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ยนิดตี �อนรบัสู�หลกัสตูร Be Internet Awesome ซึง่เป็นความร�วมมือระหว�าง Google และ Internet 
Keep Safe Coalition (iKeepSafe.org) แหล�งข �อมลูนีเ้ป็นส�วนหน่ึงของ Be Internet Awesome ซึง่เป็น
โปรแกรมหลากหลายแง�มมุทีอ่อกแบบมาเพื่อสอนทกัษะทีจ่าํเป็นให�แก�เด็กๆ ในการเล�นอนิเทอร �เน็ตอย�าง
ปลอดภยัและชาญฉลาด
 
หลกัสตูร Be Internet Awesome จะทาํให �ผู �สอนมีเครือ่งมือและวธิกีารทีจ่าํเป็นสาํหรบัการสอนเรือ่งหลกั
พืน้ฐานของความปลอดภยัและการเป็นพลเมืองดจิทิลัในชัน้เรยีน แผนบทเรยีนต�างๆ จะอธบิายการสอน
ทีส่าํคญัๆ ให �แก�ผู �สอนเพื่อเตรยีมความพร�อมให�นักเรยีนในการเป็นพลเมืองทีป่ลอดภยัและประสบความ
สาํเร็จในโลกทีเ่ชือ่มต�อถงึกนัของเรา บทเรยีนเหล�านีไ้ด �รบัการเสรมิด �วยเทคนิคแบบการเล�นเกม โดยใช � 
Interland (g.co/Interland) ซึง่เป็นเกมผจญภยัออนไลน �ทีท่าํให �การเรยีนรู �เกีย่วกบัความปลอดภยัและ
การเป็นพลเมอืงในโลกดจิทิลั เป็นเรือ่งสนุกสนานและเกดิการโต �ตอบกนัแบบเดยีวกบัการใช �อนิเทอร �เน็ต

หวัข �อพืน้ฐาน 5 ประการของความปลอดภยัและการเป็นพลเมืองในโลกดจิทิลัประกอบกนัเป็น Internet 
Code of Awesome ดงัต�อไปนี้
• คิดก�อนแชร � (Be Internet Smart)

• ไม�ตกหลุมพรางกลลวง (Be Internet Alert)

• เก็บข �อมูลไว �เป็นความลบั (Be Internet Strong)

• เป็นคนดีเท�จะตาย (Be Internet Kind)

• สงสยัเม่ือไหร� ก็ถามได �เลย (Be Internet Brave)

บทเรยีนเหล�านีเ้หมาะกบัเด็กชัน้ ป.3-ป.6 มากทีส่ดุ แต�ผู �สอนทีม่ีนักเรยีนทัง้อายมุากกว�าและน�อยกว�าก็
พบคณุค�าในหลกัสตูรนีไ้ด � โดยเฉพาะคาํศพัท �ทีส่าํคญั การอภปิรายในชัน้เรยีน (เพิ่มหรอืลดอาย)ุ และ
การเล�นเกม เราขอส�งเสรมิให �คณุทดลองเพื่อหาสิง่ทีไ่ด �ผลดกีบันักเรยีนของตวัเอง ไม�ว�าจะเป็นการเรยีน
ตัง้แต�ต �นจนจบหลกัสตูร หรอืลงรายละเอยีดเป็นพิเศษใน 1 หรอื 2 บทเรยีนทีส่าํคญัทีส่ดุสาํหรบัสภาพ
แวดล�อมการเรยีนรู �ของคณุ

สถาบนั International Society of Technology in Education (ISTE) ได �ทาํการตรวจสอบหลกัสตูร Be 

Internet Awesome ทัง้หมด และยกย�องให�โปรแกรมนีเ้ป็นแหล�งข �อมลูทีเ่ตรยีมนักเรยีนรุ�นเยาว �ให �พร �อม
ปฏบิตัติามมาตรฐาน ISTE สาํหรบันักเรยีนปี 2016 นอกจากนัน้ ISTE ยงัได �มอบรางวลั Seal of 

Alignment for Readiness ให �แก�หลกัสตูร Be Internet Awesome อกีด �วย
 
หลกัสตูร Be Internet Awesome และเกม Interland เป็น 2 ในหลายแหล�งข �อมลูทีค่รอบครวัและผู �สอน
สามารถนําไปใช�ส�งเสรมิลกัษณะนิสยัทีร่อบคอบในโลกออนไลน � ดแูหล�งข �อมลูเพ่ิมเตมิจาก Google 
เช�น การเรยีนรู �ตามวดิโีอสาํหรบันักการศกึษา สือ่การสอนทีด่าวน �โหลดได�สาํหรบัชัน้เรยีน และเครือ่งมือ
บรูณาการเทคโนโลยทีีม่ีประโยชน �ได �ที ่g.co/BeInternetAwesome
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คู่มอืผูส้อน : แหล่งขอ้มูลท่ี 1 

ภาพรวมสาํหรบัผูส้อน มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตัวชีว้ดั 
หลกัสตูร Be Internet Awesome ซึง่ประกอบไปด�วยแผนการจดัการเรยีนรู � และ  Interland ซึง่เป็นเกมบนเบราเซอร � สาํหรบัคณุครทูีส่ามารถ
นําไปใช�จดักจิกรรมกบันักเรยีนระดบัชัน้ต�างๆ ได � เพื่อให �นักเรยีนได �เรยีนรู � สาํรวจ และ อยู�ในโลกออนไลน �ได �อย�างปลอดภยั โดยครอบคลมุ
บทเรยีน 5 บทเรยีน ซึง่เป็นหวัข �อพืน้ฐานของความปลอดภยั และ การเป็นพลเมืองดจิทิลั ดงัต�อไปนี้
1. คดิก�อนแชร �
2. ไม�ตกหลมุพรางกลลวง
3. เก็บข �อมลูไว �เป็นความลบั
4. เป็นคนดเีท�จะตาย
5. สงสยัเมื่อไหร� ก็ถามได �เลย 

โดยแต�ละบทเรยีนมีแผนการจดัการเรยีนรู �ทีเ่ป็นรปูแบบผู �เรยีนเป็นศนูย �กลาง และเป็น Active Learning มีกจิกรรม และ รปูแบบคาํถาม เพื่อ
ให �นักเรยีนได �คดิ จบัคู� และการอภปิรายในชัน้เรยีน  ซึง่หลงัจากทาํกจิกรรมการเรยีนรู �ในแต�ละบทแล�ว คณุครสูามารถให�นักเรยีนได �เล�น
เกม Interland ซึง่เป็นแหล�งเรยีนรู �ในรปูแบบเกมบนเบราเซอร � ทีจ่ะช�วยให�การเรยีนรู �ทกัษะความเป็นพลเมืองดจิทิลัอย�างสนุกสนาน

กจิกรรมในหลกัสตูร Be Internet Awesome มคีวามสอดคล�องกบัหลกัสตูรแกนกลาง การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2560) 

กลุ�มสาระการเรยีนรู �วทิยาศาสตร � สาระเทคโนโลย ี(วทิยาการคาํนวณ) 

มาตรฐานการเรยีนรู � 
ว 4.2 เข �าใจ และใช �แนวคดิเชงิคาํนวณในการแก �ปัญหาทีพ่บในชวีติจรงิอย�างเป็นขัน้ตอนและเป็นระบบ 

ใช �เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในการเรยีนรู �การทาํงาน  และการแก�ปัญหาได�อย�างมปีระสทิธภิาพ
และรู �เท�าทนัและมีจรยิธรรม 

มฐ ว 4.2 ป.3/5

มฐ ว 4.2 ป.4/3 , ป.4/5

มฐ ว 4.2 ป.5/3 , ป.5/4

มฐ ว 4.2 ป.6/3 , ป.6/4

มฐ ว 4.2 ม.1/4 

มฐ ว 4.2 ม.2/4 

มฐ ว 4.2 ม.3/3  , ม.3/4

มฐ ว 4.2 ม.6

ตวัชีว้ดั  

ป.3

ป.4

ข�อ 5 : ใช �เทคโนโลยสีารสนเทศอย�างปลอดภยั ปฏบิตัติามข�อตกลงการใช �อนิเทอร �เน็ต 

ข�อ 3 : ใช �อนิเทอร �เน็ตค �นหาความรู � และ ประเมินความน�าเชือ่ถอืของข�อมลู 

ข�อ 5 : ใช �เทคโนโลยสีารสนเทศอย�างปลอดภยั เข �าใจสทิธแิละหน�าทีข่องตน เคารพใน
สทิธขิองผู �อืน่ แจ �งผู �เกีย่วข �องเมื่อพบข�อมลู หรอื บคุคลไม�เหมาะสม

ป.5 ข�อ 3 :ใช �อนิเทอร �เน็ตค �นหาข�อมลูตดิต�อสือ่สาร และ ทาํงานร�วมกนั ประเมนิความน�าเชือ่ถอื
ของข�อมลู
ข �อ 4 : รวบรวม ประเมิน นําเสนอข�อมลูและสารสนเทศตามวตัถปุระสงค �โดยใช�ซอฟต �แวร �
หรอืบรกิารบนอนิเทอร �เน็ตทีห่ลากหลายเพื่อแก �ไขปัญหาในชวีติประจาํวนั
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ตวัชีว้ดั  

ป.6 ข�อ 3 : ใช �อนิเทอร �เน็ตในการค�นหาข�อมลูอย�างมปีระสทิธภิาพ 

ข�อ 4 :ใช �เทคโนโลยสีารสนเทศทาํงานร�วมกนัอย�างปลอดภยัเข �าใจสทิธแิละหน�าทีข่องตน 

เคารพในสทิธขิองผู �อืน่ แจ �งผู �เกีย่วข �องเมือ่พบข�อมลู หรอื บคุคลทีไ่ม�เหมาะสม 

ม.1 ข�อ 4 : ใช �เทคโนโลยสีารสนเทศอย�างปลอดภยั ใช �สือ่และแหล�งข �อมลูตามข�อกาํหนดและ
ข�อตกลง 

ม.2 ข�อ 4 : ใช �เทคโนโลยสีารสนเทศอย�างปลอดภยั มคีวามรบัผิดชอบสร�างและแสดงสทิธิใ์น
การเผยแพร�ผลงาน

ม.3 ข�อ 3 : ประเมนิความน�าเชือ่ถอืของข�อมลู วเิคราะห �สือ่และผลกระทบจากการให�ข�าวสารผิด 

เพ่ือการใช �งานอย�างรู �เท�าทนั 

ข�อ 4 : ใช �เทคโนโลยสีารสนเทศอย�างปลอดภยัและมคีวามรบัผิดชอบต�อสงัคม ปฏบิตัติาม
กฎหมายเกีย่วกบัคอมพิวเตอร � ใช �ลขิสทิธิข์องผู �อืน่โดยชอบธรรม

ม.6 ใช �เทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอและแบ�งปันข �อมลูอย�างปลอดภยั มจีรยิธรรม และ 
วเิคราะห �การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ผีลต�อการดาํเนินชวีติ อาชพี สงัคม และ 
วฒันธรรม 
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คู่มอืผูส้อน : แหล่งขอ้มูลท่ี 2 

ตัวอยา่งจดหมาย / อีเมล์แนะนาํกับผูป้กครอง  

น่ีคอืตวัอย�างของอเีมล หรอื จดหมายทีค่ณุครสูามารถนําไปปรบัใช �ได �เพ่ือแจ �งผู �ปกครอง ถงึวธิทีีเ่ครือ่งมือทางการศกึษาใหม�ๆ  จะช�วยให�
บตุรหลานเรยีนรู �ถงึการตดัสนิใจทีด่เีกีย่วกบัพฤตกิรรมและความปลอดภยับนโลกออนไลน �

เรยีน ผู �ปกครอง

ตอนทีล่กูๆ ของเรายงัเด็ก เราก็ทาํหน�าทีอ่ย�างเต็มทีเ่พื่อช�วยให�พวกเขาใช �ประโยชน �จากอนิเทอร �เน็ตให�
ได �มากทีส่ดุ พร �อมกบัปกป�องพวกเขาจากความเสีย่งและข�อเสยีต�างๆ ของโลกออนไลน � ในระหว�างที่
เด็กๆ เตบิโตเข �าสู�ช�วงวยัรุ�น บทบาทของเราก็เปลีย่นไปสู�การช�วยให�พวกเขาตดัสนิใจอย�างรอบคอบและ
ปลอดภยัได �ในชวีติดจิทิลัของตวัเอง

ที[่ชือ่โรงเรยีน] เราเชือ่มัน่ในการร�วมมือกบัผู �ปกครองและเตรยีมให�นักเรยีน [ชัน้การศกึษา] ของเราพร �อม
สาํหรบัเรือ่งต�อไปนี้
• คิดวิเคราะห �และประเมินเว็บไซต � อเีมล และเนือ้หาออนไลน �อืน่ๆ เป็น
• ปกป�องตวัเองจากภยัคกุคาม รวมถงึการกลัน่แกล �งและกลโกงทางออนไลน �ได �
• ชาญฉลาดเรือ่งการแชร �: อะไร เมื่อไร อย�างไร และกบัใคร
• อ�อนโยนและให �เกียรติผู �อืน่ในโลกออนไลน � รวมถงึเคารพความเป็นส�วนตวัของพวกเขาด �วย
• ขอความช�วยเหลือจากผู �ปกครองหรอืผู �ใหญ�คนอืน่ทีไ่ว �ใจเมื่อเจอสถานการณ �ทีซ่บัซ �อน

ในปีนี ้โรงเรยีนมีความมุ�งมัน่ทีจ่ะผลกัดนัเรือ่งเหล�านี ้และ จะนําโครงการ Be Internet Awesome ซึง่เป็น
โครงการทีอ่อกแบบมาเพ่ือสอนทกัษะทีจ่าํเป็นให�แก�เด็กๆ ในการเล�นอนิเทอร �เน็ตอย�างปลอดภยัและชาญ
ฉลาด ส�วนหน่ึงของโครงการ จะม ีInterland ซึง่เป็นแหล�งเรยีนรู �ในรปูแบบเกมบนเบราเซอร � ทีจ่ะช�วยให�การ
เรยีนรู �ทกัษะเหล�านีเ้ป็นไปอย�างสนุกสนาน และมกีารโต �ตอบแบบเดยีวกนักบัการใช �อนิเทอร �เน็ต ซึง่ Google 

ได �ร�วมมือกบันักการศกึษา นักวจิยั และผู �เชีย่วชาญด�านความปลอดภยัออนไลน �ที ่iKeepSafe.org ในการ
พฒันา Be Internet Awesome ให �เป็นประสบการณ �การเรยีนรู �ทีส่นุกสมวยัโดยครอบคลมุบทเรยีนพืน้
ฐาน 5 เรือ่งดงันี้
• คิดก�อนแชร �   • ไม�ตกหลุมพรางกลลวง   • เก็บข �อมูลไว �เป็นความลบั
• เป็นคนดีเท�จะตาย  • สงสยัเม่ือไหร� ก็ถามได �เลย

เมื่อนักเรยีนใช �เทคโนโลยอีย�างชาญฉลาดและปลอดภยั จะเป็นการส�งเสรมิการเรยีนรู �ด �วยตนเองของ
นักเรยีน และช�วยให�โรงเรยีนทาํหน�าทีไ่ด �ดยีิง่ขึน้ ทางโรงเรยีนเชือ่ว�าหลกัสตูร Be Internet Awesome 

ซึง่ประกอบไปด�วยหลกัสตูรและแผนการจดัการเรยีนรู � จะเป็นก �าวสาํคญัเพื่อผลกัดนัให �นักเรยีนทกุคนที่
[ชือ่โรงเรยีน]จะเรยีนรู � สาํรวจ และ อยู�ในโลกออนไลน �ได �อย�างปลอดภยั แม�ว�าจะอยู�ในโรงเรยีน หรอื นอก
รัว้โรงเรยีนก็ตาม

โรงเรยีนมีความยนิดทีีจ่ะแบ�งปันข �อมลูเพิ่มเตมิเกีย่วกบัหลกัสตูรนี ้รวมถงึแนะนําผู �ปกครองให�รู �จกักบั
แหล�งเรยีนรู �ทีบ่ตุรหลานของท�านจะได �เริม่ใช �ในชัน้เรยีน และทางเรายงัขอเชญิให�ผู �ปกครองเข �าไปดู
แหล�งเรยีนรู �สาํหรบัครอบครวัทีม่ีอยู�ในเว็บ beinternetawesome.withgoogle.com/th อกีด �วย เราขอ
สนับสนุนให�ผู �ปกครองสอบถามนักเรยีนถงึกจิกรรมทีนั่กเรยีนได �เข �าร�วมและพดูคยุต�อทีบ่ �าน ระหว�างพดู
คยุกบับตุรหลานของท�าน ผู �ปกครองก็อาจได �เรยีนรู �เคล็ดลบัเรือ่งความเป็นส�วนตวั และ การรกัษาความ
ปลอดภยับนโลกออนไลน �ไปใช �เองบ �างก็เป็นได � 

ด �วยความเคารพอย�างสงู
[ชือ่คณุ]



จาํเป็นต �องเรยีนให �จบทุกบทก�อนเล�น Interland ไหม
ไม�จาํเป็น แต�เราแนะนําให�เรยีนก�อนเล�นเกม Interland นีจ้ะได �ผลดทีีส่ดุเมื่อนําไปใช�เสรมิหวัข �อต�างๆ ที่
อธบิายไว �ในหลกัสตูร และจะยิง่สนุกมากขึน้เมื่อให �โอกาสนักเรยีนได �มีส�วนร�วมกบัคณุในบทสนทนา การ
อภปิราย และการระดมความคดิก�อนเล�นเกม

นักเรยีนจาํเป็นต �องมีบญัชี Google ไว �ใช �เข �าสู�หลกัสูตร Be Internet Awesome ไหม
ไม�เลย! หลกัสตูร Be Internet Awesome( BIA ) พร�อมสาํหรบัทกุคนทีเ่ข �ามาเยีย่มชมเว็บไซต � ไม�ต �องเข �า
สู�ระบบ ไม�มีรหสัผ�าน ไม�ต �องใช �อเีมล

อุปกรณ�อะไรท่ีใช �กบั Interland ได �บ �าง
Interland ใช �งานได �กบัทกุอปุกรณ �ทีเ่ชือ่มต�ออนิเทอร �เน็ตได �และมีเว็บเบราว �เซอร � น่ันแปลว�า
คอมพิวเตอร �แล็ปท็อปหรอืเดสก �ท็อป แท็บเล็ต หรอืโทรศพัท �มือถอืแทบทกุรุ�นก็พร �อมช�วยให�คณุใช � 
Be Internet Awesome ได � 

URL ทัง้หมดมีอะไรบ �าง 
• สาํหรบัหน�าแรกของ Be Internet Awesome ให �ไปที ่g.co/BeInternetAwesome 
• สาํหรบัเกม Interland ให�ไปที ่g.co/Interland 
• สาํหรบัหลกัสตูร Be Internet Awesome ให �ไปที ่g.co/BeInternetAwesomeEducators 
• สาํหรบัแหล�งข �อมลูของครอบครวั ให �ไปที ่g.co/BeInternetAwesomeFamilies

ฉันต �องผ�านการฝึกอบรมพิเศษหรอืเป็นครท่ีูพิเศษหรอืไม� 
• อย�างแรก: ครปูระถมและมธัยมศกึษาทกุคนสามารถสอนหลกัสตูรนีใ้ห �นักเรยีนของตวัเองได �  ไม�ต �อง	

  ผ�านการฝึกอบรมอะไรเป็นพิเศษ
• อย�างที ่2: ครทูกุคนคอืคนพิเศษ :) 

BIA เหมาะกบันักเรยีนระดบัชัน้ไหนมากท่ีสุด
โปรแกรมเต็ม รวมถงึตวัหลกัสตูร เกม และแหล�งข �อมลูในเว็บไซต �นี ้ออกแบบมาเพื่อผู �ใช �ตัง้แต�ชัน้ ป.3 - 
ป.6 (อาย ุ8-12 ปี) อย�างไรก็ตาม หวัข �อต�างๆ ทีม่ีก็เป็นประโยชน �กบันักเรยีนทกุชัน้โดยขึน้อยู�กบัวธิทีีค่รผูู �
สอนจะนําหลกัสตูรไปปรบัใช � 

เด็กๆ จะเรยีนรู �จากเกมน้ีอย�างไร
เกมนีจ้ะช�วยเน�นยํา้แนวคดิของหลกัสตูรโดยให�นักเรยีนมอีสิระทีจ่ะสํารวจวธิปีฏบิตัทิีด่ใีนโลกดจิทิลัผ�าน
การเล�นและทาํความเข �าใจการโต �ตอบของโลกดจิทิลั (รวมถงึผลลพัธ �ทีจ่ะตามมา) ซึง่เกมนีเ้ป็นเกมทีอ่ยู�ใน
พืน้ทีท่ีป่ลอดภยัสาํหรบัการเรยีนรู � 

จะใช�บทเรยีนแต�ละบทใน Google Classroom ได �ไหม 
ได � ตอบอกีทเีลยว�าได � คณุสามารถมอบหมาย Interland ให�กบับางชัน้เรยีนหรอืกลุ�มได � หรอืจะให�นักเรยีน
ทกุคนเข �าถงึแหล�งข �อมลูนีใ้นรปูแบบของการประกาศในห�องเรยีนก็ได � 

คู่มอืผู้สอน : แหล่งขอ้มูลท่ี 3 

คําถามท่ีพบบอ่ย 

มีต�อทีห่น�าถดัไป →
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มีโฟลเดอร �ท่ีแชร �หรอืเว็บไซต �ท่ีมีเอกสารใบงานท่ีเข �าถึงโปรเจ็กต �ได �ง�ายๆ บนไวท �บอร �ดไหม 
มี ในรปูแบบของสไลด �งานนําเสนอ สาํหรบัการอปัเดต BIA ล�าสดุ เราทาํงานร�วมกบั Pear Deck เพื่อปรบั
หลกัสตูรลงสไลด �ให �ง�ายต�อการนําเสนอ แจกจ�าย และแชร � โดยคณุจะไปดไูด �ที่
g.co/BeInternetAwesomeEducators

ฉันต �องเช่ียวชาญเรือ่งการเป็นพลเมืองดิจิทลัเพ่ือใช �โปรแกรมน้ีไหม
ไม�จาํเป็นเลยสกันิด หลกัสตูรนีอ้อกแบบมาเพื่อให �คณุครทูกุคนเข �าใจและนําไปสอนต�อในชัน้เรยีนของ
ตวัเองได � นอกจากนัน้ ถ �าสนใจจะยกระดบัหรอืเรยีนรู �เพิ่มเตมิเรือ่งความปลอดภยัและการเป็นพลเมือง
ของโลกดจิทิลัแล �วล�ะก็ คณุสามารถลงเรยีนหลกัสตูรออนไลน �สาํหรบัผู �สอนของเราได �ที ่
g.co/OnlineSafetyEduTraining

 
หลกัสูตร Be Internet Awesome (BIA) น้ีได �มาตรฐานระดบัประเทศหรอืระดบัรฐัอะไรบ �างไหม
ดใีจจงัทีค่ณุถาม ใช� ใช�เลย BIA ได �ทัง้มาตรฐาน ISTE (International Society for Technology in 

Education) และ AASL (American Association of School Librarians) เลยล�ะ

นักเรยีนของฉันบนัทึกงานของตวัเองใน Interland ได �ไหม
เวอร �ชนันีย้งัไม�ได � และคงไม�น�าจะมีอะไรเปลีย่นแปลง BIA จะไม�สร �างและเก็บข�อมลูทีร่ะบตุวับคุคลได� 
ไม�ว�าจะเป็นด �านใดก็ตาม รวมถงึไฟล �บนัทกึต�างๆ ด �วย เหตผุลสาํหรบัเรือ่งนีก็้ชดัเจน เพราะเราต �องการ
ให�ทกุคนเข �าถงึประสบการณ �นีไ้ด � จงึไม�จาํเป็นต �องมีบญัช ีการเข �าสู�ระบบ หรอืรหสัผ�านใดๆ เลย
 
น่ันเป็นเรือ่งท่ีดี แต�นักเรยีนของฉันหลายคนภมิูใจท่ีเล�นเกมจบและภมิูใจในส่ิงท่ีตวัเองได �เรยีนรู �
และด�วยเหตนัุน้ เราจงึสร �างเทมเพลตประกาศนียบตัรทีป่รบัแต�งได � เพื่อให �คณุใส�ชือ่นักเรยีนแล �วสร �าง
ประกาศนียบตัรรบัรองการจบหลกัสตูรทีส่ัง่พิมพ �ได �ให �นักเรยีนแต�ละคน

ฉันจะไปหาแหล�งข �อมูลอ่ืนๆ สําหรบัผู �สอนได �จากท่ีไหน
สือ่การสอนของผู �สอน Be Internet Awesome ทัง้หมดอยู�ในหน�าแหล�งข �อมลูของเราที่
g.co/BeInternetAwesomeEducators

มีชุมชนออนไลน �ของผู �ใช � Be Internet Awesome ไว �แชร �ไอเดียหรอืขอความช�วยเหลือไหม
มีส!ิ (และเราก็ชอบมาก) เราแชร �ไอเดยีต�างๆ และมีส�วนร�วมกบัคณุครอูยู�เสมอใน Twitter โปรดตดิตาม
เราเพื่อดขู �อมลูเพิ่มเตมิเกีย่วกบัหลกัสตูร Be Internet Awesome รวมถงึหวัข �ออืน่ๆ ได �ที่
@GoogleForEducation
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บทท่ี 1 : Be Internet Smart 

