
ความปลอดภัยในโลกไซเบอร ฟชชิ่ง และสแปม
ผูเขารวมจะไดเรียนรูเกี่ยวกับผูประสงครายในโลกออนไลนที่อาจพยายามใชชองโหวของการรั
กษาความปลอดภัยในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับผูเขารวม
ผูเขารวมจะสามารถอธิบายความเสี่ยงของการออนไลน
พัฒนากลยุทธเพื่อใหตนมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ระบุขอความที่เปนสแปม
และอธิบายไดวาใครที่ขอรหัสผานจากตนได

เนื้อหา
ใบงานเกี่ยวกับสแปม



ความเสี่ยงในโลกออนไลน

สวนที่หนึ่ง

บอกนักเรียนของคุณ

เมื่อคุณใชอินเทอรเน็ต คุณอาจทำใหตัวเองตกอยูในความเสี่ยงไดแคจากการเขาเว็บเพจ
สื่อสารทางออนไลน หรือดาวนโหลดขอมูล ในบางครั้งเว็บไซตที่คุณเขาถึง
ผูคนที่อยูบนเครือขายเดียวกัน หรือแมแตบุคคลที่สามก็อาจทราบตำแหนงที่ตั้งหรือขอมูลอื่นๆ
เกี่ยวกับคุณไดเมื่อคุณดูเนื้อหา

ถามนักเรียนของคุณ

ใครที่อาจใชประโยชนจากชองโหวของความปลอดภัยทางออนไลนในการดูขอมูลสวนตัวของคุ
ณ

1. คำตอบที่เปนไปได เชน แฮ็กเกอรที่ประสงคราย เจาหนาที่สอดสองดูแลของรัฐบาล ฯลฯ

บอกนักเรียนของคุณ

เมื่อคุณดูเว็บ แฮ็กเกอรที่ประสงครายอาจเก็บขอมูลของคุณไดโดยใชวิธีการเดียวกันกับผูใหบริ
การอินเทอรเน็ต เพื่อลดความเสี่ยงนี้
การเชื่อมตอระหวางคุณและเว็บไซตที่คุณพยายามเขาถึงจึงตองปลอดภัย
ไมวาคุณจะใชการเชื่อมตอแบบใด เว็บไซตหลายๆ
เว็บก็พยายามที่จะติดตามรูปแบบการใชงานของคุณในหลายๆ แพลตฟอรม
เว็บไซตเหลานี้สามารถดูเบราวเซอร ตำแหนงที่ตั้ง และรูปแบบการใชงานอื่นๆ
ของคุณไดเพื่อพยายามคนหาตัวตนของคุณ

ถามนักเรียนของคุณ

เหตุใดแฮ็กเกอรที่ประสงครายจึงอาจพยายามเขาถึงขอมูลของคุณทางออนไลน
ขอมูลใดที่ผูคนมองหา เหตุใดเว็บไซตที่คุณไมไดเขาสูระบบจึงตองการติดตามตัวตนของคุณ

1. ขอมูลระบุตัวบุคคลทั้งหมดและขอมูลทุกอยางที่นำไปขายหรือใชเพื่อใหไดมาซึ่งเงินตราได

มีใครรูบางวามัลแวรคืออะไร มัลแวรสามารถทำอะไรไดบาง

บอกนักเรียนของคุณ

มัลแวรคือโคดอันตรายที่แอบใชงานคอมพิวเตอรของคุณ
มัลแวรบางอยางเก็บขอมูลจากทุกสวนของคอมพิวเตอรของคุณ
ตั้งแตฮารดไดรฟไปจนถึงขอมูลการดูเนื้อหาของคุณ นอกจากนี้ มัลแวรยังชวยใหแฮ็กเกอรเขา
ควบคุมคอมพิวเตอรของคุณและใชคอมพิวเตอรตามที่แฮ็กเกอรตองการได อยางไรก็ตาม
มัลแวรสวนใหญมักจะมีรูปแบบไมซับซอน เชน เว็บไซตที่ปลอมเปนพอรทัลที่ปลอดภัย เชน



