
วธิตี ัง้ค่าการประชุมผา่น zoom ใหป้ลอดภยั 
 วิธีต ัง้ค่าการประชมุผ่าน zoom ใหป้ลอดภยั หลงัยอ้นกลบัไปในช่วงเร ิม่ตน้ของ 

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 หน่ึงในแอปยอดฮติทีใ่ชใ้นการท างาน Work from Home หรอื 

Zoom ในที่ท างานส าหรบัการประชุมทางวิดีโอ ดงัน้ัน แอป Zoom จึงกลายเป็นที่นิยม

ในทนัที แมว่้าจะมีบรกิารการประชมุทางวิดีโออืน่ใหเ้ลือกใช ้แต่ Zoom ก็ยงัเป็นตวัเลอืก

ยอดนิยม ดงัน้ันหากคุณใช ้Zoom เวอรช์นัฟรลีะก็ บทความนี้คือวิธีรกัษาการประชุม 

บน Zoom ใหป้ลอดภยั 

วธิตี ัง้คา่การประชมุผ่าน zoom ใหป้ลอดภยั 

➢ ใช ้Meeting ID และรหสัผ่านทีไ่ม่ซ า้กนั 

 Zoom จะเพิ่มรหสัผ่านใหก้บับญัชโีดยอตัโนมตัิ และสามารถฝังรหสัผ่านเหล่าน้ัน 

ในลงิกก์ารประชมุได ้ตวัอย่างเชน่ ถา้คุณก าหนดเวลาการประชมุ คุณจะเห็นว่าลงิกม์รีหสั

การประชมุและรหสัผ่านส าหรบัการประชมุหลงัจากน้ัน ใครก็ตามที่คุณส่งลิงกไ์ปใหจ้ะ

สามารถเขา้ถงึการประชมุของคุณไดท้นัทโีดยไม่ตอ้งโพสตร์หสัผา่นแยกต่างหาก และหาก

พวกเขาตดัสนิใจทีจ่ะโพสตล์งิกน้ั์นแบบสาธารณะ รหสัผ่านดงักล่าวจะลบลา้งการรกัษา

ความปลอดภยัใด ๆ ทีร่หสัผ่านอาจใหไ้ว ้

 ดงัน้ัน แมว่้าทุกคนที่ใช ้Zoom จะมี ID การประชุมส่วนตวั การใช ้ID น้ันส าหรบั 

การประชุมทัง้หมดของคุณหมายความว่าผูค้นจ านวนมากขึน้จะรูจ้กั ID น้ัน และเพิ่ม

โอกาสทีค่นนอกอาจเขา้มาได ้และน่ีคอืสิง่ทีค่วรท าหากเปิดหอ้งใหม่บน Zoom 

• หากคุณก าลงัใชแ้อป Zoom ใหค้ลกิทีปุ่่ ม “Schedule”” หากคุณก าลงัใช ้

อนิเทอรเ์ฟซบนเว็บ ใหค้ลกิที ่“Schedule a meeting” ทีบ่รรทดับนสุด ไม่ว่าในกรณี

ใด หนา้ต่าง “Schedule a meeting” จะปรากฏขึน้ 

• คุณสามารถป้อนหวัขอ้การประชมุและค าอธบิายไดห้ากตอ้งการ ใส่วนัที่ 

เวลา และระยะเวลาของการประชุมของคุณ (หากคุณใชแ้ผนแบบฟรแีละจะมี

ผูเ้ขา้รว่มมากกว่าสองคนในการประชมุ คุณมเีวลาไม่เกนิ 40 นาท)ี 

• มองหา  “Meeting ID” และตรวจสอบให ้แ น่ ใจว่ า ได ้เ ลือก  “ Generate 

Automatically” แลว้ ซึง่จะสรา้ง ID เฉพาะส าหรบัการประชมุน้ันแทนที่จะใช ้ID การ

ประชมุส่วนตวัของคุณ 

• ภายใตห้วัขอ้ความปลอดภยั คุณจะไดร้บัการก าหนดรหสัผ่าน คุณสามารถ

เปลีย่นไดห้ากตอ้งการ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ดา้นล่างนี ้ขอแนะน าอย่างยิง่ใหคุ้ณเปิดใชง้าน “Waiting Room” เพื่อใหคุ้ณ

สามารถอนุมตัใิครทีต่อ้งการเขา้สู่พืน้ทีก่ารประชมุ  

• คลิก “Advanced Options” หากคุณตอ้งการอนุญาตใหผู้เ้ขา้ร่วมเขา้ร่วม 

โดยไม่ตอ้งใชห้อ้งรอ (ซึง่วิธีนี้ไม่แนะน า) ปิดเสียงเมื่อเขา้มา บนัทึกการประชมุ 

โดยอตัโนมตั ิหรอือนุมตัหิรอืบล็อกรายการจากพืน้ทีท่างภูมศิาสตรเ์ฉพาะ 

• คลกิที ่“บนัทกึ” 

• คุณมกัจะถูกน าไปทีห่นา้ทีคุ่ณจะเห็นตวัเลอืกทัง้หมดส าหรบัการประชมุน้ัน 

ลงไปไดค้ร ึง่ทาง คุณสามารถคลกิ “Copy the invitation” เพือ่บนัทกึขอ้มูลอย่างง่ายดาย 

