การใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล
อย่างปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คำแนะนำในการใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างปลอดภัย

1

ให้จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตน
อย่างปลอดภัยและไม่ให้ ไว้กับบุคคลอื่น
เช่น ไม่ควรจดบันทึกหรือใช้ฟังก์ชัน
ช่วยจำชื่อผู้ใช้บริการ (username)
รหัสผ่าน (password) ไว้บนคอมพิวเตอร์
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ และควรมีการ
เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ

2

ตรวจสอบความถูกต้องของช่องทาง
ดิจิทัลของธนาคารพาณิชย์ให้ถูกต้อง
ก่อนเริ่มทำรายการ โดยเฉพาะกรณีที่มี
การเชื่อมโยงเข้าสู่ช่องทางดิจิทัลของ
ธนาคารพาณิชย์จากเว็บไซต์
แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นๆ
ของบุคคลอื่น

3

ควรทำรายการอย่างระมัดระวัง
โดยไม่ทำรายการในสถานที่ที่บุคคลอื่น
สามารถเห็นข้อมูลที่สำคัญของผู้ใช้บริการ
ที่ใช้ในการเข้าใช้บริการหรือทำรายการ

4

ตรวจสอบหมายเลขอ้างอิงที่มาพร้อมกับ
OTP ให้ตรงกับหน้าจอที่ ทำรายการทุกครั้ง
ก่อนดำเนินการทำรายการต่อไป

5

หลีกเลี่ยงการทำรายการผ่านอุปกรณ์
ที่ได้รับการดัดแปลงระบบปฏิบัติการ
เช่น jailbreak สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

6

ออกจากระบบการให้บริการทุกครั้งเมื่อ
ทำรายการเสร็จสิ้น เพื่อป้องกันบุคคลอื่น
เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

7

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การทำรายการและข้อมูลของผู้ใช้บริการ
อย่างสม่ำเสมอ และหากพบรายการ
ที่ไม่ถูกต้องให้แจ้งต่อธนาคารพาณิชย์ทันที

คำแนะนำ ในการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
(1) มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตั้งรหัสเข้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (log in) ตั้งเวลาในการปิดการเข้าถึงระบบภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โดยอัตโนมัติ (auto lock)
(2) มีการติดตั้งเครื่องมือหรือเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
เช่น ติดตัง
้ โปรแกรม anti-virus และปรับปรุงระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารให้เป็นปัจจุบน
ั เพือ
่ รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
(3) ไม่วางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทิ้งไว้ในระหว่างการทำรายการ
(4) ติดตั้งหรือใช้โปรแกรมจากแหล่งที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ เพื่อป้องกันโปรแกรมไวรัสหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ผู้บุกรุกสามารถใช้ในการลักลอบ
เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการได้ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเข้าไปในเว็บไซต์หรือเปิดอีเมลที่น่าสงสัย (junk mail)
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การใช้ไลน์
อย่างปลอดภัย
1

2

เมื่อใช้ Line บนอุปกรณ์อื่นควรล็อคเอ้าท์ทุกครั้ง แต่หากลืมก็สามารถทำตรวจสอบ
การล็อคอินบนอุปกรณ์อื่น และล็อคเอาท์ออกได้ โดยวิธีการตรวจสอบว่าล็อคอิน
บนอุปกรณ์ไหนบ้าง ให้เข้าหน้าแอพพลิเคชั่น Line หน้าหลัก แล้วไปที่
Settings (ตั้งค่า)/ไอคอนรูปเกียร์ > Account (บัญชี) > Devices (อุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ)
เมื่อเข้าไปแล้วจะเห็นรายชื่ออุปกรณ์ที่ล็อคอิน LINE ID เราอยู่ อันไหนไม่ใช่เรา
กด ออกจากระบบ ได้เลย

