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บทบรรณาธิการ

 ในเดือนที่ผ่านมา มีสองข่าวดังในโลกโซเชียลที่ทุกๆ คนคง 

ทราบข่าวแรกคือ ข่าวการทะเลาะวิวาทระหว่างหญิงสาว 2 ท่าน 

ซึ่งเป็นกระแสดราม่าในสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter 

แล้วกลายเป็นข่าวดังที่สื่อโทรทัศน์ให้ความสนใจ และอีกข่าวหนึ่ง 

ก็คือ ข่าวหนุ่มฮีโรที่่ให้ความช่วยเหลือ 2 นักท่องเที่ยวจากโคลนดูดที่

จังหวัดกระบี่  ซึ่งข่าวทั้ง 2 ข่าวนี้มีความแตกต่างกันทั้ง เนื้อหาสาระ  

เวลา สถานที่เกิดเหตุ   รวมถึงให้ความรู้สึก สื่ออารมณ์กับคนอ่าน 

ต่างกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ ทั้ง 2 ข่าวเริ่มต้นจากการใช้ 

Social Media เป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารเหมือนกัน จนเกิด 

แพร่หลายกลายเป็นกระแสวิพากวิจารณ์ในสังคมทั่วไป สิ่งนี้ทำให้ 

เรารู้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และสื่อ 

Social Media มีพลังอย่างมากในการติดต่อสื่อสารกันของผู้คนใน

สังคมไทยในยุคปัจจุบัน

 Social Network มีพลังมากพอที่จะสร้างกระแสกดดันจน 

ต้องมีการแถลงข่าวชี้แจงของบุคคล 2 ฝ่ายที่ไม่ใช่บุคคลสาธาณะ 

หรือมีชื่อเสียง  Social Network มีพลังมากพอที่จะค้นหาติดตาม 

คนดี มีน้ำใจ ไห้ได้รับการยกย่องเพราะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม 

 ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ Social Network มีพลังมากในการสื่อสาร 

ก็เพราะว่าในปัจจุบันมีคนใช้จำนวนมากขึ้นและใช้นานขึ้น (จากการ 

สำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) 

แจ้งผลสำรวจพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตในเมืองไทยว่า  

ล่าสุดคนไทยประมาณ 30% ใช้งานเน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (So-

cial Media) เฉลี่ยสูงถึง 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  และอีกสาเหตุ

หนึ่งคือทุกคนยังสามารถแสดงความคิดเห็น แชร์ส่งต่อข้อมูลต่าง ๆ 

ทั้งภาพ เสียง วีดิโอ ได้ทันที ทำให้ Social Network เปรียบเสมือน

สถานีโทรทัศน์อีกสถานีหนึ่งที่ทุกคนสามารถรายงานข่าวได้

Editorial
พลังโซเชียล พลังเพื่อสังคมไทย



2 MUIT News

 

 การที่ Social Media จะมีพลังด้านบวกหรือด้านลบนั้น 

ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเครือข่ายหรือบุคคลที่ร่วมแชร์ ร่วมโพส ร่วมแสดง 

ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ  ซึ่งก็หมายความว่าเราทุกคนล้วนเป็น 

ผู้กำหนดทิศทางของพลังนั้นว่าจะให้เป็นบวกหรือลบ ถ้าเราร่วมมือ 

กันสร้างพลังด้านบวก โดยการใช้ Social Media ในทางที ่

สร้างสรรค์ เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปในทิศทาง 

ท่ีถูก ท่ีควร ท่ีเหมาะสม แล้วสังคมไทยก็จะเป็นสังคมท่ีดีน่าอยู่ สวยงาม ทั้งใน 

โลกโซเชียลและในโลกของความเป็นจริง พลังด้านบวกอยู่ในมือคุณค่ะ

ศุภลักษณ์  จุเครือ



  ระบบ IP-TV (Internet Protocol Television) เป็นระบบถ่ายทอดสัญญาณ 

โทรทัศน์ที่สามารถแสดงข้อมูลภาพ และเสียงแบบ Real Time คือ สามารถถ่ายทอดข้อมูล 

ภาพและเสียงให้ผู้ชมดูได้ ณ เวลาที่มีการถ่ายทอดสดนั้นอยู่จริง (Video Broadcast) การ 

