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ใบความรู ้

เรื่องการใชอ้ินเทอรเ์น็ตใหป้ลอดภยั 

1 ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูส่วนตวั 

2 ไมส่่งหลกัฐานส่วนตวัของตนเองและคนในครอบครวัใหผู้อ่ื้น 

3 ไมค่วรโอนเงินใหใ้ครอย่างเด็ดขาด 

4 ไมอ่อกไปพบเพ่ือนท่ีรูจ้กัทางอินเทอรเ์น็ต 

5 ระมดัระวงัการซ้ือสินคา้ทางอินเทอรเ์น็ต 

6 สอนใหเ้ด็กบอกพ่อแมผู่ป้กครองหรือคุณคร ูถา้ถูกกลัน่แกลง้ทางอินเทอรเ์น็ต (Internet Bullying) 

7 ไมเ่ผลอบนัทึกยสูเซอรเ์นมและพาสเวิรด์ขณะใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอรส์าธารณะ 

8 การใชโ้ปรแกรม MSN อยา่งปลอดภยั 

9 ระวงัการใชก้ลอ้งเว็บแคม 

10 ไมค่วรบนัทึกภาพวิดีโอ หรือเสียงท่ีไมเหมาะสมบนคอมพิวเตอร ์หรือบนมือถือ 

11 จดัการกบั Junk Mail จงัค ์เมล ์หรือ อีเมลข์ยะ 

12 จดัการกบัแอดแวร ์สปายแวร ์

13 จดัการกบัไวรสัคอมพิวเตอร ์

14 ใช ้Adult Content Filter ในโปรแกรม P2P 

15 เซิรช์ขอ้มลูอย่างปลอดภยั ดว้ย Google 

16 กรองเว็บไมเ่หมาะสมดว้ย Content Advisor ในอินเทอรเ์น็ต เอ็กซพ์ลอเรอ 

17 POP-UP Blocker 

18 ปลาวาฬ บราวเซอร ์(Plawan Browser ) 

19 ปลาวาฬ ทลูบาร ์(Plawan Toolbar) 

 

1 ไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั ไมบ่อกช่ือนามสกุลจริง ท่ีอยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์โดยเฉพาะเบอรโ์ทรศพัทบ์า้น 

เพราะผูร้า้ยสามารถใชห้มายเลขโทรศพัทบ์า้นเพ่ือโทรสอบถามท่ีอยูข่องเจา้ของบา้นไดจ้ากบริการ 1133 

ซ่ึงเป็นบริการมาตรฐาน โจรผูร้า้ยและพวกจิตวิปริตอาจมาดกัท ารา้ยคุณได ้เวลาแช็ตก็ใหใ้ชช่ื้อเล่นหรือช่ือ

สมมุติแทน 

2 ไม่ส่งหลกัฐานส่วนตวัของตนเองและคนในครอบครวัใหผู้อ้ื่น เช่น ส าเนาบตัรประชาชน เอกสาร

ต่างๆ รวมถึงรหสับตัรต่างๆ เช่น เอทีเอ็ม บตัรเครดิต ฯลฯ ใหก้บัผูอ่ื้น แมแ้ต่เพ่ือน เพราะเพ่ือนเองก็อาจ

ถูกหลอกใหม้าถามจากเราอีกต่อหน่ึง 

3 ไม่ควรโอนเงินใหใ้ครอยา่งเด็ดขาด นอกจากจะเป็นญาติสนิทท่ีเช่ือใจไดจ้ริงๆ 

4 ไม่ออกไปพบเพ่ือนที่รูจ้กัทางอินเทอรเ์น็ต เวน้เสียแต่วา่ไดร้บัอนุญาตจากพ่อแมผู่ป้กครอง และควรมี

ผูใ้หญ่หรือเพ่ือนไปดว้ยหลายๆ คน เพ่ือป้องกนัการลกัพาตวั หรือการกระท ามิดีมิรา้ยต่างๆ 
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5 ระมดัระวงัการซ้ือสินคา้ทางอินเทอรเ์น็ต รวมถึงค าโฆษณาชวนเช่ืออ่ืนๆ เด็กตอ้งปรึกษาพ่อแม่

ผูป้กครอง โดยตอ้งใชว้ิจารณญาณ พิจารณาความน่าเช่ือถือของผูข้าย เช่นดปูระวติั ดกูารใหค้อมเมนท ์

