บทบรรณาธิการ

คณะผูจ้ ดั ทา
ประธานที่ปรึกษา
นางจิตธิ าดา ธนะโสภณ
ที่ปรึกษา

สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่านคะ พบกันอีกเช่นเคยกับจุล
สารสามิตภาค 4 ปีงบประมาณ 2559 ฉบับ ประจา ไตร
มาสที่ 4 (กรกฎาคม— กันยายน 2559) สาหรับไตรมาส
นี้กเ็ ป็นไตรมาสสุดท้ายของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่ง
ภายในเนื้ อ หาก็ ไ ด้ ร วบรวมผลการจั ด เก็ บ รายได้ ภ าษี

นายรังสรรค์ จินตศิริ

สรรพสามิ ต แยกเป็ น รายพื้ น ที่ / รายสิ น ค้ า ผลการ

บรรณาธิการ

ปราบปรามผู้ ก ระท าผิ ด กฎหมายสรรพสามิ ต เช่ น เคย

นางสาวธันยพร นาคะประวิง

นอกจากนี้ ภายในเล่ มยังมีสาระความรู้มากมายหลายเรื่อ ง
เช่ น ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ Ransomware

ผู้ชว่ ยบรรณาธิการ
่น
นวั ต กรรมของประเทศญี่ ปุ คนในยุ ค GEN Z เป็ น ต้ น
นางภัทราวดี ตั้งชัยสิทธิกลุ
ด้านเทคนิค
นายวสันต์ เคนหาญ

รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ของภาคที่ 4 และกิจกรรมเพื่อสังคม
หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย พบกันใหม่
ฉบับหน้าค่ะ

นายวรพจต์ แตงจั่น
นางสาวพรกวี ศรีจนั ทร์แก้ว
นายเอกลักษณ์ เงินขาว

บรรณาธิการ

สารบัญ

หน้า

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต (รายพืน้ ที)่
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต (รายสินค้า)
ผลการปราบปรามผูก้ ระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
สาระน่ารู้
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- ไวรัส Ransomware
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- นวัตกรรม

15

- คนในยุค Gen Z
โครงการฝึกอบรม/กิจกรรม

18

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน
การคลัง และพัสดุ

21

- โครงการฝึกอบรมศูนย์เอกสาร
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- โครงการให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีใ่ นการพัฒนาเว็บไซต์
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- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทางาน
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- โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานด้วย
ความรักและผูกพัน

25

- แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติต่าง ๆ
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โครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้า อยู่หัว ทรงพระกรุ ณ าพระราชทานเพื่ อ บ าบัด ทุ ก ข์บ ารุ ง สุ ข
อาณาประชาราษฎร์ มีมากกว่า ๒,๐๐๐ โครงการ สาหรับโครงการแรก
เกิ ดขึ้ นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่บา้ นห้วยมงคล ตาบลหิ นเหล็ก จังหวัด
ประจวบคี รี ขัน ธ์ โดยพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว ได้ โ ปรดให้
ตัด "ถนนสายห้วยมงคล" ออกสู่ ตลาดหัวหิ นเพื่ อให้เกษตรกรได้มี
ถนนเพื่ อนาผลิ ตผลเกษตรออกไปสู่ ต ลาด ๆ ทัว่ ทุ ก ภู มิ ภ าคในเวลา
ต่อมา โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ น้ ี นาพระมหากรุ ณาธิ คุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่ไปสู่ ชนบทและชุ มชนของไทย
ถนนสายนี้ ถือเป็ น "ถนนมงคล" สายแรกเริ่ มเป็ นเส้นทางบาบัดทุกข์บารุ งสุ ขแก่อาณาประชาราษฎร์ ที่
ทอดไปสู่ "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ " อื่น ๆ ทัว่ ทุกภูมิภาคในเวลาต่อมา โครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ น้ ี นาพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หัวแผ่ไปสู่ ชนบทและชุ มชนของไทย
ตลอดจนของประเทศเพื่อนบ้าน จนกระทัง่ มีคากล่าวไว้วา่ "ไม่มีที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ไม่เคยย่างพระบาทไปถึง"
เมื่ อ โครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ข ยายออกไปนับ ร้ อ ยนับ พัน โครงการ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั จึงพระราชทานพระราชดาริ ให้มี "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ " เพื่อเป็ นศูนย์
รวมของการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจยั แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยในภูมิประเทศนั้น ๆ เมื่อค้นพบพิสูจน์วา่ ได้ผลแล้ว จึง
นาผลที่ได้ไปถ่ายทอดสู่ ราษฎรเพื่อพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียง จนกระทัง่ ขยายผลแผ่กระจายวงกว้างออกไปเรื่ อย ๆ
เพื่อให้การพัฒนามีความสาเร็ จอานวยประโยชน์สูงสุ ดแก่ราษฎร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทุกแห่ ง จึงเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ ทาหน้าที่เสมือน "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวติ "

ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริทเี่ กีย่ วกับอุตสาหกรรมเกษตร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ น้ ี ปั จจุบนั มี ๖ ศูนย์ กระจายอยูต่ ามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง ๔ ภาค ได้แก่
๑. ศุนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ที่อาเภอเมือง จังหวัดนราธิ วาส เริ่ มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๕
๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕
๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ที่อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชี ยงใหม่ เริ่ มก่อตั้ง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗
๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ที่อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี เริ่ มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๕
๕. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
๖. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ที่อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เริ่ มก่อตั้งเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๒๘
ในบรรดาศู นย์ศึกษาการพัฒนาเหล่ านี้ มีจานวน ๒ ศูนย์ที่มีผลงานการวิจยั ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร สาหรั บ
อุตสาหกรรมระดับครัวเรื อน หรื ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน

ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส

ศู นย์ศึ ก ษาการพัฒนาพิ กุ ล ทอง อันเนื่ อ งมาจากพระราชด าริ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ ก ษาวิจยั ทดสอบการ
กสิ กรรมและเกษตรอุตสาหกรรม ตั้งอยูท่ ี่ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิ วาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดาริ ให้ศูนย์ศึกษาฯ แห่ งนี้ ศึกษาการปลูกยางพารา การพัฒนาการทา
สวนยางตามหลักวิชาการ และศึกษาพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติครบวงจร เพื่อทาให้ผลผลิ ตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
และเป็ นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม โดยมีการจัดสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์ยางขนาดเล็ก และโรงงานแปรรู ปยาง
ขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาฯ แห่งนี้
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ทอดพระเนตรการทายางแผ่นของเกษตรกรบ้านตัวอย่าง
การศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการเกษตร ณ ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง นอกจากการแปรรู ปยางพารา
แล้ ว ยัง มี ก ารศึ ก ษาวิ จัย การแปรรู ป ผลผลิ ตจากถั่วเขี ย ว โดยมี ก ารศึ ก ษาการออกแบบเครื่ องมื อแบบง่ าย ๆ
สาหรั บชาวบ้ านเพื่ อใช้ ในการผลิ ตแป้ งจากถั่วเขียว แป้ งที่ ได้ นีน้ ามาผลิ ตวุ้นเส้ นมาผลิ ตเป็ นซี อิ้ว การผลิ ตนา้
ซี อิ้วนี ไ้ ด้ มีการเผยแพร่ แก่ บุคคลทัว่ ไปแล้วการศึ กษาวิจยั เหล่านี้ ต่อมาได้ขยายผลไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพาน และโครงการส่ วนพระองค์เขาหิ นซ้อน
ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระมหากรุ ณาธิ คุณพระราชทานพระราชดาริ ให้จดั ตั้งศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานขึ้นที่ตาบลห้วยยาง จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็ นศูนย์ศึกษาและทดลองด้านพัฒนารู ปแบบและกาหนด
เทคโนโลยีแผนใหม่ให้แก่ราษฎร ส่ งเสริ มให้มีการบารุ งรักษาและพัฒนาป่ าไม้ในเขตปริ มณฑลของศูนย์ฯ ด้วย
ระบบชลประทาน ส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ การแปรรู ป ผลผลิ ตเป็ นสิ นค้า เกษตรอุ ตสาหกรรม และ
ส่ งเสริ มการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรต่างๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานพระราชดาริ ให้มีการศึกษาทดลองที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
ดังนี้คือ
๑. การแปรรู ปผลผลิตจากถัว่ เขียว ได้แก่ การผลิตวุน้ เส้นจากถัว่ เขียวและน้ าซี อ๊ิวจากโปรตีนถัว่ เขียว ซึ่ งได้รับ
การขยายผลมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างผลตอบแทนของการปลูก
ถัว่ เขียวเพื่อขาย กับการนาถัว่ เขียวมาแปรสภาพเป็ นแป้ งถัว่ เขียวก่อน การแปรรู ปดังกล่าว สามารถเพิ่มมูลค่า
ของถัว่ เขียวได้ถึง ๘ เท่าต่อกิโลกรัม
๒. การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อเป็ นงานเสริ มรายได้แก่ครอบครัวเกษตรกร และการศึกษาและพัฒนาการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม
๓. การจัดตั้งโครงการนมพาสเจอไรซ์ ที่สถานี บารุ งพันธุ์สัตว์ จังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ดาเนิ นการผลิตนมพาส
เจอไรซ์ ซึ่ งได้มาจากโคซึ่ งเลี้ยงที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระราชดารัสเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้ไว้วา่
"...เป็ นการสาธิ ตการพัฒนาเบ็ดเสร็ จ หมายถึงทุกสิ่ งทุกอย่าง ทุกด้านของชี วิตประชาชน ที่จะหาเลี้ยงชี พในท้องที่
จะทาอย่างไร และจะได้เห็ นวิทยาการแผนใหม่ จะสามารถที่จะหาดูวิธีการ จะทามาหากินให้มีประสิ ทธิ ภาพ ด้าน
หนึ่งก็เป็ นจุดประสงค์ของศูนย์ศึกษาฯ เป็ นสถานที่สาหรับค้นคว้าวิจยั ในท้องที่ เพราะว่าแต่ละท้องที่ สภาพฝน ฟ้ า
อากาศ และประชาชนในท้องที่ต่าง ๆ กัน ก็มีลกั ษณะแตกต่างมากเหมือนกัน..."

