
ชื่อเสียง
ผูเขารวมจะลองคิดดูวาขอมูลที่ทุกคนสามารถเห็นไดทางออนไลนจะมีสวนทำใหคนอื่นคิดเกี่ยว
กับตัวเองอยางไรบาง ผูเขารวมจะตองระบุผูรับสารสำหรับการสื่อสารทางออนไลนแตละประเภท
พิจารณาขอมูลที่ตองการใหแสดงเมื่อมีผูคนหาชื่อของตัวเอง และเรียนรูวิธีตางๆ
ในการตอบสนองตอเนื้อหาบนอินเทอรเน็ตเกี่ยวกับตัวเองที่ไมชอบ

เนื้อหา
คุณควรทำอยางไร ใบงาน



ใครบางที่รูความลับของคุณ

สวนที่ 1

บอกนักเรียนของคุณ

คุณมีความลับอะไรเกี่ยวกับตัวคุณ นึกถึงความลับนี้ไว
คุณไมจำเปนตองแชรความลับนี้กับคนอื่นหรือเขียนความลับนี้ลงในกระดาษ

คราวนี้ใหตอบคำถามเหลานี้ในใจ อยาพูดหรือเขียนคำตอบออกมา

1. มีกี่คนในหองนี้ที่รูความลับนี้

2. มีคนในละแวกบานของคุณที่รูความลับนี้กี่คน

3. มีคนที่คุณไมเคยพบหนาที่รูความลับนี้กี่คน

ตอนนี้
ลองนึกดูวาคุณตองเขียนความลับนี้ลงบนกระดาษและจะมีคนหนึ่งในกลุมนี้ที่ไดอานความลับ
จากนั้น ใหตอบคำถามตอไปนี้เพิ่มเติม โดยตอบในใจเทานั้น ไมตองพูดหรือเขียนออกมา
หลังจากเวลาผานไปหนึ่งอาทิตย...

1. มีกี่คนในหองนี้ที่ตอนนี้นาจะรูความลับนี้แลว

2. มีคนในละแวกบานของคุณกี่คนที่ตอนนี้นาจะรูความลับนี้แลว

3. มีคนที่คุณไมเคยพบหนากี่คนที่ตอนนี้นาจะรูความลับนี้แลว

สวนที่ 2

บอกนักเรียนของคุณ

คุณตองมองผูที่นาจะรูความลับหรือขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณวาเปน “ผูรับสาร” ของขอมูลนั้น

เมื่อคุณเขาใจวาผูรับสารของคุณคือใคร ก็จะชวยใหตัดสินใจไดงายขึ้นวาคุณรูสึกสบายใจที่จะ
แชรขอมูลใดหรือขอมูลใดที่ไมตองการแชรกับผูอื่น
ผูรับสารอาจประกอบไปดวยคนหนึ่งคนหรือคนหนึ่งกลุมที่สามารถเขาถึงขอมูลบางอยางได

เทคโนโลยีใหมๆ ในปจจุบันทำผูรับสารเพิ่มจำนวนไดรวดเร็วมาก
เนื่องจากผูรับสารอาจเพิ่มจำนวนไดอยางรวดเร็ว
การที่คุณจะทราบหรือจำกัดผูรับสารของขอมูลและกิจกรรมออนไลนของคุณจึงเปนเรื่องยาก
หรืออาจเปนไปไมไดเลย แมการที่ผูรับสารขยายขนาดไดอยางรวดเร็วจะเปนสิ่งที่ดีเมื่อคุณตองก
ารแชรผลงานกับคนจำนวนมาก
แตหากเหตุการณนี้เกิดขึ้นกับขอมูลที่คุณตองการเก็บไวเปนสวนตัวก็คงจะไมใชเรื่องดี



นาเสียดายที่ขอมูลสวนตัว โดยเฉพาะขอมูลที่นาอาย มักจะทำใหผูคนตื่นเตนที่จะไดเห็น ดังนั้น
เมื่อขอมูลประเภทนี้หลุดออกไปในโลกออนไลนแลว
การควบคุมผูที่เห็นเนื้อหานี้ไดจึงเปนเรื่องที่ทาทายมาก

