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“รักเมืองไทย” : ประสบการณ์ดีๆ จนตกหลุมรัก “เชียงคาน”
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IT : ใช้ E-Banking อย่างไรให้ปลอดภัย ตอนที่ ๒
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µéÍ¹ÃÑºÈÑ¡ÃÒªãËÁè¡Ñº e-letter ©ºÑº·ÕèÊÍ§ ช่วงนี้อากาศแปรปรวนกันเล็กน้อย...ทั้งอากาศเย็น แดดร้อน

และฝนตก...ระวังและรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ช่วงนี้เด็กๆก็เริ่มปิดเทอมกันแล้ว คงจะเดินทางกันสะดวกขึ้นนะคะ
ในฉบับนี้ทีมงาน e-letter ของเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะ
focus on new law ลองมาดูซิว่า วัฒนธรรมและเหตุผลในการรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้มีการออกกฎหมาย
ห้ามการล้างรถ อะไรกันเนี่ย จะล้างรถยังมีข้อห้ามเลย ไม่น่าเชื่อ น้องบีจะมาเฉลยให้เราฟังกันค่ะ
รักเมืองไทย “หลงรักเชียงคาน..เลย”...หน้าหนาวที่ผ่านมาหลายคนคงได้แวะเวียนไปเที่ยวเชียงคาน
กันแน่เลย...น้องจอยก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ ...จึงได้เขียนเรื่องราวความประทับใจในการเดินทางมาบอกเล่าให้เรา
อ่านกัน ... เราไม่เคยไปได้อ่านแล้วก็ยังสนุกเลยค่ะ
คอลัมน์เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เดี่ยวคุงมีข้อเตือนใจเกี่ยวกับการขับรถท่องเที่ยวค่ะ...หากจะเดินทางไกล
ต้องระวังเรื่องหลับในกัน แล้วเราจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไร ลองอ่านกันดูนะคะ
Inside krisdika กฤษฎีกา ด้วยความบากบั่นของคุณแม่น้องปลาวาฬ รวบรวมคู่บุพเพสันนิวาสที่มา
พบรักกัน...ณ ดินแดน สคก. ของเรา แล้วก็เลยเถิดถึงขนาดแต่งงานมีครอบครัวที่น่ารักกัน มาดูซิว่ามีกี่คู่ แต่ที่ลง
ในฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะ ใครนับเติมได้ครบทายถูกเอารางวัลไป (อ่ะล้อเล่น)
KM project แจ้งให้ทราบถึงการจัดทำเว็บไซต์เคเอ็มที่มีความคืบหน้ากันในระดับหนึ่งแล้วค่ะ...น้องนิว
ยังฮัมเพลงสวัสดีปีใหม่อยู่เลย (เขินจังเพราะส่งต้นฉบับกันตั้งแต่มกราคมกันแล้ว)
it@ksdkน้องโป้ มาต่อเนื่องกับภาคจบของวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งให้ปลอดภัยไร้กังวล...รู้ไว้
จะได้ไม่ตกเทรนด์จ้า
พบกันฉบับหน้า...เริงร่ารับซัมเมอร์ค่ะ...

นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
นายพัฒนโชติ ช้วนรักธรรม / นายอชิระวิทย์ พฤกษ์พีรภาส / นางสาวณัฐจารวี ธานี
นายวัชระ แสงดอกไม้ (ออกแบบ - จัดรูปเล่ม)
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บ้านไม้เก่าๆ สองข้างทาง อากาศเย็นสบายด้วยไอหมอก
ตอนเช้าๆ สร้างความสดชื่นเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเราเป็นที่สุด
และที่ประทับใจยิ่งกว่า คือ ผู้คนเชียงคาน ขอบอกว่าน่ารัก
สุดๆ...
Trip เชียงคาน จ.เลย เริ่มต้นจากสมาชิกคนเก่า
ของกฤษฎีกาคนหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.เลย พวกเราเลยลงมติ
กันว่า หนาวนี้จะไปเยี่ยมเยือนเพื่อนคนนี้ และ “เชียงคาน”
จึงโผล่เข้ามาใน Trip ด้วยความตั้งใจ...ไม่ใช่บังเอิญ...
รวมสมาชิกทั้งหมดใน Trip นี้ ๘ ชีวิต เราเดินทางกัน
ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น ๑ กรุงเทพฯ - เลย ส่งถึงประตู
ทางเข้าเชียงคานกันเลยทีเดียว ราคาค่ารถไปกลับคนละ
๙๐๐ บาท รวมเวลาเดินทางประมาณ ๙ ชั่วโมงก้ถึงที่หมาย
ความรู้สึกตอนที่นั่งรถมันเหนื่อยนะ...คิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึง
สักที แต่เมื่อก้าวเท้าลงเหยียบพื้นเชียงคาน ทุกอย่างก็หายไป
เหลือแต่ความรู้สึกที่ว่า “เราไปอยู่ที่ไหนมาทำไมไม่มาเยือน
เชียงคานตั้งนานแล้ว...”
ความรู้สึกดีๆ เกิดขึ้นตั้งแต่พอก้าวเท้าลงจากรถและ
เดินหอบกระเป๋าสัมภาระเพื่อจะไปเช็คอิน homestay ที่จองไว้
และระหว่างทางเจอพระเดินบิณฑบาตก็เลยแวะใส่บาตร
ข้าวเหนียวกันซะหน่อย แต่ติดตรงที่ข้าวเหนียวไม่มี...และแล้ว
ก็มีคุณลุงใจดียื่นกระติ๊บข้าวเหนียวมาให้ แล้วบอกว่า “เอานี่ไป
ลูก ลุงยกให้”และบอกวิธีการใส่บาตรข้าวเหนียวให้เสร็จสรรพ...
น่ารักจริงๆ (ขอบคุณค่ะ)

homestay ของพวกเรามีชื่อว่า “สำรานนา” อยู่ที่
ถนนศรีเชียงคาน ซอย ๑๓ ราคาห้องพัก ไม่แพงเลย (สำหรับ
ช่วงเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมาก) คนละ 200 บาท / คืน
ที่สำคัญที่พักสวย สะอาด สบาย แถมยังมี Internet ให้เล่น
ฟรี...และเจ้าของบ้านใจดีอีกแล้วครับท่าน...คุ้มสุดๆ
พูดถึงเมืองเชียงคานกันบ้าง... เชียงคานเป็นชุมชน
เล็กๆ ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้เป็นอย่างดี
และมีประวัติมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี มีแม่น้ำโขงกั้นกลางระหว่าง
ชายแดนไทยและชายแดนลาว ตัวเมืองเชียงคาน เป็นเมือง
โบราณ... ที่ซึ่งมีบ้านไม้เก่าๆ เรียงกันเป็นแถวยาวสุดหัวถนน
ท้ายถนน มีร้านค้าพื้นเมือง มุมกาแฟอร่อยๆ บรรยากาศ
เงียบสงบ สดชื่น ความโดดเด่นของเชียงคานอีกอย่างหนึ่งคือ
ผู้คนเป็นมิตร อัธยาศัยดี สร้างความประทับใจให้ชาวเมือง
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อย่างเราเป็นอย่างยิ่ง และไม่ใช่แค่ในตัวเมืองเชียงคานเท่านั้น
ที่น่าสนใจ แต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงที่เราทุกคน
ได้มีโอกาสไปสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นทะเลหมอกที่ภูทอก (ทะเล
หมอกจริงๆ มีแค่เราที่ยืนอยู่บนภูเขาและล้อมรอบด้วยหมอก
เห็นแล้วอยากเอามือไปจับเป็นที่สุด) ต่อด้วย แก่งคุดคู้
สุดเขตแดนสยาม ที่มองไปอีกฝั่งแม่น้ำโขงก็จะเจอชายแดนลาว
ประเทศเพื่อนบ้านของไทย...และจบ trip นี้ด้วยการล่องแพ
ที่ห้วยกระทิง อันนี้ประทับใจสุดๆ เป็นอีกที่หนึ่งที่สวยมากๆ
เท่าที่เคยไปมา ความคิดแรกที่แว๊บเข้ามาในหัวคือไม่ต้องไป
มันแล้วเมืองนงเมืองนอก เที่ยวประเทศไทยนี่แหละ สวย
ที่สุดแล้ว...ขอบอก!!!
การไปเที่ยวที่เชียงคานถือได้มาเป็น trip ที่ไม่แพง
และคุ้มที่สุด ๓ วัน ๒ คืน สนนราคาอยู่ที่คนละ ประมาณ
๒,๕๐๐ บาท อยู่ดีกินดีแบบสุดๆ อาหารอร่อยทุกมื้อ มีเมนู
แปลกๆที่เราไม่เคยได้ลิ้มลองมาก่อน เช่น ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว
ไข่กระทะ ปาท่องโก๋ยัดไส้ ตำด๊องแด๊ง ถั่วซาอุต้ม และมะพร้าว
แก้ว สำหรับเป็นของฝากคนกรุงเทพฯ (แค่ได้ยินชื่อก็น้ำลาย
ไหล) อยากรู้ว่าเมนูที่บอกมารสชาติเป็นอย่างไร ต้องไปลอง
ให้ได้นะคะ ว่าแต่เล่นเอาพกน้ำหนักส่วนเกินกลับมากรุงเทพฯ
ด้วยอีก ๒ กิโลกรัม (แต่ก็ยอม...อิอิ++)
เมื่อถึงวันกลับ เราทุกคนที่ร่วม trip ต่างพูดเป็นเสียง