ดัง นั้นวิธีก ารสาธิ ตและความรู ้ ต่า ง ๆ ที่ จดั แสดงไว้ที่ ศู นย์ศึก ษาการพัฒนา จึ ง เป็ นวิธี ก ารง่ าย ๆ ที่ เกษตรกร
สามารถเข้าใจได้ และนาไปใช้วธิ ี การประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทุกแห่ ง เปิ ดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในภูมิภาคที่ศูนย์ต้ งั อยู่เข้าไปศึกษาหา
ความรู ้ได้ หรื อขอรับการอบรมตามหลักสู ตรที่ศูนย์จดั ขึ้นเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร นับได้วา่ พระบารมีได้แผ่
คุม้ เกล้าปวงประชาชาวไทยทุกภูมิภาคของประเทศโดยถ้วนหน้า
ทีม่ า :

http://web.ku.ac.th/king

72/2541-2/proj3.html
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ระวัง! Ransomware จับไฟล์ จับคอมฯ เป็ นตัวประกัน เรี ยกค่ าไถ่ พร้ อมวิธีแก้ ไข ป้องกัน

ทุกวันนี ้หากคุณได้ ใช้ คอมคลิกเข้ าสู่อินเทอร์ เน็ต ต้ องระมัดระวังในการใช้ งาน เพราะในโลกอินเทอร์ เน็ตอัน
กว้ างใหญ่ มีภัยอันตรายอย่างมัลแวร์ แฝงอยู่ ซึ่งมัลแวร์ มีหลายประเภท แต่มีมลั แวร์ ชนิดหนึ่งที่จะมาจับเครื่ องคอม
และไฟล์ของเราเป็ นตัวประกัน เรี ยกเงินค่าไถ่ จนทาให้ คนทัว่ โลกและไทยตื่นตัวมาก มีหนังสือราชการ ประกาศออก
เตือนผู้ใช้ คอม เพิ่ม ความระมัดระวังเป็ นพิเ ศษ รวมถึงมี ผ้ ูที่โดนมัลแวร์ นีแ้ ล้ วมาโพสต์เล่าขึน้ เว็บบอร์ ดดัง อย่าง
pantip แล้ วด้ วย มัลแวร์ ที่กาลังระบาดตอนนี ้คือ Ransomware
อาจารย์ ปริ ญ ญา หอมเอนก ประธานและผู้ ก่ อตั ้ง ACIS Professional Center และ
เลขานุ ก ารสมาคมความมั่ นคงปลอดภั ย ระบบสารสนเทศ (TISA) ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นความปลอดภั ย
ระดับประเทศ ได้ ให้ สมั ภาษณ์กบั ไอที24ชัว่ โมง และไอที24ชัว่ โมง on radio ว่า Ransomware เป็ นมัลแวร์
ที่ออกแบบมาเพื่อเรี ยกค่าไถ่เหยื่อ โดยเฉพาะ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการคลิก link อันตราย หรื อไปดาวน์โหลดไฟล์
ที่แนบในอีเมล์เพื่อเปิ ดเอกสารแต่กลายเป็ นพวกมัลแวร์ อนั ตราย โดยเมื่อคลิกลิงค์ หรื อรันไฟล์มลั แวร์ ที่แนบมากับ