เปิดการใช้งาน Letter Sealing เพื่อป้องกันการโดน Hack อ่านข้อความ Letter Sealing คือ ระบบเข้ารหัสข้อความแบบ End-To-End encryption (E2EE)
หรือการเข้ารหัสข้อความให้กลายเป็นโค้ดลับตั้งแต่ต้นทาง สำหรับการแซตแบบ 1-1 และการแชร์สถานที่ โดยเมื่อผู้ส่งและผู้รับเปิดใช้ความสามารถนี้ทั้งคู่ ก็จะมีแค่
ผู้ส่งและผู้รับเท่านั้นที่มีกุญแจถอดโค้ดลับให้กลายเป็นข้อความได้ แม้ข้อความไปค้างอยู่บนอินเทอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์ของ LINE ก็ไม่สามารถอ่านได้ ถ้าข้อความถูกดัก
ไประหว่างที่ส่งหรือรับก็จะอ่านไม่ออกเช่นกัน โดยสามารถใช้งานได้ทั้ง LINE บนสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android รวมถึง โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ทั้ง Mac OS X
และ PC สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น 5.3.0 หรือสูงกว่าขึ้นไป Settings (ตั้งค่า)/ไอคอนรูปเกียร์ > ความเป็นส่วนตัว (Privacy) > เลือกที่ Letter Sealing กดเปิด
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5

ปิดการค้นหาด้วย LINE ID LINE ID คือ อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้แอดเพื่อนกันง่ายขึ้น บางครั้งเราไม่อยากให้ใครแอดผ่าน LINE ID สามารถตั้งค่าปิดได้ง่ายๆ
โดยไปที่ ตั้งค่า (Settings)/ไอคอนรูปเกียร์ > Privacy (ความเป็นส่วนตัว) > Allow others to add me by ID (อนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วยไอดี) กดปิด
เพียงเท่านี้คนอื่นๆ ก็จะไม่สามารถแอดผ่าน LINE ID ของเราได้แล้ว

ปิดการตั้งค่าเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติ และป้องกันไม่ให้คนอื่นแอดจากรายชื่อ หลายคนเคยเจอเรื่องแบบนี้ เมื่อมี LINE ID แปลกๆ แอดเข้ามาและ
ไม่รู้จักว่าเป็นใคร ปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นหากไม่ได้ปิดในส่วนของเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์ หรือจากรายชื่อ ก็จะเจอกับเรื่องแบบนี้แน่นอน สำหรับใครที่ไม่ต้องการ
ให้คนอื่นๆ แอดผ่านเบอร์โทรศัพท์หรือรายชื่อ สามารถตั้งค่าได้ง่าย ๆ ดังนี้
ไปที่ Settings (ตั้งค่า)/ไอคอนรูปเกียร์ > Friends (เพื่อน) > Auto-add friends (เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ) จากนั้นเลือกปิด และปิด Allow others to add me
(อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อน) ด้วย เมื่อปิดทั้ง 2 ส่วนนี้ก็จะไม่มีใครสามารถแอดผ่านเบอร์โทรศัพท์และรายชื่อได้อีกต่อไป

ป้องกันแชทจากบุคคลที่สาม อีกหนึ่งปัญหาที่คนใช้ LINE ต้องเคยเจอกับข้อความจากบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อน ส่งข้อความมาหาไม่ว่าจะเป็นข้อความส่งต่อ
หรือส่งคำชวนเล่นเกม ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดความรำคาญได้ มาดูวิธีการป้องกันแชทจากบุคคลอื่นๆ สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆ ไปที่ Settings (ตั้งค่า)
/ไอคอนรูปเกียร์ > Privacy (ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว) > เปิด Filter messages (ปฏิเสธการรับข้อความ)
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ตั้งค่าล็อครหัสผ่าน (Passcode lock) เพื่อป้องกันคนอื่นๆ แอปมาเปิดดูข้อความใน LINE ด้วยการตั้งค่าล็อครหัสผ่าน (Passcode lock) ก่อนที่จะเข้าไปแชท
หรือดูข้อความจะต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้ง สามารถตั้งค่าได้ที่ Settings (ตั้งค่า) )/ไอคอนรูปเกียร์ > Privacy (ความเป็นส่วนตัว) > Passcode lock (ล็อครหัสผ่าน)
> ใส่รหัสผ่านเป็นตัวเลข 4 หลัก 2 ครั้ง จากนั้นออกจากแอป LINE แล้วลองเปิดเข้าไปใหม่ ก็จะพบกับหน้าให้ใส่รหัสผ่าน

