
ความเปนสวนตัวและคุณ
ผูเขารวมจะไดเรียนรูวาขอมูลประเภทใดที่นาจะเก็บไวเปน “สวนตัว”
ดูวิธีปรับแตงการตั้งคาความเปนสวนตัวบนโซเชียลมีเดีย
และวิธีอธิบายกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งคาของตัวเอง (เชน
เปรียบเทียบวาทำไมจึงตั้งคาเนื้อหาบางอยางเปน “เฉพาะเพื่อนเทานั้น”
และตั้งคาเนื้อหาบางอยางเปน “สาธารณะ”)

เนื้อหา
ใบงาน “เกมทายซิวาใคร”



เกมทายซิวาใคร

สวนที่ 1

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

แจกใบงาน “เกมทายซิวาใคร” แลวใหผูเขารวมกรอกขอมูลในใบงาน ใหผูเขารวมเลือกขอมูลสี่
อยางที่จะแชรและแจงใหผูเขารวมทราบวาคุณจะแชรขอมูลที่พวกเขาเขียนกับทุกคนในกลุม
บอกใหผูเขารวมเก็บใบงานที่สองไว

ใหเวลาผูเขารวม 10 นาทีเพื่อกรอกขอมูลในใบงานใหเสร็จ หลังจากนั้นจึงเก็บใบงาน

บอกนักเรียนของคุณ

ทีนี้ฉันจะอานขอมูลบางอยางในใบงานแตละใบ ใชสวน “เดา”
เพื่อเขียนวาคุณเดาวาผูเขารวมคนใดกรอกใบงานใบไหน

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

หลังจากทำงานใบงาน ใหชวนผูคนในกลุมอภิปรายดวยกัน

ถามนักเรียนของคุณ

มีขอมูลที่คุณไมไดแชรกับใครเลยหรือไม ขอมูลนั้นคืออะไร เหตุใดคุณจึงไมแชร

ทุกคนตัดสินใจแบบเดียวกันเกี่ยวกับสิ่งที่จะแชรหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน/ไมเปนเชนนั้น

ทำไมคุณจึงอาจแชรขอมูลประเภทนี้ในระดับที่มากนอยแตกตางกันไปตามคนที่คุณแชรขอมูลด
วย คุณจะแชรเมื่อใด

การทายวาใครเปนผูที่เขียนขอมูลแตละชิ้นนั้นยากงายแคไหน

มีคำตอบไหนที่สื่อถึงสิ่งอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไมไดตั้งใจหรือไม (เชน
บุคคลหนึ่งอาจเปดเผยอาหารที่ตัวเองชอบ ซึ่งอาจแสดงถึงวัฒนธรรมที่บุคคลนั้นคุนเคย)

คุณคิดวาผูอื่นอาจคาดเดาเกี่ยวกับตัวคุณวาอยางไรถาคุณแชรขอมูลที่คุณเขียนลงใน
“เกมทายซิวาใคร” ออกไปในขอบเขตที่กวางกวานี้

สวนที่ 2

บอกนักเรียนของคุณ

ความเปนสวนตัวคือความสามารถในการควบคุมสิ่งที่ผูอื่นรับรูเกี่ยวกับคุณ
ซึ่งคุณสามารถทำไดโดยการบอกเลาบางสิ่งเกี่ยวกับตัวเอง (เชน
การบอกที่อยูหรือสิ่งที่คุณชอบทำเพื่อความเพลิดเพลิน) หรือการทำสิ่งตางๆ รวมกับผูอื่น (เชน
การไปรานคากับเพื่อนและเลือกสิ่งที่คุณตองการมากที่สุด) ความเปนสวนตัวเปนสิ่งสำคัญไมวาคุ