ธนาคารหรือสวนขยายที่ใสโฆษณาเขามาในเบราวเซอรของคุณเพื่อหาเงิน

ถามนักเรียนของคุณ

คุณสามารถปกปองตัวเองจากมัลแวร การสอดแนม หรือการติดตามไดอยางไรบาง

บอกนักเรียนของคุณ

ระมัดระวังเมื่อคุณคลิกลิงก โฆษณา หรือโพสตบนโซเชียลมีเดีย URL
นั้นตรงกับที่คุณคาดไวหรือไม คุณพบหนาเว็บเดิมเมื่อพิมพ URL
นั้นอีกครั้งดวยตัวเองหรือคนหาเว็บไซตนั้นหรือไม หลักการที่เชื่อถือไดก็คือ SSL/TLS
นาจะทำหนาที่ปกปองหนาการเขาสูระบบของบัญชีผูใชที่สำคัญ (เชน Google, Facebook,
Twitter หรือบัญชีธนาคาร) SSL/TLS
ทำใหแฮ็กเกอรบนเครือขายเดียวกันสงเว็บไซตปลอมใหคุณไดยากมากหากคุณพิมพ URL
ถูกตอง หากไมมี SSL/TLS แฮ็กเกอรจะสงเว็บไซตปลอมใหคุณไดงายมาก

เว็บไซตบางเว็บจะใชโคดเพื่อเขาถึงขอมูลสวนตัวหรือบัญชีผูใชออนไลนของคุณไดหากเกิดขอ
บกพรองในการเขารหัสบนแพลตฟอรมเหลานั้น จากนั้น
เว็บไซตเหลานั้นก็จะนำบัญชีผูใชของคุณไปสแปมคนอื่นได

ดาวนโหลดหรือติดตั้งซอฟตแวรจากแหลงที่มาที่เชื่อถือไดเทานั้นและใครครวญใหรอบคอบเมื่อ
คุณดาวนโหลดตัวดำเนินการ (ไฟลนามสกุล .exe, .pkg, .sh, .dll, หรือ .dmg)
ตัวดำเนินการคือสิ่งใดก็ตามที่จะดำเนินการบางอยาง ในบางครั้ง
การดำเนินการเหลานี้ก็อาจเปนการดำเนินการที่ไมดี ตัวอยางเชน ใครบางคนอาจเขียนขอควา
มดำเนินการเพื่อลบขอมูลในฮารดไดรฟหรือติดตั้งเบราวเซอรปลอมในอุปกรณของบุคคลหนึ่งไ
ด นี่จึงเปนเหตุผลที่คุณควรติดตั้งเฉพาะเนื้อหาจากแหลงที่มาที่เชื่อถือไดเทานั้น

คุณสามารถใชซอฟตแวรปองกันไวรัสเพื่อปกปองคุณจากการเผลอใชมัลแวรได
ซอฟตแวรปองกันไวรัสบางอยางจะติดตั้งมาพรอมคอมพิวเตอรของคุณ (เชน Microsoft
Security Essentials สำหรับ Windows) ในขณะที่ระบบปฏิบัติการบางอยาง เชน
ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอรของ Apple
จะมีการตั้งคารักษาความปลอดภัยที่จะบล็อกการติดตั้งซอฟตแวรจากแหลงที่มาที่ไมนาเชื่อถือ
ไตรตรองอยางถี่ถวนกอนเขียนทับการตั้งคาเหลานี้

คุณอาจพิจารณาการใชงานสวนขยายของเบราวเซอรตางๆ เชน
สวนขยายที่สามารถบล็อกปลั๊กอินไดซึ่งจะทำใหเว็บไซตทราบตัวตนหรือติดตามคุณไดยากขึ้น
อยางไรก็ดี ปลั๊กอินเดียวกันนี้อาจบล็อกฟงกชั่นตางๆ ของเว็บไซตได เชน
ความสามารถในการรับชมวิดีโอ การตัดสินใจวาจะติดตั้งสวนขยายของเบราวเซอรหรือไมขึ้นอ
ยูกับความพึงพอใจและการแลกเปลี่ยนที่คุณเต็มใจแลกในแงของความปลอดภัยทางออนไลน
คุณอาจพิจารณาคำถามตางๆ เชน “การถูกติดตามจะสรางความลำบากใหฉันอยางไรบาง
ความเปนสวนตัวของฉันมีคาแคไหน ฉันตองการดูเนื้อหานี้มากแคไหน (เชน
หากสวนขยายของเบราวเซอรบล็อกปลั๊กอินที่แสดงวิดีโอ)”