Comment จากผูซ้ื้อรายก่อนๆ ท่ีเขา้มาเขียนไว ้พิจารณาวิธีการจ่ายเงิน ฯลฯ และตอ้งไมบ่อกรหสับตัร

เครดิต และเลขทา้ย3หลกัท่ีอยูด่า้นหลงับตัรใหแ้ก่ผูข้าย หรือใครๆ โดยเด็ดขาด เพราะเป็นรหสัส าหรบัการ

ซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านบตัรเครดิต คุณอาจถูกยกัยอกเงินจากบตัรเครดิตจนเต็มวงเงินท่ีคุณมี แลว้มารูต้วัอีก

ทีก็มีหน้ีบานมหาศาล นอกจากน้ีคุณผูป้กครองก็ไมค่วรวางกระเป๋าเงินท่ีใส่บตัรเครดิต บตัรเอทีเอ็ม ฯลฯ 

ใหเ้ด็กหยิบง่ายๆ เพราะค าโฆษณาล่อหลอกทางอินเทอรเ์น็ต อาจท าใหเ้ด็กอยากซ้ือสินคา้ท่ีไมเ่หมาะสม

บางอยา่ง แลว้อาจมาเปิดดูรหสับตัร เพ่ือไปซ้ือสินคา้ออนไลน์ได ้

6 สอนใหเ้ด็กบอกพ่อแม่ผูป้กครองหรือคุณครู ถา้ถูกกลัน่แกลง้ทางอินเทอรเ์น็ต (Internet Bullying)

เช่น ไดร้บัอีเมลห์ยาบคาย การขม่ขูจ่ากเพื่อน การส่งต่ออีเมลข์อ้ความใส่รา้ยป้ายสีรุนแรง หรือถูกน ารปูถ่าย

ไปตดัต่อเขา้กบัภาพโป๊แลว้ส่งไปใหเ้พ่ือนทุกคนด ูถูกแอบถ่ายขณะท าภารกิจส่วนตวั เป็นตน้ ใหเ้ด็กบอกพ่อ

แม ่ถา้เป็นการกลัน่แกลง้ในหมูเ่พ่ือน พ่อแมค่วรแจง้คุณครหูรือทางโรงเรียนและผูป้กครองของเด็กคู่กรณีให้

รบัทราบพฤติกรรมการกลัน่แกลง้ของเพ่ือนนักเรียน เพราะการกลัน่แกลง้ดว้ยความรูเ้ท่าไมถึ่ง การณแ์บบน้ี 

อาจท าใหเ้ด็กท่ีถูกแกลง้เสียสุขภาพจิต ไมอ่ยากไปโรงเรียน และมีปัญหาการเรียนได ้ซ่ึงพ่อแมเ่องก็ควรจะ

สงัเกตอาการลกูๆ ดว้ยวา่ซึมเศรา้ผิดปกติหรือเปล่า และควรพดูคุยกนัอยา่งเปิดเผย ส่วนการกลัน่แกลง้ 

แบล็คเมลใ์นกรณีรุนแรงควรแจง้ต ารวจเพ่ือเอาโทษกบัผูก้ระท าผิด 

7 ไม่เผลอบนัทึกยูสเซอรเ์นมและพาสเวิรด์ขณะใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรส์าธารณะ การใช้

คอมพิวเตอรท่ี์โรงเรียน ท่ีอินเทอรเ์น็ตคาเฟ่ ท่ีบา้นคนอ่ืนตอ้งระวงัเวลาใส่ช่ือยสูเซอรเ์นมและพาสเวิรด์ใน

การ ล็อคอิน เขา้ไปในเว็บไซท ์หรือเปิดใชโ้ปรแกรมต่างๆ เช่น เปิดเช็คอีเมล เปิดใชโ้ปรแกรมสนทนาMSN 

เปิดดขูอ้มลูทางการเงินส่วนตวัผ่านเว็บไซทธ์นาคารท่ีใหบ้ริการออนไลน์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การล็อคอินเขา้

ไปยงัเว็บไซท ์เพ่ือช าระค่าใชจ้่ายต่างๆ ผ่านทางอินเทอรเ์น็ต จะตอ้งไม่เผลอไป ต๊ิกถูกท่ีหนา้กล่องขอ้ความท่ี

มีความหมายประมาณวา่ “ใหบ้นัทึก ช่ือผูใ้ชแ้ละพาสเวิรด์ของคุณบนเคร่ืองคอมพิวเตอรน้ี์” อยา่งเด็ดขาด 