ณจะอยูในหองเดียวกันกับผูอื่นหรือพูดคุยกับพวกเขาในโลกออนไลน

ความเปนสวนตัวนั้นขึ้นอยูกับการตัดสินใจสวนตัวของคุณ ความหมายของความเปนสวนตัวที่มี
ตอคุณและครอบครัวอาจแตกตางจากความหมายที่สิ่งนี้มีตอบุคคลอื่นๆ
ในกลุมนี้และครอบครัวของพวกเขา
หากเราตระหนักถึงสิ่งที่เราใหคาวาเปนขอมูลสวนตัวมากขึ้น
และการที่พฤติกรรมในโลกออนไลนของเราอาจสงผลตอความเปนสวนตัวของเรา
เราก็จะตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบของความเปนสวนตัวที่เราตองการไดดีขึ้น

นอกจากนี้
ความเปนสวนตัวยังเปลี่ยนแปลงไดตามประเภทของขอมูลที่แชรและผูที่แชรขอมูลดวยอีกดวย

ถามนักเรียนของคุณ

ตัวอยางเชน คุณจะแชรที่อยูบานของคุณกับกลุมคนตอไปนี้หรือไม

1. ผูปกครอง/ผูดูแลหรือญาติผูใหญคนสำคัญอื่นๆ ในครอบครัว

2. เพื่อนของคุณ

3. ครูอาจารยของคุณ

4. คนแปลกหนา/คนที่คุณรูจักเพียงผิวเผิน

5. เพื่อนของเพื่อน

6. องคกรหรือบริษัท

สรุป

บอกนักเรียนของคุณ

เมื่อคุณแชรขอมูลทางออนไลน สิ่งสำคัญคือคุณตองคิดวาใครสามารถเห็นขอมูลนั้นได และคุณ
หรือเจาของขอมูลที่ถูกแชรนั้นรูสึกสบายใจที่จะแชรขอมูลนั้นกับผูรับสารดังกลาวหรือไม

ขอมูลบางอยางอาจทำใหเกิดปญหาตามมาในอนาคตหากมีการแชรขอมูลนั้นกับผูที่ไมควรทรา
บขอมูล หากคนแปลกหนา/คนที่คุณรูจักเพียงผิวเผินทราบที่อยูของคุณชัดเจน
คนเหลานั้นก็อาจไปที่บานของคุณได ซึ่งอาจทำใหเกิดอันตรายได
แมเหตุการณเชนนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นมากนอยตางกันไปในที่ตางๆ ของโลก แตความเสี่ยง
(และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น)
ก็อาจมีน้ำหนักมากพอที่คุณจะปองกันไวกอนแมโอกาสที่เหตุการณนี้จะเกิดขึ้นจริงๆ
จะมีไมมากก็ตาม คุณจำเปนตองทำความเขาใจผลกระทบของการแชรขอมูลเพื่อที่จะไดทราบถึง
ตัวเลือกความเปนสวนตัวที่จะทำใหคุณปลอดภัย



การสื่อสารที่ไมชัดเจน

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น

บอกนักเรียนของคุณ

มาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เราพิมพหากันทางขอความหรือการแชท วิธีที่เราสื่อสาร
และความแตกตางระหวางการพูดคุยผานการสงขอความและการพูดคุยกันตอหนา

ถามนักเรียนของคุณ

เหตุใดการพูดบางสิ่งผานขอความจึงอาจตางจากการพูดสิ่งนั้นแบบตอหนากัน

1. หากคุณไมเห็นปฏิกิริยาของคนที่คุณกำลังคุยดวย
คุณก็อาจไมทราบวาพวกเขารูสึกอยางไรกับสิ่งที่คุณพูด คุณอาจทำรายความรูสึกของคนๆ
หนึ่งโดยไมรูตัว

บอกนักเรียนของคุณ

เมื่อพูดคุยกันตอหนา คุณสามารถสังเกตปฏิกิริยารวมถึงภาษากายและน้ำเสียงของอีกฝายได
อาจมีบางสวนของบริบทนั้นที่ขาดหายไปเมื่อเราสื่อสารกันทางออนไลน

อยางไรก็ตาม เมื่อสื่อสารกันทางออนไลน คุณอาจไดรับขอมูลเชิงบริบทประเภทอื่นๆ
ที่ชวยคุณในการสื่อสารได (เชน แพลตฟอรมตางๆ
อาจมีบรรทัดฐานบางอยางที่ชวยใหคุณเขาใจการตีความขอมูลไดดีขึ้น)