เดียวกันว่า“ไม่อยากกลับ(กรุงเทพฯ)เลย” อยากอยู่ต่ออีก
หลายๆวัน เวลาแค่ ๓ วัน ๒ คืน มันเร็วมากๆ การได้ใช้ชีวิต
อยู่ที่เชียงคานในช่วงเวลานั้นนอกจากการได้พบเจอประสบการณ์
ใหม่ๆ สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม อย่างการตักบาตร
ข้าวเหนียว นอนบ้านไม้สไตล์เชียงคาน นั่งมองดูชีวิตที่เรียบง่าย
ของผู้คนที่นั่น มันได้แอบแฝงข้อคิดบางอย่างไว้ให้กับตัวเอง
การไปเที่ยวเมืองเชียงคานในครั้งนี้ ทำให้ได้ค้นพบอะไรบางอย่าง
นั่นคือ “การมีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่เร่งรีบ ไม่ต้องแข่งขัน อยู่กับ
ธรรมชาติรอบๆ ตัว สิ่งเหล่านี้คือของขวัญที่ติดตัวเรามา
ตั้งแต่เกิด... และได้ให้สัญญากับตัวเองไว้ว่าจะกลับไปเที่ยว
เชียงคานอีกครั้ง ... แน่นอน
ทิ้งท้ายกับ trip นี้ ด้วยอีกหนึ่งความประทับใจ เมื่อ
เพื่อนเราสาวชาวเลยผู้นั้น ได้ขับรถพาสมาชิกทั้ง ๘ คนใน
trip นี้ ไปร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
พร้อมกับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ณ ศาลากลางประจำ
จังหวัดเลย สร้างความปลาบปลื้มใจเป็นที่สุด... เรียกว่าเป็น
trip ที่สมบูรณ์แบบจริงๆ
ถึงแม้ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเชียงคานแห่งนี้ จะเป็น
ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างที่เชียงคาน
อาจเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่...เราไม่อาจรู้ แต่อย่างไรก็ตาม
เชียงคานจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไป ถ้าเราทุกคนยังคงช่วยกัน
รักษาวิถีชีวิตและความเป็นเอกลักษณ์ในแบบของเชียงคาน
ความเป็นเชียงคานในแบบเชียงคานก็จะคงอยู่...เช่นเดิมตลอดไป
ตราบนานเท่านาน
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ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน E - Letter และเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge
Management หรือ KM) ในปีใหม่นี้มีแน่นอนคะ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM)
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานมุ่งมั่น ส่งเสริมและสนับสนุนมาตลอด
ให้เป็นที่รู้จักและเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ในปี ๒๕๕๔ นี้
จึงมีแนวคิด การจัดทำและเผยแพร่เรื่องราวของ KM กฤษฎีกา ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(www.krisdika.go.th)
พวกเราทีม KM Young Elite ได้ประชุมปรึกษากับส่วนสารสนเทศ สำนักอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของบริษัท
เอเอ็มอาร์. เอเชีย จำกัด เพื่อจัดทำและเผยแพร่เรื่องราวของ KM กฤษฎีกา ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) ซึ่งได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน จำนวน ๓ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ส่วนสารสนเทศ (ลองดูบรรยากาศ
จากภาพนะคะ..ว่าพวกเราตั้งใจกับงานนี้แค่ไหน)