การปกปอ้งตัวเองและชื่อเสยีงในโลกออนไลน ์

ภาพรวมบทเรยีน 

คิดก่อนแชร ์

กจิกรรมที ่1.1  : ตอนไหนท่ีไม�ควรแชร �
กจิกรรมที ่1.2 : ว�าแต�น่ีโปรไฟล �ของใคร
กจิกรรมที ่1.3 : คนอ่ืนมองเราอย�างไร
กจิกรรมที ่1.4 : เก็บไว �เป็นเรือ่งส�วนตวั
กจิกรรมที ่1.5 : ฉันไม�ได �หมายความอย�างนัน้
กจิกรรมที ่1.6 : การวางกรอบ
กจิกรรมที ่1.7 : Interland : หบุเขาแห�งความใส�ใจ

ครแูละผู �ปกครองเข �าใจว�าความผิดพลาดในโลกดจิทิลันัน้ทาํร �ายความรู �สกึ ชือ่เสยีง และความเป็น
ส�วนตวัได �เร็วแค�ไหน แต�ก็เป็นเรือ่งยากขึน้ทีจ่ะโน�มน�าวเด็กๆ ว�าโพสต �ทีด่เูหมือนไม�มีอนัตรายอะไร
ในวนันีอ้าจเป็นเรือ่งเข �าใจผิดในวนัพรุ�งนีไ้ด �โดยคนทีพ่วกเขาไม�คาดคดิว�าจะมาเห็นมนัเข �า ไม�ต �อง
ไปพดูถงึอนาคตด�วยซํา้
 
กจิกรรมเหล�านีใ้ช �ตวัอย�างทีเ่ป็นรปูธรรมและการอภปิรายทีก่ระตุ �นความคดิมาสอนให�นักเรยีนรุ�น
เยาว �รู �วิธีรักษาโปรไฟล �ให �ดีอยู�เสมอในโลกออนไลน �ได �ด �วยการจัดการความเป็นส�วนตัวและ
การปกป�องข �อมลูส�วนบคุคลของตวัเอง 

มาตรฐาน ISTE สําหรบัผู �สอน: 1a, 1b, 2a, 2c, 3b, 3c, 3d, 4b, 4d, 5a, 6a, 6b, 6d, 7a

มาตรฐาน ISTE สําหรบันักเรยีนปี 2016: 1c, 1d, 2a, 2b, 2d, 3b, 3d

มาตรฐานการเรยีนรู � AASL: I.a.1, I.b.1, I.c.1, I.d.3, I.d.4, II.a.2, II.b.1, II.b.2, II.b.3, II.c.1, II.c.2, d.2., III.a.1,

 III.a.2, III.a.3, III.b.1, III.c.1, III.c.2, III.d.1, III.d.2, IV.a.1, IV.a.2, V.a.2, VI.a.1, VI.a.2, VI.a.3

✓ สร �างและจดัการชือ่เสยีงในทางทีด่ทีัง้ออนไลน �และออฟไลน �
✓ เคารพขอบเขตความเป็นส�วนตวัของคนอืน่ แม �จะแตกต�างของของตวัเองก็ตาม
✓ เข �าใจผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการจดัการร�องรอยทางดจิทิลัทีผ่ิดพลาด
✓ ขอความช�วยเหลอืจากผู �ใหญ�เมื่อต �องรบัมือกบัสถานการณ �ทีซ่บัซ �อน

ประเด็นหลัก 

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

มาตรฐานท่ีระบุถึง 

คิดก่อนแชร์
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คิดก่อนแชร ์
คําศัพท์ 

ความเป็นส�วนตวัทางออนไลน � (Online privacy) : คาํกว �างๆ ทีม่กัหมายถงึความสามารถในการควบคมุ
ว�าจะแชร �ข �อมลูอะไรเกีย่วกบัตวัเองทางออนไลน � และใครทีม่องเห็นและแชร �ข �อมลูนัน้ได �

ร�องรอยทางดิจิทลั (หรือตวัตนในโลกดิจิทลั) (Digital footprint, Digital presence) :        
ร�องรอยทางดจิทิลัคอืข �อมลูทัง้หมดเกีย่วกบัตวัคณุทีป่รากฎอยู�ในโลกออนไลน � ซึง่อาจหมายถงึอะไร
ก็ได � ตัง้แต�รปูภาพ เสยีง วดิโีอ และข�อความ ไปจนถงึการ “ถกูใจ” และความเห็นทีโ่พสต �ในโปรไฟล �ของ
เพื่อนๆ สิง่ทีค่ณุโพสต �ในโลกออนไลน �จะทิง้ร�องรอยไว �เช�นเดยีวกบัรอยเท �าทีท่ิง้รอยไว �บนพืน้ขณะทีก่ �าว
เดนิ

ช่ือเสียง (Reputation) : ไอเดยี ความคดิเห็น ความประทบัใจ หรอืความเชือ่ทีค่นอืน่มีเกีย่วกบัตวัคณุ 
เป็นอะไรทีค่ณุไม�มัน่ใจเต็มร �อยนักแต�ก็มกัอยากให�เป็นไปในทางบวกหรอืดี

ข�อมูลส�วนบุคคล (Personal information) : ข�อมลูทีร่ะบตุวัตนบคุคลโดยเฉพาะได � เช�น ชือ่ ทีอ่ยู� 
หมายเลขโทรศพัท �  หมายเลขบตัรประชาชน  อเีมล ฯลฯ ซึง่เรยีกว�าข �อมลูส�วนบคุคล 
(หรอืข �อมลูทีล่ะเอยีดอ�อน) คดิให �รอบคอบจรงิๆ ก�อนแชร �ข �อมลูประเภทนีท้างออนไลน �

การแชร �มากเกินไป (Oversharing) : การแชร �ในโลกออนไลน �มากเกนิไป โดยปกตน่ีิมกัเป็นการแชร �
ข �อมลูส�วนตวัมากเกนิไป หรอืแค�เรือ่งของตวัเองมากเกนิไปในบางสถานการณ �หรอืการสนทนาทาง
ออนไลน �

การตัง้ค�า (Settings) : น่ีคอืพืน้ทีใ่นผลติภณัฑ �ดจิทิลั แอป เว็บไซต � ฯลฯ ทีค่ณุสามารถกาํหนดหรอืปรบั
สิง่ทีจ่ะแชร �และวธิกีารจดัการบญัช ีรวมถงึการตัง้ค�าความเป็นส�วนตวัของตวัเองได �

การเหมารวม (Stereotype) : ภาพพจน �หรอืความคดิเกีย่วกบัตวับคุคล กลุ�มคน หรอืสิง่ต�างๆ ทีเ่ชือ่กนั
โดยทัว่ไปโดยไม�สนใจความจรงิ
 
ตีความ (Interpret) : วธิทีีบ่คุคลหน่ึงใช �ทาํความเข �าใจข�อความหรอืความหมายทีไ่ด �รบัมา 

บรบิท (Context) : ข �อมลูทีร่ายล �อมและเกีย่วข �องกบัข �อความ หรอืสิง่ใดก็ตามทีเ่รากาํลงัมองเห็นซึง่ช�วย
ให�เข �าใจข �อความนัน้ บรบิทอาจหมายรวมถงึสถานทีข่องข �อความนัน้ เวลาทีข่ �อความปรากฏ หรอืผู �เป็น
เจ �าของข�อความด�วย 

การเป็นตวัแทน (Representation) : รปูภาพ สญัลกัษณ � หรอืคาํอธบิายทีก่ล�าวถงึ 
(หรอืแสดงให�เห็นความจรงิ) เกีย่วกบัสิง่ของ บคุคล หรอืกลุ�มคนไว �โดยละเอยีด 

กรอบ (Frame) : เมื่อคณุถ�ายรปูหรอืวดิโีอทวิทศัน � บคุคล หรอืวตัถ ุกรอบจะเป็นตวักาํหนดส�วนทีผู่ �ชม
มองเห็น ส�วนทีค่ณุเลอืกทีจ่ะปล�อยไว �นอกกรอบก็จะเป็นสิง่ทีผู่ �ชมมองไม�เห็น



ทําไมความเป็นส�วนตวัถึงสําคญั 
ร�องรอยทางดจิทิลัคอืสิง่ทีเ่ป็นตวัแทนของคณุในโลกออนไลน � ซึง่อาจหมายถงึรปูภาพ เสยีง วดิโีอ และ
ข�อความ การ “ถกูใจ” และความเห็นทีโ่พสต �ในโปรไฟล �ของเพือ่นๆ การมีตวัตนทีด่ใีนโลกออนไลน �ก็สาํคญั
ไม�แพ�ในโลกออฟไลน � (เช�น ทีโ่รงเรยีน)

 
อนิเทอร �เน็ตทาํให �การสือ่สารกบัครอบครวั เพื่อน และผู �คนทีช่อบทาํอะไรเหมือนๆ คณุเป็นเรือ่งง�าย เรา
ส�งข �อความ แชร �รปูภาพ และร�วมวงสนทนาในโซเชยีลเน็ตเวริ �ก แต�บางครัง้ก็ไม�ทนัได �คดิถงึคนอืน่ทีจ่ะมา
เห็นสิง่เหล�านัน้ได �ด �วยเหมือนกนั รปูหรอืโพสต �ทีค่ณุคดิว�าสนุกสนานและไม�มีอนัตรายในวนันีอ้าจมีคนที่
ไม�เคยคดิมาก�อนว�าจะเห็นมาเห็นเข �าและเข �าใจผิดได � อาจจะเป็นตอนนีห้รอืในอนาคตข�างหน�า เมื่อมี
อะไรหลดุออกไปอยู�ตรงนัน้แล �ว ก็ยากจะดงึกลบัมา จาํไว �ว�า
• ร�องรอยทางดจิทิลัของคณุอาจมีคนทีไ่ม�เคยพบเจอมาก�อนมาเห็นได � ไม�ต�างอะไรกบัทกุๆ อย�างบน  
   อนิเทอร �เน็ต
• เมื่อมีอะไรบางอย�างทีม่าจากคณุหรอืเกีย่วกบัตวัคณุไปอยู�ในโลกออนไลน �แล �ว ก็อาจอยู�ในนัน้ตลอด 
   ไป คดิถงึเรือ่งนีใ้ห �เหมือนการคดิจะใช �ปากกาเคมีทีล่บไม�ออก รอยทีข่ดีเขยีนลงไปจะไม�มีวนัลบออก 
   ได � แม �คณุจะรู �ตวัว�าตัง้ใจจะเขยีนอกีอย�างก็ตาม
 
น่ันคอืเหตผุลว�าทาํไมความเป็นส�วนตวัจงึสาํคญั คณุปกป�องความเป็นส�วนตวัได �ด �วยการแชร �เฉพาะสิง่ที่
มัน่ใจแล �วว�าต �องการแชร � พดูง�ายๆ ก็คอื จงระมดัระวงัเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะโพสต �หรอืแชร �ทางออนไลน � มี
เหตผุลอืน่อกีไหมทีค่วามเป็นส�วนตวัเป็นเรือ่งสาํคญั

การรู �ว�าตอนไหนทีไ่ม�ควรโพสต �อะไรเลยก็เป็นเรือ่งดเีช�นกนั ไม�โต �ตอบกบัโพสต � รปูภาพ หรอืความคดิ
เห็นของคนอืน่ หรอืไม�แชร �อะไรทีไ่ม�เป็นความจรงิ ใครๆ ก็เคยได�ยนิคาํว�า “คดิก�อนโพสต �” และน่ันก็
เพราะข�อความนีเ้ป็นคาํแนะนําทีด่จีรงิๆ วธิทีีจ่ะเคารพความเป็นส�วนตวัของตวัเองและของคนอืน่ก็คอืการ
คดิว�าอะไรทีโ่พสต �ได � ใครจะเห็นโพสต �ของคณุบ�าง โพสต �แล �วจะส�งผลกระทบอะไรกบัคณุและคนอืน่ๆ 
และตอนไหนทีไ่ม�ควรโพสต �อะไรเลย

คาํถามบางข �อสาํหรบัการพดูคยุกนัต�อ (ให�นักเรยีนนํากลบัไปถามทีบ่ �านเพื่อพดูคยุกนัในครอบครวั         
ต�อได �) มีดงันี้
• ตอนไหนบ�างทีจ่ะแชร �รปูภาพหรอืวดิโีอของคนอืน่ได � 
• ทาํไมความลบัเก็บยากจงั

คิดก่อนแชร ์: กิจกรรมท่ี 1.1 

ตอนไหนท่ีไมค่วรแชร ์
ให�นักเรยีนจบัคู�แล �วเปรยีบเทยีบความลบัทีส่มมตขิึน้เพื่อเริม่คดิถงึขอบเขตของความเป็นส�วนตวั

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ เข �าใจว�าข �อมลูส�วนบคุคลแบบไหนควรเก็บไว �เป็นความลบั
✓ เข �าใจว�าทกุคนควรทีจ่ะได �รบัความเคารพในการตดัสนิใจเรือ่งความเป็นส�วนตวัของตนเอง 

มาคยุกัน 

มีต�อทีห่น�าถดัไป →

13คิดก่อนแชร์
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• การบอกความลบัของคนอืน่จะเป็นอะไรไหม 
• แล�วถ �ามีคนทีส่าํคญักบัคณุโพสต �อะไรทีท่าํให �คณุรู �สกึว�าเขากาํลงัตกอยู�ในอนัตรายล�ะ ถ �าคดิว�าควร   
  แชร �ความลบันัน้ ควรบอกเขาไหมว�าคณุคดิจะทาํแบบนัน้ก�อนทาํอะไรลงไป เขาควรรู �ไหมว�าคณุเป็น 
  กงัวล

1. สมมติความลบัขึน้มา
ให�นักเรยีนแต�ละคนคดิความลบัสมมต ิ(ไม�ใช�เรือ่งจรงิ)

2. บอกคู�ของตวัเอง
โอเค ได �ความลบัแล �วหรอืยงั ทนีีม้าจบัคู�กนั แชร �ความลบัสมมตขิองตวัเองให�คู�ฟัง แล�วตอบคาํถาม 3 ข�อ
ต�อไปนี ้

• นักเรยีนจะแชร �ความลบัน้ีกบัใครหรอืไม� 
• นักเรยีนจะแชร �ความลบัน้ีกบัใคร เพราะอะไร
• นักเรยีนจะรู �สึกอย�างไรถ �ามีคนเอาความลบัของนักเรยีนไปบอกทุกคนโดยท่ีนักเรยีนไม�อนุญาต

3. บอกชัน้เรยีน
สดุท�ายนี ้นักเรยีนแต�ละคนจะเล�าความลบัสมมตขิองตวัเองให�ห �องฟัง และบอกว�ารู �สกึอย�างไรทีไ่ด �แชร �
ความลบันัน้ ทัง้ห �องสามารถอภปิรายคาํตอบของคาํถามข�างต �นได � 

กิจกรรม 

ความลบัเป็นแค�ข �อมลูส�วนบคุคลชนิดหน่ึงทีเ่ราอาจอยากเก็บไว �เป็นเรือ่งส�วนตวั หรอืแชร �ให �ครอบครวั
หรอืเพื่อนทีไ่ว �ใจรบัรู �เท�านัน้ ทนัททีีค่ณุแชร �ความลบัออกไป ก็ไม�อาจควบคมุได �อย�าง
เต็มทีแ่ล �วว�าจะไปถงึไหนได�บ �าง ข �อมลูประเภทไหนอกีทีเ่ราควรใส�ใจปกป�อง 
• ทีอ่ยู�บ �านและหมายเลขโทรศพัท �
• อเีมล
• รหสัผ�าน
• ชือ่ผู �ใช �
• การบ�านหรอืเอกสารอืน่ๆ ทีค่ณุสร �างขึน้

ขอ้คิด 
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เรารู �ส่ิงท่ีเรารู �ได �อย�างไร
มีข �อมลูส�วนบคุคลมากมายทีพ่บได �ในอนิเทอร �เน็ต ซึง่บางส�วนก็ทาํให �เราหลงคดิหรอืคาดเดาไปต�างๆ 
นานาเกีย่วกบัคนนัน้คนนีท้ีป่รากฏว�าไม�ได �เป็นความจรงิเลย น่ีคอืคาํถามทีเ่รากาํลงัจะสาํรวจกนั
• เราเรยีนรู �อะไรเกีย่วกบัคนๆ หน่ึงจากข�อมลูส�วนบคุคลของเขาได �บ �าง
• เราคาดเดาอะไรได �บ �างจากข�อมลูส�วนบคุคลของเขา แม�จะไม�แน�ใจก็ตาม
• เรารู �ไหมว�ามีการเก็บข �อมลูนีอ้ย�างไรในตอนแรก เราจะระบแุหล�งทีม่าได �อย�างไร

คิดก่อนแชร ์: กิจกรรมท่ี 1.2 

  วา่แต่น่ีโปรไฟล์ของใคร 
นักเรยีนศกึษาชดุข �อมลูส�วนบคุคลของตวัละครสมมตเิพ่ือลองคาดคะเนสิง่ต�างๆ เกีย่วกบัคนๆ นี้

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ ระบุวธิตี�างๆ ในการหาข�อมลูเกีย่วกบัผู �คนทางออนไลน �
✓ พิจารณาวธิตีดัสนิใจเกีย่วกบัใครสกัคนเมื่อเขาโพสต �สิง่ต�างๆ ทางออนไลน �
✓ ตดัสินความถกูต �องแม�นยาํของข�อมลูและระบคุวามแตกต�างระหว�างสมมตฐิาน ความคดิเห็น กบั
       ข �อเท็จจรงิ

กิจกรรม  

1. ศึกษาคนๆ น้ี
ถ�าคณุเลอืกชดุกจิกรรมในใบงานทีเ่ราเตรยีมไว �ให � ทาํสาํเนาและแจกให�นักเรยีนทกุคน  ถ �าคณุเลอืกชดุ
กจิกรรมทีท่ัง้ห �องช�วยกนัเก็บข �อมลู ให �เลอืกมาผู �คน 3 คนทีจ่ะศกึษา ใส�ข �อมลูของพวกเขาเป็นรายการแบบ
เดยีวกบัในใบงานแล�วให �นักเรยีนทกุคนได�สาํเนาไว �อ�าน 
 
2. เขียนคาํบรรยาย
ให�แบ�งออกเป็นกลุ�ม และ 1 ตวัละคร/คนต�อกลุ�ม แต�ละกลุ�มเขยีนคาํอธบิายสัน้ๆ ถงึบคุคลดงักล�าว โดย
ตอบคาํถามต�อไปนี ้“คดิว�าคนๆ นีเ้ป็นใคร”

 

3. เฉลยความจรงิ
เอาล�ะ น่ีคอืความจรงิเกีย่วกบัตวัละครของเรา(อย�าลมืว�าต �องรอให�แต�ละกลุ�มเขยีนคาํบรรยายเสร็จก�อน 
ค�อยอ�าน)

• น้ํา เป็นนักเรยีนชัน้ ม.6 ปีหน�าเธอจะไปเรยีนมหาวทิยาลยัแล �ว โดยหวงัจะได �เรยีนต�อด �านวศิวกรรม
เคมี และได �ตัง้บรษัิทของตวัเองในทีส่ดุ สิง่สาํคญัทีส่ดุของเธอ คอื ครอบครวั งานอาสาสมคัร วฒันธรรม
ป�อป แฟชนั
• ดา อาย ุ16 ปี ผ�านการคดัตวัเป็นนักบาสของโรงเรยีนมธัยมปลาย อาศยัอยู�ในเมืองใหญ�แถวภาคเหนือ 

เธอมีน�องสาวอาย ุ8 ขวบ สิง่สาํคญัทีส่ดุของเธอคอื บาสเก็ตบอล การเรยีนศลิปะ การเล�นกตีาร � และ การ
อยู�กบัเพื่อนๆ 

• อ�อด อาย ุ14 ปี เขาเพิ่งเข �าร�วมทมีฟตุบอลและเลีย้งแมว 2 ตวั เขาสเก็ตช �ภาพเก�งมากและชอบสร�างหุ�น
ยนต �ในวนัหยดุ สิง่สาํคญัทีส่ดุของเขา คอื เทคโนโลย ีทมีฟตุบอล สตัว �และสทิธขิองสตัว �
 
4. อภิปราย
ทนีีก้ารเดาข�อไหนของเราถกูบ �าง และข�อไหนผิด ทาํไมถงึเป็นและทาํไมถงึไม�เป็น คณุได �เรยีนรู �อะไรจาก
กจิกรรมนี้

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:
• ชดุกจิกรรมออนไลน �ของตวัละคร
สมมตหิรอืคนจรงิ ๆ  คณุสามารถแจก
จ�ายใบงาน "ว�าแต�น่ีโปรไฟล �ของใคร" 

หรอืเก็บตวัอย�างร�วมกนัทัง้ห �อง หรอืเป็น
กจิกรรมการบ �านเดีย่วให �นักเรยีนนํามา
แชร �ในวนัถดัไป โดยใช�ไอเดยีเหล�านี ้

- บญัชีโซเชียลมีเดียของครอบครวั
หรอืคนดงั ถ �าเหมาะสมกบัอายุ
- บนัทึกประวติัการท�องเว็บท่ีพิมพ �ออก
มา
- โน�ตบุ �กหรอือุปกรณ�สําหรบัการเขียน
งานสัน้ๆ

มาคยุกัน 

คิดก่อนแชร์

มีต�อทีห่น�าถดัไป →
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เมื่อเราเห็นโพสต � ความเห็น และรปูภาพของคนอืน่ เราก็จะเดาเกีย่วกบัตวัเขาไปต�างๆ นานาโดยไม�ได �ถกู
เสมอไป โดยเฉพาะถ�าไม�ใช�คนรู �จกั น่ันเพราะสิง่ทีเ่ราเห็นในโลกออนไลน �เป็นแค�ส�วนหน่ึงของตวัตนและ
สิง่ทีเ่ขาให�ความสาํคญัเท�านัน้ เขาอาจแสร �งเป็นใครสกัคนก็ได �เช�นกนั หรอืเป็นแค�สิง่ทีรู่ �สกึเฉพาะช�วง
เวลาทีโ่พสต �เท�านัน้ เราไม�มีทางรู �แน�ชดัว�าเขาเป็นใครหรอืรู �สกึอย�างไรจนกว�าจะได �รู �จกักนัจรงิๆ และถงึ
รู �จกัแล �วก็ยงัต �องใช �เวลาด �วย!

ขอ้คิด 
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 ใบงาน : กิจกรรมท่ี 1.2 

  วา่แต่น่ีโปรไฟล์ของใคร 
อ�านชดุกจิกรรมออนไลน �ของบคุคลนัน้ๆ ด �านล�างนี ้เขยีนคาํบรรยายสัน้ๆว�า นักเรยีนคดิว�าคนๆนัน้เป็นอย�างไร  ชอบไม�ชอบอะไร และสนใจ
เรือ่งไหนมากทีส่ดุ โดยดจูากสิง่ทีเ่ห็นตรงนี้

คิดก่อนแชร์

นํ้า ดา อ๊อด
รปูตอนไปเท่ียวช�วงปิดเทอม 
ดูดีทุกคนเลย!

ชนะโว �ย เหลืออีกตาเดียวก�อน
ได �แชมป� ต �องซ �อมชู �ดลูกบ�อยๆ
แล �ว

หนุ�ยน�องชายเรา โคตรน�าราํคาญ
สงสยัเป็นมนุษย �ต�างดาวแน�ๆ 

วิธีสู �สิวท่ีดีท่ีสุด เกลียดการเต �นท่ีโรงเรยีน #ไม�ไป

รปูน�องหมา 25 รปู

พลาดยิงประตูชยั ฮืออ อย�าง
น�อยก็เสมอแหละ

งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรยีน
มธัยมวดัไม �งาม

ดูเว็บไซต �ของเพ่ือนเราสิ มนัเขียน
โค �ดเองเยอะเลยนะเฟ�ย 

ร �านบาร �นีส �เบอร �เกอร �
เอ็มโพเรยีม

สถาบนัวิทยาศาสตร �
แห�งชาติ

10 สญัญาณท่ีพ�อแม�กาํลงั
ทําชีวิตคณุพงั

เสาร �น้ีจะไปตกปลากบัพ�อท่ีสวน
ฟาร �มปลา มนัส �แน� ๆ

เดอะไอคอล ซิตีเ้ซ็นเตอร � สถิติใหม�! สุดยอดดด โคตรรกั
Gem Jam!!