เมื่อใดก็ตามที่คุณแชรขอมูลทางออนไลน (แมแตการแชรขอมูลโดยตรงกับบุคคลหนึ่ง เชน
ทางขอความตัวอักษรหรือขอความสวนตัว) คุณควรเตรียมรับมือกับความเปนไปไดที่ขอมูลดังกล
าวอาจไดรับการเผยแพรออกไปไกลเกินขอบเขตของผูรับสารที่คุณตองการใหทราบขอมูล

สวนที่ 3

ถามนักเรียนของคุณ

เมื่อคุณโพสตการอัพเดตสถานะ รูปภาพ หรือขอมูลอื่นๆ บนโซเชียลมีเดีย
ผูรับสารเปาหมายของคุณคือใคร

ผูรับสารนี้ขึ้นอยูกับแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียหรือไม หรือขึ้นอยูกับบริบท

บอกนักเรียนของคุณ

การตั้งคาความเปนสวนตัวและแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียที่คุณเลือกจะเปนตัวกำหนดผูรับสารขอ
งคุณ แตคุณสามารถกำหนดผูรับสารใหมีเพียงเพื่อนสนิท/ผูติดตาม/คนรูจัก หรืออาจขยายขอบเ
ขตของผูรับสารใหกวางพอที่จะรวมถึงทุกคนที่ใชแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียนั้น
หรือทุกคนที่คนหาคุณทางออนไลนได แตไมวาผูรับสารจะเปนใคร
ขอมูลก็อาจถูกคัดลอกและนำไปโพสตที่อื่นได และอาจมีคนถายรูป/ถายภาพหนาจอของเนื้อหา
หรืออาจมีการแชรขอมูลผานการสนทนาแบบพบหนาและการสนทนาทางออนไลนได

ถามนักเรียนของคุณ

ใครที่เปนผูรับสารเปาหมายเมื่อคุณเพิ่มเนื้อหาลงบนโซเชียลมีเดีย

ตัวอยางเชน ใครที่เปนผูรับสารเปาหมายเมื่อคุณโพสตลงบนไทมไลนบน Facebook ของคนอื่น
หรือเมื่อคุณเพิ่มเนื้อหาลงในบัญชีผูใชโซเชียลมีเดียของคนอื่น (เชน
โดยการแสดงความคิดเห็นตอรูปภาพหรือแท็กคนเหลานั้นในโพสตหรือรูปภาพ เปนตน)

บอกนักเรียนของคุณ

ผูรับสารเปาหมายนี้จะขึ้นอยูกับการตั้งคาความเปนสวนตัวของทั้งคุณและคนเหลานั้น
แตบอยครั้งที่เนื้อหาดังกลาวจะแสดงตอเพื่อน/ผูติดตาม/คนรูจักของอีกฝาย
ซึ่งรวมถึงผูที่คุณไมรูจัก เชน
สมาชิกในครอบครัวหรือผูบริหาร/ครูอาจารยที่โรงเรียนของอีกฝาย

ถามนักเรียนของคุณ

เมื่อคุณสงสาร (เชน ขอความ อีเมล ขอความสวนตัว/ขอความสงตรงบนโซเชียลมีเดีย)
ใครคือผูรับสารเปาหมายของคุณ

บอกนักเรียนของคุณ



ผูรับสารคือผูที่คุณสงสารนี้ถึง แตโปรดระมัดระวังเนื่องจากอาจมีผูอื่นเห็นสารนี้ดวย

ถามนักเรียนของคุณ

บุคคลอื่นที่ไมใชผูที่คุณสงสารใหสามารถเขาถึงสารของคุณไดอยางไร
[วิธีที่เปนไปไดรวมถึงผานรูปภาพ/ภาพหนาจอ การสงตอ
และการแชรสารผานการพูดคุยทางโทรศัพท]

กรณีใดที่การเขาถึงผูรับสารที่มีจำนวนมากกวาอาจมีประโยชน [ตัวอยางที่เปนไปได เชน
เมื่อตองการเผยแพรสารไปยังผูรับสารกลุมใหญ การระดมผูคน และการสรางการรับรู]

กรณีใดที่การเขาถึงผูรับสารที่มีจำนวนมากกวาที่ตั้งใจอาจทำใหเกิดปญหาได
[การแชรสารเกินขอบเขตผูรับสารที่ตองการอาจสรางปญหาใหคุณ สรางความอับอาย
หรือทำใหคุณเสื่อมเสียชื่อเสียงได]