เพราะผูท่ี้มาใชเ้คร่ืองต่อจากคุณ สามารถล็อคอินเขา้ไป จากชื่อของคุณท่ีถูกบนัทึกไว ้แลว้สวมรอยเป็นคุณ 

หรือแมแ้ต่โอนเงินในบญัชีของคุณจ่ายค่าสินคา้และบริการต่างๆ ท่ีเขาตอ้งการ ผลก็คือคุณอาจหมดตวัและ

ลม้ละลายได ้

8 การใชโ้ปรแกรม MSN อยา่งปลอดภยั 

ถา้เจอเพ่ือนทางเน็ตท่ีพดูจาขม่ขู ่หยาบคาย ชวนคุยเร่ืองเซ็กซ ์พยายามชวนออกไปขา้งนอก ใหเ้ลิกคุย และ

ควรบอกพ่อแม่ดว้ย รวมทั้งสกดักั้น Block ช่ือของเพ่ือนคนน้ันๆ ไม่ใหเ้ขา้มาคุยกบัเรา/ลกูของเรา หรือไมใ่ห้

ส่งอีเมลม์าหาเราไดอี้ก นอกจากน้ีคุณยงัสามารถตั้งค่าการใชง้านโปรแกรมสนทนาใหเ้ป็นแบบ Private ได ้

เช่น ในโปรแกรมสนทนายอดนิยมอยา่ง MSN Messenger สามารถตั้งค่าใหเ้พ่ือนใหมท่ี่อยากจะเขา้มาคุย

กบัคุณ ตอ้งขออนุญาติก่อน เมื่อคุณตอบตกลง เขาจึงส่งขอ้ความมาคุยโตต้อบกบัคุณได ้ซ่ึงถา้ไมไ่ดต้ั้งค่า

เอาไว ้ใครๆ ก็สามารถส่งขอ้ความมาถึงคุณได ้ซ่ึงถา้ผูใ้ชเ้ป็นเด็ก อาจไดร้บัขอ้ความถามขนาดอวยัวะ 

ขอ้ความชวนไปมีเซ็กซพ์รอ้มบรรยายสรรพคุณต่างๆ ขอ้ความเสนอขายเซ็กซท์อย ฯลฯโผล่ข้ึนมาได ้ซ่ึงคงไม่
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ดีแน่ ดงัน้ันการตั้งค่า Privacy จึงเป็นการ สกรีนผูใ้ช ้และป้องกนัไมใ่หคุ้ณหรือเด็ก ไดร้บัขอ้ความลามก 

ขอ้ความเชิญชวนแปลกๆ จากผูใ้ชท่ี้เราไมรู่จ้กัและไมอ่ยากจะคุยดว้ย นอกจากน้ี ไมค่วรใส่ขอ้มลูส่วนตวั เช่น 

ช่ือนามสกุลจริง ท่ีอยู ่เบอรโ์ทรศพัทใ์นขอ้มลูส่วนตวัผูใ้ช ้ถา้เคยใส่ไว ้ใหล้บออกใหห้มด ถึงแมว้่าคุณจะใช้

โปรแกรมสนทนาอ่ืนๆ เช่น ICQ หรือแช็ตรมูตามเว็บไซทว์ยัรุ่นอ่ืนๆ ก็ขอใหย้ึดหลกัปฏิบติัเดียวกนัน้ี เพ่ือ

ความปลอดภยั  

9 ระวงัการใชก้ลอ้งเว็บแคม 

ขณะท่ีเราใชโ้ปรแกรมสนทนา เช่น MSN เราสามารถใชก้ลอ้งเว็บแคมเพ่ือใหคู้่สนทนาเห็นภาพวีดีโอสดของ

เราได ้ถา้เขาเองก็มีกลอ้งเว็บแคมเช่นกนั เราก็จะเห็นหนา้ของเขาดว้ย ยิ่งถา้มีไมโครโฟนเสียบต่อกบัคอม ก็

จะสามารถพดูคุยออนไลน์แบบเห็นภาพและเสียงไดเ้ลย ประหยดัและใชดี้กวา่โทรศพัทโ์ดยเฉพาะเวลาคุย

กบัคนท่ีอยูต่่างประเทศ แต่ผูใ้ชจ้ะตอ้งใชอิ้นเทอรเ์น็ตความเร็วสูงเท่าน้ัน จึงจะส่งผ่านภาพ และเสียงไดท้นั 