ห �องฝ� ายปกครอง 

งานประชุมนักออกแบบรุ�นเยาว �
ท่ีมหาวิทยาลยัดําเนินสยาม

ได �ดูหนังสปายวอร �ตอนใหม�ซกัที!
สุดยอด ไปเลย!
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นักเรยีนสาํรวจว�าผู �คนทีแ่ตกต�างกนั ไม�ว�าจะเป็นผู �ปกครอง พนักงาน เพ่ือน ตาํรวจ จะมองตวัละครจากกจิกรรมทีแ่ล �วอย�างไร

 คิดก่อนแชร ์: กิจกรรมท่ี 1.3 

 คนอ่ืนมองเราอยา่งไร 

มุมมองใหม�
ข�อมลูในร�องรอยทางดจิทิลัสามารถบอกถงึตวัตนของคณุให�คนอืน่รบัรู �ได �มากกว�าทีค่ณุต �องการเปิดเผย 
และผลลพัธ �ทีต่ามมาก็มีนัยสาํคญัได �

เรามาดทูีโ่ปรไฟล �จากมมุมองของตวัละครของเรากนัอกีที
• คณุคดิว�าเขาอยากให�คนอืน่รู �ข �อมลูส�วนตวัทัง้หมดไหม 
• คนแบบไหนทีพ่วกเขาอาจ (ไม�) อยากให�มาเห็นข �อมลูพวกนี้
• คนอืน่อาจมาเห็นข �อมลูนีไ้ด �อย�างไรบ �าง
• คนอืน่อาจมาใช �ข �อมลูนีไ้ด �อย�างไรบ �าง

สถานการณ �ทีแ่ตกต�างกนัก็ต �องการระดบัความเป็นส�วนตวัทีไ่ม�เหมือนกนั การคดิว�าคนอืน่จะดสูิง่ทีค่ณุ
โพสต �อย�างไรเป็นกญุแจไปสู�การสร �างนิสยัความเป็นส�วนตวัทางออนไลน �ทีด่ี

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ เข �าใจมมุมองของคนอืน่ นอกเหนือจากของตวัเองเมื่อตดัสนิใจจะแชร �ข �อมลูทางออนไลน �
✓ พิจารณาถงึผลทีจ่ะตามมาของการเปิดเผยข�อมลูส�วนบคุคล เพราะสิง่ทีแ่ชร �จะเป็นส�วนหน่ึงของ
        ชือ่เสยีงของคณุ ซึง่จะอยู�ไปเป็นเวลานาน
✓    พฒันาเป�าหมายเพื่อสร �างตวัตนในโลกออนไลน �ทีด่อีย�างกระตอืรอืร �น

มาคยุกัน 

1. ลองมองมุมใหม�
ตอนนีเ้ราจะแบ�งกลุ�มกนั แล�วแต�ละกลุ�มจะคดิถงึตวัละครของเราจากมมุมองของหน่ึงในประเภทของผู �คน
ดงัต�อไปนี้
• ผู �ปกครอง • ผู �ฝึกสอน • นายจ�าง
• เพื่อน • ตาํรวจ • นักโฆษณา
• ตวัเราเองในอกี 10 ปี

อะไรคอืสิง่สาํคญัสาํหรบัคณุในฐานะผู �ปกครอง ครใูหญ� ผู �ฝึกสอน เพื่อน ฯลฯ คณุจะได�ข �อสรปุอะไรเกีย่ว
กบัตวัละครนีบ้ �าง คณุจะใช �ข �อมลูนัน้อย�างไร ขดีฆ�าข �อมลูทีค่ดิว�าตวัละครของเราจะไม�อยากให�คณุเห็น
ออก
 

2. นําเสนอข�อสรปุ
แต�ละกลุ�มนําเสนอผลลพัธ �ของตวัเองพร �อมอธบิายตวัเลอืกความเป็นส�วนตวัของกลุ�ม ถ�าชัน้เรยีนของคณุ
ทาํได � น่ีอาจเป็นโอกาสทีด่ทีีจ่ะได �แสดงบทบาทสมมติ

3. การอภิปรายในชัน้เรยีน
อะไรคอืข �อคดิสาํคญัทีส่ดุทีไ่ด �จากกจิกรรมกลุ�มในครัง้นี ้ทาํไมข�อมลูทีเ่ราเห็นถงึอาจไม�ได �บอกเรือ่งราว
ทัง้หมด คณุคดิว�าอะไรอาจเป็นผลทีต่ามมาของการทีใ่ครบางคนเกดิความเห็นในเชงิลบเกีย่วกบัตวัคณุ
โดยดจูากสิง่ทีพ่วกเขาพบในโลกออนไลน �

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:

• สาํเนาโปรไฟล �สมมตขิองนักเรยีน  
   แต�ละคนจากกจิกรรม 2

กิจกรรม 
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คนละคนกนัก็สามารถมองข�อมลูเดยีวกนัและได �ข �อสรปุกนัคนละอย�าง อย�าด�วนสรปุว�าคนในโลก
ออนไลน �จะมองคณุแบบทีค่ณุคดิว�าพวกเขาจะมอง

ขอ้คิด 

คิดก่อนแชร์
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สถานการณ�จาํลองความเป็นส�วนตวั: คณุควรทําอย�างไร 
สถานการณ�ท่ี 1 : เด็กคนหน่ึงทีค่ณุรู �จกัทีโ่รงเรยีนโดนแมลงประหลาดกดัจนเป็นผื่นน�าเกลยีดหลายส ี
ตรงท�อง เธอไม�อยากให�คนอืน่รู �เรือ่งนี้
• คนอืน่มีสทิธิร์ู �หรอืไม�
• คณุควรเป็นคนไปบอกพวกเขาไหม
 
สถานการณ�ท่ี 2 : ใครบางคนเขยีนในบนัทกึส�วนตวัไว � แล �วมีอกีคนมาลอกไปโพสต �ทางออนไลน �
• คนๆ นัน้ผิดไหมทีนํ่าบนัทกึดงักล�าวไปโพสต �
• คณุจะรู �สกึอย�างไรถ �ามีคนมาทาํแบบนีก้บับางอย�างทีค่ณุตัง้ใจจะเก็บไว �เป็นการส�วนตวั

สถานการณ�ท่ี 3 : มีคนโพสต �ว�า “เทีย่วให �สนุกนะ” บนหน�าโซเชยีลมีเดยีของเพื่อน
• เพื่อนคนนัน้ประกาศออกสาธารณะว�าเขาไปเทีย่วหรอืเปล�า แล �วเขาอยากให�ทกุคนรู �หรอืเปล�า
• มีวธิทีีเ่ป็นส�วนตวัมากกว�านีเ้พื่อสือ่สารข �อความนีห้รอืไม� เช�น ส�งข �อความโดยตรงทางมือถอืหรอืแอป

สถานการณ�ท่ี 4 : คณุรู �ว�ามีนักเรยีนคนหน่ึงทาํบญัชโีซเชยีลมีเดยีปลอมเพื่อแสดงว�าเป็นนักเรยีนอกี
คนในทางทีไ่ม�ดแีละบอกข�อมลูส�วนตวัไปในนัน้ด �วย
• นักเรยีนคนนัน้มีสทิธิร์ู �เรือ่งนีห้รอืไม�
• ควรมีคนไปบอกครหูรอืผู �ใหญ�คนอืน่ทีไ่ว �ใจได �หรอืไม� อย�างไร จะเกดิอะไรขึน้ถ �าไม�มีใครทาํอะไร
• ไม�ชดัเจนว�าใครเป็นคนทาํ แต�คณุรู �ว�าใครทาํ คณุควรให�ข �อมลูนีก้บัผู �ใหญ�ทีไ่ว �ใจหรอืไม�

 คิดก่อนแชร ์: กิจกรรมท่ี 1.4 

  เก็บไวเ้ปน็เรื่องสว่นตัว 
ทัง้ชัน้ดเูหตกุารณ �จาํลองทีเ่ขยีนไว � 4 เหตกุารณ �แล �วอภปิรายถงึสิง่ทีจ่ะเป็นทางออกด�านความเป็นส�วนตวัทีด่ทีีส่ดุสาํหรบัแต�ละเหตกุารณ �

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ ศึกษาวธิดีขู �อกงัวลเรือ่งความเป็นส�วนตวัจากมมุมองของคนอืน่ๆ
✓ เข �าใจว�าสถานการณ �ทีต่�างกนัก็ต �องการระดบัความเป็นส�วนตวัทีไ่ม�เหมือนกนัอย�างไร

เราจะดสูถานการณ �จาํลองทัง้ 4 สถานการณ � แล �วคยุกนัถงึวธิทีีแ่ต�ละเหตกุาณ �อาจต�องใช �ทางออกเรือ่ง
ความเป็นส�วนตวัทีแ่ตกต�างกนั เราจะแบ�งเป็น 4 กลุ�ม อภปิรายกนักลุ�มละ 1 เหตกุารณ � แล �วกลบัมาอภปิราย
ร�วมกนัทัง้ชัน้เกีย่วกบัผลลพัธ �ทีไ่ด �

สถานการณ �ทีแ่ตกต�างกนัก็นํามาซึง่การตอบสนองทีไ่ม�เหมือนกนัทัง้ออนไลน �และออฟไลน � สิง่ทีส่าํคญั
เสมอคอืการให�ความเคารพตวัเลอืกความเป็นส�วนตวัของผู �อืน่ ถงึแม�อาจไม�ใช�ตวัเลอืกทีค่ณุจะเลอืกให�ตวั
เองก็ตาม

มาคยุกัน 

กิจกรรม 

ขอ้คิด 



21

 คิดก่อนแชร ์: กิจกรรมท่ี 1.5 

  ฉันไม�ได �หมายความอย�างนัน้ 
ให�นักเรยีนทาํเสือ้ยดืโดยใช�เฉพาะอโีมจเิพื่อแทนตวัเอง ในขัน้ตอนนี ้นักเรยีนจะได �เรยีนรู �ว�าแต�ละคนอาจตคีวามข�อความเดยีวกนัได �ไม�
เหมือนกนั

หมายเหตุสําหรบัผู �สอน :
เมื่อสวมเสือ้ยดืทีม่ีโลโก �บรษัิท ทมีกฬีา โรงเรยีน นักดนตร ีนักการเมือง ฯลฯ เราก็คอืป�ายโฆษณาทีเ่ดนิได �น่ันเอง เสือ้ยดืจงึเป็นทัง้การสือ่สาร
โดยตรงและเป็นสือ่ได �ในเวลาเดยีวกนั

เคยมคีนเข �าใจคณุผิดเกีย่วกบัสิง่ทีค่ณุพดู ทาํ เขยีน หรอืโพสต �ในโลกออนไลน �ไหม เขาโกรธหรอืเสยีใจจน
คณุต�องอธบิายว�าคณุไม�ได �หมายความอย�างทีเ่ขาคดิหรอืไม� 

บางครัง้เวลากาํลงัสือ่สาร เรารู �ว�าตวัเองหมายถงึอะไร แต�คนทีเ่ราสือ่สารด �วยกลบัไม�เข �าใจ โดยเฉพาะถ�า
แต�ละฝ� ายไม�ได �อยู�ในพืน้ทีท่างกายภาพเดยีวกนั น่ันเป็นเพราะประสบการณ �ของคนเราจะส�งผลต�อวธิกีาร
ตคีวามสิง่ต�างๆ เช�น ภาพและถ�อยคาํ
 

และถ�าจะให�สบัสนยิง่ขึน้ไปอกี มีหลายข�อความทีเ่ราสือ่สารออกไปโดยไม�รู �ตวัด �วย เราบอกคนอืน่ว�าเรา
เป็นใคร และตดัสนิว�าเขาเป็นใคร โดยใช�นัยยะ เช�น เสือ้ผ �า ทรงผม และแม�แต�วธิกีารเดนิหรอืท�าทางการ
ขยบัมือ สิง่นีเ้องทีเ่ราเรยีกว�า "การเป็นตวัแทน" ซึง่แสดงออกถงึบางสิง่เกีย่วกบัสิง่ของ บคุคล หรอืกลุ�มคน
โดยใช�รปูภาพ สญัลกัษณ � รปูแบบ และถ�อยคาํ
 

ตวัอย�างเช�น ถ�าคณุออนไลน �แล �วเห็นรปูภาพคนใส�ชดุไทยโบราณ คณุอาจจะคดิว�าเขาอาจจะแต�งตวัไป
งานเลีย้ง หรอืงานโรงเรยีน แต�ถ �าคณุเห็นรปูภาพออนไลน � คนใส�ชดุไทยโบราณเดนิเล�นในห�างสรรพ
สนิค �า และสวนสาธารณะ หลาย ๆ แห�ง คณุอาจจะคดิประหลาดใจว�าช�วงนีม้ีงานเลีย้งอะไรบ�อยจงั แล �ว
ทาํไมต�องใส�ชดุไทยโบราณมามาเดนิในทีส่าธารณะด�วย แต�ถ �าคณุได �ดลูะครย �อนยคุออเจ �า คณุก็จะรู
ว�า ช�วงนีแ้ฟชัน่การใส�ชดุไทย กาํลงัมาแรงมาก และมีแฟนคลบัละครย�อนยคุออเจ �าเป็นจาํนวนมาก

ถ�าคณุแสดงความคดิเห็นแรง ๆ ในเชงิลบกบัการแต�งตวัชดุไทยโบราณ กบัผู �ทีเ่ป็นแฟนคลบัละครออเจ �า 
พวกเค �าก็อาจจะโต �ตอบกลบัมาแรง ๆ เกีย่วกบัตวัคณุ ซึง่จะทาํให �คณุโกรธ และสถานการณ � ก็จะลงเอย
ด�วยความคดิเห็นเชงิลบ และทาํร �ายความรู �สกึกนั

ทนีีเ้ราจะทาํอย�างไรเพื่อให �แน�ใจว�าคนอืน่จะเข �าใจความหมายของเราเมื่อเราโพสต �ในโลกออนไลน � วธิี
หน่ึงคอืการมองว�าเราเองคอืผู �สร �างสือ่ ไม�ใช�แค�ผู �สือ่สารหรอืผู �เล�น ทกุครัง้ทีส่ร �างโปรไฟล �ออนไลน � ส�ง
ข �อความหาคนอืน่ แสดงความคดิเห็นทางแชทในเกม หรอืแชร �รปูภาพ เรากาํลงัสร �างสือ่อยู� เช�นเดยีวกบั
ผู �สร �างสรรค �สือ่ทีด่ทีัง้หลาย เราต �องพิจารณาถงึสือ่ทีต่วัเองสร �างและแชร �โดยหยดุคดิก�อนทีจ่ะโพสต �แล �ว
ถามตวัเองว�า “คนอืน่ทีต่�างจากเราจะตคีวามข�อความของเราอย�างไร”

มาคยุกัน 

คิดก่อนแชร์

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ เรยีนรู �ความสําคญัของการตัง้คําถามว�า คนอื่นจะมองเห็นข�อความนี้ต�างจากเราอย�างไร
✓ ปลูกฝังความตระหนักถงึภาพสือ่ความหมายทีผู่ �คนใช �เพื่อสือ่สาร
✓ เข �าใจว�าการแชร �อะไรบางอย�างในโลกออนไลน �นัน้คอืการสร �างสือ่
✓ เรยีนรู �ความหมายของ "บรบิท" และ "การเป็นตวัแทน (representative) "
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1. อธิบายตวัเองด �วยอีโมจิ
เราจะมาตกแต�งเสือ้ยดืกนัเพ่ือช�วยให�เราได �คดิในแบบผู �สร �างสรรค �สือ่ทีม่ทีกัษะ ใช �เอกสารแจกรปูเสือ้ยดื
เปล�า แล�ววาดตวัแทนของตวัคณุเองโดยใช�แค�อโีมจเิท�านัน้ และให�ใช �อโีมจไิด �ไม�เกนิ 3 รปู จะใช�อโีมจิ
จากตวัอย�างทีใ่ห �ไปหรอืคดิขึน้มาเองก็ได �

2. แสดงและบอกเล�า
จบัคู�กนัแล �วลองเดาว�าอโีมจบินเสือ้ยดืของเพื่อนบอกอะไรเกีย่วกบัตวัเขา นักเรยีนเดาถกูไหม หรอืต �อง
อธบิายให�อกีฝ� ายรู �ว�าอโีมจทิีเ่ลอืกหมายความว�าอะไร

3. เรยีนรู �ซ่ึงกนัและกนั
ตดิ "เสือ้ยดื" ไว �รอบๆ ห �องเพื่อให �ทกุคนได�เห็นเสือ้ของคนอืน่ นักเรยีนจบัคู�ว�าเสือ้ยดืตวัไหนเป็นของใคร
ได�ถกูต �องหรอืเปล�า

4. อภิปรายผลลพัธ �
อะไรทีท่าํให �การจบัคู�เสือ้ยดืกบัเพื่อนเป็นเรือ่งยากหรอืง�าย 

• นักเรยีนสงัเกตเห็นอะไรจากสญัลกัษณ �บนเสือ้ทีท่าํให �จบัคู�ได �ง�าย มีอโีมจไิหนไหมทีค่นใช �กนัเยอะ 

   และมีอนัไหนทีม่ีคนใช �แค�คนเดยีวบ �าง

ทุกคนเห็นด �วยกบัความหมายของอีโมจิทุกอนัไหม บรบิทเปล่ียนความหมายของอีโมจิอย�างไร
ดทูีอ่โีมจริปูมือช ู2 นิว้ คณุจะรู �ได �อย�างไรว�าน่ันหมายถงึสนัตภิาพ ชยัชนะ หรอืหมายเลข 2 แล�วอโีมจริปู
ไฟล�ะ หมายถงึความอนัตรายหรอืภาวะฉุกเฉินกนัแน� ฮอตสดุๆ หรอืประสบความสาํเร็จไหมนะ 

("นายกาํลงัร �อนเป็นไฟเลยเพื่อน") ความหมายของอโีมจเิปลีย่นตามตาํแหน�งทีป่รากฏหรอืเปล�า 

(อโีมจริปูยิม้ในสมดุการบ �านน�าจะหมายถงึคณุครคูดิว�าคณุทาํได �ดเียีย่ม แต�ในข�อความจากเพื่อนก็น�าจะ
หมายถงึเขากาํลงัมีความสขุหรอืล �อเล�นอยู�) 

ในฐานะผู �สร �างสรรค �สือ่ ก�อนจะโพสต �ข �อความหรอืรปูภาพทางออนไลน � ย�อมเป็นความคดิทีด่ทีีจ่ะหยดุคดิ
สกันิดแล�วถามตวัเองว�า "คนอืน่ทีต่�างจากเราจะตคีวามสิง่นีอ้ย�างไร แน�ใจหรอืเปล�าว�าเขาจะเข �าใจสิง่ทีเ่รา
สือ่ความหมาย" และเราก็ควรถามตวัเองแบบเดยีวกนันีก้�อนแสดงความคดิเห็นต�อคนอืน่ "แน�ใจหรอืเปล�า ว�า
ฉันเข �าใจตามทีเ่ขาสือ่ความหมาย แล�วฉันจะรู �ได �ยงัไง" 

กิจกรรม 

ขอ้คิด 

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:
• เอกสารแจก: “เสือ้ยดืเปล�า”   
  (คนละ 1 ชดุ)

• เอกสารแจก: “ตารางอโีมจ”ิ (ใช �เครือ่ง
   ฉายหรอืตดิไว �ให �ทกุคนเห็น) 

• ปากกามาร �กเกอร � ดนิสอส ีหรอืสเีทยีน
  สาํหรบัวาด 

• เทปกาว (หรอืใช �วธิแีสดงภาพวาด 
  เสือ้ยดืให �เดนิชม) 



23

  เสือ้ยืดเปล�า 

คิดก่อนแชร์

เอกสารแจก: กิจกรรมท่ี 1.5
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  ตวัอย�างอีโมจิ 
เอกสารแจก: กิจกรรมท่ี 1.5
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 คิดก่อนแชร ์: กิจกรรมท่ี 1.6 

  การวางกรอบ 
หมายเหตุสําหรบัผู �สอน :
สือ่เป็นสิง่ทีส่ร �างขึน้โดยคนทีต่ดัสนิใจเลอืก โดยการตดัสนิใจขัน้พืน้ฐานทีส่ดุคอืจะใส�อะไรไว �และเอาอะไรออกบ�าง บทเรยีนนีจ้ะช�วยให�
นักเรยีนมองเห็นตวัเองในฐานะผู �สร �างสือ่เมื่อเขาตดัสนิใจเลอืกสิง่ทีจ่ะแชร �ทางออนไลน � 

ผู �สร �างสือ่ภาพจะควบคมุว�าต �องการแชร �ข �อมลูมากน�อยแค�ไหนได�ด �วยการวางกรอบ 

โดยตดัสนิใจว�าจะให�สิง่ใดอยู�ภายในกรอบ (ทีเ่รามองเห็น) และให�สิง่ใดอยู�นอกกรอบ (ทีม่องไม�เห็น)

มาคยุกัน 

คิดก่อนแชร์

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ มองเห็นภาพตวัเองในฐานะผู �สร �างสรรค �สือ่
✓ เข �าใจว�าผู �สร �างสือ่จะตดัสนิใจเลอืกว�าจะแสดงสิง่ใดและเก็บสิง่ใดไว �นอกกรอบ
✓ ใช �แนวคดิในการวางกรอบเพื่อเข �าใจความแตกต�างระหว�างสิง่ทีท่าํให �มองเห็นและเป็นสาธารณะ
        กบัสิง่ทีต่ �องเก็บไว �ให �ปลอดภยัหรอืมองไม�เห็น

ดาํเนินแต�ละกจิกรรมทัง้ชัน้เรยีน แล�วอภปิรายดงัต�อไปนี ้

1. การวางกรอบ
สือ่ทกุชิน้คอืผลผลติของชดุลาํดบัตวัเลอืกโดยผู �สร �างสือ่ ตวัเลอืกหน่ึงทีส่าํคญัคอืสิง่ทีจ่ะรวมไว � ส�วนอกี
ตวัเลอืกหน่ึงคอืสิง่ทีจ่ะไม�นํามารวมไว � เมื่อถ�ายรปูหรอืวดิโีอ สิง่ทีอ่ยู� "ข�างใน" กบั "ข�างนอก" จะแยกกนั
ด �วยกรอบ

วธิดีาํเนินกจิกรรมคอื ให�นําบตัรดชันีมาตดัตรงกลางออกเป็นรปูสีเ่หลีย่มเพื่อทาํกรอบของตวัเอง

ถอืกรอบไว �สดุแขนแล�วค�อยๆ เลือ่นช �าๆ เข �าหาใบหน�าและเลือ่นออก(หรอืจะลองใช �ฟังก �ชนัการซมูใน 

กล�องก็ได �) คณุสงัเกตอะไรได �บ �างเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ห็นภายในกรอบ แล�วถ �าเลือ่นไปด�านข�างจะเป็นอย�างไร 

มีวธิถีอืกรอบไว �เพื่อให �เห็นเพื่อนร�วมชัน้บางคนและไม�เห็นบางคนไหม หรอืเห็นบางสิง่บนผนัง แต�ไม�เห็น
สิง่อืน่ 

เมือ่คณุควบคมุกรอบได� คณุก็คอืผู �สร �างสือ่ คณุมอีาํนาจตดัสนิใจว�าจะรวมอะไรไว �ในกรอบหรอืทิง้ไว �นอก
กรอบ  สิง่ทีค่ณุเลอืกจะทิง้ไว �นอกกรอบก็ยงัคงอยู�อย�างนัน้ในชวีติจรงิ แต�ผู �คนทีม่องเห็นสือ่ทีค่ณุสร �างจะ
ไม�มีทางมองเห็นสิง่นัน้ได �

 

2. เก็บไว �หรอืทิง้ไป 

หยบิเอกสารแจก "อะไรอยู�ในกรอบ" แล�วดทูีร่ปูภาพ 1A คณุคดิว�ากาํลงัดอูะไรอยู� และรู �ได �อย�างไร ต�อไป
ดทูีร่ปู 1B ข�อมลูทีเ่พิ่มเข �ามาช�วยให�คณุเข �าใจได �มากขึน้ว�ากาํลงัดอูะไรอยู�ได �อย�างไร  

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:

• บตัรดชันีและกรรไกร 
   (คนละ 1 ชดุ)

• เอกสารแจก: "อะไรอยู�ในกรอบ"   	

 	  หรอืหน�าจอหรอื
   สมาร �ทบอร �ดทีม่ีภาพฉายอยู�  

กิจกรรม 

มีต�อทีห่น�าถดัไป →
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ลองอกีครัง้กบัรปูภาพ 2A คณุคดิว�าน่ีเป็นเงาของอะไร หลกัฐานของคณุคอือะไร รปู 2B มีข �อมลูเพิ่มเข �า
มา คณุเดาถกูหรอืไม�

3. ข �อมูลมากเกินไปหรอื?