การประชุมปรึกษาในแต่ละครั้ง พวกเราก็ได้หารือและช่วยกันกำหนดและปรับรูปแบบการนำเสนอ
รายละเอียดเรื่อง KM กฤษฎีกา ที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน โดยมีรายละเอียดต่างๆ จำนวน ๙ หัวข้อ ดังนี้
๑. องค์ความรู้เกี่ยวกับการร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย
๒. E - Letter by KM Young Elite
๓. BLOG KM กฤษฎีกา
๔. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของนักกฎหมายกฤษฎีกาและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕. กฤษฎีกาสัญจร
๖. เล่าสู่กันฟัง
๗. เสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. สัมมนาทีม KM Young Elite
๙. เกี่ยวกับเรา
อดใจรอกันอีกซักนิดนะคะ..รอดูผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
ของเราพวกเราทีม KM Young Elite ก็ขอกำลังใจ..คำแนะนำดีๆ.และความร่วมแรงร่วมใจจากชาวกฤษฎีกา
ทุกท่านด้วยนะคะ
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

นางสาวสุจิตราภา ศรีวงศ์มณีรัตน์
นักกฏหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ สำนักหลักนิติบัญญัติ

ในวันที่ ๓ ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันชาติของประเทศ
เยอรมนีซึ่งเป็นวันที่เยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออก
รวมประเทศกัน (Tag der Deutschen Einheit) แต่ละมลรัฐ
มีอำนาจกำหนดวันหยุดประจำของตัวเองได้ แปลว่าถ้าทำงาน
หรือเรียนที่ต่างเมืองกันก็จะมีวันหยุดแตกต่างกันไปในแต่ละ
มลรัฐ ในทำนองว่าถ้าโรงเรียนที่เชียงใหม่หยุด โรงเรียนที่ยะลา
อาจจะไม่หยุดก็เป็นได้
นอกจากนี ้ ค นเยอรมนี ม ี อ ุ ป นิ ส ั ย ชอบวางแผน
หากกำหนดว่าไปเที่ยวที่ใดในช่วงสุดสัปดาห์จะวางแผนล่วงหน้า
ไว้ประมาณ ๒ ปี หรือในบางกรณีก็อาจจะวางแผนไว้ล่วงหน้า
ถึง ๓ - ๔ ปีทีเดียว ในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน
ก็เช่นเดียวกัน กระทรวงการเรียนและวัฒนธรรมของมลรัฐ
บาเยิร์นได้กำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาไปถึงปี
๑
การศึกษา ๒๕๕๖ แล้ว แถมยังมีประวัติกำหนดการเปิดและปิด
ภาคการศึกษาเก็บไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙! (ในขณะที่ A - net
ของประเทศไทยยังทำให้ชีวิตของเยาวชนและผู้ปกครองชาวไทย
ลำบากอยู่ในขณะนี้ ) ( เยอรมนีมีเรื่องแปลกที่แตกต่างจาก
ธรรมเนียมไทยหลายอย่าง หนึ่งในนั้น คือ การมีกฎหมาย
ที่กำหนดวันหยุดไว้โดยเฉพาะและกำหนดรับรองให้ความ
คุ้มครอง“ความสงบในวันหยุด (ศาสนา)” ไว้ด้วย
วันหยุด คือวันที่ไม่ทำงาน โดยศาสนาคริสต์และ