มีสถานการณใดบางที่การรักษาภาพลักษณที่ดีในโลกออนไลนอาจเปนสิ่งสำคัญ
[ตัวอยางที่เปนไปได เชน การสมัครเขาศึกษาตอในโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
การสมัครงาน และการหาเพื่อนใหม]



การทำความเขาใจชื่อเสียงของคุณ

สวนที่ 1

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

เลือกบุคคลสาธารณะ (เชน บุคคลในวงการเพลงและ/หรือภาพยนตร [ภาพยนตร/โทรทัศน]
นักการเมือง ผูนำทางธุรกิจ) ที่ผูเขารวมนาจะคุนเคย คนหาชื่อของบุคคลดังกลาวใน Google
หรือโปรแกรมคนหาอื่นๆ แลวพิจารณาผลการคนหาที่ปรากฏขึ้นมา 2-3
รายการรวมกับผูเขารวม (โปรดแสดงผลการคนหาบนหนาจอ) นอกจากนี้
ใหสำรวจตัวตนบนโซเชียลมีเดียของบุคคลสาธารณะรายนี้ดวย หลังจากใชเวลา 2-3
นาทีในการสำรวจ ใหผูเขารวมสองคนสวมบทบาทเปนเปนบุคคลสาธารณะและแฟนคลับแลวจำ
ลองการโตตอบระหวางทั้งสองขึ้นมา

ถามนักเรียนของคุณ

_________ จะรูสึกอยางไรเมื่อพบผูที่รูขอมูลเกี่ยวกับตนเปนอยางมาก

บุคคลนี้จะรูสึกอยางไรหากขอมูลนั้นไมถูกตอง

มีกี่คนที่สามารถเขาถึงขอมูลนี้ของ ________ ได

________ จะควบคุมขอมูลที่เขาถึงไดทางออนไลนเกี่ยวกับตนไดอยางไร

สวนที่ 2

บอกนักเรียนของคุณ

ผูคนที่คุณพบจะใชโปรแกรมคนหาเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ สิ่งที่พวกเขาพบ
ไมวาจะดีหรือราย จะสงผลตอความคิดเห็นที่พวกเขามีตอคุณ
หากคุณตองการควบคุมความคิดเห็นที่พวกเขามีตอคุณ
การทราบขอมูลที่พวกเขานาจะเห็นถือเปนสิ่งสำคัญ

ผูคนเหลานี้รวมถึงนายจางและเจาหนาที่คัดเลือกผูสมัครของโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยใน
อนาคตของคุณ เจาหนาที่คัดเลือกผูสมัครอาจไมแจงผูสมัครวาพวกเขาคนหาชื่อผูสมัครทางออ
นไลนหรือไมและ/หรือนำขอมูลที่ตนพบทางออนไลนมาใชประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับ
ผูสมัครเขาศึกษาหรือไม

สวนที่ 3

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ใหผูเขารวมจับคูกัน

บอกนักเรียนของคุณ



ระดมความคิดเพื่อระบุสามสิ่งที่คุณตองการใหปรากฏเมื่อมีผูคนหาชื่อของคุณใน
Google/ทางออนไลน คุณคิดวาสิ่งเหลานี้มีแนวโนมที่จะปรากฏในผลการคนหาจริงๆ
มากนอยเพียงใด

แชรกับคูของคุณ

ถามนักเรียนของคุณ

คุณและคูของคุณพบอะไรบาง

ยกมือขึ้นหากคุณไดคนหาชื่อของตัวเองใน Google/ทางออนไลนแลว คุณเห็นอะไรบาง
คุณพบรูปอะไรบาง คุณจะสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับตัวเอง
หรือผูอื่นในโลกนี้ที่มีชื่อเดียวกันกับคุณ

1. หากผูเขารวมมีชื่อที่พบเห็นไดทั่วไป ขอใหผูเขารวมเพิ่มขอมูลในการคนหา เชน
ชื่อเมืองเกิดหรือชื่อโรงเรียน

นอกจากนี้คุณยังสามารถขอใหผูเขารวมคนหาเกี่ยวกับตัวเองใน
Google/ทางออนไลนระหวางกิจกรรมไดหากคอมพิวเตอรหรืออุปกรณมือถือมีอินเทอรเน็ต

ถามนักเรียนของคุณ

เมื่อคุณคนหาชื่อของตัวเองใน Google/ทางออนไลน ใหถามสามคำถามดังตอไปนี้:

1. ผลลัพธลำดับแรกๆ มีอะไรบาง

2. คุณสบายใจกับขอมูลนี้หรือไม

3. ผลลัพธอื่นๆ บงบอกตัวตนของคุณในฐานะบุคคลหนึ่งอยางไร ไมวาจะเปนในฐานะนักเรียน
หรือในฐานะพนักงาน

ผูที่ไมเคยรูจักคุณมากอนนาจะพัฒนาความประทับใจที่มีตอคุณแบบใดหลังจากเห็นผลลัพธเหลา
นี้ ความประทับใจใดที่พวกเขาอาจมีตอคุณหากคลิกและอานขอมูลที่อยูในผลลัพธลำดับแรกๆ นี้



การตอบสนองตอขอมูลที่ซับซอน

สวนที่ 1

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

แจกเอกสาร “คุณควรทำอยางไร”: ใบงานสำหรับผูเขารวม ใหผูเขารวมจับคูกัน ใหผูเขารวมพูด
คุยกันเกี่ยวกับสถานการณบนแผนงานแลวคิดกลยุทธ/วิธีแกปญหาขึ้นมาสองขอสำหรับแตละสถ
านการณ และลองนึกถึงผลที่อาจตามมาจากการกระทำของตน ใหเวลาผูเขารวมระดมความคิด
15 นาที

ถามนักเรียนของคุณ

คุณจะทำอยางไรเมื่อมีผูโพสตเนื้อหาเกี่ยวกับคุณที่คุณไมชอบและ/หรือรูสึกวาไมเหมาะสมในบริ
บทนั้น

สิ่งใดที่คุณควรพิจารณากอนโพสตเนื้อหาเกี่ยวกับผูอื่น



การตอบสนองตอขอมูลเชิงลบ

สวนที่ 1

ถามนักเรียนของคุณ

หากคุณพบขอมูลเชิงลบเกี่ยวกับตัวเองขณะคนหาชื่อของคุณทางออนไลน (เชน
ผานโปรแกรมการคนหาหรือบนโซเชียลมีเดีย)
คุณสามารถดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลดังกลาวไดหรือไม

ลองยกตัวอยางเนื้อหาที่คุณอาจไมตองการใหผูอื่นเห็น

สวนที่ 2

บอกนักเรียนของคุณ

หากคุณพบเนื้อหาทางออนไลนเกี่ยวกับตัวคุณที่คุณไมชอบ
คุณสามารถจัดการกับเนื้อหานั้นไดหลายวิธี โดยขึ้นอยูกับบริบทและประเภทของขอมูล
รวมถึงปจจัยอื่นๆ ดวย

วิธีแรกคือการ “ใหขอมูลโตแยง (Counter-Speech)”
ซึ่งหมายถึงการดึงความสนใจ/ทำใหผูอื่นเห็นเรื่องราวดีๆ
เกี่ยวกับตัวคุณมากกวาโดยการสรางและจัดการเนื้อหาที่สะทอนใหเห็นตัวคุณในแงมุมที่ดี
คุณสามารถใหขอมูลโตแยงไดโดยการสรางตัวตนบนโซเชียลมีเดีย (หากเหมาะสม) สรางบล็อก
หรือจดทะเบียนเว็บไซตโดยใชชื่อของคุณ เปนตน

วิธีที่สองประกอบไปดวยมาตรการหลายๆ อยางในการลบเนื้อหาเชิงลบนั้นออก ตัวอยางเชน:

1. หากคุณเห็นเนื้อหาที่คุณไมชอบ (เชน รูปที่มีคุณอยูในนั้น)
คุณอาจลองติดตอผูที่โพสตเนื้อหานั้นโดยตรง
(โดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดียและ/หรือแอพรับสงขอความ)
เพื่อขอใหผูโพสตลบเนื้อหานั้นออกได

2. นอกจากนี้ แพลตฟอรมหลายแพลตฟอรมยังใหคุณสามารถรายงานขอมูลที่คุณรูสึกวานาร
ำคาญหรือไมนาสนใจได เชน เนื้อหาที่แสดงภาพลักษณของคุณในแงลบ/ไมนาพึงใจ (เชน
รูปภาพ วิดีโอ โพสตที่มีขอความเปนหลัก) เนื้อหาที่ไมควรปรากฏบนแพลตฟอรมนั้น (เชน
เนื้อหาที่ดูหยาบคาย รุนแรง หรือไมไดรับอนุญาต) หรือเนื้อหาที่นาจะเปนการหลอกลวง
เปนตน จากนั้นแพลตฟอรมจะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกลาววาละเมิดขอกำหนดในการใ
หบริการและบรรทัดฐานของชุมชนหรือไม