ถามนักเรียนของคุณ

หากคุณไมมีตัวชี้แนะบริบทบางอยาง (เชน ภาษากาย น้ำเสียง)
ตัวชี้แนะที่ขาดหายไปนี้อาจทำใหผูรับขอความตัวอักษรหรือขอความออนไลนอื่นๆ
เขาใจผิดไดอยางไร (เชน ผูรับอาจเขาใจความหมายของมุกตลกผิดไปและเสียความรูสึก)

หากอีกฝายเขาใจคุณผิดในการสนทนาแบบพูดคุยกันตอหนา
คุณจะแกไขความเขาใจผิดนั้นอยางไร (เชน คุณอาจขอโทษหรืออธิบายสิ่งที่คุณพยายามจะสื่อ)
การแกไขความเขาใจผิดนี้อาจตางออกไปอยางไร (ยากกวาหรืองายกวา)
ในบริบทของขอความตัวอักษร



ผูรับสารของคุณคือใคร

สวนที่ 1

บอกนักเรียนของคุณ

แมเราจะหลีกเลี่ยงการทิ้งรองรอยขอมูลของเราไวบนกิจกรรมออนไลนไมได แตก็มีวิธีการบางอ
ยางที่เราสามารถใชควบคุมความเปนสวนตัวและจัดการชื่อเสียงบนโลกออนไลนของเราได
ในบริบทของโซเชียลมีเดีย บอยครั้งที่มีการใสการตั้งคาตางๆ
ไวในแพลตฟอรมซึ่งชวยใหเราเลือกผูที่ตองการใหเห็นสิ่งที่เราโพสตได
ถึงแมการปรับแตงการตั้งคาเหลานี้จะไมชวยจำกัดการวิเคราะห
(รวมถึงการวิเคราะหเมตาดาตา) จากคนบางกลุม เชน กลุมบุคคลที่สาม (เชน ผูลงโฆษณา
นักวิจัย หรือบริษัท) รวมถึงแพลตฟอรมเองดวย
แตบอยครั้งที่การปรับแตงการตั้งคาชวยจำกัดสิ่งที่ผูใชโซเชียลมีเดียคนอื่นๆ
อาจเห็นหรือขอมูลที่บริษัทหรือผูลงโฆษณาสามารถเขาถึงได

สำหรับผูที่กำลังสงสัยวาเมตาดาตาคืออะไร หากอธิบายอยางงายๆ
เมตาดาตาก็คือขอมูลเกี่ยวกับขอมูลนั่นเอง เมตาดาตาอาจรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) ขอมูลตางๆ
เชน เวลาที่เราเขาสูระบบแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย ตำแหนงที่ตั้งของคุณขณะที่เขาสูระบบ
และขอมูลเกี่ยวกับคนที่คุณเชื่อมตอทางออนไลน

การตั้งคาความเปนสวนตัวอาจแตกตางกันไปในแตละแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย
แตการตั้งคาเหลานี้ก็ชวยเรากำหนดผูรับสารได ตัวอยางเชน
การตั้งคาอาจอนุญาตใหโพสตของเราเปนสาธารณะโดยสมบูรณ
มีแคเพื่อนของเพื่อนเทานั้นที่มองเห็นได จำกัดการมองเห็นไวแคเพื่อนของบุคคลหนึ่ง
และในบางครั้งก็จำกัดการมองเห็นไวแคในหมูเพื่อนบางคนได ฟงกชั่นประเภทอื่นๆ ที่อาจไดรับ
ผลกระทบจากการตั้งคาเหลานี้รวมถึงขอมูลตำแหนงที่ตั้งและสิทธิ์การอนุญาตดานการแชร
คุณสามารถปดใชงานคุกกี้ การโฆษณาแบบกำหนดเปาหมาย และการชวยเติมคำคนหาบนบริก
ารสวนใหญไดผานการเปลี่ยนแปลงตัวเลือก/การตั้งคาในบริการแตละอยาง
นอกจากนี้ยังมีสวนขยายในเว็บเบราวเซอรและบริการดิจิทัลอื่นๆ ที่ชวยเพิ่มความแข็งแกรงใหก
ารปกปองความเปนสวนตัวของคุณไดเมื่อคุณใชงานเว็บไซตตางๆ (เชน
สวนขยายในรูปแบบของเครื่องหมายความเปนสวนตัว “หามติดตาม” จาก Electronic Frontier
Foundation)