อีเมล์ มัลแวร์ ransomware นี ้ จะสแกนไฟล์ตา่ งๆทังไฟล์
้
เอกสารทัว่ ไป , ไฟล์ภาพ , ไฟล์วีดีโอ ซึ่งเป็ นไฟล์ที่
เราคุ้นเคยและใช้ อยู่ในชีวิตประจาวัน แล้ วมัลแวร์ จะนาไฟล์ในคอมเราทังหมดนี
้
้ไปทาการเข้ ารหัส แล้ วเปิ ดหน้ าต่าง
เป็ นข้ อความขึ ้นมาบนเครื่ องเพื่อเรี ยกค่าไถ่ โดยมีข้อความปรากฎว่ากรุณาจ่ายเงินตามจานวนเงิน ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ถ้ ายอมจ่ายจะได้ ตวั ถอดรหัสไฟล์เพื่อมาถอดรหัสที่คนร้ ายทาการเข้ ารหัสไว้ ให้ เหยื่อสามารถเปิ ดไฟล์
กลับมาใช้ ได้ ตามเดิม หากไม่จา่ ยจนเลยเวลา Death Line แล้ ว จะขึ ้นราคาแพงขึ ้นอีกเท่าตัว
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นึกเป็ นภาพง่ายๆว่า มัลแวร์ Ransomware ได้จบั ไฟล์ขอ้ มูลในคอมที่สาคัญ และจับคอมพิวเตอร์ของเราเป็ นตัว
ประกัน แล้วส่งจดหมายทางอีเมลเรียกค่าไถ่ ว่าถ้าคุณอยากได้ไฟล์สาคัญในเครื่องนี้คนื คุณจะต้องจ่ายเงินถ้าไม่
จ่ายก็จะเปิ ดไฟล์ไม่ออก ไม่สามารถใช้ไฟล์นัน้ ได้ เท่านัน้ ยังไม่พอ หากคุณต่อเน็ต หรือเสียบ Extranal Harddisk
หรือ USB Flash Drive เข้ากับคอมทีต่ ดิ Ransomware ละก็ ไฟล์ในหน่วยความจาพกพาของคุณก็จะถูกล็อคเข้ารหัส
ด้วย
สาเหตุที่ติดมัลแวร์ Ransomware
๏ ส่วนใหญ่จะมาทางอีเมล์หลอกลวงทีแ่ นบไฟล์ Ransomware อยู่
๏ มัลแวร์น้มี งุ่ โจมตีคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบตั กิ าร Windows และอาจอยูบ่ นแพลตฟอร์มยอดฮิตๆ เช่น MAC , Android , iOS โดยจะทิง้ ไฟล์ไฟล์นึงไว้ในโฟลเดอร์ทต่ี ดิ มัลแวร์ ransomwear ทีม่ กี ารเข้ารหัสไว้
เมลล์ของ Ransomware นี้ มาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น
1. มาแบบแจ้งเตือนว่า มีของมาส่งถึงคุณ…. เช่น FedEx , DHL ปลอมหน้าจดหมายเหมือนของจริง จนแยก
ไม่ออกเมือ่ คลิกไฟล์แนบของอีเมลนัน้ หรือคลิกทีล่ งิ ค์ มันจะดาวน์โหลดไฟล์ exe ทีม่ มี ลั แวร์ตดิ ตัง้ ทันที
2. บัญชีคุณโดนล็อค , Accounts Suspended !

