. ข้อมูลที่อาจกระทบความมั่นคง
3. ข้อมูลความผดิอาญาเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย

• คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 คน (3 คน 
มาจากผู้แทนภาคเอกชน แต่งต้ังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
กลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ จะมอบหมายให้พนกังานเจ้าหนา้ที่ยื่นค า
ร้องต่อศาลให้มคี าสั่งระงับ ลบ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยออกจากระบบได้

ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ไม่น้อย
กว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนัน้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
พนักงานเจ้าหนา้ที่จะสั่งให้ผูใ้ห้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปีเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะรายได้

“ข้อมูลการจราจรทางคอมพวิเตอร์” หมายความวา่ ข้อมูลเก่ียวกับการ
ติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง 
เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของการบริการ หรืออื่นๆที่เก่ียวข้อง

กับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นัน้

มำตรำ 20

มำตรำ 26
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