เปิดใช้งาน TOUCH ID (เฉพาะผูท
้ ใ่ี ช้ LINE บน iPhone 5s หรือรุน
่ ใหม่กว่า) หากเรามีการตัง
้ ค่าล็อครหัสผ่านแล้ว ก็จะมีเมนูใหม่โผล่ขน
้ึ มา นัน
่ คือ Use Touch ID/ Use Face ID
ซึ่งค่าตั้งต้นของมันก็คือเปิดใช้งานมาเลย คราวนี้เวลาจะเปิด LINE ขึ้นมานอกจากจะมีหน้าจอมาให้กรอกรหัสผ่านแล้ว ยังจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่าเราสามารถ
สแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้า เพื่อปลดล็อคได้

สุดท้ายอย่ากดลิงก์แปลกๆ โดยเฉพาะลิงก์ย่อ ยิ่งไม่น่าไว้วางใจ

แหล่งที่มาของข้อมูล
https://www.youtube.com/watch?v=fyXa2njqbIA
https://www.youtube.com/watch?v=5U_bxYmt_YE
https://line.kapook.com/view175113.html
https://line.kapook.com/view116467.html
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วิธีป้องกัน และจัดการ

LINE

LINE Ofﬁcial Account ปลอม
ได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง

LINE เป็นช่องทางการสือ
่ สารทีเ่ ป็นทีน
่ ย
ิ มอย่างมาก เราใช้ LINE ใช้ทำแทบทุกอย่าง ไม่วา่ จะคุยกันเล่น ติดต่อคุยงาน ส่งไฟล์ตา่ งๆ
ด้วยเหตุนเ้ี องจึงทำให้มม
ี จ
ิ ฉาชีพอาศัยช่องทางนีใ้ นการหลอกลวงผูค
้ น โดยอาจจะปลอมเป็นคนรูจ
้ ก
ั เพือ
่ มาหลอกลวงเอาเงินของคุณ
และในปัจจุบันได้พบว่ามีการปลอมเป็น LINE Ofﬁcial Account ด้วย เนื่องจาก LINE Ofﬁcial Account เป็นช่องทางหนึ่งที่ที่มี
ความน่าเชื่อถือ และแบรนด์ต่างใช้เพื่อติดต่อลูกค้าจึงทำให้มีฐานผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำธุรกรรมใดๆ
กับ LINE Ofﬁcial Account จึงควรตรวจสอบก่อนเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ โดยมีวิธีง่ายๆ ก็คือ ให้ดูที่สัญลักษณ์โล่
ที่ชื่อของ LINE Ofﬁcial Account จะต้องเป็น "โล่สีเขียว" หรือ "โล่สีน้ำเงิน" เท่านั้นเพราะจะเป็น Ofﬁcial Account ที่ดีรับการ
รับรองจาก LINE หรือสามารถสังเกตจากหน้าโปรไฟล์ LINE Ofﬁcial Account โดยโปรไฟล์ของ LINE Ofﬁcial Account
ที่เป็นของจริง จะแสดงบนพื้นหลังสีขาวเท่านั้น

และนอกจากการสังเกต LINE Ofﬁcial Account ปลอมแล้วคุณยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
ได้ด้วยการช่วย รายงาน Ofﬁcial Account ปลอม ดังนี้
1.1

เข้าไปที่ห้อง Chat ของ Account ที่ต้องการรายงาน

22. กดที่มุมขวาบนของห้อง Chat
33. เลือก “ตั้งค่าอื่นๆ”
44. เลือก “รายงานปัญหา”
55. เลือกปัญหาที่ต้องการรายงาน
6. เลือก “รับทราบและส่ง”
6

ถ้าคุณโดนโกง หรือมีหลักฐานการกระทำความผิดก็สามารถแจ้งได้เว็บไซต์ contact.line.me
"เช็คก่อนเชื่อ ไม่เป็นเหยื่อกลโกง" LINE แนะวิธีป้องกันและจัดการ LINE Ofﬁcial Account ปลอม

https://www.youtube.com/watch?v=-OvI0ALk7MI
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