12

เมื่อนาเม้ าส์ชี ้เฉยๆจะปรากฏลิงค์ไปทาง ระบุดาวน์โหลดไฟล์ exe ซึง่ คุณสามารถคลิกขวา copy link
ไปลองไปสแกนที่ virustotal.com เพื่อตรวจสอบว่าใช่ไฟล์ไวรัส มัลแวร์ หรื อไม่

เมื่อเปิ ดไฟล์แล้ วติดไวรัสมัลแวร์

ransomwear

จะมีหน้ าต่างแจ้ งเตือนบังคับให้ จา่ ยเงินเพื่อปลดล็อคการ

เข้ ารหัสของไฟล์ โดยการจ่ายนี ้บังคับต้ องจ่ายผ่านทาง BIT COIN (เงินอิเล็กทรอนิกส์ ) ด้ วย ไม่มีแบบให้ โอน
บัญชีเพื่อปิ ดบังตัวตนคนร้ าย ตอนนี ้มีหลายเจ้ าที่ทามัลแวร์ ลกั ษณะแบบนี ้ แน่นอนมีเวอร์ ชนั่ ภาษาไทยตามรูป
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บางแบรนด์ มัลแวร์ ransomwear บางยีห่ อ้ มีให้ทดลองด้วย โดยนาไฟล์ทเ่ี ข้ารหัสนี้ มาอัพใส่ในเวบสัก 2-3 ไฟล์ เพื่อ
ทดลองถอดรหัสก่อน เพื่อบอกให้รวู้ ่าใช้ได้จริงๆนะก็ม ี มีคนก็ยอมจ่าย โดยไฟล์ท่เี รียกค่าไถ่น้ีจะให้เวลาคุณจ่าย
ภายใน 167 ชัวโมง
่ หากครบ Death Line แล้ว มันจะขึน้ ราคา โดยสิง่ ทีจ่ า่ ยเงินไปเพื่อให้ได้ตวั ถอดรหัสออกมา
หากคุณโดนมัลแวร์ Ransomware แบบนี้ แล้วต้องทาอย่างไร?
1. ทาใจ เพราะส่วนใหญ่ 90% ไม่ได้ไฟล์คนื ต้องจ่ายเงิน และถ้าจ่ายเงินแล้วใช่ว่าจะได้ไฟล์คนื ทัง้ หมด
เผลอๆ เราเป็ นคนเสียเงินฝา่ ยเดียวอีก
2. ระหว่างทีค่ อมเราโดน Ransomware ห้ามเสียบ Flash Drive หรือ Extranal Harddisk และห้ามต่อเน็ตเข้า
กับคอมทีต่ ดิ มัลแวร์ Ransomware เด็ดขาด เพราะหากเสียบหรือต่อเน็ต เป็ นการกระจายมัลแวร์ไปยังเครื่องอื่น และ
ทาให้เครือ่ งคอมในเครือข่าย Network คุณได้รบั ผลกระทบหนักขึน้ ด้วย
3. ควร format ล้างเครื่องเต็มรูปแบบเพื่อกาจัดมัลแวร์ Ransomware นี้ออกไป และติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร
และโปรแกรมใหม่
4. กรณีหากเก็บไฟล์ไว้บน cloud เช่น dropbox , onedrive , google drive ก็โดนด้วย ถ้าลงโปรแกรมและมีการ
เปิด sync ระหว่างโฟลเดอร์บน Drive C กับบริการ Cloud ต่างๆนี้ มันจะ sync ไฟล์เข้ารหัสขึน้ cloud ดังนัน้ หากคอม
เราติด Ransomware ให้รบี ตัดการเชื่อมต่อเน็ต ปิ ดการ Sync และหาคอมอีกเครื่องที่ไม่ตดิ มัลแวร์ ransomware มา
ดาวน์โหลดไฟล์บน cloud มาลงไว้ในคอมทีไ่ ม่ตดิ มัลแวร์ก่อน
5. กรณีเป็ นไฟล์สาคัญจริงๆ การจ่ายตังค์เพื่อให้คนร้ายยอมปลดล็อครหัสก็เป็ นวิธกี ารหนึ่งที่มโี อกาสได้
ไฟล์นนั ้ กลับมา แต่ ก็ไม่ได้รบั ประกันได้ว่า จ่ายเงินค่าไถ่แล้ว จะได้คนื มาจริงๆ
วิธีป้องกันไม่ให้ติดมัลแวร์ Ransomware
1. หากเจอเมล์ทเ่ี ราไม่รจู้ กั และส่งอะไรมาไม่รู้ ไม่ควรคลิกเปิดอ่านและควรลบจดหมายทิง้ ทันที
2. หากเจอเมล์ทส่ี งสัย ให้เอาเมาส์มาชีท้ ป่ี มุ่ แล้วสังเกต url ว่ามันลิงค์ไปทีใ่ ด บริเวณด้านมุมซ้ายล่าง ถ้าไป
เว็บแปลกไม่ควร คลิกซ้ายกด และควรสแกนลิงค์ผ่านทางเว็บ virustotal.com เพื่อตรวจสอบว่าเป็นมัลแวร์หรือไม่
3. ให้ทาการ backup file ส าคัญไว้ ก่อ นที่จะโดนมัลแวร์ แนะนา backup ข้อมูลไว้ท่อี ่นื ด้ว ย….เช่น flashdrive , extranal harddisk หรือคอมเครือ่ งอื่น
ที่มา : https://www.it24hrs.com/2015/ransomware/
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5 นวัตกรรมสุดล้ าเมือ่ เรา ไปเทีย่ วญีป่ นุ่
ถ้ า เราเอ่ ย ชื่อ ประเทศแห่ ง นวัต กรรมที่มีท ัง้ ความแปลกใหม่ แ ละประโยชน์ ม ากมายแล้ ว นั น่ คงหนี ไ ม่ พ้ น ประเทศญี่ ปุ่ น
อย่ า งแน่ น อน ญี่ปุ่น นั น้ ขึ้น ชื่อ ในเรื่อ งของ innovation ใหม่ ๆ อยู่ เ สมอหากใครที่มีโ อกาส ไปเที่ย วญี่ปุ่น ก็ค งจะต้ อ งเห็น