ท่ีน่าเป็นห่วงก็คือ การใชแ้ช็ตกบัเพ่ือนใหม ่ท่ีเพ่ิงรูจ้กักนัทางอินเทอรเ์น็ต เขาสามารถบนัทึกภาพของเรา

ขณะพดูคุยกบัเขา เพื่อเอาไปใชใ้นทางไมดี่ๆ ได ้เช่น เอาไปตดัต่อ แลว้ขาย นอกจากน้ี ถา้ผูใ้ชเ้ป็นเด็ก อาจ

ถูกมิจฉาชีพออนไลน์ พยายามขอใหเ้ด็กเปิดเว็บแคม เพื่อจะไดเ้ห็นภาพ/เสียง ของเด็กชดัๆ หลอกใหเ้ด็ก

เอากลอ้งเว็บแคม หนัไปยงัทิศต่างๆ ของบา้น เพ่ือเก็บขอ้มลูรายละเอียดบา้น เตรียมการลกัพาตวั หรือ 

โจรกรรมได ้ดงัน้ัน การติดตั้งอุปกรณเ์สริม อยา่งกลอ้ง และไมค์ น้ีผูป้กครองควรพิจารณาใหดี้ วา่สมควร

หรือไม ่เด็กโตพอท่ีจะระมดัระวงัป้องกนัตวั และไมห่ลงเช่ือพวกล่อลวงออนไลน์แลว้หรือยงันอกจากน้ีการ

ติดกลอ้งเว็บแคมท่ีต่อติดอยู่กบัเคร่ืองคอมตลอดเวลา เพราะระหวา่งท่ีคุณไมไ่ดอ้ยู่หนา้เคร่ืองคอมฯ แต่ต่อ

อินเทอรเ์น็ตท้ิงไว ้นักแคร็กมืออาชีพ พวกมิจฉาชีพไฮเทค สามารถล็อคเขา้มาในเคร่ืองของคุณ และสัง่เปิด

กลอ้งเว็บแคมของคุณ เพื่อแอบบนัทึกภาพบา้นของคุณ ประต ูหนา้ต่าง ทางเขา้ออก เพ่ือเตรียมการ

โจรกรรม หรือแอบถ่ายอิริยาบถของคุณตอนท่ีไมรู่ต้วั แลว้เอาไปขายเป็นวีซีดีประเภทแอบถ่ายทั้งหลาย 

เร่ืองแบบน้ี เกิดข้ึนจริงในต่างประเทศ อาจเกิดข้ึนแลว้ในประเทศไทย แต่คงยงัไมรู่ต้วักนั ดงันันใหถ้อด

กลอ้งเว็บแคมออกทุกครั้งท่ีไมใ่ชค้อมพิวเตอร ์และถา้ไมม่ีความจ าเป็น ก็ไมต่อ้งต่ออินเทอรเ์น็ตท้ิงเอาไวถึ้ง

จะใชบ้รอดแบรนด(์ไฮสปีด)อินเทอรเ์น็ตก็ตาม  

10 ไม่ควรบนัทึกภาพวิดีโอ หรือเสียงที่ไมเหมาะสมบนคอมพิวเตอร ์หรือบนมือถือ  

เพราะภาพ เสียง หรือวีดีโอน้ันๆ รัว่ไหลได ้เช่นจากการแคร็ก ขอ้มลู หรือถูกดาวน์โหลดผ่านโปรแกรม 

เพียร ์ท ูเพียร ์(P2P) และถึงแมว้า่คุณจะลบไฟลน้ั์นออกไปจากเคร่ืองแลว้ ส่วนใดส่วนหน่ึงของไฟลย์งั

ตกคา้งอยู ่แลว้อาจถูกกูก้ลบัขึ้ นมาได ้โดยช่างคอม ช่างมือถือ  

11 จดัการกบั Junk Mail จงัค ์เมล ์หรือ อีเมลข์ยะ 

      ปกติ การใชอี้เมลจ์ะมีกล่องจดหมายส่วนตวั หรือ Inbox กบั กล่องจดหมายขยะ Junk mail box หรือ 

Bulk Mail เพ่ือแยกแยะประเภทของอีเมล ์เราจึงตอ้งท าความเขา้ใจ และเรียนรูท่ี้จะคดักรองจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตวัเอง เพ่ือกนัไมใ่หม้าปะปนกบัจดหมายดีๆ ซ่ึงเราอาจเผลอไปเปิดอ่าน แลว้ถูกสปาย