ให้บริการรายการ IP-TV นั้น ดำเนินการใน 2 รูปแบบ ทั้งการจัดรายการแบบออกอากาศสด 

(Live) และการนำเทปที่ตัดต่อแล้วมาออกอากาศ นอกจากนี้ระบบยังสามารถจัดเก็บรายการ 

ที่ออกอากาศไปแล้วมาเรียกย้อนดูในภายหลังได้ (Video on Demand) โดยจะแสดงผัง 

รายการในแต่ละเดือนไว้เพื่อให้เลือกรับชมในวันและเวลาดังกล่าว ประชาคมชาวมหิดล 

สามารถรับชมรายการได้อย่างสะดวก ผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย 

MUC-Net หรือ รับชมผ่านระบบ Wireless ก็ได้เช่นกัน โดยเรียกผ่าน Intranet ของ 

มหาวิทยาลัยท่ี http://ip-tv.mahidol

 ปัจจุบันการใช้งาน IP-TV ได้รับการตอบรับจากส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยในการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ เทคโนโลยี 

ความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ดังนั้นฝ่ายพัฒนาสื่อผสม 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้พัฒนาระบบการจองขอใช้บริการงาน IPTV แบบออนไลน ์

ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น 

ข้อดีของการทำระบบการจองแบบออนไลน์ ONLINEONLINE
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการติดต่อขอใช้บริการ IPTV ให้สามารถ 

เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น เพราะสามารถจองขอใช้ปริการได้ตลอดเวลา  ทั้งใน 

และนอกเวลาราชการ

เพื่อสะดวกรวดเร็วในการประสานงานและติดต่อกลับไปยังผู้ขอรับบริการ โดย 

เพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการและฝ่ายสถานที่ได้ง่ายขึ้น 

ช่วยให้เจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบตารางการให้บริการ และรวบรวมสถิติการ

ใช้งานได้ง่ายขึ้น

จองใช้บริการIP-TV แบบ Online
โดย...ธนาวิทย์  อุดมทรัพย์  หน่วยออกแบบเว็บไซต์และกราฟิกดีไซน์



4 MUIT News

 ทีมงาน IPTV งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พยายามหาวิธีเพื่อพั

ฒนาระบบการทำงานโดยได้เลือกใช้ Google Forms เนื่องจาก

 Google Forms เป็น Application บน Google Drive ที่มีความสามารถในการ  

Synchronize กับ Google Calendar โดยที่ Google Calendar นั้นสามารถตั้งค่า 

การแจ้งเตือน ตามวาระต่างๆได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้งาน Google App. 

ให้เป็นที่แพร่หลายขึ้น ทีมงาน IPTV จึงนำ Application ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการทำ

ระบบจองใช้บริการ IPTV แบบ Online เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการและเจ้า

หน้าที่ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

แบบฟอร์ม “ขอใช้บริการ IP-TV”

ระบบเราทำงานอย่างไร??
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 การรับชมรายการของ IP-TV ผู้ใช้งานสามารถรับชมได้กับหลากหลายอุปกรณ์ ทั้ง Smart 

phone, Mobile device, Laptop, PC ใช้ได้กับทุก Browser และมีระบบสืบค้น Video on 

demand เมื่อต้องการดูรายการย้อนหลังได้อีกด้วย

 สำหรับหน่วยงานใดที่มีความประสงค์ใช้บริการระบบ IP-TV เพื่อถ่ายทอดสดหรือเพื่อ 

บันทึกเทป งานประชุม การบรรยาย นิทรรศการ หรืองานเสวนาวิชาการต่างๆ ของหน่วยงานท่าน 

ท่านสามารถระบุความต้องการได้ว่าต้องการให้เผยแพร่เนื้อหาในระบบ Intranet หรือระบบ 

Internet  โดยกรอกแบบฟอรม์ขอรบับรกิารผา่นเวบ็ไซตไ์ดท้นัทหีรอืทำหนงัสอืขอความอนเุคราะห ์

ผ่านผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศมาก็ได้เช่นกัน

แบบฟอร์ม “ขอใช้บริการ IP-TV”