สวนที่ 2

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

แบงผูเขารวมออกเปนคู

ถามนักเรียนของคุณ

ลองใชเวลาหนึ่งนาทีนึกถึงแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่คุณทั้งคูตางมีบัญชีผูใช

คุณรูหรือไมวาการตั้งคาความเปนสวนตัวในปจจุบันของคุณบนแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียแตละ
แพลตฟอรมคืออะไร



กิจกรรมกลุม

บอกนักเรียนของคุณ

มาสำรวจความสามารถที่การตั้งคาเหลานี้มอบใหและคนหาวาการตั้งคาแบบใดที่เหมาะสมที่สุด
เหมาะกับสถานการณไหน และเหมาะกับแพลตฟอรมใด

ใหแตละคนเขาไปที่แพลตฟอรมโซเชียลมีเดียที่ตนใชแลวตรวจสอบการตั้งคาความเปนสวนตัว
โดยปกติแลวคุณจะพบการตั้งคาความเปนสวนตัวไดในสวนการตั้งคาบัญชีผูใช
และบางแพลตฟอรมก็รวมฟงกชั่นพิเศษสำหรับตรวจสอบความเปนสวนตัวเอาไวดวย

หลังจากตรวจสอบการตั้งคาความเปนสวนตัวของคุณเองแลว
ใหพูดคุยกับคูของคุณเกี่ยวกับการตั้งคาเหลานี้
เหตุใดพวกคุณจึงกำหนดการตั้งคาความเปนสวนตัวไวเชนนั้น
มีบางครั้งที่การตั้งคาความเปนสวนตัวขึ้นอยูกับบริบทหรือไม
(การตั้งคาบางอยางเหมาะสมในกรณีหนึ่งแตกลับไมจำเปนสำหรับอีกกรณี)
คุณเคยเปลี่ยนการตั้งคาของคุณหรือไม คุณเปลี่ยนการตั้งคาบอยแคไหนและเพราะเหตุใด

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณดูทั้งการตั้งคาความเปนสวนตัวที่เกี่ยวของกับการแชรขอมูลกับบุคคลต
างๆ บนแพลตฟอรม
และการตั้งคาความเปนสวนตัวที่ระบุจำนวนขอมูลที่แพลตฟอรมและบุคคลที่สาม (เชน
ผูลงโฆษณา) สามารถไดรับ การตั้งคาความเปนสวนตัวทั้งหมด
ไมวาจะเปนการแชรขอมูลกับคนแปลกหนา/คนที่คุณรูจักเพียงผิวเผิน เพื่อน ครอบครัว
และบริษัท คือแงมุมสำคัญในการควบคุมความเปนสวนตัวในโลกดิจิทัลของคุณ

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ใหเวลาผูเขารวมหารือกับคูเดิมของตน 5 นาที
จากนั้นจึงใหทุกคนมารวมกลุมพูดคุยกันโดยใชคำถามตอไปนี้

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น

ถามนักเรียนของคุณ

โดยรวมแลวบัญชีผูใชของคุณเปนสาธารณะ สวนตัว หรืออื่นๆ
คุณมีวิธีตัดสินใจเลือกการตั้งคานี้อยางไร

การตั้งคาความเปนสวนตัวปจจุบันของคุณเปนการตั้งคาที่คุณตองการหรือไม

เมื่อใดที่คุณรูสึกวาควรแชรแบบสาธารณะ
และเมื่อใดที่รูสึกวาการตั้งคาแบบสวนตัวอาจเหมาะสมกวา