ศาสนายูดายห้ามทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ คือวันอาทิตย์
และวันซะบาโด คำว่า sabado ในภาษาสเปนซึ่งมีรากศัพท์
มาจากภาษาละตินแปลว่าวันเสาร์ ซึ่งวันซะบาโดเป็นวันไปโบสถ์
ของคนยิว คนยิวไปโบสถ์ในวันเสาร์ไม่ใช่วันอาทิตย์ (แต่ก็ยัง
ไม่ได้ทราบเหตุผลว่ามีที่มาอย่างไร)
แต่ในวันหยุดที่เยอรมนีนอกจากจะห้ามทำงานหาเงิน
แล้ว ในบางมลรัฐของเยอรมันยังห้ามล้างรถด้วย เหตุผลก็มา
จากการห้ามทำงานในวันไปโบสถ์ ซึ่งทางโบสถ์ได้ออกมา
สนับสนุนกฎหมายนี้เต็มที่ เพราะเห็นว่าจะทำให้คนไปโบสถ์
มากขึ้น (เพราะการล้างรถใช้เวลานาน?) และในปัจจุบัน
คนหนุ่มสาวเยอรมนีไปโบสถ์น้อยมากๆ คือ ถ้าไปก็ไปประจำ
เพื่อทำกิจกรรม หรืออาศัยในที่พักของทางโบสถ์ เพราะว่า
ที่พักของทางโบสถ์ถูกและดีกว่าหอพักของทางมหาวิทยาลัย
มาก แต่คนหนุ่มสาวส่วนมากก็ไม่ไปโบสถ์เลย ซึ่งแตกต่าง
จากสมัยรุ่นคุณแม่ที่ถูกคุณปู่คุณย่าและสถานการณ์บังคับให้
ไปทุกสัปดาห์เพราะว่าทุกคนในหมู่บ้านไปกันโดยต้องกลับมา
กินข้าวกลางวันร่วมกัน
มาคุยเรื่องล้างรถกันต่อดีกว่า แน่นอนว่าเหตุผลใน
การห้ามล้างรถนอกจากการรักษาความสงบในวันหยุดแล้ว
ยังมีเหตุผลของการรักษาสภาพแวดล้อมและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้วย โดยมีเหตุผลสนับสนุนว่าถ้าล้างรถจะทำให้คราบน้ำมัน
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http://www.nensel-kalender.de/nk/quellen/feiertage
/nw/19890510.html กฎหมายNW
http://de.wikipedia.org/wiki/Feiertage_in
_Deutschland วันหยุดในเยอรมัน
Sachsen

http://datumsrechner.de/gesetze/Sachsen.pdf

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tim
/abteilung2/referat21/feiertagsgesetz.pdf TH
http://www.gewerbeaufsicht.baden-wuerttemberg.de
/servlet/is/16487/1_3_1.pdf BW
และสิ่งสกปรกลงไปตามท่อน้ำทิ้งและสนามหญ้า ไปสู่แหล่งน้ำ
http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail
ตามธรรมชาติได้ (เช่น ลำธาร แม่น้ำ) แต่คนหัวสมัยใหม่ .php?gsid=land_bb_bravors_01.c.13818.de Brandenburg
ก็เถียงว่า เมื่อต้องทำงานจันทร์ถึงวันศุกร์ วันเสาร์ไปพักผ่อน
ซื้อของ วันอาทิตย์ก็ต้องล้างรถ ไม่งั้นจะล้างวันไหน หรือ
http://www.verwaltung.bayern.de/Titelsuche-.116/
ไม่เช่นนั้นก็ควรให้ล้างรถที่ปั๊มน้ำมันหรือสถานที่ล้างรถได้ index.htm?purl=http%3A%2F%2Fby.juris.de%2Fby%2Fge
จึงมีการเก็บรวบรวมรายชื่อของคนที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย samt%2FFeiertG_BY.htm#FeiertG_BY_rahmen BY
ของแต่ละมลรัฐเพื่อส่งให้สมาชิกสภามลรัฐซึ่งทำหน้าที่เป็น
กระบอกเสียงให้ประชาชนของตน๒ แก้ไขกฎหมายของมลรัฐ
ซึ่งบางมลรัฐได้แก้ไขแล้ว เหมือนกฎหมายห้ามอบขนมปัง
วันอาทิตย์ซึ่งถูกยกเลิกไปไม่กี่ปีมานี้ สามารถเข้าไปดูว่ามลรัฐ
๓
ไหนห้ามล้างรถในวันอาทิตย์ได้ที่นี่
มาเล่าสู่กันฟัง เผื่อว่าใครไปขับรถเที่ยวในเยอรมนี
จะชะล่าใจ เห็นวันอาทิตย์ร้านค้าปิด พิพิธภัณฑ์ปิด ไม่รู้จะ
ทำอะไรก็เลยล้างรถซะงั้น อาจจะโดนปรับได้นะจ๊ะ
http://www.sonntagswaesche.de/uploads/media
/Schreiben_Bezirksregierung.pdf
http://www.sonntagswaesche.de/fileadmin/CARE
/sonntagswaesche/Regelung_Sonntagswaesche.pdf ตาราง
๑
http://www.stmuk.bayern.de/km/rat_auskunft/ferien/index.shtml ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓
๒
http://www.sonntagswaesche.de/start.453.0.html ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
๓

http://www.sonntagswaesche.de/bundeslaender.930.0.html ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
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By Peepéo