1. ร่มนัง่ ได้

ร่ม ตามที่ค นธรรมดาใช้ก ัน ทัว่ ไปก็แ ค่ เ อาไว้ก ัน ฝน กัน แดด กันอยู่แ ล้ว ใช้ไ หมคะ แต่ ไ ม่ ใ ช่ ก ับ ที่ญ่ีปุ่น แน่ เพราะที่ญ่ีปุ่น นัน้ มีก าร
ดีไซน์ ร่มให้สามารถเป็ นที่นัง่ ได้ด้วย!! (ยังไงหล่ะคะยังไง) มันคือร่ มที่ตรงส่วนปลายของด้ามจับนัน้ จะสามารถกางออกมาเป็ น ที่
รองนังเล็
่ กๆ ได้ค่ะ อย่างเวลาเราต้องรอรถประจาทางนานๆ หรือเกิดเมื่อยก้นขึน้ มา ก็ใช้เจ้าร่มคันนี้นงรอได้
ั่
อย่างสบายๆ
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2. เครื่องมือเพื่อหน้ าเรียว

ถือได้ว่าเป็ นอีกหนึ่งในนวัตกรรมสาหรับคุณผูห้ ญิงโดยเฉพาะ กับเครื่องมือบริหารหน้าเรียว โดยเพียงแค่นาเจ้าอุปกรณ์ชน้ิ นี้ใส่ไว้ในปาก
สัก 2-3 นาทีต่อวัน ใบหน้าของสาวๆก็จะดูเต่งตึงไร้รว้ิ รอยขึน้ มาในทันทีค่ะ ใครอยากหน้าเรียวก็ลองดูนะ

3. ไม้ถพู นื้ บังคับวิ ทยุ

คุณเบื่อกับการทีต่ อ้ งก้มๆเงยๆในการถูพน้ื ใช่หรือไม่! 555 ลองมาใช้นวัตกรรมจากญีป่ นุ่ สุดล้านี่ดซู คิ ะ กับไม้ถพู น้ื บังคับวิทยุ เราเพียง
แค่นงอยู
ั ่ ่เฉยๆและคอยบังคับสัญญาณวิทยุให้ไม้ถูพน้ื นัน้ ทาหน้าทีแ่ ทนเรานันเองค่
่
ะ จะไปซ้ายไปขวาก็อยูท่ ม่ี อื เราแล้วหล่ะ
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4. บอนไซลอยได้

อีกหนึ่งนวัตกรรมญีป่ นุ่ ทีฮ่ อื ฮากันมากก็คอื บอนไซลอยได้! หรือ Air-Bonsai โดยเจ้าเครื่องนี้ใช้หลักการทางานง่ายๆคือแม่เหล็กที่
ติดอยู่ในเครื่อง เมื่อเราวางต้นบอนไซลงไปแล้วเปิ ดสวิตช์เจ้าต้นบอนไซทีน่ ่ารักของเรานัน้ ก็จะลอยขึน้ แถมยังหมุนวนไปเรื่อยๆด้วยนะ
5. Flash Drive