ข�อมลูทีเ่พิ่มขึน้ไม�เป็นทีต่ �องการเสมอไป บางครัง้ก็เป็นการรบกวนความสามารถในการชืน่ชมหรอืเข �าใจ
ภาพในกรอบทีเ่ล็กกว�า ลองดตูวัอย�าง #3 ในใบงาน

บางครัง้การได �เห็นว�าสิง่ต�างๆ สร �างขึน้อย�างไรก็เป็นเรือ่งสนุก แต�จะเป็นอย�างไรถ �าทกุครัง้ทีด่หูนัง 
รายการทวี ีหรอืวดิโีอ คณุไม�ได �มองเห็นแค�เพียงกรอบเล็กๆ ถ �าเห็นทัง้กล �อง ไมโครโฟน สมาชกิกอง
ถ�าย และรอบนอกของฉากด�วยล�ะ คณุคดิว�าจะเพลดิเพลนิไปกบัเรือ่งราวได �มากแค�ไหน 

4. คณุตดัสินใจ
ทกุครัง้ทีแ่ชร �อะไรบางอย�างทางออนไลน � คณุกาํลงัสร �างสือ่อยู� ก็เหมือนกบัโปรดวิเซอร �ภาพยนตร � วดิโีอ 
หรอืรายการทวี ีทีค่ณุตดัสนิใจได �ว�าจะให�ผู �คนเห็นอะไร น่ันคอืสิง่ทีอ่ยู�ภายในกรอบ และสิง่ทีอ่ยู�นอก
สายตาก็เอาไว �นอกกรอบ

ในฐานะผู �สร �างสือ่ คณุวาง "กรอบ" ไว �รอบๆ สิง่ทีค่ณุแชร �ทางออนไลน �เพื่อให �คนอืน่เห็นเฉพาะสิง่ทีค่ณุ
ต �องการให�เห็น จงจาํสิง่นีไ้ว �เมือ่คณุแชร �ข �อมลูทางออนไลน �และทาํให�แน�ใจว�าข �อมลูส�วนบคุคลหรอืข �อมลู
ส�วนตวัของคณุอยู�นอก "กรอบ" เสมอ 

ขอ้คิด 
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  อะไรอยู�ในกรอบ 

คิดก่อนแชร์

เอกสารแจก: กิจกรรมท่ี 1.6

Tiger

1A 1B

2A 2B

3A 3B
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 คิดก่อนแชร ์: กิจกรรมท่ี 1.7 

  Interland : หบุเขาแห่งความใสใ่จ  
ใจกลางเมืองอนัทีเ่ต็มไปด�วยภเูขาของ Interland คอืสถานทีท่ีใ่ครต�อใครพากนัมาพบปะพดูคยุ แต�คณุต �องคดิให�รอบคอบมากๆ ว�าจะแชร �
อะไรและกบัใคร ข �อมลูเดนิทางด �วยความเร็วแสง และในหมู�นักท�องโลกอนิเทอร �เน็ตก็มีคนทีช่อบแชร �มากเกนิไปรวมอยู�ด �วย

เปิดเว็บเบราว �เซอร �บนเดสก �ท็อปหรอือปุกรณ �เคลือ่นที ่(เช�น แท็บเล็ต) แล �วไปที ่ g.co/MindfulMountain (สามารถเปลีย่นเป็นเมนูภาษาไทย 
ทีเ่มนูด �านล�างขวา) 

ให�นักเรยีนของคณุเล�น “หบุเขาแห�งความใส�ใจ” แล �วใช �คาํถามข�างล�างนีเ้พ่ือเตรยีมเข �าสู�การอภปิรายเพ่ิม
เตมิเกีย่วกบับทเรยีนทีไ่ด �เรยีนไปในเกมดงักล�าว นักเรยีนส�วนใหญ�ได �ประโยชน �จากประสบการณ �นีอ้ย�าง
เต็มทีด่ �วยการเล�นคนเดยีว แต�คณุก็ให �นักเรยีนจบัคู�กนัได �เช�นกนั ซึง่อาจมีคณุค�าเป็นพิเศษสาํหรบั
นักเรยีนทีอ่ายนุ�อยกว�า
• จากโพสต �ทัง้หมดทีแ่ชร �ไปในเกมของนักเรยีน คณุคดิว�าจะแชร �โพสต �ประเภทไหนมากทีส่ดุในชวีติ    
   จรงิ เพราะอะไร
• อธบิายถงึเวลาทีค่ณุอาจแชร �อะไรบางอย�างทีไ่ม�ควรแชร �ออกไปโดยไม�ได �ตัง้ใจ
• ทาํไมตวัละครใน “หบุเขาแห�งความใส�ใจ” ถงึถกูเรยีกว�าคนทีแ่ชร �มากเกนิไป
� อธบิายถงึบคุลกิของคนทีแ่ชร �มากเกนิไปและผลกระทบทีก่ารกระทาํของพวกเขามีต�อเกม
• การเล�น “หบุเขาแห�งความใส�ใจ” เปลี่ยนวิธคีิดของนักเรียนเรื่องการแชร �กบัคนอื่นในโลก ออนไลน � 
  ในอนาคตหรือไม�
• บอกมา 1 เรือ่งทีนั่กเรยีนจะไม�ทาํแบบเดมิหลงัเข �าร�วมบทเรยีนเหล�านีแ้ละเล�นเกมแล�ว
	• ยก 1 ตวัอย�างของผลในแง�ลบทีอ่าจตามมาจากการแชร �อะไรบางอย�างกบัสาธารณะแทนที ่
   จะเป็นแค�กบัเพื่อนๆ 
• อะไรคอืขัน้ตอนทีท่าํได �ถ �านักเรยีนบงัเอญิแชร �ข �อมลูส�วนบคุคลออกไป แล �วจะทาํอย�างไรถ �ามีใคร  
   บงัเอญิแชร �อะไรบางอย�างทีเ่ป็นส�วนตวัมากเกนิไปมาให�คณุ

หัวขอ้ในการอภิปราย 
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สิง่สาํคญัสาํหรบัเด็กๆ คอืการเข �าใจว�าเนือ้หาทีพ่บในโลกออนไลน �ไม�จาํเป็นต �องเป็นความจรงิหรอืเชือ่ถอื
ได � และอาจมุ�งร �ายหวงัขโมยข�อมลูหรอืตวัตนของเด็กด �วย ฟิชชงิและกลโกงออนไลน �อืน่ๆ จะกระตุ �นให �
ผู �ใช �อนิเทอร �เน็ตทกุเพศทกุวยัตอบสนองต�อคนทีต่นไม�รู �จกัรวมถงึคนทีป่ลอมเป็นคนรู �จกั 

มาตรฐาน ISTE สําหรบัผู �สอน: 1a, 2c, 3b, 3c, 4b, 5a, 6a, 6d, 7a

มาตรฐาน ISTE สําหรบันักเรยีนปี 2016: 1c, 1d, 2b, 2d, 3b, 3d, 7b, 7c

มาตรฐานการเรยีนรู � AASL: I.b.1, I.c.1, I.c.2, Ic.3, I.d.3, I.d.4, II.a.1, II.a.2, II.b.1, II.b.2, II.b.3, II.c.1, 

II.c.2, II.d.1, II.d.2., III.a.1, III.a.2, III.a.3, III.b.1, III.c.1, III.c.2, III.d.1, III.d.2, IV.a.1, IV.a.2, IV.b.3, V.a.2, 

VI.a.1, VI.a.2, VI.a.3

บทท่ี 2 : Be Internet Alert 

อยูใ่ห้ไกลจากฟชิชงิและกลโกง 

ภาพรวมบทเรยีน 

ไมต่กหลมุพราง 
  กลลวง 

กจิกรรมที ่2.1 : อย�าติดกบัดกัฟิชชิง!

กจิกรรมที ่2.2 : คณุเป็นใครกนัแน�
กจิกรรมที ่2.3 : เก่ียวกบับอตพวกนัน้
กจิกรรมที ่2.4 : เรือ่งจรงิหรอืเปล�านะ
กจิกรรมที ่2.5 : การระบุข �อมูลเท็จในโลกออนไลน �
กจิกรรมที ่2.6 :  Interland : แม�น้ําแห�งความจรงิ

✓ เข �าใจถงึจะมีข �อมลูอยู�ในโลกออนไลน � ก็ไม�ได �หมายความว�าข �อมลูนัน้จะเป็นจรงิ
✓ เรยีนรู �ว�าฟิชชงิเป็นอย�างไร ทาํไมถงึเป็นอนัตราย และวธิหีลกีเลีย่ง
✓ พิจารณาความถกูต �องของเว็บไซต �และแหล�งข �อมลูอืน่ๆ และระมดัระวงัการชกัใย การกล�าวอ �างที่
       ไม�มีทีม่าทีไ่ป ข �อเสนอหรอืรางวลัปลอมๆ และกลโกงออนไลน �อืน่ๆ

ประเด็นหลัก 

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

มาตรฐานท่ีระบุถึง 
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ไมต่กหลมุพรางกลลวง 
คําศัพท์ 

บอต (Bot) : เรยีกอกีอย�างว�า “แชทบอต” หรอื “ผู �ช�วยเสมอืนจรงิ” ซึง่เป็นชิน้ส�วนของซอฟต �แวร �ทีท่าํงานออนไลน �หรอื
บนเครอืข�ายเพ่ือตอบคาํถาม ทาํตามคาํสัง่ (เช�น บอกทางไปบ�านของเพ่ือนใหม�) หรอืทาํงานง�ายๆ (เช�น เปิดเพลง) 
โดยอตัโนมตัิ
 
ฟิชชิง (Phishing) : ความพยายามทีจ่ะหลอกหรอืล�อลวงให�คณุเปิดเผยข�อมลูการเข �าสู�ระบบหรอืข �อมลูส�วน
บคุคลอืน่  ๆทางออนไลน � ฟิชชงิมกัทาํผ�านอเีมล โฆษณา หรอืเว็บไซต �ทีด่คูล �ายคลงึกบัอนัทีค่ณุคุ �นเคยอยู�แล �ว

ฟิชชิงแบบพุ�งเป�าหมาย (Spearphishing) : กลโกงฟิชชงิทีนั่กโจมตเีจาะจงคณุให�แม�นยาํขึน้โดยใช�ข �อมลู
ส�วนตวัของคณุบางส�วน

กลโกง (Scam) : ความพยายามทีไ่ม�ซือ่สตัย �เพื่อหาเงนิหรอืของมีค�าอืน่ๆ โดยการหลอกล�อผู �คน

เช่ือถือได � (Trustworthy) : สามารถไว �ใจให�ทาํสิง่ทีถ่กูต �องหรอืจาํเป็นได �

ของแท� (Authentic) : เป็นจรงิ ดัง้เดมิ ถกูต �อง ไม�ปลอมหรอืลอกเลยีนขึน้

ยืนยนั (Verifiable) : อะไรบางอย�างทีต่รวจสอบหรอืแสดงว�าเป็นจรงิหรอืถกูต �องได �

หลอกลวง (Deceptive) : เป็นเท็จ เป็นการกระทาํหรอืข �อความทีอ่อกแบบมาหลอก ล�อลวง หรอืชีนํ้าให �คน
อืน่เข �าใจผิด

การชกัใย (Manipulation) : ใครบางคนทีค่วบคมุหรอืมีอทิธพิลต�อบคุคลหรอืสถานการณ �อืน่อย�างไม�
ยตุธิรรม ไม�ซือ่สตัย � หรอืข�มขู�คกุคาม นอกจากนัน้ สิง่ต�างๆ ทีค่ณุพบในโลกออนไลน �อาจถกูชกัใย เช�น รปูที่
ถกูตดัต�อเพื่อให �คณุหลงเชือ่ในบางเรือ่งทีไ่ม�เป็นความจรงิ

เป็นการฉ�อโกง (Fraudulent) : การหลอกล�อคนอืน่เพื่อหวงัของมีค�า

ไฟร �วอลล � (Firewall) : โปรแกรมทีป่กป�องคอมพิวเตอร �ของคณุจากกลโกงและการหลอกลวงส�วนใหญ�

มุ�งร �าย (Malicious) : คาํหรอืการกระทาํทีม่ีเจตนาร �ายหรอืต �องการทาํร �าย ซึง่อาจหมายถงึซอฟต �แวร �
อนัตรายทีต่ัง้ใจสร �างความเสยีหายให�แก�อปุกรณ � บญัช ีหรอืข �อมลูส�วนบคุคลของใครบางคนก็ได �เช�นกนั

แคทฟิชชิง (Catfishing) : การสร �างตวัตนหรอืบญัชปีลอมๆ ขึน้มาในบรกิารโซเชยีลเน็ตเวริ �กเพื่อหลอกให�
คนแชร �ข �อมลูส�วนตวั หรอืให �เชือ่ว�าพวกเขากาํลงัคยุกบัคนจรงิๆ ทีใ่ช �บญัช ีโปรไฟล � หรอืเพจทีถ่กูต �อง

คลิกเบต (Clickbait) : เนือ้หา โพสต � หรอืโฆษณาออนไลน �ทีม่ีการชกัใยซึง่ออกแบบมาให�ดงึความสนใจแล�ว
ทาํให �มีคนคลกิทีล่งิก �หรอืหน�าเว็บ มกัทาํเพื่อเพิ่มยอดการดหูรอืการเข �าชมเว็บไซต �สาํหรบัหาเงนิ

วิดีโอบล็อกเกอร � (Vlogger) : ผู �ทีม่ชีือ่เสยีงจากการโพสต �วดิโีอสัน้ๆ ลงในบล็อกหรอืโซเชยีลมเีดยีเป็นประจาํ 
แหล�งข �อมลู: บคุคลหรอืบางสิง่บางอย�างทีใ่ห �ข �อมลู
 
เช่ือถือได � (Credible) : น�าเชือ่ถอื คนทีเ่ชือ่ถอืได �จะใช �หลกัฐานเพ่ือให�คณุมัน่ใจได �ว�าตนกาํลงัพดูความจรงิ
 
หลกัฐาน (Evidence) : ข �อเท็จจรงิหรอืตวัอย�างทีพ่ิสจูน �ว�าบางอย�างเป็นจรงิหรอืเท็จ

ความเช่ียวชาญ (Expertise) : ทกัษะพิเศษหรอืความรู �เกีย่วกบัเรือ่งเฉพาะด�าน โดยผู �เชีย่วชาญจะมคีวามเชีย่วชาญ
 
แรงจงูใจ (Motive) : เหตผุลทีค่นทาํอะไรบางอย�างหรอืเจตนา

ข�าวลวง (Deceptive news) : ข�าวทีเ่จตนาโกหกหรอืบดิเบอืนความจรงิ
 
องค �กรบงัหน�า (Front Group) : กลุ�มทีแ่สร �งเป็นในสิง่ทีต่วัเองไม�ได �เป็นเพื่อปิดบงัตวัตนของบคุคลผู �มี
อาํนาจสัง่การทีแ่ท �จรงิในกลุ�ม

ข�อมูลเท็จ (Disinformation) : ข �อมลูทีเ่ป็นเท็จหรอืจงใจทาํให�คนอืน่เข �าใจผิด
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ตกลงการฟิชชิงน่ีคืออะไรกนัแน�นะ 
ฟิชชงิคอืการทีม่ีใครบางคนพยายามขโมยข�อมลู เช�น การเข �าสู�ระบบหรอืรายละเอยีดบญัชขีองคณุ โดย
แสร�งทาํเป็นคนทีค่ณุไว �ใจในอเีมล ข �อความ หรอืการสือ่สารทางออนไลน �อืน่ๆ อเีมลฟิชชงิ รวมถงึ
เว็บไซต �ทีไ่ม�ปลอดภยัทีพ่วกเขาพยายามส�งมาให� หรอืไฟล �แนบทีต่ �องการให�คณุเปิด สามารถนําไวรสัมา
ตดิคอมพิวเตอร �ของคณุได �เช�นกนั ไวรสับางตวัจะใช �รายชือ่ตดิต�อของคณุ เพ่ือส�งการโจมตดี �วยฟิชชงิ
แบบเดยีวกนั หรอืปรบัให �มีความเฉพาะตวัมากขึน้ไปทีเ่พื่อนๆ และครอบครวัของคณุ กลโกงประเภท
อืน่ๆ อาจหลอกล�อให�คณุดาวน �โหลดมลัแวร �หรอืซอฟต �แวร �ทีไ่ม�พึงประสงค �โดยบอกว�าเกดิสิง่ผิดปกตบิาง
อย�างกบัอปุกรณ �ของคณุ จาํไว �ว�าเว็บไซต �หรอืโฆษณาบอกไม�ได �ว�ามีอะไรผิดปกตกิบัอปุกรณ �ของคณุ
หรอืไม�!

การโจมตดี �วยฟิชชงิบางครัง้คอืการปลอมแปลงทีช่ดัเจน บางครัง้ก็ดยูากและน�าเชือ่จรงิๆ เช�น เวลาทีผู่ �
หลอกลวงส�งข �อความทีม่ีข �อมลูส�วนตวับางอย�างของคณุอยู�ในนัน้ด �วย การทาํแบบนัน้เรยีกว�าฟิชชงิแบบ
พุ�งเป�าหมาย และอาจจบัผิดได �ยากมากเพราะการใช �ข �อมลูของคณุทาํให�ดเูหมือนว�าพวกเขารู �จกัคณุได �

ก�อนทีจ่ะคลกิลงิก �หรอืป�อนรหสัผ�านในเว็บไซต �ทีไ่ม�เคยเข �ามาก�อน ก็เป็นความคดิทีด่ทีีจ่ะถาม
ตวัเองบางอย�างเกีย่วกบัอเีมลหรอืหน�าเว็บนัน้ น่ีคอืคาํถามบางข�อทีล่องถามดไูด �
• ดเูป็นมืออาชพีเหมือนเว็บไซต �อืน่ๆ ทีค่ณุรู �จกัและไว �ใจ โดยมีโลโก �ประจาํของผลติภณัฑ �หรอืบรษัิท  
  และสะกดข�อความต�างๆ ถกูต �องทัง้หมดหรอืไม�
• URL ของเว็บไซต �นัน้ตรงกบัชือ่และข�อมลูของผลติภณัฑ �หรอืบรษัิททีค่ณุมองหาหรอืไม� มีอะไรสะกด 
  ผิดไหม
• มีป�อปอปัสแปมหรอืไม�
• URL ขึน้ต �นด �วย https:// และมีแม�กญุแจสเีขยีวอยู�ทางด �านซ �ายหรอืไม�(น่ันหมายความว�าการเชือ่มต�อ
  นัน้ปลอดภยั)                
• ในเงือ่นไขมีอะไรอยู� (น่ันคอืทีท่ีพ่วกเขามกัแอบซ�อนอะไรไว �)
• อเีมลหรอืเว็บไซต �เสนออะไรบางอย�างทีฟั่งดดูเีกนิกว�าจะเป็นจรงิหรอืไม� เช�น โอกาสทาํเงนิก �อนโต 
  (และก็ดดูเีกนิกว�าจะเป็นจรงิแทบทกุครัง้)

• ข�อความนัน้ฟังดอูอกจะแปลกๆ หน�อยหรอืไม� เช�น พวกเขาอาจรู �จกัคณุ แต�คณุก็ไม�แน�ใจนัก

ไมต่กหลมุพรางกลลวง : กิจกรรมท่ี 2.1 

อยา่ติดกับดักฟชิชงิ! 

นักเรยีนเล�นเกมโดยศกึษาอเีมลและข�อความแบบต�างๆ แล �วลองตดัสนิว�าข �อความไหนถกูต �องและข�อความไหนเป็นกลโกงฟิชชงิ

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ เรยีนรู �เทคนิคต�างๆ ทีค่นอืน่ใช �สวมรอยตวัตนของผู �ตกเป็นเหยือ่ 
✓ เรยีนรู �วธิปี�องกนัการขโมยข�อมลูส�วนตวั 
✓ รู �ว�าต �องคยุกบัผู �ใหญ�ทีไ่ว �ใจถ �าคดิว�าตวัเองตกเป็นเหยือ่ของการขโมยข�อมลูส�วนตวั
✓ รู �จกัสญัญาณของการทาํฟิชชงิ
✓ ระมดัระวงัว�าจะแชร �ข �อมลูส�วนตวัอย�างไรและกบัใคร

มาคยุกัน 

ไมต่กหลมุพรางกลลวง

มีต�อทีห่น�าถดัไป →
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แล�วจะทาํอย�างไรถ �าหลงเชือ่กลโกง อย�างแรกเลย อย�าตืน่ตระหนก!

• บอกผู �ปกครอง คร ูหรอืผู �ใหญ�คนอืน่ทีไ่ว �ใจทนัท ียิง่รอนาน อะไรๆ ก็อาจยิง่แย�ลงได �
• เปลีย่นรหสัผ�านสาํหรบับญัชอีอนไลน �ต�างๆ
• ถ�าคณุหลงเชือ่กลโกง ให �บอกเพื่อนๆ และคนทีอ่ยู�ในรายชือ่ตดิต�อทนัท ีเพราะพวกเขาอาจเป็นเป�า     
  หมายรายต�อไป
• ใช �การตัง้ค�าเพื่อรายงานข�อความนัน้ว�าเป็นสแปม ถ �าทาํได �

1. แบ�งกลุ�มเพ่ือศึกษา
มาแบ�งกลุ�มกนั แล �วให �แต�ละกลุ�มศกึษาตวัอย�างข �อความและเว็บไซต �เหล�านี้
 
2. แต�ละคนตดัสินใจเลือก
ตดัสนิว�าแต�ละตวัอย�างนัน้ “จรงิ” หรอื “หลอก” พร �อมระบเุหตผุลไว �ข �างใต � 

3. กลุ�มต�างๆ อภิปรายตวัเลือก
ตวัอย�างไหนดนู�าเชือ่ถอืและอนัไหนดนู�าสงสยั มีคาํตอบข�อไหนทาํให�คณุประหลาดใจไหม ถ �ามี เพราะ
อะไร

4. การอภิปรายเพ่ิมเติม
น่ีคอืคาํถามเพิ่มเตมิบางส�วนไว �ถามตวัเองเมื่อประเมินข �อความและเว็บไซต �ทีพ่บทางออนไลน �

• ข�อความน้ีดูถูกต �องไหม
   สญัชาตญิาณแรกของคณุคอือะไร สงัเกตว�ามีส�วนไหนไม�น�าเชือ่ถอืไหม มีการเสนอทีจ่ะแก �ไขอะไร     
   บางอย�างทีค่ณุไม�รู �ว�าเป็นปัญหาหรอืไม�
 
• อีเมลนัน้เสนออะไรให �คณุฟรีๆ  หรอืไม�
   ข �อเสนอทีฟ่รนัีน้มกัไม�ฟรจีรงิ 

• มีการขอข�อมูลส�วนตวัของคณุหรอืไม�
   เว็บไซต �บางแห�งถามหาข�อมลูส�วนตวัเพื่อทีจ่ะส�งกลโกงให�คณุมากขึน้ ตวัอย�างเช�น แบบทดสอบ 
   หรอื “การทดสอบบคุลกิภาพ” อาจกาํลงัรวบรวมข�อเท็จจรงิเพื่อทาํให �เดารหสัผ�านหรอืข �อมลูลบัอืน่ๆ  
   ของคณุได �ง�ายๆ ธรุกจิจรงิๆ ส�วนใหญ�จะไม�ขอข�อมลูส�วนตวัของคณุทางอเีมล

• เป็นอีเมลหรอืโพสต �ทางโซเชียลแบบลูกโซ�หรอืไม�
    อเีมลและโพสต �ทีข่อให�คณุส�งต�อไปหาคนรู �จกัทาํให �คณุและคนอืน่ๆ ตกอยู�ในความเสีย่งได � อย�าทาํ 
   แบบนัน้นอกจากคณุจะมัน่ใจในแหล�งทีม่าและมัน่ใจว�าข �อความดงักล�าวปลอดภยัทีจ่ะส�งต�อ

กิจกรรม 

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:

• เอกสารแจก: ใบงาน “ตวัอย�างฟิชชงิ”

เฉลยใบงาน “ตวัอย�างฟิชชิง”:

1.จรงิ อเีมลฉบบันีบ้อกให�ผู �ใช �ไปที ่ 
   เว็บไซต �ของบรษัิทแล�วลงชือ่เข �าใช � 
   บญัชดี �วยตวัเอง แทนทีจ่ะส�งลงิก �มา 
   ให �ในอเีมลหรอืขอให�ส�งรหสัผ�านให� 
   ทางอเีมล (ลงิก �สามารถส�งผู �ใช �ไปยงั  
   เว็บไซต �ทีเ่ป็นอนัตรายได�)
2.หลอก URL ทีน่�าสงสยัและไม�  
   ปลอดภยั
3.จรงิ สงัเกต https:// ใน URL

4.หลอก ข �อเสนอทีน่�าสงสยัเพื่อแลก 
   กบัรายละเอยีดบญัชธีนาคาร
5.หลอก URL ทีไ่ม�ปลอดภยัและน�า 
   สงสยั
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เมื่อนักเรยีนอยู�บนโลกออนไลน � ให �คอยระวงัการโจมตดี �วยฟิชชงิในอเีมล ข �อความ และข�อความทีโ่พสต �
เสมอ และถ�าตกเป็นเหยือ่ ต �องบอกผู �ใหญ�ทีเ่ชือ่ใจทนัที

ขอ้คิด 

• มีเงื่อนไขอะไรหรอืไม�
   คณุจะพบ “เงือ่นไข” ทีด่ �านล�างของเอกสารส�วนใหญ� ข�อความพวกนีจ้ะมีขนาดเล็กจิว๋และมกัมีเนือ้หา   
   ทีค่ณุไม�อ�าน ตวัอย�างเช�น พาดหวัทีด่ �านบนอาจบอกว�าคณุได �รางวลัเป็นโทรศพัท �ฟร ีแต�ในเงือ่นไขจะ 
   บอกว�าจรงิๆ แล�วต �องชาํระเงนิให �บรษัิทนัน้เดอืนละ 6,000 บาท การไม�มีเงือ่นไขอะไรเลยก็อาจยํา่แย� 
   ไม�แพ�กนัได � ฉะนัน้ต �องใส�ใจกบัเรือ่งนัน้เช�นกนั

หมายเหต:ุ เพื่อวตัถปุระสงค �ของแบบฝึกหดันี ้ให�คดิว�าเมลของนักท�องโลกอนิเทอร �เน็ตเป็นบรกิารทีม่ีอยู�
จรงิและเชือ่ถอืได �



36

 ใบงาน : กิจกรรมท่ี 2.1 

  ตัวอยา่งฟชิชงิ 
Email

https://mail.internaut.com/mail/u/0/#inbox

Subject:

From:

Body:

จดหมายเชญิ สาํหรบัลกูค �าคนสาํคญั

โรงภาพยนตร �นกฮกู<memberships@owlcinemas-example.com>

คณุพจน �

ก�อนอืน่ทางบรษัิทต�องขอขอบคณุ คณุพจน � ลกูค �าคนสาํคญัทีส่มคัร
สมาชกิประเภทใช�ดภูาพยนตร �ได �ไม�จาํกดักบัโรงภาพยนตร �นกฮกู

ทางเราต �องการจะเรยีนคณุพจน �ว�า สมาชกิประเภทรายปีของท�าน
เกอืบจะหมดอายแุล �ว และหวงัเป็นอย�างยิง่ว�าท�านคงได �รบั
ความบนัเทงิและพึงพอใจจากภาพยนตร �ของเรา

เน่ืองจากท�านเป็นลกูค �าคนสาํคญั เราจงึอยากจะเรยีนให�ทราบว�า 
ท�านได �อภสิทิธิ ์โดยได�รบัการยกระดบัสมาชกิของท�านเป็นแบบ
พรเีมี่ยมโดยไม�มีค�าใช �จ�าย

จงึเรยีนมาเพ่ือทราบและให�ท�านได �ตรวจสอบ และแก�ไขสทิธปิระโยชน �
ต�างๆของสมาชกิแบบพรเีมี่ยม ได �ทางออนไลน �

ทมีงานโรงภาพยนตร �นกฮกู 

Donuts & more

https://www.donutsandmoreshop.com

News Donuts More

Internaut Docs

www.d0cs.intern4ut.com

Email

Internaut mail

Password

Sign in to view file

   1. อันน้ีจรงิหรอืหลอก  

จรงิ หลอก

   2. อันน้ีจรงิหรอืหลอก  

จรงิ หลอก

  3. อันน้ีจรงิหรอืหลอก  

จรงิ หลอก
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Internaut Accounts

http://www.internautaccounts.com-genuine-login.com/

หวดัด ีใช�คณุหรอืเปล�า

มีการลงชือ่เข �าใช �บญัชขีองคณุในอปุกรณ �ใหม� เราต �องการทีจ่ะเช็คว�าใช�คณุ
หรอืไม� เพื่อทีจ่ะป�องกนัคณุจากคนทีพ่ยายามขโมยข�อมลูบญัชขีองคณุ 
กรณุายนืยนัตวัตนให�เสร็จ เรยีนรู �เพิ่มเตมิ
เกีย่วกบัมาตรการรกัษาความปลอดภยัเพิ่มเตมินี้