เชื่อว่าหลายคนๆ คงจะทำตามขั้นตอนการใช้งาน
"วิธีการใช้ Internet Banking อย่างไรให้ปลอดภัย ตอนที่ ๑"
ทีนี้ก็เข้ามาสู่ขั้นตอนการใช้บริการ Internet Banking ผ่าน
เบราเซอร์ อ้อ! เกือบลืมบอกไป วิธีนี้แนะนำสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวเท่านั้นครับ
๑. ก่อนที่จะใช้บริการอินเทอร์เน็ต คุณควรจะเคลียร์
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในคลิปบอร์ดของวินโดวส์ทั้งหมดก่อนด้วย
ด้วยวิธีการที่บอกไว้ใน "ล้างข้อมูลในคลิบบอร์ดวินโดวส์ให้
สิ้นซากกันดีกว่า"
๒. จากนั้นเข้าไปใช้บริการ Internet Banking ที่ใช้
บริการอยู่ เท่าที่พอรวบรวมมาได้มีดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ https://ibanking.bangkokbank.com
ธนาคารกสิกรไทย https://ebank.kasikornbank.com/kcyber/login_th.html
ธนาคารกรุงไทย https://www.ktbonline.ktb.co.th/new/
ธนาคารไทยพาณิชย์ https://www.scbeasy.com/v1.4/site/presignon/index.asp

อัพเดตรายชื่อลิงก์ล่าสุด วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ สังเกตได้ว่าทุกๆ ลิงก์จะใช้เป็น "https" ไม่ใช่ "http" ดังนั้น ถ้า
คุณไม่ได้พิมพ์ "https" คุณก็จะเข้าไปใช้บริการของเว็บไม่ได้ และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อเข้าได้แล้ว ทุกเว็บจะมีสัญลักษณ์
รูปกุญแจโผล่อยู่ด้านข้างเสมอ นั่นแสดงถึงความปลอดภัยที่ธนาคารมีให้ ถ้าไม่มีสัญลักษณ์รูปกุญแจขึ้น ก็แสดงว่าเว็บไซต์
ที่คุณเจออาจจะเป็นเว็บสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงก็ได้ สำหรับการใช้บริการเว็บเหล่านี้ ขอแนะนำว่าให้เข้าเว็บโดยไม่ผ่าน
จากลิงก์อื่นโดยพิมพ์ชื่อเว็บเหล่านี้โดยตรง และไม่ควรเข้าจากเว็บอะไรก็ตามที่ทำลิงก์ไว้ให้เพื่อความสะดวกสบาย
ของคุณ หรือแม้กระทั่งอีเมล์ที่ส่งมาจากธนาคารเองก็ตาม เพื่อความปลอดภัยสูงสุดจึงควรพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวเอง
ครับ หรือถ้ามั่นใจว่าทำบุ๊คมาร์คไว้ในเบราเซอร์จะคลิ๊กจากในนั้นก็ได้เช่นกัน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