 เมื่อผู้ที่สนใจต้องการขอรับบริการ สามารถเข้ามาจองได้ที่ หน้าเว็บไซต์

https://iptv.mahidol.ac.th/iptv-form.html 
 โดยการจองจะต้องระบุหัวข้อถ่ายทอดสด, สถานที่ถ่ายทอดสด, วัน เวลา ที่เริ่มถ่ายทอดสด-

สิ้นสุด, หน่วยงาน, ชื่อผู้ประสานงาน, เบอร์โทรติดต่อกลับ, E-Mail ฯลฯ และทันทีที่ท่านส่งแบบฟรอ์ม 

ทีมงาน IP-TV จะได้รับ SMS Alert จากระบบ และเจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานกลับไปยังผู้ขอรับ 

บริการเพื่อขอทราบรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมและจัดทำตารางงาน IP-TV บน Google Calendar 

เพื่อให้แสดงบนปฏิทินงาน IP-TV บน เว็บไซต์ต่อไป



 จาก Multimedia e-News ฉบับที่แล้วเราได้แนะนำให้รู้จักโปรแกรมตัดต่อวีดีโอฟรี

ที่ชื่อว่า VSDC Free Video Editor ไปแล้วนั้น ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติจะมา

สอนเรื่องในด้านเทคนิคการใช้งานโปรแกรม VSDC Free Video Editor เพิ่มเติม ที่มีชื่อว่า 

“Chroma Key” หรือเทคนิคการซ้อนภาพ 2 ภาพให้กลมกลืนเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียว  

โดยใช้การถ่ายทำวีดีโอในสตูดิโอ ซึ่ง Chroma Key มีหลักการทำงานคือ เราถ่ายภาพโดย 

ใช้ฉากหลังเป็นสีใดสีหนึ่ง จากนั้นก็ทำการเจาะเปลี่ยนฉากหลังใหม่ โดยใช้ภาพที่เราต้องการ 

หรือฉากหลังที่เราต้องการเข้าไปแทนสีฉากหลังเดิม  ซึ่งเทคนิค Chroma Key นี้จะช่วย 

แก้ปัญหาการถ่ายทำในฉากที่ยาก ๆ  หรือ ในเวลาที่เราต้องการผสมผสานภาพกราฟิก หรือ 

ใช้ Footage กับภาพถ่ายจริง ๆ ทำให้ภาพวีดีโอของเราที่ตัดต่อใหม่มีความแปลกใหม ่

สวยงามและประหยัดเพราะไม่ต้องสร้างฉาก หรือไม่ต้องเดินทางไปถ่ายทำในสถานที่จริง 

ตัวอย่างการใช้งาน เทคนิค Chroma Key  ที่เห็นกันบ่อย ๆ ก็คือ ภาพยนตร์ต่าง ๆ  

การอ่านข่าวประจำวัน และ ข่าวพยากรณ์อากาศของช่องต่าง ๆ

ถ้าใครยังไม่ได้ลงโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดที่นี่

http://software.thaiware.com/download.php?id=3685

PREVIEW

โดย...ศุภลักษณ์  จุเครือ  หน่วยออกแบบเว็บไซต์และกราฟิกดีไซน์
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เริ่มต้นทดลองสร้าง วีดีโอด้วยเทคนิค Chroma Key  

 ก่อนที่เราจะทำเทคนิค Chroma Key  ด้วย VSDC Free Video Editor เราจะต้องมีภาพ 

VDO หรือภาพนิ่งที่เราต้องการเป็นฉากหลัง 1 ภาพ และ VDO ที่ถ่ายไว้โดยมีฉากหลังเป็น 

สีเขียว (Green Screen Background Videos) สีฟ้า หรือสีใดก็ได้ที่สีตัดกับตัวแบบมากที่สุด 

แต่ถ้าไม่มีก็ลองดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างมาทดลองทำได้จาก Internet หรือ ที่ลิ้งนี้ค่ะ

http://www.shutterstock.com/th/video/search/?page=12&perpage=100&query=GreenScreen&so

rt=popular&translation_method=service&use_local_boost=0&language=th&safesearch=1&versi

on=llv1&site=videos&lang=th

1. เปิดโปรแกรม แล้วสร้างโปรเจคใหม่  Project  / New Project 

 แล้วตั้งค่าวีดีโอตามต้องการ

ตั้งชื่อโปรเจค

ขนาด VDO

จำนวนเฟรมต่อวินาที

กำหนด

กว้าง-ยาว

ด้วยตนเอง

ระบบเสียง

2. เลือกภาพนิ่งพื้นหลังที่ต้องการเข้ามาใช้งาน โดยคลิก 

ปุ่ม  Add Object  / Image แล้วเลือกภาพนิ่งที่ต้องการ 

กด ok 
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3. ตั้งค่าตามภาพแล้วกด OK