เครื่องมือรักษาความปลอดภัย

สวนที่หนึ่ง

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

โปรดทราบวา: สวนหนึ่งของเนื้อหาในกิจกรรมนี้ครอบคลุมอยูแลวใน “กิจกรรมที่ 1:
ความเสี่ยงในโลกออนไลน” คุณสามารถเลือกไดวาจะทบทวนเนื้อหานี้อีกครั้งหรือขามเนื้อหานี้ไ
ปหากคุณเคยเขารวมกิจกรรมที่ 1 แลว

ถามนักเรียนของคุณ

คุณทราบหรือไมวาคุณปลอดภัยหรือไมเมื่อใชงานอินเทอรเน็ต

บอกนักเรียนของคุณ

หากคุณไมไดทำการปองกันไวลวงหนาอยางเหมาะสม
การที่คุณจะสามารถปองกันตัวเองจากความเสี่ยงในโลกออนไลนเหลานี้ได
[ความเสี่ยงที่ไดอธิบายไวในสวนกอน] ก็เปนไปไดยากหรือเปนไปไมไดเลย

นอกจากนี้ ความเสี่ยงในโลกออนไลนใหมๆ นั้นยังเกิดขึ้นไดตลอดเวลาแบบไมคาดฝน
การคอยระแวดระวังอยูเสมอจึงเปนเรื่องสำคัญ

ถามนักเรียนของคุณ

คนๆ หนึ่งจะทำอะไรไดบางหลังจากที่โนมนาวใหคุณเชื่อไดวาเว็บไซตของตนเปนเว็บไซตสำคั
ญจริงๆ

มีเครื่องมือที่คุณใชหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงเหลานี้ได มีใครรูจักเครื่องมือเหลานี้บาง

บอกนักเรียนของคุณ

HTTPS คือมาตรฐานที่เว็บไซตตางๆ ใชเขารหัสขอมูลที่มีการรับสงผานอินเทอรเน็ต
การเขารหัสชวยปองกันไมใหบุคคลที่สามดูขอมูลจากการเชื่อมตอของคุณไดงายนัก HTTPS
มอบการรักษาความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งและสามารถนำไปใชในเบราวเซอรใดก็ไดโดยการเพิ่ม
“https://” หนา URL ที่คุณใช (เชน https://www.mysite.com) อยางไรก็ตาม
บางเว็บไซตก็ไมรองรับ HTTPS

1. คุณควรปอนขอมูลที่ละเอียดออน (เชน รหัสผานหรือขอมูลบัตรเครดิต) บนเว็บเพจที่มี
HTTPS:// นำหนาเว็บเทานั้น

2. คุณสามารถใชเครื่องมือซอฟตแวรเพื่อใหแนใจวาคุณใช HTTPS ทุกครั้งเมื่อเปนไปได

3. เบราวเซอรหลักๆ สวนมากมีตัวชี้วัดความปลอดภัยหนาตาเหมือนแมกุญแจอยูใกลกับแถบที่
อยูเพื่อระบุวามีการเชื่อมตอ HTTPS



4. แตนาเสียดายที่ HTTPS ไมอาจชวยรับประกันวาคุณจะปลอดภัย
เนื่องจากเว็บไซตอันตรายบางเว็บก็รองรับ HTTPS ไดเชนกัน HTTPS
ชวยคุมครองการเชื่อมตอ แตไมไดรับรองวาเว็บไซตนั้นเปนเว็บไซตที่ดี

Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS)
คือชื่อของเทคโนโลยีที่ชวยรักษาความปลอดภัยใหกับ HTTPS SSL/TLS
ใชคียการเขารหัสดิจิทัลซึ่งทำหนาที่เหมือนกุญแจจริงๆ มาก
หากคุณเขียนความลับของคุณใสกระดาษเพื่อสงใหเพื่อน
ทุกคนที่พบกระดาษแผนนี้ก็จะดูความลับของคุณได กลับกัน
ใหจินตนาการวาคุณยื่นกุญแจสำรองใหเพื่อนเองกับมือ
จากนั้นจึงเอาความลับใสกลองปดล็อกซึ่งเปนคูของกุญแจที่เพื่อนของคุณมีแลวจึงสงใหเพื่อน
หากมีผูขัดขวางการสงกลอง
คนเหลานั้นก็คงจะตองลำบากกับการหาวิธีดูความลับของคุณโดยไมมีกุญแจ
หากมีผูพยายามเปลี่ยนกลองดังกลาวกับกลองที่หนาตาเหมือนกัน
คุณก็จะสังเกตไดวากุญแจของคุณใชกับกลองนั้นไมได SSL/TLS ทำงานในรูปแบบเดียวกัน
แตทำงานกับเว็บไซต