เลอืกวธิกีารตรวจสอบ 

ยนืยนัหมายเลขโทรศพัท �ของคณุ

 ป�อนหมายเลขโทรศพัท �แบบเต็ม

ระบบเมล �ของเราจะตรวจสอบว�าเป็นหมายเลขโทรศพัท �เดยีวกนัหรอืไม�
กบัข �อมลูทีเ่รามีอยู� - เราจะไม�ทาํการส�งข �อความไปทีเ่บอร �ของคณุ

ยนืยนัทีอ่ยู�อเีมลสาํรองของคณุ

  ป�อนทีอ่ยู�อเีมลแบบเต็ม

ระบบเมล �ของเราจะตรวจสอบว�าเป็นทีอ่ยู�อเีมลเดยีวกนักบัข �อมลูทีเ่รา
มีอยู�หรอืไม� - เราจะไม�ทาํการส�งข �อความไปทีอ่เีมลของคณุ

Internaut Accounts

Continue

Email

https://internaut.mail.com/mail/u/0/#inbox

Subject:

From:

Body:

Great Opportunity my friend

Robin<robin@robin-hood-example.com>

สวสัดคีรบั คณุโมนา

ผมขอแนะนําตวัให �คณุได �รู �จกั ผมชือ่ดร.ไมเคลิ เป็นหมอศลัยกรรม
ผิวหนังชือ่ดงั จากลอสแองเจลสิ ผมสนใจจะมาเปิดคลนิิกทีก่รงุเทพ
จงึตดิต�อคณุมาเพราะคดิว�าคณุคงจะช�วยผมด�านธรุกจิได � 
ผมจะส�งเช็คมาให�คณุเป็นจาํนวน 100,000 บาท ในเย็นวนันี ้เป็นค�า
เช�าตกึ 30,000 บาทต�อเดอืน และค�ามดัจาํล�วงหน�าหน่ึงเดอืน รวมแล�ว
เป็น 60,000 บาท ผมขอชือ่นามสกลุ และทีอ่ยู�ของคณุโมนาด�วยครบั 
แต�วนันีผ้มไม�มเีงนิบาทเลย ผมรบกวนให�คณุโอนเงนิให �ผม 10,000 บาท
ตอนนีไ้ด �ไหมครบั พอดผีมไม�สะดวกออกไปร �านแลกเงนิ แล�วพอคณุ
ได�เช็ค 100,000 บาทจากผม คณุสามารถเก็บส�วนต�างอกี 40,000 
ไว �ได �เลยถอืเป็นค�าเหน่ือยและค�าเสยีเวลาของคณุ

หวงัว�าเราจะได �ร�วมงานกนัเร็วๆนี้

ดร.ไมเคลิ
คลนิิคศลัยกรรม Sunset Plastic Surgery 

9201 West Sunset Blvd. M130, Los Angeles, CA 90069

   4. อันน้ีจรงิหรอืหลอก  

จรงิ หลอก

   5. อันน้ีจรงิหรอืหลอก  

จรงิ หลอก
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 ไมต่กหลมุพรางกลลวง : กิจกรรมท่ี 2.2 

  คณุเปน็ใครกันแน่ 
นักเรยีนฝึกฝนทกัษะการต�อต �านฟิชชงิของตวัเองด �วยการแสดงความเห็นและหารอืถงึการโต �ตอบทีเ่ป็นไปได�สาํหรบัข �อความ โพสต � การขอ
เป็นเพื่อน รปูภาพ และอเีมลทีน่�าสงสยัในโลกออนไลน �

คณุจะรู �ได �อย�างไรว�าเป็นพวกเขาจรงิๆ
เวลาคยุโทรศพัท �กบัเพื่อน เราก็มัน่ใจได �จากเสยีงทีไ่ด �ยนิแม�ว�าจะไม�ได �เห็นหน�าก็ตาม แต�โลกออนไลน �จะ
ต�างออกไปเล็กน�อย บางครัง้ก็ยากกว�าทีจ่ะมัน่ใจว�าใครบางคนเป็นอย�างทีเ่ขาบอกจรงิๆ ในแอปและเกม 
บางทคีนเราก็แกล�งทาํเป็นคนอืน่เพื่ออาํกนัสนุกๆ หรอืเพื่อก�อกวนพวกเขาด�วยวธิทีีร่ �ายกาจ แต�บางครัง้ 
พวกเขาก็ปลอมเป็นคนอืน่เพื่อขโมยข�อมลูส�วนบคุคล เมื่ออยู�ในอนิเทอร �เน็ต คนทีค่ณุไม�รู �จกัอาจมาขอ
ตดิต�อกบัคณุก็ได � สิง่ทีป่ลอดภยัทีส่ดุทีค่วรทาํก็คอืไม�ตอบรบัหรอืบอกผู �ปกครองหรอืผู �ใหญ�ทีไ่ว �ใจว�าคณุ
ไม�รู �จกักบัคนทีจ่ะมาขอตดิต�อด �วย แต�ถ �าคณุตดัสนิใจว�าการตอบรบัไม�น�าเสยีหาย การดวู�าจะหาข�อมลู
อะไรเกีย่วกบัพวกเขาได �บ �างเป็นอนัดบัแรกก็เป็นความคดิทีด่มีาก ตรวจสอบโปรไฟล � ดวู�าเพื่อนๆ ของเขา
เป็นใคร หรอืค �นหาข�อมลูอืน่ๆ ทีย่นืยนัว�าเขาเป็นคนทีบ่อกไว �จรงิๆ

การยนืยนัตวัตนของใครสกัคนในโลกออนไลน �ทาํได �หลายวธิดี �วยกนั น่ีคอืตวัอย�างบางส�วนทีเ่ราจะเริม่ต �น
กนั 

หมายเหตุสําหรบันักการศึกษา
คณุอาจลองเป็นผู �นําการระดมความคดิในชัน้เรยีนเกีย่วกบัคาํถามว�า 
“เราจะยนืยนัตวัตนของบคุคลในโลกออนไลน �ได �อย�างไร” อย�างแรก ให �ดาํเนินการสนทนาต�อด �วยคาํถาม
ชวนคดิเหล�านี้

• รปูโปรไฟล �ของเขาน�าสงสยัหรอืไม�
รปูโปรไฟล �ของเขาไม�ชดัเจนหรอืดลูาํบากหรอืไม� หรอืไม�มีรปูอะไรเลย เช�น เป็น Bitmoji หรอื       

   ใบหน�าตวัการ �ตนู รปูทีไ่ม�ด,ี Bitmoji, รปูสตัว �เลีย้ง ฯลฯ ทาํให �การซ�อนตวัตนในโซเชยีลมีเดยีเป็นเรือ่ง 
   ง�าย แต�ก็ไม�ใช�เรือ่งแปลกทีผู่ �หลอกลวงจะขโมยรปูภาพจากคนจรงิๆ มาสร �างโปรไฟล �ปลอมและแสร�ง 
   ทาํเป็นคนๆ นัน้ คณุหารปูภาพเพิ่มเตมิของคนทีม่ีชือ่เดยีวกนัได �หรอืไม�

• ช่ือผู �ใช �ของเขามีช่ือจรงิอยู�ด �วยไหม
    เช�น ในโซเชยีลมเีดยี ชือ่หน�าจอของเขาตรงกบัชือ่จรงิไหม (ตวัอย�างเช�น โปรไฟล �ของ SomsakDome    	

   ม ีURL ว�า SocialMedia.com/jane_doe) 

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ เข �าใจว�าคนทีอ่ยู�ในโลกออนไลน �อาจไม�ใช�ตวัตนทีแ่ท �จรงิของเขา
✓ ต�องมัน่ใจว�าคนๆ นัน้เป็นคนเดยีวกบัทีเ่ขาบอกว�าเป็นจรงิๆ ก�อนตอบกลบั
✓ ถามหรอืขอความช�วยเหลอืจากผู �ใหญ� ถ �าบอกไม�ได �จรงิๆ ว�าคนๆ นัน้เป็นใคร

มาคยุกัน 
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• เขามีข �อมูลประวติัในโปรไฟล �ไหม
   ถ �าม ีอ�านแล�วดเูหมอืนเขยีนด�วยคนจรงิๆ ไหม บญัชปีลอมอาจไม�มขี �อมลู “เกีย่วกบัฉัน” มากนัก หรอื                                   

• บญัชีของเขามีการใช �งานมานานแค�ไหนแล �ว กิจกรรมท่ีคณุเห็นสอดคล�องกบัส่ิงท่ีคาดหวงัหรอืไม�
   โปรไฟล �นัน้ใหม�หรอืแสดงกจิกรรมต�างๆ มากมาย คนๆ นีม้ีเพื่อนร�วมกนักบัคณุอย�างทีค่ณุคาดหวงั   
   หรอืไม� บญัชปีลอมมกัไม�ค�อยมีเนือ้หาหรอืสญัลกัษณ �ของการมีคนมาโพสต � แสดงความเห็น หรอื  
   คบหาสมาคมในนัน้มากนัก

1. กลุ�มต�างๆ ดูสถานการณ�จาํลอง
เอาล�ะ เราจะมาแบ�งกลุ�มกนั แต�ละกลุ�มจะเลอืกสถานการณ �จาํลองจากภาชนะนีแ้ล �วคยุกนัว�าควรจะตอบ
สนองกบัสถานการณ �นีอ้ย�างไร
 
2. กลุ�มต�างๆ แสดงความเห็นต�อเหตุการณ�
ตอนนีแ้ต�ละกลุ�มได �แสดงความเห็นต�อสถานการณ �ของตวัเองแล �ว ให �นักเรยีน 1 คนมาบรรยาย 
คนที ่2 แสดง “ข�อความ” นัน้ คนที ่3 ตอบสนอง และคนที ่4 อาจอธบิายเหตผุล

3. ชัน้เรยีนอภิปรายตวัเลือกของกลุ�มต�างๆ
สดุท�ายนี ้เรามาใช �ข �อมลูสรปุนีเ้พื่ออภปิรายตวัเลอืกของแต�ละกลุ�มกนั เขยีนข�อความเพิ่มเตมิ
ทีค่ณุคดิว�าจะยิง่ซบัซ �อนขึน้ไปอกีได �ตามสบาย ถ �าเขยีน ให �แต�ละกลุ�มแชร �ข �อความทีเ่ขยีนขึน้ให �
กลุ�มอืน่ๆ ดดู �วย

กิจกรรม 

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:

• สาํเนาของ “คณุเป็นใครกนัแน�” ตดัเวริ �กชตี
  เป็นแผ�นยาวๆ โดยให�แต�ละแผ�นม ี1
  เหตกุารณ �

• ชามหรอืภาชนะไว �ใส�แผ�นกระดาษ
  (นักเรยีนแต�ละกลุ�มจะได �เลอืกกลุ�มละ
  แผ�น)

• ข�อมลูสรปุเรือ่งฟิชชงิ

คณุสามารถควบคมุได �ว�าจะคยุกบัใครในโลกออนไลน � ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคนทีต่ดิต�อด �วยเป็นคนเดยีว
กบัทีเ่ขาบอกไว � 

ขอ้คิด 

อาจ  มีข �อมลูบางส�วนทีค่ดัลอกหรอืสุ�มๆ มารวมกนัเพื่อสร �างโปรไฟล �ปลอม ในประวตัขิองเขามีอะไรที่
คณุยนืยนัได �ด �วยการค �นหาหรอืไม�
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  ใบงาน : กิจกรรมท่ี 2.2 

  คณุเปน็ใครกันแน่ 
นักเรยีนได �รบัคาํขอตดิตามจากคนแปลกหน�า “หวดัด!ี ดแูล �วเธอน�าจะเป็นคนอยู�ด �วยแล �วสนุก มา
สนุกด�วยกนัมัย้! เธอตดิตามฉันหน�อยได �หรอืเปล�า —อู �ด”

นักเรยีนได �รบัข �อความทางโทรศพัท �มือถอืจากคนทีค่ณุจาํไม�ได � “หวดัด ีน่ี โย นะ จาํได �มัย้เราเจอกนัเมื่อ
ซมัเมอร �ทีแ่ล �ว”

นักเรยีนได �รบัข �อความจากคนทีต่วัเองไม�ได �ตดิตาม “หวดัด!ี ชอบโพสต �ของเธอมากเลย เธอโคตรฮา! ขอ
เบอร �หน�อยได �มัย้เราจะได �คยุกนัมากกว�านี!้”

นักเรยีนได �รบัข �อความแชทจากคนทีไ่ม�รู �จกั “เจอเธอวนันีท้ีท่างเดนิ น�ารกัสดุๆ เลย! บ�านอยู�ทีไ่หนเหรอ 

ฉันไปหาได�นะ”

นักเรยีนได �รบัข �อความทางออนไลน � “เฮ � ฉันเพิ่งเจอกบัยอดเพื่อนของเธอล�ะ เขาเล�าเรือ่งเธอให�ฟังจนฉัน
อยากเจอเลย บ�านเธออยู�ไหนเหรอ”

สถานการณท่ี์ 1 

สถานการณท่ี์ 2 

สถานการณ์ท่ี 3 

สถานการณ์ท่ี 4 

สถานการณท่ี์ 5 
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 ขอ้มูลสรุปเรื่องฟชิชงิ : กิจกรรมท่ี 2.2 

  คณุเปน็ใครกันแน่ 
น่ีคอื 5 สถานการณ �จาํลองของข�อความทีอ่าจส�งถงึใครก็ได �ทางออนไลน �หรอืโทรศพัท � แต�ละสถานการณ �มีรายการวธิทีีค่ณุจะใช �โต �ตอบ 
บางวธิก็ียอดเยีย่มและบางวธิก็ีไม�ค�อยได �เรือ่งเท�าไร ลองดวู�าข �อไหนเหมาะกบัคณุ หรอืจะลองคดิคาํตอบแบบอืน่ก็ได � ถ �า 1 ในสถานกาณ �
เหล�านีเ้กดิขึน้กบัคณุจรงิๆ และคณุก็ไม�แน�ใจว�าจะทาํอย�างไร การตอบสนองทีด่ทีีส่ดุก็คอืไม�ต �องตอบอะไรเลย ไม�ต �องไปสนใจหรอืบล็อก
พวกเขาไปเลยก็ได � และการไปคยุกบัผู �ปกครองหรอืคณุครถูงึเรือ่งนีก็้ไม�เสยีหายตรงไหนเลย 

นักเรยีนได �รบัข �อความจากคนทีต่วัเองจาํไม�ได �ว�า “หวดัด ีดแูล �วเธอน�าจะเป็นคนอยู�ด �วยแล �วสนุก มาสนุก   
ด �วยกนัมัย้! ช�วยเพิ่มฉันเป็นเพื่อนได �หรอืเปล�า — อู �ด” คณุจะทาํอย�างไร

• ไม�ต �องสนใจอู �ด ถ�าไม�รู �จกัเขา ก็แค�ไม�ต �องไปคยุด �วยเท�านัน้เอง
 

• “หวดัดีอู �ดเรารู �จกักนัเหรอ” ถ�าไม�แน�ใจก็ถามไปก�อน

• บล็อกอู �ด ถ�าตรวจสอบแล�วว�าเขาเป็นใครและตดัสนิใจบล็อก คณุจะไม�ได �รบัข �อความใดๆ จากเขา 
   อกี ในแพลตฟอร �มโซเชยีลมีเดยีส�วนใหญ�แล �ว เขาจะไม�รู �ด �วยซํา้ว�าถกูคณุบล็อก

• ตรวจสอบโปรไฟล �ของอู �ด จงระวงัโปรไฟล �ปลอมสร�างง�ายจะตายไป! ตรวจสอบรายชือ่เพื่อนของ      
   หมอน่ีแล �วดวู�าเขาเชือ่มต�อกบัใครบ�าง กลุ�มเพื่อนของเขาอาจเป็นอกีวธิทีีจ่ะบอกว�าเขาเป็นตวัจรงิหรอื 
   ไม� โดยเฉพาะถ�าคณุไม�รู �จกัใครทีเ่ขารู �จกัเลย ถ�าในเพจของเขาไม�ค�อยมีความเคลือ่นไหว ก็อาจเป็น   
   อกีเบาะแสว�าเขาไม�ใช�ตวัจรงิ 

• เพ่ิมอู �ดเข �ารายช่ือเพ่ือนของคณุ ถ�าดแูล �วเขาโอเค ไม�แนะนําให�ทาํแบบนี ้จนกว�าจะยนืยนัได �ว�าเขา   
   เป็นใครและตรวจสอบกบัผู �ใหญ�ทีไ่ว �ใจเรยีบร �อยแล�ว
 

• บอกข�อมูลส�วนตวัให �เขาไปเลย อย�าให �ข �อมลูส�วนตวักบัคนทีไ่ม�รู �จกัเด็ดขาด 

สถานการณท่ี์ 1 

นักเรยีนได �รบัข �อความทางโทรศพัท �มือถอืจากคนทีค่ณุจาํไม�ได � “หวดัด ีน่ีโยนะ จาํได �มัย้เราเจอกนัเมื่อ
ซมัเมอร �ทีแ่ล �ว” คณุจะทาํอย�างไร 

• บล็อกโย การทาํแบบนีอ้าจดหูยาบคายได�ถ �าคณุรู �จกัเธอขึน้มาจรงิๆ แต�ถ �าแน�ใจว�าไม�เคยเจอใครชือ่ 
โย เมื่อซมัเมอร �ปีทีแ่ล �วมาก�อน หรอืเธอส�งข �อความมาหาไม�หยดุและแชร �เรือ่งของตวัเองมากเกนิไป จะ
บล็อกไปก็คงไม�เป็นไร
 
• ไม�ต �องสนใจโย ถ�าไม�รู �จกัคนๆ นี ้ก็แค�ไม�ต �องตอบกลบั 

• “หวดัดีโยเรารู �จกักนัเหรอ” น่ีเป็นตวัเลอืกทีป่ลอดภยัถ �าไม�แน�ใจว�าเคยเจอเธอไหมและอยากรู �ว�า   
   เคยหรอืเปล�าด �วยการหาข�อมลูเพิ่มเตมิอกีหน�อย แต�อย�าบอกโย ล�ะว�าซมัเมอร �ทีแ่ล �วคณุอยู�ทีไ่หน

• “ฉันจาํเธอไม�ได �แต�ถ �ามีโอกาสเราก็ยงัเจอกนัได �นะ” ไม�ใช�ความคดิทีด่เีท�าไหร� คณุไม�ควรเสนอตวั 
   ทีจ่ะไปพบใครทีต่วัเองไม�รู �จกัเด็ดขาด

สถานการณ์ท่ี 2 

มีต�อทีห่น�าถดัไป →
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นักเรยีนได �รบัข �อความจาก @soccergirl12 ซึง่เป็นคนทีต่วัเองไม�ได �ตดิตาม “หวดัด!ี ชอบโพสต �ของเธอ
มากเลย เธอโคตรฮา! ขอเบอร �หน�อยได �มัย้เราจะได �คยุกนัมากกว�านี!้” คณุจะทาํอย�างไร

• ไม�ต �องสนใจ @soccergirl12 ไม�ต �องตอบกลบัถ �าไม�ต �องการ
 

• บล็อก @soccergirl12 ถ�าคดิว�าคนๆ นีแ้ปลกและจดัการบล็อกไป เขาจะตดิต�อคณุไม�ได �อกีเลย เว �น 
   แต�เขาจะตัง้บญัชปีลอมใหม�เป็นอกีคนแล�วตดิต�อคณุ

• “หวดัดี เรารู �จกักนัเหรอ” ถ�าไม�แน�ใจ อย�าลมืถามคาํถามต�างๆ ก�อนให�ข �อมลูส�วนตวั เช�น เบอร �โทรศพัท �ไป 

• “โอเค เบอร �ฉันคือ...” อย�าเด็ดขาด! แม�นักเรยีนยนืยนัแล �วก็ตามว�าคนๆ นีเ้ป็นใคร แต�การให�ข �อมลู
    ส�วนตวัทางโซเชยีลมีเดยีก็ไม�ใช�ความคดิทีด่อียู�ด ีหาวธิตีดิต�อแบบอืน่ ไม�ว�าจะผ�านผู �ปกครอง คร ู

    หรอืคนอืน่ๆ ทีไ่ว �ใจก็ได � 

สถานการณท่ี์ 3 

นักเรยีนได �รบัข �อความแชทจากคนทีไ่ม�รู �จกั “เจอเธอวนันีท้ีท่างเดนิ น�ารกัสดุๆ เลย! บ �านอยู�ทีไ่หนเหรอ 
ฉันไปหาได�นะ” คณุจะทาํอย�างไร

• ไม�ต �องสนใจ น่ีน�าจะเป็นตวัเลอืกทีด่ ี

• บล็อกคนๆ น้ีเลย ไม�ต �องลงัเลถ �ารู �สกึไม�ดกีบัใคร 

• “เธอเป็นใคร” ไม�น�าใช� ถ �าข �อความน่ันฟังดหูยาบๆ การไม�ตอบน�าจะดกีว�า หรอืไม�ก็บล็อกไปเลย 

• “น่ันสา หรอืเปล�า เธอก็น�ารกัเหมือนกนั บ �านฉันอยู�ท่ี 240 Circle Ct. นะ” น่ีไม�ใช�ความคดิทีด่เีลย  
   แม �คณุจะคดิว�าตวัเองรู �จกัว�าอกีฝ� ายเป็นใครก็ตาม ก�อนจะบอกทีอ่ยู�หรอืข �อมลูส�วนตวัอืน่ๆ ให �ใครที ่  
   เพิ่งรู �จกั ให �ตรวจสอบพวกเขาก�อน แม�คณุจะคดิว�ารู �จกัแล �วก็ตาม อย�าไปนัดเจอกบัใครทีค่ณุรู �จกั  
   เฉพาะทางออนไลน �เท�านัน้

สถานการณท่ี์ 4 
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นักเรยีนได �รบัข �อความว�า “เฮ � ฉันเพิ่งเจอกบัยอดเพื่อนของเธอล�ะ เขาเล�าเรือ่งเธอให�ฟังจนฉันอยากเจอ
เลย บ �านเธออยู�ทีไ่หนเหรอ” คณุจะทาํอย�างไร

• ไม�ต �องสนใจ ถ�าคณุไม�รู �จกัคนๆ นีแ้ต�มีเพื่อนชือ่ยอดจรงิ ทางทีด่ก็ีควรไปตรวจสอบกบัยอดก�อนตอบ 
   กลบัข �อความนี้

• บล็อก ถ �าคณุไม�รู �จกัคนๆ นีแ้ละไม�ได �มีเพื่อนชือ่ยอดการใช �การตัง้ค�าทีม่ีเพื่อบล็อกไม�ให �เขาตดิต�อคณุ 
   ได �อกีก็น�าจะเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุ 

• “เธอเป็นใคร” น�าจะไม�ใช�ความคดิทีด่นัีก ถ �าคณุไม�รู �จกัคนๆ นีก็้ไม�ควรตอบ อย�างน�อยจนกว�าจะได �คาํ 
   ตอบจากยอด

สถานการณ์ท่ี 5 
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  เก่ียวกับบอตเหล่านัน้ 
ทกุวนันีนั้กเรยีนกาํลงัโต �ตอบกบั “เสยีง” ทีไ่ม�ใช�มนุษย �ทีม่าจากอปุกรณ � แอป และเว็บไซต �ต�างๆ มากขึน้เรือ่ยๆ ส�วนใหญ�จะเป็นทีบ่ �าน แต�ก็
เริม่เป็นทีโ่รงเรยีนมากขึน้ บางครัง้ก็เรยีกว�า “แชทบอต” บางทก็ีเรยีกว�า “ผู �ช�วยเสมือนจรงิ” หรอืไม�ก็แค� “บอต” น่ีเป็นกจิกรรมถามตอบ
ง�ายๆ เพื่อให �ชัน้เรยีนช�วยกนัคดิเกีย่วกบัการโต �ตอบกบับอต 

หมายเหต:ุ พยายามให�การอภปิรายเป็นปลายเปิดเข �าไว � กจิกรรมนีอ้อกแบบมาเพื่อให �ทกุคนมีส�วนร�วมกบัการคดิวเิคราะห � ไม�ใช�การหาข�อ
สรปุ

ทกุวนันีม้ีคนใช �บอตมากขึน้เรือ่ยๆ คณุเคยได�ยนิคนใช �คาํนีก้นัไหม บางคนก็เรยีกมนัว�า “แชทบอต” หรอื 

“ผู �ช�วยเสมือนจรงิ” ซึง่มีไว �ใช �ทาํอะไรต�อมิอะไรได �สารพดั ทัง้เล�นเกม ตรวจสอบสภาพอากาศ ตอบ
คาํถาม ขอเส �นทาง แจ �งเตอืนเมื่อหมดเวลา ฯลฯ บางทพีวกมนัก็มีชือ่เป็นคน บางทก็ีมีชือ่ตามสิง่ทีท่าํ เช�น 