พอพูดถึงแฟลชไดร์ฟ หรือ USB ก็อาจจะเกิดคาถามทีว่ ่า “แล้วมันแปลกตรงไหน?” ตัวเก็บบันทึกข้อมูลหรือเจ้าแฟลชไดร์ฟเนี่ยมันไม่ได้
แปลกหรอกค่ะ แต่ทแ่ี ปลกนันก็
่ คอื รูปร่างของบอดีท้ เ่ี ค้าดีไซน์ออกมานันเองมี
่
รปู ร่างแปลกๆอยูม่ ากมายทัง้ ซูชิ เทมปุระ หรือตัวการ์ตู น
สิง่ ของเป็ นต้นฯ อาจจะนามาเป็นของฝากด้วยก็ดเู ก๋ไม่น้อยเลยทีเดียว
ทีม่ า http://www.yenjaitravel.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%
B8%A1%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99/5innovation-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%
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ถึงเวลารูจ้ กั การทางานของคน Gen Z กันได้

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ตั้งแต่โลกของเราก้าวขึ้ นมาสู่ยุคโลกาภิวฒ
ั น์ (Globalizations) อันมีอินเตอร์เนตเป็ น
ศูนย์กลางในการสื่อสาร ได้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้ นอย่างมากมายในสังคมโลก ไม่เพียงแต่ทาให้เกิดความ
หลากหลายทางด้านสินค้าและบริการเท่านั้น แต่ยงั ส่งผลอย่างกว้างขวางถึงพฤติกรรมของคนที่เกิดในยุคหลัง ๆ
ด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ จึงเป็ นโจทย์หินของแต่ละองค์กรที่จะต้องปรับตัว
และเรียนรูก้ ารบริหารงานอย่างไรเพื่อให้
ทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่มาอยูร่ ่วมกันหลากหลายเจเนอร์เรชัน่ ได้ดึงเอาศักยภาพของตัวเองมาใช้ในงาน และ
อยูร่ ่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็ นเรื่องที่สาคัญมากกว่าในปั จจุบนั บุคลากรระดับผูบ้ ริหาร และ
หน่ วยงานฝ่ ายบุคคล (Human Resources) ต้องก้าวให้ทนั โลก และทาความเข้าใจกับคนในยุคต่างๆอย่างถ่องแท้

ใครคือ Gen Z
Gen Z คือหนุ่ มสาวดาวกระจายที่เกิดหลังจากปี 1995 หรือปี พ.ศ. 2538 เป็ นต้นไป ถ้า
คานวณอายุแล้ว ณ เวลานี้ คนกลุ่มนี้ กาลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย ใกล้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแล้ว และในกลุ่มเริ่มทางาน (First Jobber)
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อะไรคือสิง่ ที่อยูใ่ นใจ GenZ
- เกิดและเติบโตมาในยุคดิจิตลั มาพร้อมกับเทคโนโลยี และอินเตอร์เนต
- ใจร้อน เพราะเติบโตมากับเทคโนโลยี ไม่ค่อยเคยชินกับการรอคอย
- Self center มองความต้องการของตัวเองเป็ นใหญ่ หรือในอีกมุมคือค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่องความแตกต่าง
ของปั จเจกบุคคล (individual) มากกว่าคนยุคก่อน
- ใช้ชีวิตอยูใ่ น social network เอะอะก็โพสต์ เอะอะก็โพสต์ ทุกย่างก้าว ทุกสเต็ปการใช้ชีวิต จะชอบระบายลง
ไปบนโซเชียลเน็ ตเวิรค์