แวร ์แอดแวรเ์กาะติดอยูบ่นเคร่ือง หรือแมแ้ต่ถูกไวรสัคอมพิวเตอรเ์ล่นงานเวลาท่ีคุณใชอี้เมล ์ถา้ใครท่ีเป็น



 

4 

เพ่ือนหรือคนรูจ้กั ใหคุ้ณ เซฟ (Save) หรือ บนัทึกอีเมลข์องเพ่ือนคุณเอาไวใ้นสมุดจดท่ีอยู(่Address Book) 

ซ่ึงจะมีอยูแ่ลว้ใน Inbox หรือกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกสส์่วนตวัของคุณ 

• เวลาท่ีคุณพบอีเมลท่ี์มาจากคนไมรู่จ้กั อีเมลท่ี์มีหวัขอ้ส่อไปในทางลามก หรือพยายามขายสินคา้ ให้

คุณไปคลิกเลือกท่ีหน้าอีเมลน้ั์น แลว้เลือก Block หรือสกดักั้น เขาก็จะส่งอีเมลม์าหาเราไมไ่ดอี้ก 

• แต่เน่ืองจากอีเมลข์ยะมีจ านวนมากมาจากหลายท่ีหลากหลายช่ือผูส้่งจนบางครั้งเว็บไซตท่ี์ใหบ้ริการ

อีเมล ของเราเองก็สกดักั้นไมไ่หว เราก็ตอ้งค่อยๆ เลือกทีละอนัแลว้ คลิกแจง้วา่อีเมลน้ี์เป็นอีเมลข์ยะ 

(Report as junk mail) ในครั้งต่อไป อีเมลน้ั์นก็จะตกไปอยูใ่น Junk Mail Box แทน 

11 จดัการกบั Junk Mail จงัค ์เมล ์หรือ อีเมลข์ยะ (ตอ่) 

• บางครั้งอีเมลจ์ากเพ่ือนใหม่ท่ีเป็นเพ่ือนของเราจริงๆ ส่งมาหาเราแต่เรายงัไมเ่คยบนัทึกช่ืออีเมลข์องเขา

ไวใ้นaddress book มาก่อน อีเมลข์องเพ่ือนคนน้ันก็จะตกไปอยูใ่นกล่องจดหมายขยะปะปนกบัขยะ

จริงๆ เราจึงตอ้งหมัน่เขา้ไปตรวจดกูล่องจดหมายขยะ เพ่ือเลือกอีกครั้งวา่มีจดหมายดีๆ หลงเขา้ไปอยู่

บา้งหรือไม ่ถา้มี ก็แค่บนัทึกช่ืออีเมลข์องเพ่ือนคนน้ันไวใ้นสมุดจดท่ีอยู ่เพ่ือท่ีคราวต่อไปเม่ือเพ่ือนส่ง

อีเมลม์าหาก็จะตรงเขา้กล่องจดหมายหลกัแทนท่ีจะเขา้กล่องจดหมายขย 

• ปกติถา้คุณเป็นคนท่ีใชอี้เมล ์ควรหมัน่เขา้ไปเช็คเมลเ์ร่ือยๆเพราะบางครั้งอีเมลข์ยะก็อาจจะท าใหพ้ื้นท่ี

รบัจดหมายของคุณเต็ม ท าใหพ้ลาดโอกาสรบัขา่วสารดีๆ หรือขอ้มลูส าคญัจากเพ่ือนๆ 

• คุณควรมีอีเมลไ์วใ้ชอ้ยา่งนอ้ย 3 อีเมลแ์อคเคา้ท์ อนัแรกอาจเป็นอีเมลง์าน เอาไวติ้ดต่อธุรกิจเท่าน้ัน 

ซ่ึงไมค่วรใหอี้เมลน้ี์กบัคนทัว่ไป อนัท่ีสองคืออีเมลไ์วใ้ชติ้ดต่อกบัเพ่ือนๆ และอนัท่ี 3 ใชเ้วลาไปกรอก

ขอ้มลูสมคัรสมาชิก ร่วมรายการชิงโชคต่างๆ เพ่ือกนัพวกสแปมเมล ์ไวรสัเมล ์แอดแวร ์สปายแวร ์ออก

จากอีเมลห์ลกัท่ีใชเ้ป็นประจ าใหม้ากท่ีสุด 

12 จดัการกบัแอดแวร ์สปายแวร ์ จดัการกบัสปายแวรแ์อดแวรท่ี์ลกัลอบเขา้มาสอดส่องพฤติกรรม