DogADay ทีเ่ป็นบอตทีจ่ะส�งรปูสนัุขมาให�วนัละรปู บอตอาจอยู�ในอปุกรณ �เคลือ่นที ่ออนไลน � ในรถยนต � 
หรอือาจเป็นอปุกรณ �พิเศษทีค่นวางไว �ในห�องต�างๆ ของบ�าน เรามาคยุกนัถงึประสบการณ �ทีช่ัน้เรยีนนีเ้คย
มีกบับอต แล�วก็ต�อยอดความคดิเรือ่งนีก้นั น่ีคอืคาํถามบางส�วนให�เราพิจารณา
• คณุคดิว�าบอตคอือะไร
• มีใครเคยคยุกบับอตแล�วบ �าง ในอปุกรณ �ประเภทไหน
• ใครอยากบอกเราบ �างว�ามนัเป็นอย�างไร
• คณุคดิว�าบอตจะทาํอะไรได �ดทีีส่ดุ (ตวัอย�างเพื่อกระตุ �นความคดิ เช�น ถามรายงานสภาพอากาศ ขอฟัง 
  ข�าว เล�นเกม หรอืถามข�อมลู)

• บอตใช�สิง่ทีเ่รยีกว�า AI หรอืปัญญาประดษิฐ � ในทางหน่ึง AI จะเรยีนรู �จากสิง่ทีค่ณุถามเพื่อให �ช�วยเหลอื 
   คณุได �ดขีึน้ ในการจะทาํแบบนี ้บางครัง้บอตก็จะ “จาํ” หรอืบนัทกึสิง่ทีค่ณุถามและพดู น่ันทาํให �คณุ 
   ต �องคดิถงึสิง่ทีจ่ะพดูกบับอตไหม ถ�าใช� คณุจะพดูอะไรกบัมนัและข�อมลูชนิดไหนทีค่วรเก็บไว �เป็นความลบั
• คณุคดิว�ามนัเหมือนการคยุกบัคนไหม เหมือนและไม�เหมือนอย�างไรบ �าง
• คนทีค่ณุรู �จกัปฏบิตัหิรอืคยุกบับอตของพวกเขาอย�างไร
• คณุจะพดูกบัมนัอย�างไร จะใจด ีหรอืบางทก็ีตะโกนใส�มนัไหม 

• จะเป็นอะไรไหมถ�าคนจะตะโกนใส�บอต ทาํไมถงึเป็นและทาํไมถงึไม�เป็น (น่ีเป็นเหมอืนการฝึกการโต �ตอบ    
   บางอย�างไหม)

• บางครัง้เด็กทีอ่ายนุ�อยจรงิๆ จะคดิว�าบอตคอืคน คณุจะบอกน�อง ๆ อย�างไรเพื่อช�วยให�เขาเข �าใจว�า  
  กาํลงัคยุกบัอะไรอยู�

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ เรยีนรู �เกีย่วกบัเทคโนโลยแีบบอนิเทอร �แอคทฟีนีท้ีป่รากฏตามทีต่�างๆ ในชวีติของนักเรยีนมากขึน้
        เรือ่ยๆ
✓ ระบุประสบการณ �แบบต�างๆ ทีม่ีกบับอต
✓ วิเคราะห �ผลกระทบทีเ่ทคโนโลยเีหล�านีม้ีต�อชวีติประจาํวนั ทัง้ในแง�ดแีละไม�ดี

มาคยุกัน 



45ไมต่กหลมุพรางกลลวง

กิจกรรม 

การคดิวเิคราะห �คอืหน่ึงใน “เครือ่งมอื” ทีด่แีละยัง่ยนืทีส่ดุทีเ่รามใีนการทาํให �การใช �งานเทคโนโลยเีป็นไป
ในทางบวก และความยอดเยีย่มก็คอืเป็นเครือ่งมือทีย่ิง่ใช �ยิง่ดขีึน้ การช�วยกนัคดิก็เป็นวธิทีีส่นุกและทรง
พลงัในการใช �และพฒันาเครือ่งมือนัน้

หลงัอภปิรายเสร็จ ให�ทัง้ห �องหรอืแบ�งเป็นกลุ�มมาดอูปุกรณ �ของชัน้เรยีนแล �วค �นหารปูภาพบอตและ
ข�อมลู (รวมถงึการเสนอข�าว) ทีเ่กีย่วข �อง ค�นหาคาํทีอ่าจรวมถงึคาํว�า “บอต” “แชทบอต” “ผู �ช�วยดจิทิลั” 

หรอื “ผู �ช�วยเสมือนจรงิ” ทัง้ชัน้ร�วมกนัตดัสนิว�าข �อมลูนัน้ดหีรอืไม� และให�นักเรยีนเลอืกบทความกลบับ �าน
คนละ 1 บทความไปอ�านกบัผู �ปกครอง แล�วเขยีนสรปุมา 1 ย�อหน�า

• ถ�าบอตเรยีนรู �จากมนุษย �เราได � คณุคดิว�ามีเรือ่งอะไรไหมทีไ่ม�ควรพดูออกไปเพราะไม�อยากให�บอตรู � 
   (คาํใบ �: นึกย �อนไปถงึกจิกรรมต�างๆ ใน “คดิก�อนแชร �” แล�วคยุกนัว�าจะนํามาประยกุต �ใช �ในเรือ่งนีไ้ด �   	
   อย�างไร)

• เป็นไปได�หรอืไม�ทีจ่ะแยกแยะข�อมลูว�า “ดหีรอืแย�” หรอื “จรงิหรอืหลอก” เราจะลองตอบคาํถามเหล�า	

   นีไ้ด �อย�างไร

ขอ้คิด 



อะไรทําให �บางส่ิงหรอืบางคนเช่ือถือได �หรอืน�าไว �ใจ
ทกุๆ วนัคณุต �องตดัสนิใจว�าจะเชือ่และไม�เชือ่อะไร วดิโีอทีเ่ห็นน่ันจรงิหรอืปลอม พ่ีชายคณุพดูเรือ่งจรงิ
หรอืแค�ล �อเล�น ข�าวลอืเรือ่งเพื่อนทีค่ณุได �ยนินัน้จรงิไหมนะ 

คณุจะทาํอะไรบ �างเวลาตดัสนิว�าคนคนหน่ึงพดูความจรงิอยู�ไหม คณุใช �เบาะแสเหล�านีอ้ยู�แล �วหรอืเปล�า
 
• ส่ิงท่ีคณุรู �เก่ียวกบัคนอ่ืน
เช�น คณุรู �ว�าเพื่อนร�วมห�องเก�งมากๆ ในบางเรือ่ง หรอืมีประวตัวิ�าเป็นคนซือ่สตัย � ชอบเล�นตลก หรอืใจร �าย
หรอืไม� คณุจงึมกับอกได�เวลาทีเ่พื่อนกาํลงัจรงิจงั ล �อเล�น หรอืโกหกอยู�

• ส่ิงท่ีคนอ่ืนรู �เก่ียวกบัคณุ
เช�น พ�อแม�รู �ว�าอาหารแบบไหนจะทาํให�คณุปวดท�อง คณุจงึเชือ่ฟังคาํแนะนําของพวกท�านเรือ่งของกนิ 
บรรณารกัษ �ทีโ่รงเรยีนรู �ว�าคณุสนใจอะไรและชอบหนังสอืแบบไหน คณุจงึเชือ่ใจการแนะนําหนังสอืของ
เธอ

• น้ําเสียงและสีหน�า 
เช�น คณุรู �ว�าเพื่อนหมายความตรงข �ามกบัสิง่ทีพ่ดูออกมาเวลากลอกตาหรอืทาํท�าประชดประชนัขณะที่
เล�าถงึประสบการณ �แย�ๆ  ทีเ่จอมาจากลานสเก็ตแห�งใหม�

• สถานการณ�
เช�น ตอนทีเ่ล�นกนัอยู� แล �วเพื่อนคนหน่ึงล �อคณุเรือ่งทรงผมใหม� คณุก็รู �ได �ว�าเป็นแค�การอาํกนัขาํๆ แต�ถ �า
มีคนทีโ่รงเรยีนพดูประโยคเดยีวกนันีเ้พื่อทาํให �คณุขายหน�าต�อคนทัง้ชัน้เรยีน น่ันคอืการดหูมิ่น

เวลาทีไ่ด �ยนิเรือ่งต�างๆ จากแหล�งข �อมลูสือ่ เช�น วดิโีอ คนในทวี ีหรอืเว็บไซต �  และแหล�งข �อมลูทีเ่ราไม�
ได �รู �จกักนัเป็นการส�วนตวั เราอาจไม�แน�ใจว�าจะเชือ่พวกเขาดไีหม 

แม�กระทัง่เวลามีคนรู �จกัส�งข �อความมาหาโดยไม�มีทัง้สหีน�าหรอืน้ําเสยีงให�จบัสงัเกต เราก็อาจไม�แน�ใจได �
ว�าพวกเขาหมายความว�าอย�างไร น่ันคอืเวลาทีเ่ราต �องถามคาํถาม... 
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เรื่องจรงิหรอืเปล่านะ 
หมายเหตุสําหรบัผู �สอน :
นอกจากจะช�วยให�นักเรยีนใช �คาํถามเชงิวเิคราะห �เพื่อประเมินความน�าเชือ่ถอืของแหล�งข �อมลูแล �ว เราอยากให�นักเรยีนเข �าใจด �วยว�าข �อมลู
มาจากหลายแหล�ง (ไม�ใช�แค�ตาํรา) จงึต �องประยกุต �ใช �ทกัษะเพื่อวเิคราะห �สือ่ทกุชนิด เมื่อไปถงึจดุนัน้ได � นักเรยีนก็พร �อมจะก �าวไปสู�การ
วเิคราะห �สือ่ประเภทพิเศษ เช�น ข�าวหรอืข �อมลูทางวทิยาศาสตร � 

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ ระบุเครือ่งมือทีใ่ช �อยู�แล �วเพื่อให �รู �ว�าข �อมลูเช่ือถือได � 
✓ พิจารณาว�าบางอย�าง เช�น ความเช่ียวชาญและแรงจงูใจมีผลต�อความน�าเชือ่ถอือย�างไร
✓ เรยีนรู �คาํถาม 4 ข�อสาํหรบัประเมินความน�าเชือ่ถอืของแหล�งข �อมลู
✓ เข �าใจว�าแหล�งข �อมลูทีเ่ชือ่ถอืได �ในเรือ่งหน่ึงไม�จาํเป็นต �องเชือ่ถอืได �ในเรือ่งอืน่ๆ
✓ เรยีนรู �ว�าการตรวจสอบแหล�งข �อมลูหลายๆ แห�งมกัช�วยให�ทราบว�าข �อมลูนัน้เชือ่ถอืได �หรอืไม�

มาคยุกัน 
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1. การประเมินแหล�งข �อมูล
ถ�าต �องการคาํแนะนําสาํหรบัวดิโีอเกมเจ�งๆ นักเรยีนจะถามคณุยายไหม หรอืถ �าให �พดูใหม� คณุยายเป็น
แหล�งข �อมลูทีเ่ช่ือถือได �เรือ่งวดิโีอเกมหรอืเปล�า แหล�งข �อมลูทีเ่ช่ือถือได �คอืแหล�งทีเ่ราไว �ใจได �ว�าจะได �รบั
ข �อมลูทีแ่ม�นยาํและเกีย่วข �อง

ทาํรายการข�อดขี �อเสยีแบบในตารางด �านล�างนีเ้พื่ออธบิายประโยชน �และโทษของการขอคาํแนะนําเรือ่ง
วดิโีอเกมจากคณุยาย

ถ�ารายการของนักเรยีนดเูป็นแบบนัน้ เท�ากบัคณุเพิ่งใช �เครือ่งมือทีเ่ป็นทีนิ่ยมสงูสดุ 2 ตวัในการตดัสนิว�า
แหล�งข �อมลูเชือ่ถอืได �หรอืไม� ได �แก� แรงจงูใจและความเชีย่วชาญ "ความเชีย่วชาญ" คอืทกัษะพิเศษหรอื
ความรู �เกีย่วกบัเรือ่งเฉพาะด�าน โดยผู �เชีย่วชาญจะมีความเชีย่วชาญ "แรงจงูใจ" คอืเจตนา ซึง่ก็คอืเหตผุล
ทีค่นเราจะพดูหรอืทาํอะไรสกัอย�าง

ข �อไหนในรายการทาํให�นักเรยีนมขี �อมลูเกีย่วกบัแรงจงูใจของคณุยายบ�าง ข�อไหนบอกถงึความเชีย่วชาญ
ทีท่�านมีบ �าง ฉะนัน้แล �ว คณุยายในตารางข �อด/ีข�อเสยีนีเ้ป็นแหล�งข �อมลูทีเ่ชือ่ถอืได �เรือ่งการเลอืกซือ้  
เกมใหม�หรอืไม� ท�านคงไม�โกหก แต�น�าจะดกีว�าไหมถ�าถามจากคนทีใ่ส�ใจเรา พอมีความรู �เรือ่งเกม และ
รู �จกัประเภทเกมทีเ่ราชอบ

เราอาจรู �เช�นกนัว�าคณุพ�อทาํอาหารอร�อยสดุยอด แต�ก็ไม�ถนัดเรือ่งแฟชัน่เลย โค �ชของเราก็รู �เรือ่งบาสเก็
ตบอลแต�ไม�รู �เรือ่งยมินาสตกิ หรอืคณุยายทีซ่�อมของเล�นได �สารพดั แต�ไม�ถนัดเรือ่งวดิโีอเกมเลย น่ันก็
เพราะคนท่ีเช่ียวชาญเรือ่งหน่ึงไม�ได �แปลว�าจะเช่ียวชาญไปหมดทุกเรือ่ง

กิจกรรม 

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:

• เอกสารแจก: ใบงาน "การตดัสนิใจว�า   	

   อะไรเชือ่ถอืได �"

ข�อดี ข �อเสีย

คณุยายรกัฉันและอยากให�ฉันมีความสขุ คณุยายไม�เล�นวดิโีอเกมและไม�ค�อยรู �เรือ่งเกม
เท�าไรนัก

คณุยายเก�งมากเรือ่งการหาข�อมลูเวลาไม�รู �
คาํตอบ

คณุยายไม�รู �ว�าฉันมีเกมไหนแล�วบ �างหรอืชอบ
เกมแนวไหน
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2. ทํารายการข �อดีข �อเสียของตวัเอง
ถ�าน่ีเป็นครัง้แรกทีนั่กเรยีนได �คดิเรือ่งวธิใีช �แรงจงูใจและความเช่ียวชาญเป็นเครือ่งช�วยในการตดัสนิว�า
แหล�งข �อมลูไหนเชือ่ถอืได � นักเรยีนก็อาจอยากฝึกซ�อมให�มากกว�านีอ้กีหน�อย 

ลองจนิตนาการว�านักเรยีนอยากรู �วธิเีล�นฟตุบอลให�เก�งขึน้ ทาํรายการข�อด/ีข�อเสยีสาํหรบัตวัเลอืกเหล�านี ้
เพื่อให �ตดัสนิใจได �ว�าแหล�งข �อมลูนีเ้ชือ่ถอืได �หรอืไม�

• คณุยายของคณุ 

• บล็อกของโค �ชบาสเก็ตบอลดกีรแีชมป� ม.ปลาย 

• ผู �เล�นทีเ่ก�งทีส่ดุในทมีของคณุ 

• เว็บไซต �ทีข่ายรองเท �าสตัด๊และให�คาํแนะนํา 

• วดิโีอทีส่อนเทคนิคการฝึกซ�อมฟตุบอล 

นักเรยีนสงัเกตเห็นอะไรเกีย่วกบัจดุอ�อนจดุแข็งของแต�ละแหล�งข �อมลูบ �าง 

• มีคนทีรู่ �วธิสีอน แต�อาจไม�คุ �นเคยกบัทกัษะด�านฟตุบอลไหม 

• มีคนทีเ่ป็นผู �เชีย่วชาญด�านฟตุบอลแต�อาจไม�รู �วธิสีอนไหม 

• มีคนทีแ่นะนําอะไรทก็ีคอยแต�จะขายของอยู�เรือ่ยหรอืไม� 
• มีคนทีรู่ �เรือ่งฟตุบอลแต�ไม�รู �จกันักเรยีนหรอืไม�รู �ว�านักเรยีนต �องพฒันาทกัษะด�านไหนหรอืไม�

อภปิราย: ใครจะเป็นแหล�งข �อมลูทีด่ใีห �นักเรยีนไปหาได�บ �าง และทาํไมนักเรยีนถงึคดิแบบนัน้

ความน�าเช่ือถือมกัไม�ใช�สิง่ทีเ่ชือ่ได �มากทีส่ดุหรอืเชือ่ไม�ได �เอาเสยีเลย เพราะแหล�งข �อมลูส�วนใหญ�มีทัง้
จดุแข็งและจดุอ�อน จงึเป็นเหตผุลว�าทาํไมคาํตอบท่ีดีท่ีสุดมกัมาจากการถามหลายๆ แหล�งข �อมูลและ
เปรยีบเทยีบคาํตอบทีไ่ด � ความน�าเช่ือถือไม�ได �เกีย่วกบัว�าเราจะเชือ่ใครเท�านัน้ แต�ยงัเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ราเชือ่
ด �วย เราได �แนวคดิต�างๆ เกีย่วกบัโลกนีจ้ากสถานทีท่กุรปูแบบ ไม�ใช�แค�จากผู �คนโดยตรงเท�านัน้ 

ภาพยนตร �เกีย่วกบัสนึามิแสดงภาพคลืน่ยกัษ �ทีส่งูท�วมตกึระฟ�ากาํลงัมุ�งหน�าเข �าหาผู �คนบนฝ่ัง สนึามิ
จรงิๆ หน�าตาเป็นแบบนัน้ไหม โฆษณาชอบสือ่ว�านักวทิยาศาสตร �ส�วนใหญ�เป็นผู �ชายหวักระเซงิ แว�นตา
หนาเตอะ และสวมเสือ้กาวน �สขีาวตลอดเวลา เป็นความจรงิหรอืเปล�า

3. ขัน้ตอนท่ีต �องพิจารณา
เราตรวจสอบได�ว�าแหล�งข �อมลูใดบ�างทีใ่ช �ขัน้ตอนทัง้ 3 ในเอกสารแจกการตดัสินใจว�าอะไรเช่ือถือได � 
ซึง่เป็นเรือ่งทีเ่รารู �อยู�แล �วเกีย่วกบัแรงจงูใจและความเชีย่วชาญ

4. ตรวจสอบแหล�งข �อมูล
ตอนนีไ้ด �เวลาฝึกซ�อมแล�ว เลอืกคาํถามทีเ่กีย่วข �องกบัสิง่ทีนั่กเรยีนกาํลงัพดูถงึในชัน้เรยีนหรอืเคยเห็นมา
ทางออนไลน � หาแหล�งข �อมลูทีต่อบคาํถามนัน้ จากนัน้แบ�งเป็นกลุ�มเล็กๆ แล �วใช �คาํถามในเอกสารแจกเพื่อ
ตดัสนิว�าแหล�งข �อมลูนัน้เชือ่ถอืได �หรอืไม� 



ตวัอย�าง
 • นักเรยีนกาํลงัหาไอเดยีสาํหรบัซือ้ของขวญัวนัเกดิให �เพื่อน โฆษณาร�านค �าท �องถิน่แห�งหน่ึงบอกว�า
เครือ่งมือค �นหาของร �านซึง่มีสนิค �าทกุรายการทีร่ �านขาย ช�วยให�คณุหาของขวญัให�ทกุคนได� ฟีเจอร �แบบ
นีต้รงกบัความต�องการของนักเรยีนไหม 

• นักเรยีนกาํลงัอ�านรวีวิออนไลน �ของร �านพิซซ�าร �านใหม�อยู� และสงัเกตว�ามีรวีวิ 5 ดาวอยู� 3 รายการทีค่น
เขยีนนามสกลุเดยีวกบัชือ่ร �าน โดย 2 คนบอกว�าน่ีเป็นร �านพิซซ�าทีอ่ร�อยทีส่ดุใน 3 โลก ส�วนอกีบอกว�าก็
ไม�เลวสาํหรบัพิซซ�าราคาไม�แพงแบบนี ้นอกจากนัน้ยงัมีความคดิเห็นเชงิลบอกี 14 รายการ รวีวิในเชงิบวก
จะโน�มน�าวให �คณุไปลองชมิพิซซ�าของร �านนีห้รอืไม� 

• โฆษณาแบบป�อปอปับอกว�าคณุเป็นเพียงไม�กีค่นทีไ่ด �รบัเลอืกให�ลอง "ยานางเงอืก" สตูรพิเศษ ซึง่จะ
ทาํให �คณุมีพลงัทีจ่ะหายใจใต �น้ําได �โดยไม�ต �องใช �อปุกรณ �ดาํน้ําเลย โดยทีค่ณุต �องทาํก็แค�เสยีค�าส�ง
เพียงไม�กีร่ �อยบาท คณุจะยอมจ�ายไหม 

• นักเรยีนชืน่ชอบวดิโีอจาํนวนมากของวดิโีอบล็อกเกอร �ชือ่ดงัรายหน่ึงเพราะว�าตลก แต�ก็มีการใช �คาํพดู
แย�ๆ  เกีย่วกบัคนกลุ�มต�างๆ ซึง่คณุไม�ชอบคาํพดูแบบนี ้นักเรยีนเชือ่วดิโีอบล็อกเกอร �รายนีเ้พราะเป็นคน
ตลกและมีชือ่เสยีงโด�งดงัมากหรอืไม� นักเรยีนคดิว�าเรือ่งนัน้ส�งผลต�อผู �คนไหม

คาํถามคอืเพื่อนของเรา เมื่อถามคาํถามทีด่เีกีย่วกบัแหล�งข �อมลูและข�อมลูทีไ่ด �รบั นักเรยีนก็จะได �ข �อมลู
ทีด่ขีึน้มาก และยิง่ใช �แหล�งข �อมลูทีห่ลากหลาย ผลลพัธ �ทีไ่ด �ก็ยิง่ดขีึน้ และอย�าลมืว�าแหล�งข �อมลูทีย่อด
เยีย่มสาํหรบัเรือ่งหน่ึงไม�ได �หมายความว�าจะยอดเยีย่มไปสาํหรบัทกุเรือ่ง 

ขอ้คิด 
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 เอกสารแจก : กิจกรรมท่ี 2.4 

  การตัดสนิใจวา่อะไรเชื่อถือได้ 
ขัน้ตอนทีม่ีประโยชน �ในการแยกแยะแหล�งข �อมลูทีเ่ชือ่ถอืได �และไม�ได �ออกจากกนั

ใช �สามญัสํานึก 
เรือ่งนีส้มเหตสุมผลไหมนะ ฟังแล �วเข �าท�าหรอืเปล�า 
• ถ�า ก) สิง่ทีค่ณุเห็นดไูม�มีเหตผุล ข) คณุรู �ว�ามนัไม�เป็นความจรงิจากประสบการณ �ทีม่ี ค) ไม�เข �ากบั
  ข �อเท็จจรงิทีรู่ �อยู�แล �ว ก็ไม�ต �องดาํเนินการตามขัน้ตอนใดๆ เพิ่มเตมิ เพราะแหล�งข �อมลูทีค่ณุดอูยู�นัน้
  เชือ่ถอืไม�ได �

ขัน้ตอนท่ี 1 

ถามคาํถาม
ไม�ใช�แค�คาํถามอะไรก็ได � แต�ต �องเป็นคาํถาม 4 ข �อต�อไปนี้
 
ความเช่ียวชาญ 
1. แหล�งข �อมลูนีรู้ �จกัฉันหรอืใส�ใจฉันหรอืไม� (และสิง่นัน้สาํคญัหรอืไม�) 
    • คาํตอบต�อคาํถามนีข้ึน้อยู�กบัข �อมลูทีนั่กเรยีนมองหา ถ�านักเรยีนกาํลงัตรวจสอบข�อมลูเรือ่งขวดน้ํา 
     พลาสตกิทีส่ร �างมลภาวะให�กบัมหาสมทุร ก็ไม�สาํคญัเลยว�าแหล�งข �อมลูนัน้รู �จกัคณุหรอืไม� แต�ถ �า   
     เว็บไซต �หน่ึงรบัรองว�าคณุจะต�องหลงรกัของเล�นชิน้ใหม�ทีเ่พิ่งเข �าร �าน เว็บไซต �นัน้ก็ต �องรู �ว�านักเรยีน  
     ชอบของเล�น เกม หรอืกจิกรรมแบบไหน ไม�เช�นนัน้เค �าก็ไม�สามารถแนะนําของเล�นทีถ่กูใจตามทีเ่ค �า   
     รบัรองไว �
 

2. แหล�งข �อมลูนีรู้ �เรือ่งนีด้หีรอืไม� พวกเขารู �เรือ่งพวกนัน้ได �อย�างไร 

    • บางคนคดิว�าวธิทีีง่�ายทีส่ดุในการหาข�อมลูทีเ่ชือ่ถอืได �คอืการถามผู �ช�วยแบบเสยีงดจิทิลั 

      (digital voice assistant)  เพราะดเูหมือนผู �ช�วยดจิทิลัจะรู �ทกุเรือ่ง คณุเคยสงสยัไหมว�าพวกเขารู �
     คาํตอบทกุอย�างได �อย�างไร ผู �ช�วยเหล�านัน้ใช �การคาํนวณทางคณิตศาสตร � (ทีเ่รยีกว�า "อลักอรทิมึ)

     เพื่อค �นหาคาํตอบ 

    • สาํหรบัคาํถามง�ายๆ ทีม่ีได �แค�คาํตอบเดยีว (เช�น อณุหภมูิข �างนอก หรอืชือ่คนทีด่งัขึน้มาเพราะร �อง  
     เพลงอะไรสกัเพลง) ผู �ช�วยก็มกัจะใช �แหล�งข �อมลูทีเ่ชือ่ถอืได � แต�ถ �าคาํถามซบัซ �อนหน�อย ก็คงดี
     กว�าทีจ่ะเริม่ต �นจากคนหรอืกลุ�มคนทีม่ีประสบการณ �เยอะๆ หรอืเคยได�รบัรางวลัหรอื
     ปรญิญาเอกสาขาทีเ่กีย่วข �องกบัเรือ่งทีค่ณุอยากรู � จากนัน้คณุค�อยใช �ผู �ช�วยแบบบเสยีงเพื่อยนืยนั 
     ข �อมลูนัน้ (ดขูัน้ตอนที ่3 ในหน�า 49) 