กด OK

ภาพเข้ามาอยู่ที่หน้าต่างโปรแกรม

Properties window  ของภาพ
Timeline ของภาพ
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4. เลือกวีดีโอที่เป็น Green Screen  ฉากหลังสีเขียว 

ที่ต้องการเข้ามาใช้งาน โดยคลิกปุ่ม  Add Object  / 

video แล้วตั้งค่าตามภาพ กด OK

กด OK

กด OK

ปรับขนาด ย้ายตำแหน่งตามต้องการ

Timeline
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5.คลิกที่แถบ Video ตรงหน้าต่าง Timeline (ชื่อไฟล์วิดิโอ)  แล้วเลือก Video Effect   

เลือก Transparency / Background remover

เลือก From Curser position

คลิกที่แถบวิดีโอ

Video Effect /Transparency 

/ Background remover
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ที่แถบ Background Remover Setting คลิกที่คำว่า Get the color From Scence 

จากนั้นเมาส์จะเปลี่ยนเป็นหลอดดูดสี เพื่อให้เราเลือกสีเองจากภาพวีดีโอ  ให้คลิกที่สีขาว 

รอบตัวไดโนเสาร์ 

คลิกที่คำว่า Get the color From Scence

จิ้มที่สีที่ตเองการตัดออก
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สีขาวที่ฉากหลังรอบตัวไดโนเสาร์จะถูกตัดออกไป แต่ถ้าขอบยังไม่เรียบเนียน ให้ปรับค่า 

ตรงแถบ min Brightness Threshold , Min Chromaticity U Threshold, Min Chro-

maticity V Threshold  ให้มากขึ้น / น้อยลง จนกว่าขอบภาพไดโนเสาร์จะเรียบสวยงาม

สีขาวจะถูกตัดออกไปทันที

ที่ช่อง ChromaKeyเปลี่ยนเป็นสีขาว
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6.กลับมาที่แถบไทม์ไลน์ Scence 0 แล้วคลิกปุ่ม Play เพื่อทดลองดูภาพตัวอย่าง ควรเลื่อนไทม์ไลน์ 

ทั้งของภาพพื้นหลังและวิดีโอไดโนเสาร์ ให้สัมพันธ์กัน หรือให้ ไทม์ไลน์ยาวเท่ากัน

กด Play เพื่อทดสอบ

ปรับไทม์ไลน์ให้ยาวเท่ากัน
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เมื่อเสร็จเรียบร้อย ก็ Export งานโดยไปที่เมนู  Export  Project เลือกรูปแบบไฟล์ วีดีโอที่

ต้องการใช้งาน ซึ่งโปรแกรม VSDC Free Video Editor สามารถเลือกได้หลายแบบ

Export ไฟล์ตามต้องการ

เลือกรูปแบบไฟล์

ตั้งชื่อไฟล์ และที่จัดเก็บ

แล้วกด convert file
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การใช้เทคนิค Chroma Key ในโปรแกรม VSDC Free Video Editor มีขั้นตอนเพียงเท่านี้ค่ะ 

ผู้อ่านทดลองนำไปใช้ดูนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

วีดีโอที่ได้

 เทคนิค Chroma Key  หรือบางคนเรียกว่าเทคนิค Blue Screen ,Grreen Screen 

นั้น ส่วนมาก แล้วนิยมใช้ฉากหลังสีน้ำเงินและสีเขียว สีอื่นๆก็ใช้ได้เหมือนเช่นกัน ขึ้นอยู่ว่

าวัตถุที่เราถ่ายนั้นเป็นสีอะไร แล้วก็เลือกสีฉากหลังให้แตกต่างกันมากที่สุด แต่ช่วงหลังจะ 

นิยมใช้ฉากสีเขียวมากที่สุด เนื่องจากกล้อง  Video ระบบ DIGITAL จะมี CCD ที่มีจุดสีเขียว 