เห็นได้ว่าทั้ง ๔ ข้อนี้เป็นเรื่องง่ายที่คุณสามารถทำตาม
๓. ข้อนี้สำคัญที่สุด การกรอกชื่อผู้ใช้บริการและ
รหัสผ่าน เชื่อว่าหลายๆ คน คงจะไม่อยากจำชื่อ username ได้ด้วยตัวเอง แค่นี้เชื่อว่าคุณก็สามารถใช้งาน Internet Banking
กับ password เอง จึงมักจะใส่ไว้ในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นแล้วครับ
ซึ่งหลายคนถ้าไม่อยากเสียเงินเพิ่มก็ใช้วิธีกรอกข้อมูลในไฟล์
เอ็กเซลเอาไว้ แล้วเวลาจะใช้ ก็จะเลือกไปที่ใช้ แล้วก็ใช้ Ctrl+c
คัดลอกชื่อทั้ง username ไปใส่ แล้วก็ตามด้วย password ซึ่ง
บอกตรงๆ ว่าวิธีนี้มีความเสี่ยงเอามาก เพราะถ้าเครื่องที่คุณ
ใช้อยู่ อาจจะโปรแกรมประเภทดักจับคีย์ หรือคอยเก็บค่าข้อมูล
ในคลิบบอร์ด เท่านี้คนที่ไม่หวังดีก็จะเอาข้อมูลคุณไปได้แล้ว
วิธีที่ดีที่สุดคือ "อ่านแล้วคีย์ในแต่ละช่องด้วยตัวเองครับ" พอ
คุณเข้าไปได้แล้ว สังเกตด้วยนะครับว่า ในเบราเซอร์ยังขึ้น
รูปกุญแจอยู่หรือไม่ ซึ่งถ้าไม่มี ให้กด log out ออกทันที แล้ว
โทรไปหาขอระงับบริการการใช้งาน Internet Banking กับ
ธนาคารทันที เพราะนั่นแสดงถึงความไม่ปลอดภัยในการ
ใช้งานแล้ว แต่ถ้ามีหลังจากนี้คุณก็จะเข้าไปใช้บริการต่างๆ
ในนั้นได้อย่างวางใจ
๔. หลังจากใช้บริการเสร็จให้กด log out ออกด้วย
ทุกครั้ง เพื่อให้การติดต่อระหว่างคุณกับการใช้บริการ Internet
Banking สุดสิ้นทันที เพราะถ้าคุณปิดหน้าต่างการใช้ Internet
Banking นั้นไป ไม่ได้หมายความว่าการใช้บริการของคุณจะ
สิ้นสุดนะครับ
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เข้าสู่หน้าร้อนกันแล้วหลังจากที่มีความสุขอยู่กับหน้าหนาว
มาหลายเดือน ช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาหลายคนคงได้สัมผัสกับ
อากาศหนาวกันอย่างมีความสุข เพราะสภาพอากาศในกรุงเทพ
ก็เย็นสบายๆ ไม่หนาวจนเกินไป ส่วนหลายคนที่ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยว
ไปตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือหรือภาคอีสานของไทย
ก็คงได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ และทิวทัศน์ที่มีความ
สวยงาม
อากาศร้อนอบอ้าวเลยทำให้นึกถึงทะเล สายลม
แสงแดด และสองเรา (สำหรับคนที่มีคู่.... ส่วนคนที่ยังไม่มีคู่
ไปหาเอาข้างหน้าก็ได้นะครับ) ไม่ว่าจะเป็นทะเลฝั่งอ่าวไทย