คุณรูสึกสบายใจกับการแชรขอมูลกับแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียที่คุณใชหรือบริษัทที่โฆษณาบน
แพลตฟอรมเหลานี้หรือไม เพราะเหตุใดจึงเปนหรือไมเปนเชนนั้น

การสนทนานี้ทำใหคุณเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการตั้งคาความเปนสวนตัวของคุณหรือไม



เพราะเหตุใดจึงเปนหรือไมเปนเชนนั้น



งาน

งาน

งาน

หลังจากที่เราไดพูดถึงประเด็นตางๆ ไดแก ความเปนสวนตัว
สิ่งที่ผูอื่นสามารถวิเคราะหไดจากเนื้อหาที่เราแชร การรับรูสารที่แตกตางกันของแตละบุคคล แล
ะเหตุผลที่ทำใหการตั้งคาอาจเปนเครื่องมือที่มีประโยชนในการตัดสินสิ่งที่ควรแชรกับผูรับสารก
ลุมหนึ่งๆ ไปแลว ตอนนี้ก็ไดเวลานำสิ่งที่คุณเรียนรูมาใชงานแลว

ตลอด 30 นาทีตอจากนี้
ใหแตละคนพิจารณาสถานการณสามอยางตอไปนี้และเขียนคำตอบเปนยอหนาสั้นๆ
สำหรับแตละสถานการณ:

1. มะปรางอายุ 13 ป เธอเพิ่งเริ่มสำรวจโลกของการรองเพลงเมื่อไมนานมานี้
เธอรูสึกวาตัวเองยังไมเกงนัก แตก็ตองการแชรสิ่งใหมที่เธอหลงใหลกับเพื่อนๆ
และขอความคิดเห็นจากพวกเขาเกี่ยวกับการรองเพลงของเธอ เธอกำลังคิดวาจะโพสตวิดีโ
อการรองเพลงของเธอลงบนแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียสักแหงหนึ่ง
แพลตฟอรมประเภทใดที่คุณจะแนะนำ
คุณคิดวาการตั้งคาความเปนสวนตัวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแพลตฟอรมดังกลาวคืออะไร
โปรดอธิบายเหตุผล

2. แบงกอายุ 16 ป เขาหลงใหลการทำอาหารและการคิดคนสูตรอาหารใหมๆ
เขาคิดคนเมนูไกขึ้นมามากมายและตื่นเตนกับเมนูเหลานี้เปนอยางมาก
เขาตองการแชรสูตรอาหารเหลานี้กับเพื่อนและผูอื่นที่สนใจการทำอาหาร
แพลตฟอรมประเภทใดที่คุณจะแนะนำ
คุณคิดวาการตั้งคาความเปนสวนตัวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแพลตฟอรมดังกลาวคืออะไร
โปรดอธิบายเหตุผล

3. ตุกตาอายุ 18 ป เธอตองการเริ่มสมัครงานในเดือนหนานี้
เธอทราบวานายจางยอมตองการดูเรซูเม
แตเธอไมแนใจวาจะเขียนเรซูเมที่ดีขึ้นมาไดอยางไร เธอสนใจทำงานในวงการไอที แตเธอ
ไมรูวามีงานใดที่เธอสมัครไดบางและไมรูวาตัวเองมีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับตำแหนงเหลา
นี้หรือไม เธอตองการคำปรึกษาหรือคำแนะนำจากผูที่มีความสนใจเหมือนๆ กัน
แตคนที่เธอรูจักตอนนี้ไมมีใครทำงานในวงการไอทีเลย
แพลตฟอรมประเภทใดที่คุณจะแนะนำใหตุกตาใช
คุณคิดวาการตั้งคาความเปนสวนตัวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแพลตฟอรมดังกลาวคืออะไร
โปรดอธิบายเหตุผล

หากเปนไปได ครั้งหนาที่คุณกลับมารวมกลุมกันอีกครั้ง
ใหผูเขารวมแตละคนจับคูกับคูเดิมของตน
จากนั้นจึงใหแตละคูแชรความคิดเห็นของตนในงานที่ไดรับมอบหมาย
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