มากกว่าสีอื่น จึงไวต่อแสงสีเขียวมากกว่าสีอื่น ๆ ทำให้แยกชิ้นวัตถุได้ง่ายกว่า ในขั้นตอนทำ   

Special effect (ช่วงหลังภาพยนตร์ของตะวันตกก็นิยมใช้ฉากสีเขียวมากกว่าสีฟ้าเนื่องจาก 

สีดวงตาของนักแสดงมีสีฟ้านั่นเอง)

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเรื่อง Chroma Key  
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 ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ที่เป็นความภาคภูมิใจที่คนไทยทุกคน เพราะมีเพียง 

ไม่กี่ประเทศในโลกที่มีภาษาเป็นของตนเองที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศ  

ภาษาไทยเปน็ภาษาทีม่คีวามสวยงามของการเขยีน การออกเสียีงไพเราะ เนือ่งจากมเีสยีงสระ 

และเสียงพยัญชนะ ที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัว และยังมีเสียงวรรณยุกต์ที่มีเสียงสูงต่ำ 

เหมือนเสียงดนตรีอีกทั้งเรื่องความงดงามของภาษาที่มีการสรรคำมาใช้ในลักษณะต่าง ๆ 

 ทั้ง การเล่นคำ การซ้ำคำ คำพ้องหรือคำผวน คำผัน การใช้โวหารต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแสดงถึง 

ความมีเสน่ห์แห่งภาษาอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง

 การใช้ภาษาไทยในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดพิ่มขึ้น ลดลง ตามยุคตามสมัย 

มีการสร้างคำใหม่ ๆ เกิดขึ้น หรือบางคำอาจจะนิยมใช้น้อยลง เด็กรุ่นใหม่ อาจจะไม่คุ้นเคย 

ไม่เข้าใจความหมาย การออกเสียงอ่านผิด หรืออาจะสะกดคำผิด ทำให้ความหมายผิดเพี้ยน 

การสื่อสารก็ผิดพลาดได้ 

 สำนกังานราชบณัฑติยสภา ซึง่เปน็หนว่ยงานทีม่ภีารกจิการจดัทำพจนานกุรม และการ 

บัญญัติหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย ค้นคว้า บำรุงรักษา เผยแพร่ ภาษาไทย 

ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ ได้คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่ผู้คน 

นิยมใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายอย่าง Smart Phone หรือ Tablet กันอย่างกว้างขวาง 

จึงได้ร่วมมือกับ NECTEC , สวทช.  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำ Application  

ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ที่ต้องการค้นหาและอ่านภาษาไทย มีชื่อว่า 

Read and write อ่านอย่างไรเขียนอย่างไร

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

 เพื่อช่วยให้คนไทยใช้ภาษาไทยได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว ซึ่งทั้ง 2  Application นี้  เปิด 

ดาวน์โหลดฟรีแล้ว ทั้งบน iOS และ Android



ดาวน์ โหลดและทดลองใช้งาน 

 Application Read and write อ่านอย่างไรเขียนอย่างไร

ค้นหาคำว่าอ่านอย่างไร

ค้นหาคำว่าเขียนอย่างไร
พิมพ์คำที่ต้องการในช่อง

ดาวน์โหลด Application จาก  

Google Play หรือ App Store



 Application พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ดาวน์โหลด Application จาก  

Google Play หรือ App Store

ค้นหาคำตามตัวอักษร ค้นหาด้วยตนเอง

อ้างอิงจาก

 http://www.it24hrs.com/2015/royal-society-thai-dict-read-write-app/

 http://www.sahavicha.com/?name=article&file=readarticle&id=2602



 การป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก เป็นเรื่องที่ผู้ปกครอง 

ใหค้วามสำคญั เพราะในปจัจบุนัเดก็ ๆ  เยาวชน สามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยอนิเตอรเ์นตผา่นอปุกรณ ์

สื่อสาร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ SmartPhone  หรือ Tablet ได้ง่าย อีกทั้งความ 

อยากรู้อยากเห็นท่ีมีตามประสาเด็ก ก็ยิ่งทำให้ผู้ปกครองมีความ 

วติกกงัวลเพิม่ขึน้อกีเปน็หลายเทา่  ผูป้กครองหลายคน พยายาม 

ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้และใช้เทคโนโลยี กระตุ้นให้เข้าชมแต่ 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์  และห้ามไม่ให้เด็กดูเว็บที่มี 