ตัวชี้วัดความปลอดภัยของเบราวเซอรจะทำหนาที่สื่อสารใบรับรอง Extended Validation (EV)
ดวยเชนกัน
เว็บไซตที่ตรวจสอบยืนยันตัวตนกับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจะไดรับใบรับรอง
EV ในเบราวเซอร บางครั้งตัวชี้วัด EV จะอยูในรูปแบบของชื่อเว็บไซตหรือผูจดทะเบียน
ซึ่งจะอยูขางแถบที่อยู
เว็บไซตที่ตรวจสอบยืนยันตัวตนกับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจะไดรับใบรับรอง
EV ในเบราวเซอร บางครั้งตัวชี้วัด EV จะอยูในรูปแบบของชื่อเว็บไซตหรือผูจดทะเบียน
ซึ่งจะอยูขางแถบที่อยู หากคุณสงสัยเนื้อหาบนเว็บไซตบางเว็บ
คุณสามารถตรวจสอบไดโดยการดูวา URL ในใบรับรองตรงกับ URL
ในเบราวเซอรหรือไมโดยการคลิกที่ “ดูใบรับรอง” [การสาธิตวิธีหาสวน “ดูใบรับรอง”
บนจอโปรเจคเตอรอาจมีประโยชน] วิธีดูใบรับรองนี้จะแตกตางกันไปตามเบราวเซอร
ตัวอยางเชน หากคุณใช Chrome ใหคลิก “ผูพัฒนา” ในสวน “ดู” จากนั้นจึงเลือก
“เครื่องมือสำหรับผูพัฒนา” จากสวน “เครื่องมือสำหรับผูพัฒนา” ใหคลิกแท็บ “ความปลอดภัย”
จากนั้นคลิก “ดูใบรับรอง”

นอกจากการไมใชซอฟตแวรจากแหลงที่มาที่ไมนาเชื่อถือแลว ซอฟตแวรปองกันไวรัสก็ชวยปก
ปองคุณจากการเขาชมหนาเว็บที่ไมนาเชื่อถือและการดาวนโหลดมัลแวรไดเชนกัน

เดิมทีนั้นการ “ฟชชิ่ง” เกิดขึ้นทางอีเมลโดยผูสงสแปมที่แสรงทำตัวเปนองคกรหรือหนวยงานจริง
จากนั้น ผูสงสแปมจะขอรหัสผานจากคุณ
โดยหวังวาคุณจะสงรหัสผานไปใหทางอีเมลหรือกรอกลงในเว็บไซตปลอม
ตัวกรองสแปมชวยปองกันอีเมลเหลานี้ไมใหปรากฏในกลองขอความของคุณได
เพื่อชวยใหตัวกรองสแปมทำงานไดดีขึ้น
อยาลืมทำเครื่องหมายอีเมลที่นาสงสัยทั้งหมดที่สุดทายแลวคุณยายไปที่สวนสแปม

ถามนักเรียนของคุณ

คุณสามารถทำสิ่งใดเพื่อปองกันตัวเองจากการดาวนโหลดไฟลที่อาจเปนอันตรายตอคอมพิวเตอ
รของคุณโดยไมไดตั้งใจไดบาง



บอกนักเรียนของคุณ

ตรวจสอบซ้ำอยูเสมอวาคุณกำลังเขาถึงการดาวนโหลดจากเว็บไซตที่เชื่อถือได ระมัดระวังเต็มที่
เมื่อเปดไฟลแนบในอีเมลที่คุณไมรูจักและการคลิกหนาตางปอบอัพและขอความแสดงขอผิดพลา
ด คุณอาจพิจารณาการติดตั้งโปรแกรมปองกันมัลแวรที่เปนที่รูจักลงในคอมพิวเตอรของคุณไดเ
ชนกัน