3. ในบางกรณี คุณอาจใชวิธีการทางกฎหมาย เชน การฟองรองในศาลได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอำนาจศาลและกฎหมายที่เกี่ยวของ (เชน ในกรณีที่มีการละเมิดความเปนสว
นตัวหรือการกลาวความเท็จที่ทำใหบุคคลเสื่อมเสียชื่อเสียง)

4. บางประเทศมีกฎหมายเฉพาะที่กำหนดใหแพลตฟอรมตองนำเนื้อหาบางประเภทที่ไมเปนไป
ตามกฎหมายออกเมื่อไดรับการแจงเตือน [เชน



รัฐบัญญัติการบังคับใชกฎหมายดานเครือขายในประเทศเยอรมนี]

5. โปรดทราบวาบางครั้งการพยายามระงับ/ลบ/แกไขเนื้อหาอาจทำใหเนื้อหานั้นกลายเปนจุด
สนใจมากกวาเดิมโดยไมไดตั้งใจ

สวนที่ 3

บอกนักเรียนของคุณ

นอกจากนี้ ผูที่อาศัยอยูในสหภาพยุโรป (European Union: “EU”) ยังมี “สิทธิ์ที่จะลบลาง
(Right to Erasure)” หรือที่รูจักกันมากกวาในชื่อ “สิทธิ์ที่จะถูกลืม (Right to be Forgotten)”
อีกดวย (สิทธิ์นี้จะยังมีผลบังคับใชแมในยามที่บุคคลเดินทางหรืออาศัยอยูนอกสหภาพยุโรป)
ภายใตการคุมครองของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (General Data Protection
Regulation: “GDPR”) ผูที่อาศัยอยูในสหภาพยุโรปสามารถขอให “ผูควบคุมขอมูล (Data
Controller)” ลบขอมูลบางประเภทเกี่ยวกับตนได (“ผูควบคุมขอมูล” คือธุรกิจ ผูคน
เจาหนาที่ของรัฐ และบุคคลอื่นที่ทำหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการขอมูลที่เกี่ยวของกับคุณ)

มีเหตุผลหกขอที่ทำใหประชากรของสหภาพยุโรปสามารถขอลบขอมูลเกี่ยวกับตัวเองได
โดยเหตุผลแตละขอจะครอบคลุมสถานการณที่ตางกันไป ตัวอยางเชน เหตุผลขอหนึ่งที่ทำใหสา
มารถขอลบขอมูลไดคือการที่ขอมูลที่เก็บรวบรวมไวนั้นเปนขอมูลเกี่ยวกับ “เด็ก”
ที่ภายหลังตัดสินใจวาการแชรขอมูลนี้มีความเสี่ยงมากเกินไป เหตุผลนี้พบไดบอยมาก
อาจมีเหตุผลนับไมถวนที่อาจทำใหบุคคลอายุ 25 ปตัดสินใจลบขอมูลที่ตนแชรไวตอนอายุ 16!

แตสิทธิ์ในการลบลางนี้ก็มีขอจำกัดสำคัญๆ อยูเชนกัน
มีเหตุผลหาขอที่ทำใหคำขอลบขอมูลถูกปฏิเสธ เชนเดียวกับเหตุผลในการขอลบขอมูล
เหตุผลในการปฏิเสธคำขอมีมากมายและครอบคลุมสถานการณหลากหลายรูปแบบ เราจะพูดถึง
“การปกปองสิทธิ์ดานเสรีภาพในการพูด”
ซึ่งเปนเหตุผลสำคัญขอหนึ่งในการปฏิเสธคำขอเพิ่มเติมในอีกไมชา

GDPR มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 ยิ่งเวลาที่ GDPR
มีผลบังคับใชผานไปนานเทาไร เราก็จะไดเรียนรูเกี่ยวกับการใชสิทธิ์ในการลบขอมูลของตนขอ
งประชากรในสหภาพยุโรปมากขึ้นเทานั้น รวมถึงการตอบสนองของบริษัท เจาหนาที่ของรัฐ
และบุคคลอื่นดวย



งาน

สวนที่หนึ่ง

งาน

ตัวเลือกที่ 1 สำหรับผูเขารวมที่มีอายุ 13-15 ป:

บอกนักเรียนของคุณ

หลังจากที่เราไดพูดคุยกันไปแลววาขอมูลออนไลนแบบสาธารณะสงผลตอความคิดเห็นที่เรามีต
อผูอื่นอยางไร ตอนนี้ก็ไดเวลานำสิ่งที่คุณเพิ่งเรียนรูไปมาใชแลว

ระหวาง 30 นาทีถัดไปนี้ ใหแตละคนเขารวมกิจกรรมตอไปนี้:

1. เลือกบุคคลสาธารณะ (เชน บุคคลในวงการเพลงและ/หรือภาพยนตร [ภาพยนตร/โทรทัศน]
นักการเมือง ผูนำทางธุรกิจ)

2. คนหาขอมูลแบบสาธารณะเกี่ยวกับบุคคลดังกลาวทางออนไลน และอธิบายเปนยอหนาสั้นๆ
ถึงวิธีที่ขอมูลนี้สงผลตอความคิดเห็นที่เรามีตอบุคคลดังกลาวไดอยางไรบาง

3. หากคุณสามารถใหคำแนะนำแตละคนสี่อยางเกี่ยวกับเนื้อหาที่พรอมใชงานทางออนไลนแต
กตางกันไป (เชน ขอกำหนดในการเปลี่ยนแปลงในการตั้งคาความเปนสวนตัว
การเปลี่ยนแปลงกลุมเปาหมาย การเปลี่ยนแปลงแกนของเนื้อหา)
และ/หรือเนื้อหาที่ใชไมไดทั้งหมด (เชน ลบทิ้ง นำออก)
เพื่อปรับปรุงวิธีแสดงตัวตน/วิธีที่คนอื่นรับรูเกี่ยวกับเราทางออนไลนได
คำแนะนำเหลานั้นจะมีอะไรบาง

ตัวเลือกที่ 2 สำหรับผูเขารวมที่มีอายุ 16-18 ป:

สมมติวาคุณอาศัยอยูในประเทศที่ไมมีสิทธิ์ที่จะถูกลืม ลองนึกถึงขอโตแยง 2-3
ขอที่คุณสามารถนำมาใชเพื่อสนับสนุนใหประเทศดังกลาวนำสิทธิ์นี้มาใชได
โปรดระบุขอโตแยงตอจุดยืนของคุณที่นาจะมีน้ำหนักมากที่สุดที่นาจะเปนไปไดมา 2-3 ขอดวย

หมายเหตุ: มีบางประเทศที่ใหสิทธิ์ดานเสรีภาพในการพูดหรือสิทธิ์ในการสื่อสารแนวคิดแกพลเมื
องของตนโดยไมมีการโตตอบหรือปดกั้นจากรัฐบาล คุณคิดวา “สิทธิ์ที่จะลบลาง” หรือ
“สิทธิ์ที่จะถูกลืม” จะมีผลอยางไรในประเทศที่มีสิทธิ์ดานเสรีภาพในการพูดนี้ดวย
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลในสหภาพยุโรประบุไววาไมควรนำ “สิทธิ์ที่จะลบลาง”
มาใชหากการลบขอมูลออกเปนการกีดกันไมใหพลเมือง
“ใชสิทธิ์ดานเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพดานขอมูลขาวสาร”
คุณพอจะนึกถึงสถานการณที่บุคคลหนึ่งตองการใหลบขอมูลสวนตัวของตนออก แตอีกบุคคลหนึ่
งแยงวาการลบขอมูลออกเปนการละเมิดสิทธิ์ดานเสรีภาพในการพูดของตนออกบางไหม (เชน
นักเรียนคนหนึ่งเขียนบล็อกที่มีขอมูลที่ไมนาพึงใจเกี่ยวกับครูคนหนึ่ง
หลังจากที่นักเรียนรายนี้ไมไดอยูในชั้นเรียนของครูแลว
ครูตองการใหลบโพสตนั้นออกเนื่องจากขอมูลดังกลาวไมมีความเกี่ยวของอีกตอไป แตนักเรียน



อางสิทธิ์ดานเสรีภาพในการพูดเพื่อพูดถึงประสบการณดานการศึกษาในอดีตของเธอตอสาธาร
ณะ)

ใหเวลาผูเขารวม 30 นาที เพื่อทำงานนี้ใหเสร็จสิ้น
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