เพือ่ใหคุ้ณส่งใหผู้เ้ขา้รว่มได ้

• และน่ันแหล่ะ เมื่อคุณพรอ้มแลว้ คุณสามารถคลกิทีปุ่่ มสนี ้าเงิน “Start this Meeting” 

หรอืใชล้งิกก์ารประชมุทีส่รา้งขึน้ 

ใช ้Waiting Room 

 คุณสามารถอนุมัติใครก็ไดท้ี่ตอ้งการเขา้ร่วมการประชุมโดยใช ้Waiting Room  

หอ้งรอเสมอืนจรงิ จากน้ันคุณสามารถเลอืกไดว่้าใหเ้ขาเขา้มาไดห้รอืไม่ 

 เมื่อผูเ้ขา้รว่มแต่ละคนคลิกที่ลิงค ์พวกเขาจะถูกขอใหร้อ ในขณะที่คุณจะไดร้บั 

การแจง้เตือนที่ดา้นบนของหนา้จอบอกคุณว่ามีคนเขา้มาในหอ้งรอ คุณสามารถยอมรบัไดท้นัท ี

หรอืคลกิที ่“View” 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การตอ้งอนุมตัทุิกคนทีต่อ้งการเขา้รว่มอาจเป็นเร ือ่งยุ่งยากทีต่อ้งรบัมอื โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหากคุณคาดหวังคนจ านวนมาก แต่จะช่วยใหม้ั่นใจไดว่้าทุกคนที่เขา้ร่วม 

การประชมุของคุณจะอยู่ในทีน้ั่นจรงิ ๆ 

Lockdown ไม่แชรห์อ้ง เตะออก 

 มฟีีเจอรค์วามปลอดภยั Zoom อืน่ๆ ทีคุ่ณสามารถใชป้้องกนัตวัเองและผูเ้ขา้รว่ม 

คนอืน่ ๆ ได ้

 ถา้คุณรูแ้น่ชดัว่าใครอยู่ในการประชมุของคุณและทุกคนอยู่ทีน่ั่น คุณสามารถล็อก

การประชมุไดโ้ดยคลกิลงิก ์ “Security” ทีด่า้นล่างของหนา้จอและเลอืก “Lock Meeting”  

เมือ่คุณท าเชน่น้ันแลว้ แมแ้ต่ผูท้ีม่ ีID Meeting และรหสัผ่านก็ไม่สามารถเขา้มาได ้

 การใชเ้มนูเดียวกนั อาจเป็นความคิดที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณก าลัง 

จดัประชมุกบัผูค้นจ านวนมาก ใหย้กเลิกการเลือก “Share Screen” ออกไป หากโชครา้ย 

ทีใ่ครสกัคนทีต่ ัง้ใจจะขดัขวางการประชมุไดร้บัอนุญาตใหแ้ชรห์นา้จอ พวกเขาอาจท าให ้

ผูเ้ขา้รว่มคนอืน่ ๆ  รูส้กึไม่สบายใจอย่างมาก (หาก ณ จุดหน่ึง ผูเ้ขา้รว่มมคีวามจ าเป็นตอ้งแชร ์

หนา้จอของตนโดยชอบดว้ยกฎหมาย คุณสามารถเปิดใชก้ารแชรอ์กีคร ัง้ไดภ้ายหลงั) 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากผูเ้ขา้รว่มเร ิม่ประพฤตติวัไม่ด ีแต่คุณไม่จ าเป็นตอ้งไล่พวกเขาออก (หรอืคุณ

ตอ้งการพูดคุยถึงสิง่ที่คุณจะไปรบัพวกเขา) คุณสามารถใหพ้วกเขากลบัเขา้หอ้งรอได ้

คลกิไอคอน “Participants” ทีด่า้นล่างของหนา้จอ คน้หาชือ่ผูเ้ขา้รว่มในแผงดา้นขา้งทีเ่ป็น

ผลลัพธ ์วางเมาสเ์หนือชื่อของพวกเขา จากน้ันคลิก “more ” > “Put in waiting room” 

ผูเ้ขา้ร่วมจะเขา้ถึงการประชุมไม่ไดอ้ีกต่อไป อนัที่จรงิแลว้พวกเขาจะกลบัมาในหอ้ง 

รอจนกว่าคุณจะตดัสนิใจปล่อยใหเ้ขากลบัมา 

หากเกิดปัญหาขึน้จรงิ ๆ ใหค้ลิกที่ไอคอนความปลอดภยั แลว้เลือก “Suspend 

Participant Activities” ตามที ่Zoomกล่าวไว ้การด าเนินการนีจ้ะหยุด “วดิโีอ เสยีง การแชท

ในการประชมุ ค าอธบิายประกอบ การแชรห์นา้จอ และการบนัทกึในชว่งเวลาน้ันทัง้หมด” 

และในฐานะโฮสต ์คุณจะถูกถามว่าคุณตอ้งการรายงานผูใ้ชร้ายใดรายหน่ึงหรอืไม่ คุณยงั

สามารถใหร้ายละเอยีดของปัญหาพรอ้มกบัภาพหนา้จอได ้บุคคลน้ันจะถูกลบออกจาก

การประชมุ จากน้ันคุณสามารถเปิดใชง้านคุณสมบตัต่ิาง ๆ ของคุณอกีคร ัง้และด าเนินการ

ประชมุต่อได ้

อา้งองิ The Verge  cover zoom.us 

ขอ้มูลจาก : https://www.it24hrs.com/2022/security-zoom-meeting/ 