แล้วองค์กรจะรับมือกับคน Gen Z อย่างไรดี?
- ให้พื้นที่และโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เนื่ องด้วยคน Gen Z เป็ นคนที่มีความคิดเป็ นของตัวเองสูง และ
มัก จะไม่ยอมรับอะไรง่าย ๆ จึงควรให้โอกาสในการให้พวกเขาได้ปล่อย “ของ” กันอย่างเต็มที่ แล้วเมื่อนั้น
พวกเขาถึงจะรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่ ง และสนุ กกับการทางาน
- สร้าง shortcut ให้กบั ระบบต่าง ๆ ในองค์กร เนื่ องจากคน Gen Z ส่วนใหญ่มกั ใจร้อน ไม่ชอบงานระบบ อะไร
ที่ เป็ นขั้นตอนเยิ้ นเย้อหรื อท าให้ชีวิตยาก องค์ก รควรพิ จ ารณาออกแบบระบบให้ง่ายขึ้ น เช่น ระบบการ
เบิกจ่าย ระบบการเบิกใช้อุปกรณ์สานักงาน
- ลดงานเอกสาร ชาว Gen Z เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี จึงไม่นิยมชมชอบการทางานเอกสาร เพราะพวก
เขามองว่ามันเสียเวลา ดังนั้นจะดีมากถ้าองค์กรออกแบบ applications ภายในองค์กร ให้เป็ นการทางานได้
บนระบบออนไลน์ ทาได้แม้อยูน่ อกออฟฟิ ศ ชาว Gen Z จะปลาบปลื้ มมากเป็ นพิเศษ
- พิจารณาผลงานจากฝี มือจริง ๆ ไม่ใช่ตามระบบอาวุโส เรื่องนี้ ค่อนข้างเป็ นประเด็น sensitive มากสาหรับคน
Gen Z เพราะคนกลุ่มนี้ จะยึ ดมัน่ ถื อมัน่ ในความคิ ด และฝี มือ และมักไม่ย อมรับในระบบอาวุ โส เรื่องนี้
องค์กรต้องมีเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน และเลื่อนตาแหน่ งให้เหมาะสม และประกาศออกมา
อย่างโปร่งใสให้พนักงานทราบด้วย คน Gen Z มักคิดว่าถ้าองค์กรไม่ให้ความสาคัญกับผลงานของตน เขาก็
พร้อมจะจากไปอย่างไร้เยื่อใย
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- จัดการสื่อสารอย่างเป็ นระบบผ่านช่องทางโซเชียลเน็ ทเวิรค์ ต่างๆ ก็ในเมื่อคน Gen Z เป็ นกลุ่มคนที่ addicted
อยูก่ บั Social network องค์กรก็ควรปรับตัวให้ทนั กับยุคสมัยด้วย เช่นสร้าง fanpage, group chat ต่างๆเพื่อให้
เข้าถึงกันได้ง่ายขึ้ น และเป็ นกันเอง แต่ท้งั นี้ ทั้งนั้นองค์กรต้องระวังการรับมือกับความคิดเห็นด้านลบด้วย เช่น
อย่าลบคอมเม้นท์ที่ไม่ดีจากพนักงาน แต่ให้พยายามหาข้อชี้ แจงที่มีเหตุผลไปตอบ เป็ นต้น ด้วยวิธีดงั กล่าวจะ
ทาให้ได้ใจคน Gen Z ในการทางานได้ดียิ่งขึ้ น
จริ ง ๆ แล้วเรื่องของเทคโนโลยี ก็เป็ นสิ่ งที่ มีประโยชน์ กับองค์กรไม่น้อย แต่ ก็ เป็ นสิ่งที่ ช าว Gen Z ต้อง
ระมัดระวังเช่นกัน เพราะการเสพย์ติดเทคโนโลยีมากไปก็เหมือนคนเป็ นโรค พอขาดเทคโนโลยีก็ถึงขั้นลงแดง
อึดอัด ท าอะไรไม่ได้ แถมมีโ อกาสที่ จ ะขาดทัก ษะการเข้าสังคม โลกส่วนตัวสูงมาก จนถึ งขั้นขาดความอดทน
ฉะนั้นองค์กรต่าง ๆ ควรมีนโยบายให้ชาว Gen Z มีโอกาสได้มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ นด้วย ก็จะมีประโยชน์ไม่นอ้ ย

ที่มา https://th.jobsdb.com/th-th/articles/
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โครงการฝึ กอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิ น การคลัง และพัสดุ”
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โครงการฝึกอบรมศูนย์เอกสาร (Document Center)
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โครงการฝึ กอบรมหลักสูตร “การเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรมในการทางาน”
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โครงการฝึ กอบรมหลักสูตร เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการทางานด้วยความรักและผูกพัน
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แผนบริหารความต่อเนื่ องภายใต้สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
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