การแชรรหัสผาน

สวนที่หนึ่ง

ถามนักเรียนของคุณ

กรณีใดที่คุณคิดวาสามารถแชรรหัสผานได

1. คำตอบที่เปนไปได เชน เมื่อคุณใชบัญชีผูใชแบบใชรวมกัน (เชน Netflix)

การแชรรหัสผานอาจมีความเสี่ยงอะไรบาง

1. หากมีผูประสงครายทราบรหัสผานของคุณ บัญชีผูใชของคุณก็อาจถูกแฮ็ก
การแชรรหัสผานทำใหแนวโนมที่จะมีผูเขาถึงบัญชีผูใชของคุณไดสูงขึ้น
หากคุณใชรหัสผานเดียวกันนี้กับเว็บไซตอื่นๆ
ผูประสงครายก็อาจเขาถึงเว็บไซตเหลานั้นไดเชนกัน
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การไมแชรรหัสผานกับผูอื่นนอกเหนือจากแอพพลิเคชั่นที่จำเปนตองใชรหัสผานนั้นในการเขา
สูระบบคือขอปฏิบัติพื้นฐานที่คุณควรทราบในการใชงานอินเทอรเน็ต
ตามที่ไดอธิบายไปแลวกอนหนานี้ การฟชชิ่งคือการหลอกใหบุคคลแชรรหัสผานของตน

อยางไรก็ตาม อาจมีผูที่ขอรหัสผานจากคุณอยางชัดแจงเพื่อเขาบัญชีผูใชของคุณ
โดยอางวาบัญชีผูใชของคุณอาจกำลังตกอยูในอันตราย แมบางคนอาจจะมีเจตนาดี เชน
เพื่อนที่ตองการชวยคุณดูบางสิ่งที่คุณไมเขาใจในบัญชีผูใช
แตการแชรรหัสผานของคุณก็ไมใชการกระทำที่แยบคายนัก
โดยเฉพาะเมื่อคุณใชรหัสผานนั้นกับหลายบัญชี หากคุณตั้งใจจะแชรรหัสผาน ตรวจสอบใหแน
ใจวาคุณไมไดใชรหัสผานนั้นที่อื่นและใชตัวจัดการรหัสผานในการแชรการเขาถึง

ในบางครั้ง ผูที่ขอรหัสผานจากคุณอาจเปนผูใหญที่คุณทราบดีวาเชื่อถือได เชน พอแม
ครูอาจารย หรือนายจาง ถึงแมคุณจะรูจักและเชื่อใจผูใหญเหลานี้ แตโดยปกติแลวการพูดคุยถึง
เหตุผลที่ทำใหพวกเขาขอรหัสผานและวิธีที่พวกเขาจะใชดูแลรหัสผานก็สงผลดีตอทุกคน
(ทั้งคุณและพวกเขา) โดยเฉพาะกับผูใหญที่ไมใชคนในครอบครัว
การถามพวกเขาโดยตรงวามีกฎหมายหรือกฎประเภทอื่นๆ
ที่พวกเขาเชื่อวากำหนดใหคุณตองมอบรหัสผานใหหรือไมก็เปนความคิดที่ดี

การถามอยางสุภาพและชัดเจนถึงกฎหมายและกฎนั้นสำคัญเปนพิเศษเมื่อคำขอนั้นมาจากผูให
ญที่ไมใชคนในครอบครัวซึ่งคุณไมไดรูจักเปนการสวนตัว เชน
เจาหนาที่จากฝายบังคับใชกฎหมาย
หากตำรวจหรือเจาหนาที่ของรัฐขอรหัสผานโซเชียลมีเดียจากคุณ ใหตั้งสติและออนนอมเขาไว 
ขอเหตุผลของการขอรหัสผานและกฎหมายหรือกฎที่พวกเขาเชื่อวาทำใหตนมีสิทธิ์ขอขอมูลนี้จ
ากคุณได