เนื้อหาไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ความ 

รุนแรง หรือนำเสนอเรื่องราวทางเพศ คลิปโป๊เปลืีอยต่าง ๆ 

แต่ถึงแม้จะให้คำแนะนำ สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดเพียงใดก็ 

อาจจะหลุดรอดสายตาไปได้ ดังนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือ เรา 

ต้องป้องกันไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้นนั่นเอง

 โดยปกติแล้วเด็ก ๆ จะเข้าถึงเว็บไซต์ หรือคลิปวิดีโอต่าง ๆ 

ได้ 2 ช่องทางคือ การค้นหาผ่าน Search Engine เช่น Google  

และค้นหาโดยตรงจาก Website Youtube  ซึ่งทั้ง 2 ช่องทาง 

นี้เราสามารถตั้งค่าการป้องกันการค้นหา หรือจำกัดการค้นหา

ที่ไม่เหมาะกับเด็กได้ด้วยวิธีการดังนี้

การป้องกันการค้นหาสิ่งที่ไม่เหมาะสมด้วยการ
เปิดการค้นหาผ่านระบบกรองคำของ Google

1.เข้าเว็บไซต์ Google เลือกการตั้งค่าที่แถบเมนูด้านล่าง 

แล้วเลือก การตั้งค่าการค้นหา

2.คลิกถูกที่ช่อง เปิดการค้นหาแบบปลอดภัย 

จากนั้นกดที่คำว่า ล็อกการค้นหาแบบปลอดภัย 

อีกครั้งหนึ่ง

.............................................................



3. จากนั้นจะมีหน้าต่างให้เราใส่ Password เพื่อ 

Lock ระบบการตั้งค่า การค้นหาแบบปลอดภัย 

ให้ใส่ Password ลงไป แล้วกดลงชื่อเข้าใช้



4. กดปุ่ม  ล็อกการค้นหาแบบปลอดภัย แล้วรอจน Google จัดการค้นหาจนครบ 100% 

แล้วกด กลับไปที่หน้าตั้งค่าการค้นหา เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

จากนี้ถ้ามีการค้นหาคำที่ไม่เหมาะสม Google 

ก็จะกรองการค้นหา และจะขึ้นข้อความดังภาพ

หมายเหตุ  ถ้าเราต้องการปลดล๊อคการค้นหาปลอดภัยก็ให้ไปที่ปุ่ม ปลดล๊อคการค้นหาปลอดภัย

ขอขอบคุณ  http://pantip.com/topic/34362328



 โหมดท่ีจำกัดเป็นการต้ังค่าท่ีสามารถเลือกใช้ได้ในเว็บไซต์ 

สำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งจะช่วยกรอง 

เนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสมที่ไม่ต้องการเห็นหรือไม่ต้องการ 

ให้ชมออกไปจากการค้นหา  การตั้งค่าป้องกันทำได้ดังนี้

การป้องกันการค้นหาสิ่งที่ไม่เหมาะสมด้วยการเปิดการใช้งาน
โหมดที่จำกัดใน YouTube

1. เปิดเว็บไซต์ YouTube ลงชื่อเข้าใช้บัญชี YouTube 

2. เลื่อนไปที่ด้านล่างหน้าใดหน้าหนึ่งของ YouTube แล้วคลิกเมนูแบบเลื่อนลงในส่วน 

“โหมดที่จำกัด” 

3. คลิก “ล็อกโหมดที่จำกัดในเบราว์เซอร์นี้”

4. ป้อนรหัสผ่านของคุณอีกครั้งเพื่อล็อกโหมดที่จำกัดในเบราว์เซอร์นี้ เป็นอันเสร็จสิ้น



หมายเหตุ  ถ้าเราต้องการปลดล๊อคการค้นหาปลอดภัยก็ให้ไปที่ปุ่ม โหมดที่จำกัดในเบราว์เซอร์

ขอขอบคุณ  https://support.google.com/youtube/answer/174084?hl=th

จากนี้ถ้ามีการค้นหาคำที่ไม่เหมาะสม 

 Youtube จะกำจัดวีดีโอที่ไม่เหมาะสมออกไปอัตโนมัติ