การใชเ้น็ตของคุณ ดว้ยการซ้ือโปรแกรมหรือไปดาวน์โหลดฟรีโปรแกรมมาดกัจบัและขจดัเจา้แอดแวร์ สปาย

แวรอ์อกไปจากเคร่ืองของคุณ ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีไดท่ี้  

www.lavasoftusa.com/software/adaware/ www.safernetworking.org  

แต่แค่มีโปรแกรมไวใ้นเคร่ืองยงัไมพ่อ คุณตอ้งหมัน่อพัเดทโปรแกรมออนไลน์และสแกนเคร่ืองของคุณบ่อยๆ

ดว้ย เพ่ือใหเ้คร่ืองของคุณปลอดสปาย ขอ้มลูของคุณก็ปลอดภยั 

* โปรแกรมลา้ง แอดแวร ์และ สปายแวร ์จะใชโ้ปรแกรมตวัเดียวกนั ซ่ึงบางครั้งเขาอาจตั้งช่ือโดยใชแ้ค่เพียง

วา่ โปรแกรมลา้ง แอดแวร ์แต่อนัท่ีจริง มนัลบท้ิงทั้ง แอดแวร ์และสปายแวรพ์รอ้มๆ กนั เพราะเจา้สองตวัน้ี 

มนัคลา้ยๆ กนั  

13 จดัการกบัไวรสัคอมพิวเตอร ์คอมพิวเตอรทุ์กเคร่ืองจ าเป็นตอ้งมีโปรแกรมสแกนดกัจบัและฆ่า

ไวรสั ซ่ึงอนัน้ีควรจะด าเนินการทนัทีเมื่อซ้ือเคร่ืองคอม เน่ืองจากไวรสัพฒันาเร็วมาก มีไวรสัพนัธุใ์หมเ่กิดข้ึน

ทุกวนั แมจ้ะติดตั้งโปรแกรมฆ่าไวรสัไวแ้ลว้ ถา้ไมท่ าการอพัเดทโปรแกรมทางอินเทอรเ์น็ต เวลาท่ีมีไวรสัตวั
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ใหม่ๆ  แอบเขา้มากบัอินเทอรเ์น็ต เคร่ืองคุณก็อาจจะโดนท าลายได ้โปรแกรมตรวจจบัไวรสัท่ีนิยมไดแ้ก่ 

Norton Antivirus นอรต์นัแอนไทไวรสั, McAfee VirusScan แมคอะฟ่ี ไวรสัสแกน, Kaspersky Anti-Virus 

Personal แคสเปอรส์กาย แอนไทไวรสั เพอเซินนอล, Trend PC-Cillin เทรนด ์พีซี ซิลลิน ฯลฯซ่ึงคุณ

สามารถไปซ้ือแผ่นโปรแกรม หรือ จะดาวน์โหลดฟรีโปรแกรม (AVG Virus Scan Free Edition) มาใชก็้ได ้

ท่ี http://free.grisoft.com/freeweb.php/doc/2/ นอกจากโปรแกรมเหล่าน้ีจะช่วยดกัจบัไวรสัแลว้ ยงัมี

โปรแกรมเสริมท่ีเรียกวา่ Firewall เช่น McAfree Personal Firewall Plus, Norton Personal Firewall หรือ 

หรือแมแ้ต่ในตวั WindowsXP Service Pack2 ขึ้ นไป ก็จะมีโปรแกรมไฟรว์อล มาใหด้ว้ยซ่ึง ไฟรว์อลน้ีท า

หนา้ท่ีเหมือนต ารวจจราจรออนไลน์ คอยหยุดตรวจและดกัจบัส่ิงแปลกปลอมท่ีจะเขา้มารุกรานเคร่ืองคุณซ่ึง

จะช่วยป้องกนัการถูกคนนอกเขา้มาแคร็กเอาขอ้มลูจากเคร่ืองของคุณได ้นอกจากน้ียงัช่วยสกดักั้นส่ิง

แปลกปลอมท่ีอาจจะออกจากเคร่ืองของคุณ เช่นกรณีคอมของคุณติดไวรสั เป็นตน้ โดยไฟรว์อลน้ี จะคอยตั้ง

ค าถามคุณเสมอเวลาคุณเปิดเว็บไหน หรือใชโ้ปรแกรมอะไร เพื่อรอฟังค าอนุญาติของคุณ แลว้จดบนัทึก