แรงจงูใจ 
3. แหล�งข �อมลูนีต้ �องการให�ฉันทาํหรอืเชือ่อะไร และทาํไมถงึเป็นเช�นนัน้ 

    • แหล�งข �อมลูจะได �เงนิถ �าฉันทาํตามคาํแนะนําของพวกเขาหรอืไม� ตวัอย�างเช�น คณุคดิว�าผู �ทรงอทิธพิล
      (Influencer) เช�น บล็อกเกอร � จะได�ค�าธรรมเนียมถ�าคณุซือ้ผลติภณัฑ �ทีพ่วกเขาสวมใส�หรอืพดูถงึ 
     ไหม นักกฬีาอาชพีทีใ่ส�รองเท �าหรอืเสือ้ผ �าบางแบรนด � เป็นเพราะว�าชืน่ชอบแบรนด �นัน้ๆ หรอืมคีนจ �าง  
     ให �มาพดูถงึกนัแน� 
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   • เงนิมกัเป็นเหตผุลหน่ึงว�าทาํไมนักเรยีนถงึเห็นโลโก �หรอืชือ่แบรนด �ในวดิโีอหรอืโฆษณา ซึง่อาจส�งผล	

     ต�อสิง่ทีผู่ �ทรงอทิธพิล (Influencer) บล็อกเกอร �  หรอืนักกฬีากาํลงับอก (และไม�ได �บอก) คณุได�
     พวกเขาอาจไม�ได �ตัง้ใจทาํร �ายคณุ แต�ก็เป็นไปได�ว�าการหาเงนินัน้สาํคญักบัพวกเขามากกว�าการ
     บอกข�อเท็จจรงิทัง้หมดหรอืพดูสิง่ทีด่ตี�อคณุออกมา

4. ใครได�ประโยชน �และใครอาจเสยีหายถ�ามีคนเชือ่แหล�งข �อมลูนี ้เรือ่งนีบ้อกไม�ได �ง�ายๆ มาดตูวัอย�างต�อ
ไปนี้

   ลองคดิถงึโฆษณาแอปทีส่ญัญาว�าจะช�วยให�นักเรยีนเรยีนเก�งขึน้ 

   • อะไรคอืผลประโยชน �ทีเ่ป็นไปได� ผู �สร �างแอปจะได �ประโยชน �ถ �านักเรยีนซือ้แอปเพราะพวกเขาจะ
     ได �เงนิ และนักเรยีนก็อาจได �ประโยชน �ถ �าแอปนัน้ช�วยคณุได �จรงิๆ 

   • ใครอาจเสยีหายถ�าคณุหลงเชือ่โฆษณานัน้ นักเรยีนอาจเสยีเงนิเปล�าถ �าซือ้แอปมา แถมยงัเสยีเวลา 
     ฝึกฝนสิง่ทีไ่ม�ถกูต �อง แล�วก็ทาํคะแนนได�แย�ลงทีโ่รงเรยีน หรอือาจพึ่งพาแอปทีไ่ด �แค�คาดเดาถงึสิง่ที ่
     คณุต �องการ แทนทีจ่ะขอความช�วยเหลอืจากคณุครทูีรู่ �จรงิๆ ว�าคณุต �องการอะไร

ยืนยนั แหล�งข �อมลูทีเ่ช่ือถือได �อืน่ๆ ยนืยนัสิง่ทีแ่หล�งข �อมลูนีบ้อกหรอืไม� ไม�ใช�แค�เพิ่มจาํนวนแหล�งข �อมลู
ทีจ่ะตรวจสอบ แต�ต �องมองหาแหล�งข �อมลูทีห่ลากหลายด�วย ถ�านักเรยีนไม�สามารถหาแหล�งข �อมลูทีเ่ชือ่
ถอืได �แบบอืน่ๆ มายนืยนัแหล�งข �อมลูทีก่าํลงัตรวจสอบอยู� ก็ไม�ควรเชือ่ถอืแหล�งข �อมลูนัน้ 

• ใช �การค �นหาออนไลน � หรอืร�วมมอืกบัผู �เชีย่วชาญด�านสือ่ของโรงเรยีนในห�องสมดุเพ่ือค �นหาแหล�งข �อมลู
   อืน่ๆ เกีย่วกบัเรือ่งทีอ่ยากรู � (แหล�งข �อมลูอาจเป็นหนังสอื ข�าว หรอืบทความในนิตยสาร จะออนไลน �หรอื
   ออฟไลน �ก็ได �) 
• ทาํตามขัน้ตอนที ่1 และ 2 ด�วย โดยถามคาํถามเดยีวกนัเกีย่วกบัแหล�งข �อมลูเหล�านี ้ถ�าแหล�งข �อมลูเหล�านี้
  ให �ข �อมูลที่เหมือนๆ กนัเกี่ยวกบัเรื่องที่คณุสนใจ ก็พอจะเป็นเครื่องยืนยนัได �ว�าแหล�งข �อมูลของคณุ
  เชือ่ถอืได � 
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 ไมต่กหลมุพรางกลลวง : กิจกรรมท่ี 2.5 

  การระบุขอ้มูลเท็จในโลกออนไลน ์
หมายเหตุสําหรบัผู �สอน :
คาํถามด�านการรู �เท�าทนัสือ่และเทคนิคการจบัสงัเกตจะทาํให�นักเรยีนมีเครือ่งมือสาํหรบัการหลกีเลีย่งข �อมลูเท็จโดยไม�ไปตดิอยู�ในการโต �
เถยีงหรอืทาํร �ายความสมัพนัธ �ทีม่ีกบัเพื่อนๆ และครอบครวัได � แต�นักเรยีนต �องหดัตัง้คาํถามและใช �คาํถามเชงิวเิคราะห �กบัข �อมลูทีไ่ด �พบเจอ
เป็นประจาํเพื่อให �ปรบัใช �ในชวีติประจาํวนัได �
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 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

คณุเคยเล�นเกมจบัผิดภาพบ�างไหม บางครัง้การรบัมือกบัข�าวสารก็ใช �วธิกีารเดยีวกนันี ้มีผู �คนและกลุ�ม
ต�างๆ มากมายทีห่ลงใหลในสิง่ทีต่วัเองเชือ่เสยีจนบดิเบอืนข�อเท็จจรงิเพื่อทาํให �พวกเราคล�อยตาม เมื่อ
ข �อมลูทีถ่กูบดิเบอืนกลายร�างมาเป็นข�าว น่ันก็คอืข �อมลูเท็จ
 

บางคนไม�ได �เรยีนรู �วธิแียกแยะข�อมลูปลอมๆ แต�ก็ยงัแชร �อยู�ด ีน่ันคอืวธิทีีท่าํให �ข �อมลูพวกนัน้กระจายตวั
ออกไป แล�วพอมีคนตดัสนิใจว�าจะทาํหรอืเชือ่อะไรตามข�อมลูเท็จนัน้ ก็อาจสญูเสยีความสามารถในการ
พดูคยุกบัผู �อืน่อย�างใจเย็น การโต �แย �งอย�างให �เกยีรต ิการทาํความเข �าใจกนัและกนัให�มากขึน้ และการ
แก�ไขปัญหา 

ดงันัน้ ถ�ามีอะไรทีด่หูรอืฟังเหมือนข�าว เราจะบอกความแตกต�างระหว�างเรือ่งจรงิและเรือ่งปลอมได�
อย�างไร ซึง่ก็พอมีเบาะแสให�เราเรยีนรู �ไว �จบัสงัเกตได�อยู�บ �าง เป็นเคล็ดลบัทีพ่วกคนสร�างข �อมลูเท็จใช �
กนั และมีคาํถามให�เราใช �เพื่อช�วยระบเุรือ่งราวทีไ่ม�มีทีม่าทีไ่ปชดัเจนได�ด �วย 

✓ ระบุเบาะแสทีบ่�งชีว้�าข�าวหรอืแหล�งข �อมลูนัน้หลอกลวง
✓ ใช �คาํถามเชงิวเิคราะห �และการสงัเกตอย�างรอบคอบเพื่อประเมินความน�าเชือ่ถอืของแหล�งข �อมลู
✓ เข �าใจความสาํคญัของการตรวจสอบความน�าเชือ่ถอืของแหล�งข �อมลูก�อนแชร �ข �อความ
✓ สร �างเสรมินิสยัของการวเิคราะห �ข�าวสารและข�อมลูทัง้หมด ไม�ใช�แค�เรือ่งทีเ่ราคดิว�าน�าสงสยัเท�านัน้

มาคยุกัน 



1. รปูน้ีมีอะไรผิดปกติ
มาฝึกหาความแตกต�างในสือ่กนั ลองดทูีร่ปูภาพด�านล�างนี ้ดดูีๆ  นะ นักเรยีนบอกได�ไหมว�า 2 รปูนีแ้ตกต�าง
กนัอย�างไร

กิจกรรม 

ถ�ามีคนบอกให�นักเรยีนมองตรงไหนล�ะ จะช�วยให�ง�ายขึน้ไหม 

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:

• เอกสารแจก: "การจบัผิด URL ปลอม" 
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มีทีแ่ตกต�างกนั 9 จดุ นักเรยีนหาเจอครบไหม 

การพยายามบอกว�าข�าวนัน้จรงิหรอืปลอมก็คล�ายๆ กบัการเล�นเกมจบัผิดภาพนีน่ี้แหละ นักเรยีนจะเจอ
ข�อมลูทีส่าํคญัได �ด �วยการสงัเกตอย�างรอบคอบ และจะยิง่ง�ายขึน้อกีถ �านักเรยีนรู �ว�าต �องดตูรงไหน
 

น่ีจงึเป็นเบาะแสบางส�วนสาํหรบัการค �นหาข�อมลูเท็จ และถ�านักเรยีนเจอเรือ่งเหล�านี ้ก็หมายความว�าน�าจะ
กาํลงัดเูรือ่งทีห่ลอกลวงอยู�แล �วล�ะ 

ทบทวนเอกสารแจก: การจบัผิด URL ปลอม 
• สิง่แรกทีต่ �องดก็ูคอื URL (ทีอ่ยู�เว็บ) สาํหรบัเว็บไซต �ทีเ่ผยแพร�เรือ่งราวดงักล�าว เว็บไซต �ปลอมบางเว็บ
จะพยายามหลอกคณุด�วยการเลอืกใช �ชือ่ทีเ่ลยีนแบบเว็บไซต �จรงิๆ แต�มีส�วนทีต่�างกนัเล็กๆ น�อยๆ บรษัิท
ส�วนมากจะใช � URL สัน้ๆ เพราะจาํและพิมพ �ง�ายกว�า ดงันัน้ URL ทีม่ีตวัหนังสอืไม�จาํเป็นเพิ่มขึน้มามกัเป็น
เว็บไซต �ปลอม 
• วงกลมรอบ URL ทีค่ณุคดิว�าเป็นของจรงิ
• ดทูีเ่ฉลย นักเรยีนตอบถกูทกุข �อไหม
 
นักเรยีนจะตรวจสอบได�อย�างไรว�า URL ทีเ่ห็นเป็นเว็บไซต �ข�าวจรงิๆ หรอืไม� วธิหีน่ึงก็คอืค �นเว็บหาหน�วย
งานข�าวหรอื URL นัน้ ถ �ามีตวัตนอยู�จรงิ จะมีกล�องข �อความแสดงทีด่ �านข �างผลการค�นหาพร�อมคาํอธบิาย
หน�วยงาน รวมถงึทีอ่ยู�เว็บไซต � ถ �า URL นัน้ไม�ใช�ของจรงิ นักเรยีนก็มกัจะเลือ่นลงแล �วดวู�าเว็บไซต �ดงั
กล�าวถกูรายงานว�าเป็นของปลอมมัย้ หรอือาจพบว�าเว็บไซต �นัน้ใช �งานไม�ได �อกีต�อไปแล�ว



2. การตรวจสอบพาดหวัข�าว
บางครัง้บางคนก็แชร �ข�าวโดยไม�มี URL ในกรณีแบบนัน้ ให �ใช �เบาะแสต�อไปนี ้
ก) เรือ่งนัน้เริม่ต �นด �วยรปูภาพหรอือะไรบางอย�างทีด่งึความสนใจเรา เช�น น�องหมาน�ารกัๆ คนดงั หรอืการ
ทาํอะไรทีพ่ิสดาร แต�พอคลกิไปแล�ว เรือ่งนัน้กลบัไม�เกีย่วหรอืแทบไม�เกีย่วอะไรกบัรปูภาพทีเ่ห็นเลย
 ข) แทนทีจ่ะให �นักเรยีนต �ดสนิใจเอง บางครัง้คนทีพ่ยายามจะโน�มน�าวให �นักเรยีน
เห็นด �วยก็จะใช �สิง่ต�างๆ เช�น ตวัหนา ตวัพิมพ �ใหญ�ทัง้หมด การขดีเส �นใต � หรอืเครือ่งหมายตกใจเพื่อ
ทาํให �คณุคดิว�าสิง่ทีเ่ห็นอยู�นัน้คอืเรือ่งสาํคญั นักข�าวจรงิๆ จะไม�ใช �เครือ่งมือทีจ่ดัรปูแบบพวกนัน้ 
ค) เพื่อดงึให �คณุเข �ามาอ�าน บางคนอาจใช �คาํพาดหวั อย�าง 
"สดุช็อก" หรอื "อกุอาจ" หรอื "เซอร �ไพรส �สดุๆ" คนพวกนีรู้ �ว�าคาํไหนจะทาํให�เราอยากรู �อยากเห็น แต�นัก
ข�าวตวัจรงิจะให�เนือ้หาในข�าวเป็นตวับอก โดยจะเล�าเรือ่งแลวัให �เราตดัสนิใจเองว�าเรือ่งนัน้น�าตกใจหรอื
น�าประหลาดใจหรอืไม�
 
ตวัอย�างเช�น ดรูปูและพาดหวัข�าวนี ้

ถ �าไม�อ�านต�อ คณุจนิตนาการว�าเรือ่งนีจ้ะบอกอะไรบ �าง ทาํไมถงึคดิแบบนัน้ คณุมีหลกัฐานอะไร
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The shocking truth about whatสุดชอ็ค ความจรงิท่ีน่าสะพรงึท่ีครูทํา
หลังเลิกเรยีน
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เรือ่งมีดงัน้ี:

"(2019) – การสาํรวจล�าสดุของมหาวทิยาลยัประจาํรฐัแห�งหน่ึงเกีย่วกบัผู �มีอาชพีครพูบว�า คร ู86% ทาํสิง่
ทีท่กุๆ คนทาํหลงัเลกิงาน โดยจดัการธรุะ รบัประทานอาหาร ใช �เวลากบัครอบครวั ทาํงานบ�าน และ
เตรยีมตวัสาํหรบัวนัต�อไป แต�ช�วงหลงัมานี ้ครจูาํนวนมากต�องทาํในเรือ่งทีไ่ม�มีใครคาดคดิ
 
เมื่อทศวรรษทีแ่ล �ว ปัญหาทางเศรษฐกจิทาํให �หลายๆ รฐัต �องตดังบประมาณด�านการศกึษาลง น่ันหมาย
ถงึการทาํงานโดยไม�มีการขึน้เงนิเดอืนเป็นเวลาหลายปีสาํหรบัเหล�าเรอืจ �าง เมื่อเงนิเดอืนน�อยไม�พอใช�
จ�าย ตอนนีค้รมูากมายจงึต �องมีอาชพีเสรมิ ในบางรฐั ถงึขัน้มีการหยดุงานประท�วงขอขึน้เงนิเดอืนเพื่อให �
พวกครเูลกิทาํงานเสรมิและสละเวลาให�นักเรยีนมากขึน้"

เรือ่งนีเ้ป็นอย�างทีนั่กเรยีนคดิไว �หรอืไม� คดิว�ารปูภาพและพาดหวัถกูต �องหรอืชีนํ้าให �เข �าใจผิดไหม นักเรยีน
มีหลกัฐานอะไร

3. การตรวจสอบแหล�งข �อมูล
เมื่อเราวเิคราะห �ข�าว เบาะแสก็มีประโยชน � แต�อาจไม�เพียงพอเสมอไป บางครัง้ข�าวจรงิๆ ก็ใช �เทคนิค
ต�างๆ เพื่อดงึดดูความสนใจของเรา และทาํให�ดเูหมือนข�าวปลอมได� แถมบางครัง้แหล�งข �อมลูปลอมก็
เลยีนแบบของจรงิได �เก�งมากจนยากจะบอกได�ว�าไม�ใช�เรือ่งจรงิ ซึง่แยกแยะได �ลาํบากจรงิๆ เช�น
 
ช่ือต�อไปน้ีฟังดูเหมือนหน�วยงานข�าวจรงิๆ ไหม
ไทยแลนด �นิวส �
เดลนิิวส �
เจาะลกึนิวส �
เวลิด �นิวส �
ไทยแลนด �รพีอร �ท
ข�าว 4 มิติ

จรงิๆ แล�วมีแค�เดลนิิวส �เท�านัน้ทีเ่ป็นของจรงิ คณุจะรู �ได �อย�างไร คณุอาจเริม่ต �นด �วยการค �นเว็บหาชือ่
หน�วยงานนัน้ ดวู�าชือ่นัน้ไปปรากฏตรงไหนบ�างนอกจากเว็บไซต �ของหน�วยงานนัน้เอง ถ�าไปอยู�ในวกิพีิเดยี
หรอืบทความในเว็บไซต �ของหนังสอืพิมพ �หรอืนิตยสารข�าว ก็อาจเป็นหน�วยงานทีม่ีอยู�จรงิ แต�ดดู �วยว�า
บทความเหล�านัน้พดูถงึหน�วยงานทีว่�านีอ้ย�างไร เป็นไปได�ว�าทกุทีจ่ะพดูตรงกนัว�าเป็นของปลอม

ค�นหาเรือ่งเกีย่วกบัโรงเรยีน ชมุชน เทรนด �การคมุอาหารล�าสดุ หรอืข�าวอะไรก็ได �ทีค่ณุสนใจ ใช �ขัน้ตอน
ทัง้ 3 ในเอกสารแจกการตดัสินใจว�าอะไรเช่ือถือได � ร�วมกบัเบาะแสใหม�ๆ  ทีนั่กเรยีนรู �เพื่อตดัสนิว�าเรือ่ง
นัน้จรงิหรอืหลอกลวง 



ขัน้ตอนท่ี 1: ใช �สามญัสํานึก 

ถาม: เรือ่งนีส้มเหตสุมผลไหม ฟังแล �วเข �าท�าหรอืเปล�า 
บางครัง้ก็เห็นได �ชดั ถ �านักเรยีนเห็นพาดหวัข�าวอย�าง ดาราดงัซุ�มแต�งมนุษย �ต�างดาว ตรรกะก็น�าจะบอก
ได�ว�าน่ีไม�ใช�เรือ่งจรงิ

แต�บางครัง้มนัก็ไม�ได �ชดัเจนแบบตวัอย�างมนุษย �ต�างดาว เราก็ต �องพิจารณาเพิ่ม โดยสงัเกตว�า
ก) สิง่ทีนั่กเรยีนเห็น ดแูล �วไม�มีเหตผุล
ข) จากประสบการณ �ทีม่ี นักเรยีนคณุรู �ว�ามนัไม�เป็น หรอื 

ค) จากข�อเท็จจรงิทีรู่ �อยู�ก�อนแล �ว มนัไม�เข �ากบัข �อเท็จจรงินัน้

...ถ�าเป็นอย�าง 3 ข�อข �างบน ก็เป็นไปได�ว�านักเรยีนกาํลงัดแูหล�งข �อมลูทีน่�าจะไม�ใช�ของจรงิ

ขัน้ตอนท่ี 2: ถามคาํถามแรงจงูใจและความเช่ียวชาญ (หน�า 48) 

ขัน้ตอนท่ี 3: ยืนยนั 
ถาม: แหล�งข �อมลูทีเ่ช่ือถือได �อืน่ๆ ยนืยนัสิง่ทีแ่หล�งข �อมลูนีบ้อกหรอืไม�
 

ใครอกีบ �างทีร่ายงานเรือ่งนี ้เว็บไซต �นีม้ีเรือ่งอะไรอย�างอืน่อกีบ �าง ทกุเรือ่งมาจากมมุมองเดยีวกนัหรอืมี
การนําเสนอแง�มมุทีห่ลากหลาย ถ�านักเรยีนหาแหล�งข �อมลูทีเ่ชือ่ถอืได �อืน่ๆ ทีร่ายงานเรือ่งเดยีวกนันีไ้ม�
ได � ก็ควรตัง้ข �อสงสยัแหล�งข �อมลูนัน้ไว �ก�อนเลย เพราะอาจจะเป็นแหล�งข �อมลูเท็จ 

 

ตอนนีเ้มื่อรู �วธิใีช �เบาะแสและคาํถามเพื่อระบขุ �อมลูเท็จแล �ว นักเรยีนจะ
ทาํให�การสงัเกตอย�างรอบคอบและการตัง้คาํถามเป็นส�วนหน่ึงของกจิวตัรประจาํวนัได � นอกจากนัน้ ยงั
วเิคราะห �ข �อมลูทัง้หมดทีไ่ด �รบัในโลกออนไลน � และแชร �สิง่ทีค่ �นพบกบัเพ่ือนๆ และครอบครวัได � นักเรยีน
ก็เป็นพลเมืองทีฉ่ลาด เคารพผู �อืน่ และได �รบัความเคารพจากผู �อืน่!

ขอ้คิด 
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 เอกสารแจก : กิจกรรมท่ี 2.5 

  การระบุขอ้มูลเท็จในโลกออนไลน ์

58

 จรงิหรอืหลอก usatoday.com

abcnews.com.co 

washinqtonpost.com 

abcnews-us.com 

bbc.com/news 

abcnews.go.com 

nytimesofficial.com 

nbc.com.co 

washingtonpost.com 

nytimes.com

washingtonpost.com.co 

bbc1.site/business-news 

nbcnews.com 

usatosday.com

วงกลมคาํตอบทีถ่กูต �อง 

จรงิ หลอก 

 เฉลย จรงิ
abcnews.go.com

bbc.com/news 

nbcnews.com 

nytimes.com 

washingtonpost.com 

usatoday.com

หลอก
abcnews.com.co 

abcnews-us.com 

nbc.com.co 

nytimesofficial.com 

bbc1.site/business-news 

washinqtonpost.com

washingtonpost.com.co 

usatosday.com 

จรงิ หลอก 

จรงิ หลอก 

จรงิ หลอก 

จรงิ หลอก 

จรงิ หลอก 

จรงิ หลอก 

จรงิ หลอก 

จรงิ หลอก 

จรงิ หลอก 

จรงิ หลอก 

จรงิ หลอก 

จรงิ หลอก 

จรงิ หลอก 



 ไมต่กหลมุพรางกลลวง : กิจกรรมท่ี 2.6 

  Interland : แมน้ํ่าแห่งความจรงิ 
แม�น้ําทีไ่หลผ�าน Interland สายนีเ้ต็มไปด�วยข�อเท็จจรงิและเรือ่งสมมต ิแต�สิง่ต�างๆ ก็ไม�ใช�อย�างทีต่าเห็นเสมอไป การจะข�ามสายน้ําทีเ่ชีย่ว
กรากนีต้ �องใช �วจิารณญาณอย�างทีส่ดุ อย�าหลงกลลกูไม�ต�างๆ ของนักฟิชชงิทีด่กัซุ�มอยู�ในน้ําเด็ดขาด

เปิดเว็บเบราว �เซอร �บนเดสก �ท็อปหรอือปุกรณ �เคลือ่นที ่(เช�น แท็บเล็ต) แล �วไปที ่g.co/RealityRiver 

(สามารถเปลีย่นเป็นเมนูภาษาไทยทีเ่มนูด �านล�างขวา)

ให�นักเรยีนของคณุเล�น “แม�น้ําแห�งความจรงิ” แล�วใช �คาํถามข�างล�างนีเ้พื่อเตรยีมเข �าสู�การอภปิรายเพิ่ม
เตมิเกีย่วกบับทเรยีนทีไ่ด �เรยีนไปในเกมดงักล�าว นักเรยีนส�วนใหญ�ได �ประโยชน �จากประสบการณ �นีอ้ย�าง
เต็มทีด่ �วยการเล�นคนเดยีว แต�คณุก็ให �นักเรยีนจบัคู�กนัได �เช�นกนั ซึง่อาจมีคณุค�าเป็นพิเศษสาํหรบั
นักเรยีนทีอ่ายนุ�อยกว�า
• อธบิายเวลาทีต่ �องตดัสนิใจว�าบางอย�างจรงิหรอืหลอกในโลกออนไลน � นักเรยีนสงัเกตเห็นสญัญาณ 
  อะไรบ �าง
• นักฟิชชงิคอือะไร อธบิายพฤตกิรรมและผลกระทบทีค่นพวกนีม้ีต�อเกม
• การเล�น “แม�น้ําแห�งความจรงิ” เปลีย่นวธิปีระเมินสิง่ต�างๆ และผู �คนในโลกออนไลน �ของคณุในอนาคต 
   หรอืไม� ถ�าใช� เปลีย่นอย�างไร
• อะไรคอื 1 เรือ่งทีนั่กเรยีนคดิว�าจะไม�ทาํแบบเดมิหลงัเข �าร�วมบทเรยีนเหล�านีแ้ละเล�นเกมแล�ว 

• อะไรคอืเบาะแสทีอ่าจเป็นสญัญาณว�ามีสิง่ “ผิดปกต”ิ หรอืน�ากลวัเกีย่วกบัสถานการณ �ออนไลน �บาง 
   อย�าง 