หรืออันดามันต่างมีเสน่ห์ความงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งการจะ
ไปเที่ยวทะเลให้คุ้มค่านั้นก็คงต้องวางแผนกันให้ดี เนื่องจาก
มีกิจกรรมที่สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การดำน้ำ
ชมปะการัง ล่องเรือชมเกาะ ว่ายน้ำ ฯลฯ การขับรถไปเที่ยว
ก็เป็นการเดินทางที่น่าสนใจเพราะมีความสะดวกและเดินทาง
ไปกลับได้ด้วยเวลาไม่นานนักโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเลที่อยู่ไปไกลจากกรุงเทพฯ เช่น พัทยา ชะอำ หัวหิน ฯลฯ
แต่ถึงกระนั้นเชื่อว่าหลายคนอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากทะเล
ในแถบใกล้ๆ กทม. กันบ้างแล้ว เพราะไปกันหลายครั้งหลายครา
หากจะเดินทางกันไกลหน่อยแต่คุ้มค่าคงหนีไม่พ้นจังหวัดทาง
ภาคใต้ของไทย คือ กระบี่ และภูเก็ต เพราะมีทะเลที่มีความ
สวยงามมาก มีเกาะแก่งต่างๆ ให้ชื่นชมความงามมากมายและ
กิจกรรมที่หลากหลายท้าทายให้ไปเที่ยวชม หากใครจะไปท่องเที่ยว
ด้วยการขับรถไปก็คงต้องใช้ความระมัดระวังกันหน่อยเพราะ
เส้นทางที่จะใช้มีระยะทางพอสมควร เพื่อเป็นการเตรียมร่างกาย
ให้พร้อมและเรียนรู้เทคนิคในการรับรู้ว่าขณะนี้ร่างกายกำลัง
จะหลับใน...ฉบับนี้จึงขอแนะนำวิธีป้องกันการขับรถหลับใน
มาเล่าสู่กันฟังครับ
๑) อย่าคิดว่านอนคืนเดียวพอ = ไม่พอ
การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาตอบสนองต่อสิ่งเร้า
(response time / RT) ซึ่งมีความสำคัญในเหตุคับขัน เช่น เบรค
เมื่อจะชนหรือจะตกถนน ฯลฯ เปรียบเทียบกับระยะเวลานอน
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ของคนขับรถพบว่า การนอนมากพอ ๗-๘ ชั่วโมง ๑ คืนก่อน
เดินทางยังทำให้ระยะเวลาตอบสนองต่อสิ่งเร้าลดลงได้ไม่ดีพอ
จำเป็นต้องนอนให้มากพออย่างน้อย ๒ คืน คำอธิบายกลไกนี้
ที่เป็นไปได้คือ เวลาเราอดนอน... สมองจะต้องการการนอน
ชดใช้หนี้การนอน (sleep debt) หลายวัน จึงจะมีประสิทธิภาพ
เต็มที่ ทางที่ดีคือ ถ้าไม่ได้นอนเต็มที่ติดกันอย่างน้อย ๒ วัน
ไม่ควรขับรถ หรือถ้าขับรถก็อย่าขับรถทางไกล
๒) อย่าขับรถคนเดียว
การมีคนนั่งบนรถหลายคนมีส่วนช่วยให้โอกาสหลับ
น้อยลง ซึ่งแน่นอน... ควรเลือกคนโดยสารที่ตื่นนอนและคุยด้วย
มากกว่าคนโดยสารที่หลับไปตลอดทาง ถ้าทำไม่ได้... ควรหา
อะไรทำไปด้วย เช่น สวดมนต์ ร้องเพลง ฯลฯ แต่อย่าดูโทรทัศน์
หรือใช้มือข้างหนึ่งถือโทรศัพท์อีกข้างจับพวงมาลัย เพราะจะ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้นมาก ถ้าฟังเพลง... ไม่ควรฟังเพลง
ประเภทกล่อมนอน เนื่องจากอาจทำให้ง่วงนอนได้
๓) พักรถพักคนบ่อยๆ
พักรถพักคน และควรเดินไปเดินมา เข้าห้องน้ำ ดื่มน้ำ
หรือเครื่องดื่ม ล้างมือด้วยสบู่ก่อน (เพื่อลดโอกาสติดไข้หวัดใหญ่
และไข้หวัด) แล้วล้างหน้าล้างตา ถ้าเป็นไปได้... ควรหาจุด
พักนอน ๑๕-๒๐ นาทีทันทีที่ง่วง ซึ่งต้องวางแผนล่วงหน้า เพื่อหา
สถานที่ที่ปลอดภัยพอที่จะพักผ่อนนอนหลับได้
๔) กาเฟอีน
กาเฟอีนอาจช่วยให้หายง่วงได้ถ้านอนมากพอก่อน
เดินทางอย่างน้อย ๒ วัน แต่ถ้านอนไม่พอหรือง่วง... การนอนพัก
๑๕-๒๐ นาทีดีกว่าดื่มกาแฟแล้วขับต่อไปเรื่อยๆ
๕) อย่าดื่มแอลกอฮอล์
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงให้หลับใน และ
ถ้าเกิดอุบัติเหตุ... โอกาสแพ้คดีหรือได้รับโทษจะเพิ่มขึ้นมา
๖) อะไรที่ไม่ได้ผล
ถ้าง่วงไปแล้ว... การเปิดวิทยุหรือหน้าต่างรถมักจะ
ช่วยอะไรไม่ค่อยได้ อาการที่อาจบอกเราว่า ง่วงและควรหยุด
ขับรถได้แล้ว คือ ตาเริ่มโฟกัสภาพไม่ค่อยได้ มองเห็นภาพ
ข้างหน้าไม่ชัดเท่าเดิม หาว จำอะไรไม่ได้หรือนึกอะไรไม่ออก
เมื่อมีอาการเหล่านี้คงต้องหยุดรถ นอนพักทันที
ท่องเที่ยวหน้าร้อนนี้ให้สนุก ขับขี่ด้วยความไม่ประมาท
มีมารยาทในการขับขี่จะทำให้เดินทางปลอดภัยเพราะนอกจาก
เราจะปลอดภัยแล้วนั้น ผู้ขับขี่อื่นๆ ก็จะปลอดภัยไปด้วย อย่าลืม
นะครับ..... เมาไม่หลับ ง่วงก็หาที่พักผ่อน ขอให้ทุกท่าน
ท่องเที่ยวและพักผ่อนในช่วงร้อนนี้ให้กันสนุกนะครับ......
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