เอาไวว้า่ เว็บลกัษณะน้ี โปรแกรมประเภทน้ีคุณอนุญาติหรือไมอ่นุญาติใหใ้ช ้นอกจากจะช่วยกนัพวกไวรสั 

สแปม สปายแลว้ยงัเป็นการสกรีนและป้องกนัการเปิดเขา้ไปในเว็บไมเ่หมาะสมไดท้างหน่ึง ส าหรบั

โปรแกรมไฟรว์อลน้ี ยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูว่า่ จ าเป็นตอ้งใชจ้ริงหรือ สามารถช่วยกนัเด็กจากเว็บไมเ่หมาะ 

สมไดจ้ริงหรือ คุณจะใชห้รือไมค่งตอ้งตดัสินใจกนัเอาเอง แต่ส าหรบัโปรแกรมดกัจบัไวรสัคอมฯ เป็น

ส่ิงจ าเป็นส าหรบัคอมพิวเตอรทุ์กเคร่ืองแน่นอน 

14 ใช ้Adult Content Filter ในโปรแกรม P2P ส าหรบัผูช่ื้นชอบการดาวน์โหลดผ่านโปรแกรม

แชรข์อ้มลู P2P ใหร้ะวงัขอ้มลูส าคญั ไฟลภ์าพ วีดีโอส่วนตวั หรืออะไรท่ีไม่ตอ้งการจะเปิดเผยสู่สาธารณะชน 

ควรบนัทึกลงซีดี ดีวีดี หรือเทปไว ้อยา่เก็บไวบ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร ์เพราะคุณอาจถูกเจาะเอาขอ้มลูเหล่าน้ี

ไปได ้ส าหรบัครอบครวัท่ีจ าเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรมดาวน์โหลด แต่ก็ไมอ่ยากใหเ้ด็กในบา้นเปิดใชแ้ลว้ดาวน์

โหลดเจอแต่ภาพ วีดีโอโป๊ สามารถตั้งค่ากรอง เน้ือหาไมเ่หมาะสมจากการสืบคน้ได ้ยกตวัอยา่ง โปรแกรม 

Kazaa กาซ่า จะมีฟังกช์ัน่ สกรีนเน้ือหาไม่เหมาะสมออกจากการสืบคน้ได ้ซ่ึงเรียกวา่ Family Filter    แฟมิล่ี 

ฟิลเตอร ์หรือการกรองเน้ือหาไมเ่หมาะสมส าหรบัครอบครวั ซ่ึงเขา้ไปตั้งค่าไดใ้น Kazaa Media Destop 

Options กาซ่า มีเดีย เดสท็อป อ็อปชัน่ส ์ 

15 เซิรช์ขอ้มูลอยา่งปลอดภยั ดว้ย Googleปัจจุบนัการเซิรช์หรือสืบคน้ขอ้มลูผ่าน Search Engine 

เซิรช์เอ็นจ้ิน อยา่ง Google.com เป็นเสมือนหน่ึงในกิจวฎัของผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตไปแลว้ แต่เน่ืองจากผลจาก

การสืบคน้น้ันมีหลากหลายมาก และถา้เด็กใช ้ก็อาจเผลอเปิดไปเจอเว็บไซทส์ าหรบัผูใ้หญ่ ท่ีอาจแอบแฝง

ตวัดว้ยการใชช่ื้อธรรมดาๆ หรือช่ือน่ารกัๆ ช่ือตวัการต์ูนต่างๆได ้แต่เราป้องกนัได ้ดว้ยการตั้งค่า Google 

Preferences เพ่ือให ้กเูก้ิล กรองเน้ือหา และภาพไมเ่หมาะสมส าหรบัเด็กออกไปจากผลการสืบคน้ ซ่ึงมี

ขัน้ตอนง่ายๆ ดงัน้ี เขา้ไปท่ีหนา้ Google Preferences ตามท่ีอยู่น้ี www.google.com/preferences?hl=en. 