ในบางสถานการณ คุณอาจจำเปนตองใหรหัสผานแกพอแม/ผูดูแล ครูอาจารย นายจาง
เจาหนาที่จากฝายบังคับใชกฎหมาย เจาหนาที่ของรัฐ หรือผูใหญคนอื่นๆ
สถานการณที่คุณจำเปนตองใหรหัสผาน เชน
สถานการณที่มีกฎหมายหรือกฎที่บังคับใหคุณตองใหรหัสผาน หรือคุณพิจารณาแลววาประโยช
นที่คุณจะไดรับจากการใหรหัสผานมีมากกวาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการแชรรหัสผาน

หากมีผูใหญขอรหัสผานจากคุณและคำขอนั้นทำใหคุณรูสึกไมสบายใจ
ใหปรึกษาพอแม/ผูดูแลหรือผูใหญคนอื่นๆ ที่เชื่อถือไดโดยทันที
โดยจะดีที่สุดหากคุณขอคำปรึกษากอนที่จะตองตอบกลับคำขอนั้น

ถามนักเรียนของคุณ

สถานการณใดที่คุณควรแชรรหัสผานทางออนไลน

1. เฉพาะเมื่อเว็บไซตที่คุณพยายามเขาถึงขอใหคุณกรอกรหัสผานเทานั้น
อยาแชรรหัสผานของคุณที่อื่นเปนอันขาด
รวมถึงทางอีเมลซึ่งปกติแลวจะไมมีการเขารหัสและไมปลอดภัย



งาน

ใบงาน

งาน

แบงผูเขารวมออกเปนกลุม กลุมละ 2-3 คน แจกใบงานเกี่ยวกับสแปมใหกับผูเขารวม
หลังจากนั้น ใหผูเขารวมแตละคนเขียนผังงาน (Flowchart) เพื่อแสดงแกผูเขารวมคนอื่นๆ
ถึงวิธีการที่พวกเขาอาจใชระบุสแปม
และระบุวาพวกเขาควรแชรขอมูลบางอยางกับบุคคล/กลุมคนหนึ่งๆ หรือไม

บอกนักเรียนของคุณ

อานสถานการณแตละสถานการณแลวหารือกันวาขอความใดเปนหรือไมเปนสแปม
และคุณควรแชรขอมูลกับบุคคลหรือกลุมคนในสถานการณดังกลาวหรือไม

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ใหเวลาผูเขารวม 10 นาทีในการทำกิจกรรมนี้ จากนั้นจึงใหแตละกลุมแชรคำตอบ

ถามนักเรียนของคุณ

เมื่อใดที่คุณควรแชรรหัสผานทางอีเมล

บอกนักเรียนของคุณ

ตามขอปฏิบัติพื้นฐาน เว็บไซตและบริษัทจะไมถามรหัสผานของคุณทางอีเมลโดยเด็ดขาด
คุณไมควรสงรหัสผานใหใครโดยใชวิธีการนี้
ถึงแมผูขอจะดูเหมือนองคกรหรือหนวยงานจริงก็ตาม อีเมลนั้นแทบจะไมมีความปลอดภัยเลย

สวนที่สอง

งาน

ใหผูเขารวมแยกออกมาจากกลุมเนื่องจากแบบฝกหัดตอไปเปนแบบฝกหัดที่ผูเขารวมจะตองทำค
นเดียว

ใหเวลาผูเขารวม 15 นาทีในการสรางผังงานของตน

บอกนักเรียนของคุณ

คราวนี้ ใหสรางผังงานขึ้นบนกระดาษเพื่อแสดงใหผูเขารวมคนอื่นๆ เห็นวาพวกเขาจะระบุสแปม
ไดอยางไรและพวกเขาควรแชรขอมูลบางอยางทางออนไลนกับผูอื่นหรือไม
การเลือกสถานการณบางอยางมาใชอางอิงในการสรางผังงานอาจมีประโยชน
โดยอาจเลือกจากสถานการณที่แสดงอยูบนใบงาน (หากคุณเลือกวิธีนี้
ใหเขียนหมายเลขของสถานการณไวดานบนของผังงานดวย)



หรือจะสรางสถานการณขึ้นมาใหมเลยก็ได! หากคุณเลือกที่จะสรางสถานการณขึ้นมาเอง
โปรดอธิบายสถานการณนั้นเปนยอหนาสั้นๆ ไวเหนือผังงาน

ใหเวลาผูเขารวม 15 นาทีในการสรางผังงานของตน
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