-แลว้ลงไปตั้งค่าท่ีหวัขอ้ Safe Search Filtering 

-เลือกระดบัความเขม้งวดในการคดักรองภาพและเน้ือหาท่ีไมเ่หมาะสมส าหรบัเด็กไดต้ามความตอ้งการ 

-แลว้คลิก “เซฟ” (Save preferences) เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 
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16 กรองเว็บไม่เหมาะสมดว้ย Content Advisor ในอินเทอรเ์น็ต เอ็กซพ์ลอเรอ ในโปรแกรมเว็บ 

บราวเซอร ์อยา่ง อินเทอรเ์น็ต เอ็กซพ์ลอเรอ ก็มีการตั้งค่า คอนเทนท ์แอดไวเซอร ์หรือฟังกช์ัน่ การกรอง

เน้ือหาท่ีไมเ่หมาะสมส าหรบัเด็ก ซ่ึงจะท าใหเ้ด็กไมส่ามารถเปิดเขา้ไปในเว็บไซทท่ี์มีภาพและเน้ือหา โป๊ 

เปลือย ภาษาหยาบคาย รุนแรงได ้และยงัมีการตั้งพาสเวิรด์ หรือรหสั ส าหรบัผูป้กครอง เพ่ือกนัเด็กเขา้ไป

แกไ้ขการตั้งค่าของคุณ ซ่ึงคุณสามารถเขา้ไปปลดล็อกไดทุ้กเมื่อ ถา้คุณจ าเป็นตอ้งเขา้เว็บไซทบ์างเว็บไซท์  

17 POP-UP Blockerการจดัการกบักล่องขอ้ความ ป๊อป-อพั ท่ีเปิดตวัอตัโนมติัทนัทีท่ีเราเปิดเว็บ

ไซทบ์างเว็บไซท ์ซ่ึงบ่อยครั้งจะเป็นขอ้ความ ขายสินคา้ส าหรบัผูใ้หญ่ต่างๆและมกัจะมีพวกสปายแวร์ 

กระโดด เขา้มาซ่อนอยูใ่นคอมของเราอีกดว้ย การป้องกนั ป๊อป-อพั เปิดตวัอตัโนมติัท าไดง้่ายนิดเดียว 

ส าหรบัผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ต เอ็กซพ์ลอเรอ เขา้ไปท่ี Tools เลือก Pop-up Blocker เพียงเท่าน้ี ก็จะไมม่ีป๊อป-อพั 

โผล่ข้ึนมากวนใจคุณอีก  

18 ปลาวาฬ บราวเซอร ์(Plawan Browser ) 

      ทางเลือกใหม่ในการท่องเว็บ อยา่งปลอดภยั ส าหรบัคนไทย ใชง้านง่ายดว้ยเมนูภาษาไทย พรอ้ม

ดิกชนันารีในตวั ติดขดัศพัทค์ าไหนคลิกแปลไดท้นัที แถมยงัมีระบบรกัษาความปลอดภยัเป็นเยี่ยม ช่วย

กรองเว็บท่ีมีภาพ ภาษา และเน้ือหาไมเ่หมาะสม เขา้ไปอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม และดาวน์โหลดมาใช ้

(ฟรี) ท่ี www.plawan.com  

19 ปลาวาฬ ทูลบาร ์(Plawan Toolbar) 

ส าหรบัผูใ้ช ้ท่ียงัคงติดใจ เว็บบราวเซอร ์เดิมๆ อย่าง Internet Explorer แต่ตอ้งการความปลอดภยั สามารถ

ดาวน์โหลดเฉพาะ Plawan toolbar เป็นอุปกรณเ์สริม ซ่ึงสามารถติดตั้ง และใชค้วบคู่ไปกบั Internet 

Explorer ได ้โดยปลาวาฬ ทลูบารน้ี์มีหนา้ท่ี อ านวยความสะดวกในการ แจง้ช่ือเว็บไซตท่ี์ไมเ่หมาะสม และ

แนะน าเว็บไซตท่ี์ดีๆ เหมาะส าหรบัเยาวชน โปรแกรมสามารถติดตั้งไดบ้นคอมพิวเตอรท์ัว่ไป ท่ีใชร้ะบบ 

ปฏิบติัการ Windows98 และ WindowsXP เขา้ไปอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมและดาวน์โหลดมาใช(้ฟรี)

ท่ี www.plawan.com 

 

นอกจากน้ีทางกระทรวงไอซีที ยงัไดอ้อกโปรแกรมตวัใหม ่Housekeeper เฮา้สคี์ปเปอร ์เพ่ือช่วยบล็อกเว็บ

ไมเ่หมาะสม ช่วยจ ากดัเวลาการใชเ้น็ตใชค้อม โดยผูป้กครองเป็นคนตั้งค่าเอง ซ่ึงสามารดาวน์โหลดได้

ท่ี www.icthousekeeper.com 

 

 

 

 

 

 

อ้างองิ : http://safenet.wetpaint.com/  

http://www.icthousekeeper.com/
http://safenet.wetpaint.com/