• นักเรยีนรู �สกึอย�างไรเมื่อเจอสิง่ทีน่�าสงสยัในโลกออนไลน � 
• ถ�านักเรยีนไม�แน�ใจจรงิๆ ว�าบางสิง่เป็นความจรงิหรอืไม� ควรทาํอย�างไร

หัวขอ้ในการอภิปราย 
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เก็บขอ้มูลไว ้
 เปน็ความลับ                   



เก็บขอ้มูลไวเ้ปน็ความลับ

เก็บขอ้มูลไว ้
 เปน็ความลับ                   

บทท่ี 3 : Be Internet Strong 

จรงิจงัเรื่องความเปน็สว่นตัวและการรกัษาความปลอดภัย 

ปัญหาความเป็นส�วนตวัและการรกัษาความปลอดภยัในโลกออนไลน �ไม�มวีธิแีก �ไขทีถ่กูผิดชดัเจนเสมอไป 
การปกป�องข �อมลูส�วนตวัและเป็นความลบัของคณุ ซึง่ก็คอืทกุสิง่ทกุอย�างทีท่าํให �คณุเป็นคณุ หมายถงึ 
การถามคาํถามทีถ่กูต �องและการค �นหาคาํตอบด�วยการศกึษาด�วยตนเอง

มาตรฐาน ISTE สําหรบันักการศึกษา: 1a, 2c, 3b, 3c, 3d, 4b, 6a, 6d, 7a

มาตรฐาน ISTE สําหรบันักเรยีนปี 2016: 1c, 1d, 2b, 2d, 3d, 6a

มาตรฐานการเรยีนรู � AASL: I.b.2, I.c.1, I.c.3, II.c.1, III.a.2, III.b.1, III.c.1, III.d.1, III.d.2, IV.b.3, V.d.3, 

VI.a.1, VI.d.1

ภาพรวมบทเรยีน กจิกรรมที ่3.1 : วิธีสร �างรหสัผ�านท่ียอดเย่ียม
กจิกรรมที ่3.2 : อย�าบอกใคร
กจิกรรมที ่3.3 : Interland: หอคอยแห�งขุมทรพัย �

✓ เรยีนรู �ว�าทาํไมความเป็นส�วนตวัถงึสาํคญั และเกีย่วข �องกบัการรกัษาความปลอดภยัทางออนไลน �
       อย�างไร 
✓ ฝึกฝนวธิสีร �างรหสัผ�านทีร่ดักมุ
✓ เรยีนรู �เครือ่งมือและการตัง้ค�าทีป่กป�องคณุจากแฮ็กเกอร �และภยัคกุคามอืน่ ๆ

ประเด็นหลัก 

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

มาตรฐานท่ีระบุถึง 
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เก็บขอ้มูลไวเ้ปน็ความลับ 
คําศัพท์ 

ความเป็นส�วนตวั (Privacy) : การปกป�องข �อมลูและข�อมลูส�วนบคุคล (เรยีกอกีอย�างว�า ข�อมลูทีล่ะเอยีด
อ�อน)

การรกัษาความปลอดภยั (Security) : การปกป�องอปุกรณ �และซอฟต �แวร �ทีอ่ยู�ในนัน้

การยืนยนัสองขัน้ตอน (เรยีกอีกอย�างว�าการยืนยนัแบบสองปัจจยัและการตรวจสอบสิทธิแ์บบสอง 
ขัน้ตอน) (Two-step verification, two-factor verification, two-step authentication) : 

กระบวนการรกัษาความปลอดภยัทีก่ารเข �าสู�ระบบในบรกิารหน่ึงๆ กาํหนดให�ใช �ขัน้ตอนแยกจากกนั 2 ขัน้
ตอน หรอื 2 “ปัจจยั” เช�น รหสัผ�านและรหสัแบบใช�ครัง้เดยีว ตวัอย�างเช�น คณุอาจต�องป�อนรหสัผ�านแล �ว
ค�อยป�อนรหสัทีไ่ด �รบัทางข �อความในโทรศพัท �หรอืรหสัจากแอป

รหสัผ�าน (Password) : ชดุรหสัลบัทีใ่ช �สาํหรบัเข �าถงึสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่อาจมีรปูแบบทีแ่ตกต�างกนัไป 

เช�น อาจเป็นรหสัตวัเลข 4 หลกัสาํหรบัล็อกโทรศพัท � และรหสัผ�านทีซ่บัซ �อนกว�านัน้มากสาํหรบับญัชี
อเีมล โดยทัว่ไปแล�ว คณุควรสร �างรหสัผ�านให�ยาวและซบัซ �อนทีส่ดุเท�าทีย่งัจาํได �ไหว

การเข �ารหสั (Encryption) : กระบวนการแปลงข�อมลูเป็นรหสัทีท่าํให �อ�านไม�ออกและเข �าถงึไม�ได �

ความซบัซ �อน (Complexity) : เป�าหมายในการสร �างรหสัผ�านทีป่ลอดภยั ยกตวัอย�าง รหสัผ�านจะซบั
ซ �อนเมื่อมีตวัเลข อกัขระพิเศษ (เช�น “$” หรอื “&”) และตวัอกัษรทัง้ตวัพิมพ �ใหญ�และตวัพิมพ �เล็กผสมกนั

แฮ็กเกอร � (Hacker) : คนทีใ่ช �คอมพิวเตอร �เพื่อลกัลอบเข �าถงึอปุกรณ �และข�อมลูของคนหรอืองค �กรอืน่
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เก็บขอ้มูลไวเ้ปน็ความลับ : กิจกรรมท่ี 3.1 

วธิสีรา้งรหัสผา่นท่ียอดเยีย่ม! 

กนัไว �ดีกว�าแก �
เทคโนโลยดีจิทิลัทาํให �พวกเราสือ่สารกบัเพื่อน เพื่อนร�วมชัน้ คร ูและญาติๆ  ได �ง�าย เราสามารถตดิต�อกบั
พวกเขาได �มากมายหลายวธิ ีไม�ว�าจะผ�านทางอเีมล ข �อความ หรอืข �อความโต �ตอบแบบทนัท ีเป็นคาํพดู 
รปูภาพ หรอืวดิโีอ โดยใช �โทรศพัท � แท็บเล็ต หรอืแล็ปท็อปก็ได �ทัง้นัน้ (คณุตดิต�อกบัเพ่ือนๆ ด �วยวธิไีหน)

แต�เครือ่งมือเดยีวกนันีท้ีท่าํให �เราแชร �ข �อมลูกนัได �ง�ายเหลอืเกนิ ก็ทาํให �แฮ็กเกอร �และผู �ใช �กลโกงต�างๆ 
ขโมยข�อมลูพวกนัน้เพื่อใช �สร �างความเสยีหายให�อปุกรณ � ความสมัพนัธ � และชือ่เสยีงของเราได �ง�ายยิง่ขึน้
เช�นกนั 

การปกป�องตวัเรา ข �อมลู และอปุกรณ �ของเราหมายถงึการทาํเรือ่งง�ายๆ ทีช่าญฉลาด เช�น การใช �การล็อก
หน�าจอในโทรศพัท � ระมดัระวงัเรือ่งการใส�ข �อมลูส�วนตวัในอปุกรณ �ทีไ่ม�ได �ล็อกทีอ่าจสญูหายหรอืถกู
ขโมยได� และทีส่าํคญัเหนืออืน่ใด คอืการสร �างรหสัผ�านทีร่ดักมุ
• ใครเดาได �บ �างว�ารหสัผ�านทีใ่ช �กนัมากทีส่ดุ 2 อนัดบัแรกคอือะไร
(คาํตอบคอื “1 2 3 4 5 6” และ “password”) 
• มาระดมความคดิกนัว�ามีรหสัผ�านแย�ๆ  อย�างอืน่อกีไหม แล �วอะไรทีท่าํให �รหสัผ�านเหล�านัน้ไม�ด ี
(ตวัอย�างเช�น ชือ่จรงิ หมายเลขโทรศพัท � คาํว�า “chocolate”)

ใครคดิว�ารหสัผ�านพวกนีด้บี �าง ;)

นักเรยีนได �เรยีนรู �วธิสีร �างรหสัผ�านทีร่ดักมุ และมัน่ใจได �ว�าจะเป็นความลบัหลงัสร �างเสร็จแล �ว

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ รบัรู �ถงึความสาํคญัของการไม�แชร �รหสัผ�านเด็ดขาด ยกเว �นกบัพ�อแม�หรอืผู �ปกครอง
✓ เข �าใจความสาํคญัของการล็อกหน�าจอทีป่กป�องอปุกรณ �ไว �
✓ รู �วธิสีร �างรหสัผ�านทีค่าดเดาได �ยากแต�จาํง�าย
✓ รู �จกัสญัญาณเตอืนของการทาํฟิชชงิ
✓ เลือกการรกัษาความปลอดภยัทีเ่หมาะสมสาํหรบัการตัง้ค�าการเข �าสู�ระบบ รวมถงึการยนืยนัแบบ
        2 ปัจจยั

มาคยุกัน 

น่ีเป็นไอเดยีสาํหรบัการสร �างรหสัผ�านทีร่ดักมุเป็นพิเศษ
• คดิถงึวลสีนุกๆ ทีค่ณุจาํได � อาจเป็นเนือ้เพลงโปรด ชือ่หนังสอื ประโยคตดิหจูากภาพยนตร � ฯลฯ
• เลอืกตวัอกัษรตวัแรกหรอื 2-3 ตวัแรกจากแต�ละคาํในวลนัีน้
• เปลีย่นตวัอกัษรบางตวัเป็นสญัลกัษณ �หรอืตวัเลข
• ใช �ตวัพิมพ �ใหญ�และตวัพิมพ �เล็กคละๆ กนัไป
• มาฝึกทกัษะใหม�ของเราด �วยการเล�นเกมรหสัผ�านกนัดกีว�า 

1. สร �างรหสัผ�าน
เราจะแบ�งออกเป็นทมี ทมีละ 2 คน แต�ละทมีมีเวลา 60 วนิาทใีนการสร �างรหสัผ�าน (ตวัเลอืกการท�าทาย: 

นักเรยีนแชร �คาํใบ �กบัชัน้เรยีนก�อนเพื่อดวู�าชัน้ต �องการข �อมลูเชงิบรบิทมากแค�ไหนเพื่อให �เดาได �อย�าง
แม�นยาํ)

กิจกรรม 

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:

• อปุกรณ �ทีเ่ชือ่มต�ออนิเทอร �เน็ตไว �  
   สาํหรบันักเรยีนหรอืกลุ�ม

• ไวท �บอร �ดหรอืจอโปรเจ็กเตอร �

• เอกสารแจก“แนวทางการสร �างรหสัผ�าน  
   ทีร่ดักมุ”

มีต�อทีห่น�าถดัไป →
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การสร �างรหสัผ�านทีร่ดักมุเป็นเรือ่งสาํคญัและสนุกขอ้คิด 

• ใช �รหสัผ�านทีแ่ตกต�างกนัสาํหรบับญัชทีีส่าํคญัแต�ละบญัชี
• ใช �อกัขระอย�างน�อย 8 ตวั ยิง่ยาวยิง่ด ี(ตราบใดทีย่งัจาํได �)
• ใช �การผสมตวัอกัษร (ตวัพิมพ �ใหญ�และตวัพิมพ �เล็ก) ตวัเลข และสญัลกัษณ �
• ทาํให�รหสัผ�านของคณุจาํง�าย จะได�ไม�ต �องจดไว �ให �เสีย่งเปล�าๆ
• เปลีย่นรหสัผ�านทนัทถี �ารู �หรอืเชือ่ว�ามีคนอืน่ทีไ่ม�ใช�ผู �ใหญ�ทีไ่ว �ใจรู �เข �า
• ใช �การล็อกหน�าจอทีร่ดักมุกบัอปุกรณ �เสมอ ตัง้ให �อปุกรณ �ล็อกอตัโนมตัเิผื่อว�าจะตกไปอยู�ในมือของคน
ไม�ดี
• พิจารณาการใช �เครือ่งมือจดัการรหสัผ�าน เช�น ทีต่ดิตัง้มาในเบราว �เซอร � ให�จาํรหสัผ�านให� วธินีีค้ณุจะ
สามารถใช�รหสัผ�านทีไ่ม�ซํา้กนัสาํหรบัแต�ละบญัชไีด �โดยไม�ต �องมาน่ังจาํอะไรเลย

สิง่ท่ีควรทํา 

น่ีคอืเคล็ดลบับางส�วนสาํหรบัการสร �างรหสัผ�านทีร่ดักมุเพ่ือปกป�องข �อมลูของคณุให�ปลอดภยั

รหสัผ�านท่ีรดักมุจะมีทีม่าจากวลหีรอืประโยคพรรณาทีค่ณุจาํได �ง�ายๆ แต�คนอืน่เดาได �ยาก เช�น ตวัอกัษร
แรกของคาํทีร่วมกนัเป็นชือ่หนังหรอืเพลงโปรด ตวัอกัษรแรกในประโยคเกีย่วกบับางอย�างทีค่ณุเคยทาํ 

และรวมเข �ากบัชดุตวัอกัษร ตวัเลข และสญัลกัษณ � ตวัอย�างเช�น “I went to Western Elementary 

School for grade 3” ก็นํามาใช �สร �างรหสัผ�านได �ว�า Iw2We$t4g3

รหสัผ�านท่ีรดักมุปานกลางคอืรหสัผ�านทีร่ดักมุและเดาได �ไม�ง�ายสาํหรบัซอฟต �แวร �ทีเ่ป็นอนัตราย แต�คน
ทีรู่ �จกัคณุอาจเดาได � (เช�น IwenttoWestern)

รหสัผ�านท่ีหละหลวมมกัใช �ข �อมลูส�วนตวั เช�น ชือ่สตัว �เลีย้ง ถอดรหสัได �ง�าย และใครทีรู่ �จกัคณุก็เดาได � 
(ตวัอย�างเช�น “IloveBuddy” หรอื “Ilikechocolate”) 

2. เปรยีบเทียบรหสัผ�าน
ให�นักเรยีนเขยีนรหสัผ�านลงบนกระดานทลีะ 2 ทมี 

3. โหวต!

เราทกุคนจะลงคะแนนให�รหสัผ�านแต�ละทมีและอภปิรายว�าของใครรดักมุกว�ากนั

 แนวทางการสรา้ง 
 รหัสผา่นท่ีรดักมุ 



65เก็บขอ้มูลไวเ้ปน็ความลับ

• อย�าใช �ข �อมลูส�วนตวั (ชือ่ ทีอ่ยู� อเีมล เบอร �โทรศพัท � หมายเลขบตัรประชาชน นามสกลุเดมิของแม�     	
   วนัเกดิ ฯลฯ) หรอืคาํทัว่ๆ ไปในรหสัผ�าน
• อย�าใช �รหสัผ�านทีเ่ดาง�าย เช�น ชือ่เล�น ชือ่โรงเรยีน ทมีบาสเก็ตบอลทีเ่ชยีร � ตวัเลขเรยีงกนั   
   (เช�น 			123456) ฯลฯ และทีแ่น�ๆ ห�ามใช �คาํว�า “password”!

• อย�าแชร �รหสัผ�านให�ใครก็ตามทีไ่ม�ใช�พ�อแม�หรอืผู �ปกครอง
• อย�าจดรหสัผ�านไว �ในทีท่ีค่นอืน่หาเจอได �

สิง่ท่ีไมค่วรทํา 
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เก็บขอ้มูลไวเ้ปน็ความลับ: กิจกรรมท่ี 3.2 

อยา่บอกใคร! 

ครใูช �อปุกรณ �ของโรงเรยีนมาสาธติว�าต �องดตูรงไหน และดอูะไร เวลาจะปรบัแต�งการตัง้ค�าความเป็นส�วนตวัของตวัเอง

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ ปรบัแต�งการตัง้ค�าความเป็นส�วนตวัสาํหรบับรกิารออนไลน �ทีใ่ช �
✓ ตดัสินใจเกีย่วกบัการแชร �ข �อมลูในเว็บไซต �และบรกิารทีใ่ช �
✓ เข �าใจว�าการยนืยนั 2 ขัน้ตอนและ 2 ปัจจยัหมายถงึอะไร และจะใช �เมื่อไร

ความเป็นส�วนตวัเท�ากบัการรกัษาความปลอดภยั
ความเป็นส�วนตวัทางออนไลน �และการรกัษาความปลอดภยัทางออนไลน �เป็นเรือ่งทีไ่ปด �วยกนั แอปและ
ซอฟต �แวร �ส�วนใหญ�จะเสนอวธิตี�างๆ ทีค่วบคมุว�าเราจะแชร �ข �อมลูอะไรบ �างและอย�างไร

เมื่อคณุใช �แอปหรอืเว็บไซต � ให�มองหาตวัเลอืก เช�น “บญัชขีองฉัน” หรอื “การตัง้ค�า” น่ันคอืทีท่ีค่ณุจะเจอ
การตัง้ค�าความเป็นส�วนตวัและการรกัษาความปลอดภยัทีใ่ห �ตดัสนิใจในเรือ่งต�อไปนีไ้ด �
• ข�อมลูอะไรทีม่องเห็นในโปรไฟล �ของคณุได �บ �าง
• ใครสามารถดโูพสต � รปูภาพ วดิโีอของคณุ หรอืเนือ้หาอืน่ๆ ทีค่ณุแชร �ได �บ �าง

การเรยีนรู �ทีจ่ะใช �การตัง้ค�าเหล�านีเ้พ่ือปกป�องความเป็นส�วนตวั และจาํไว �ว�าต �องหมัน่อปัเดตให�เป็นปัจจบุนั
เสมอ จะช�วยให�คณุจดัการความเป็นส�วนตวั การรกัษาความปลอดภยั และความปลอดภยัของตวัเองได � 
สิง่สาํคญัคอืต �องรู �ว�าพ�อแม�หรอืผู �ปกครองควรอยู�ร�วมตดัสนิใจกบัคณุด �วยทกุครัง้

มาคยุกัน 

ดูตวัเลือก 
ครมูอีปุกรณ �ของโรงเรยีนทีต่�อเข �ากบัหน�าจอโปรเจ็กเตอร � เรามาหาทางไปทีห่น�าการตัง้ค�าของแอปนีท้ีจ่ะ
ได �เห็นว�ามีตวัเลอืกอะไรบ �างกนั ช�วยบอกทางครดู �วยนะ (กระตุ �นให �นักเรยีนช�วยเหลอืคณุ)...

• การเปลีย่นรหสัผ�านของคณุ
• การไล�ดกูารตัง้ค�าการแชร � สถานที ่และอืน่ๆ แล �วหาว�าการตัง้ค�าไหนเหมาะกบัคณุมากทีส่ดุ
• การรบัการแจ �งเตอืนถ �ามีใครพยายามเข �าสู�ระบบบญัชขีองคณุจากอปุกรณ �ทีไ่ม�รู �จกั
• การทาํให �โปรไฟล �ออนไลน �ของคณุ รวมถงึรปูภาพและวดิโีอ มองเห็นได �เฉพาะครอบครวัและเพื่อนๆ ที ่
   คณุเลอืก
• การเปิดใช �การยนืยนัแบบ 2 ขัน้ตอนหรอื 2 ปัจจยั
• การตัง้ค�าข �อมลูการกู �คนืเผื่อคณุถกูล็อกไม�ให �เข �าบญัชขีองตวัเอง

การตัง้ค�าความเป็นส�วนตวัและการรกัษาความปลอดภยัแบบไหนเหมาะสมกบัคณุคอืสิง่ทีต่ �องหารอืร�วม
กบัพ�อแม�และผู �ปกครอง แต�อย�าลมืว�าการตัง้ค�าการรกัษาความปลอดภยัทีส่าํคญัทีส่ดุอยู�ในหวัของคณุ 
น่ันคอืคณุเป็นคนตดัสนิใจเรือ่งสาํคญัๆ ว�าจะแชร �ข �อมลูส�วนตวัมากแค�ไหน เมื่อไร และกบัใคร

กิจกรรม 

การเลอืกรหสัผ�านทีร่ดักมุและไม�ซํา้กนัสาํหรบับญัชทีีส่าํคญัๆ ของคณุถอืเป็นก �าวแรกทีย่อดเยีย่ม ตอน
นีค้ณุต �องจาํรหสัผ�านให�ได �และอย�าให �ใครรู �ด �วยนะ

ขอ้คิด 

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:

• อปุกรณ �ของโรงเรยีนทีเ่ชือ่มต�อกบั 
   โปรเจ็กเตอร �ทีส่ามารถแสดงตวัอย�าง 
    บญัชทีีถ่อืว�าเหมาะสมสาํหรบัการ 
   สาธติในชัน้เรยีน (เช�น บญัชอีเีมล 
   หรอืเว็บไซต �ชัว่คราว) 1 เครือ่ง
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 เก็บขอ้มูลไวเ้ปน็ความลับ: กิจกรรมท่ี 3.3 

  Interland : หอคอยแห่งขุมทรพัย ์
ช�วยด�วย! แอบมีคนมาเปิดหอคอยแห�งขมุทรพัย �ทาํให �ของมีค�าของนักท�องโลกอนิเทอร �เน็ต เช�น ข �อมลูตดิต�อและข�อความส�วนตวั ตกอยู�ใน
อนัตรายอย�างยิง่ เอาชนะแฮ็กเกอร �ให �ได �แล �วสร �างป�อมปราการด �วยรหสัผ�านทีร่ดักมุเพื่อทาํให �ความลบัของคณุปลอดภยัตลอดไป

เปิดเว็บเบราว �เซอร �บนเดสก �ท็อปหรอือปุกรณ �เคลือ่นที ่(เช�น แท็บเล็ต) แล �วไปที ่g.co/TowerOfTreasure (สามารถเปลีย่นเป็นเมนูภาษา 
ไทยทีเ่มนูด �านล�างขวา)

ให�นักเรยีนของคณุเล�น “หอคอยแห�งขมุทรพัย �” แล�วใช �คาํถามข�างล�างนีเ้พ่ือเตรยีมเข �าสู�การอภปิรายเพ่ิม
เตมิเกีย่วกบับทเรยีนทีไ่ด �เรยีนไปในเกมดงักล�าว นักเรยีนส�วนใหญ�ได �ประโยชน �จากประสบการณ �นีอ้ย�าง
เต็มทีด่ �วยการเล�นคนเดยีว แต�คณุก็ให �นักเรยีนจบัคู�กนัได �เช�นกนั ซึง่อาจมีคณุค�าเป็นพิเศษสาํหรบั
นักเรยีนทีอ่ายนุ�อยกว�า
• อะไรคอืองค �ประกอบของรหสัผ�านทีร่ดักมุมากเป็นพิเศษ
• ตอนไหนคอืเวลาสาํคญัทีจ่ะสร �างรหสัผ�านทีร่ดักมุในชวีติจรงิ เคล็ดลบัอะไรทีค่ณุได �เรยีนรู �ในการทาํ 
   แบบนัน้ 

• แฮ็กเกอร �คอือะไร อธบิายพฤตกิรรมของตวัละครนีแ้ละผลกระทบทีพ่วกเขามีต�อเกม
• การเล�น “หอคอยแห�งขมุทรพัย �” เปลีย่นวธิวีางแผนปกป�องข �อมลูของคณุในอนาคตหรอืไม� 
• บอกมา 1 เรือ่งทีค่ณุจะไม�ทาํแบบเดมิหลงัได �เรยีนรู �บทเรยีนเหล�านีแ้ละเล�นเกมแล�ว
• สร�างรหสัผ�านฝึกฝน 3 รหสัทีผ่�านการทดสอบ “ความรดักมุขัน้สงู” 

• ตวัอย�างของข�อมลูทีล่ะเอยีดอ�อนทีค่วรได �รบัการปกป�องมีอะไรบ �าง

หัวขอ้ในการอภิปราย 
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บทท่ี 4 : Be Internet Kind 

เปน็คนดีเท่จะตาย 
  

โลกดจิทิลัสร �างความท�าทายและโอกาสใหม�ๆ  สาํหรบัปฏสิมัพนัธ �ทางสงัคมทัง้สาํหรบัเด็กๆ และพวกเรา 
ทีเ่หลอืทกุคน รปูแบบของสงัคมอาจอ�านได �ยากขึน้ทางออนไลน � การเชือ่มต�อถงึกนัทนัทก็ีนํามาทัง้ความ
สะดวกสบายและความวติกกงัวล และการไม�ระบตุวัตนก็เป็นพลงัให�เกดิความชอบและการชืน่ชมได�ไม�แพ�
กบัก�อให �เกดิอนัตรายต�อตวัเองและผู �อืน่ได �ด �วย 

ถงึจะซบัซ �อน แต�เราก็รู �ดวี�าอนิเทอร �เน็ตขยายผลได�ทัง้เรือ่งเกีย่วกบัความอ�อนโยนและเรือ่งในด�านลบ 
การเรยีนรู �ทีจ่ะแสดงความอ�อนโยนและความเห็นอกเห็นใจและวธิตีอบสนองต�อเรือ่งในด�านลบและการ
ล�วงละเมิดเป็นสิง่สาํคญัสาํหรบัการสร �างความสมัพนัธ �ทีแ่ข็งแกร�ง และลดความรู �สกึแปลกแยกทีบ่างครัง้
ก็นําไปสู�การกลัน่แกล �ง ความซมึเศร �า การประสบปัญหาในการเรยีน และปัญหาอืน่ๆ

งานวจิยัแสดงให�เห็นว�าการป�องกนัการกลัน่แกล �งอย�างมีประสทิธภิาพจะแก�ไขสาเหตเุบือ้งลกึของ
พฤตกิรรมในแง�ลบได�ดกีว�าการแค�บอกเด็กๆ ไม�ให �ทาํตวัไม�ดใีนโลกออนไลน � กจิกรรมเหล�านีส้�งเสรมิ
ให �นักเรยีนมีปฏสิมัพนัธ �ในทางบวกตัง้แต�ต �น และสอนให�รู �วธิรีบัมือเมื่อมีเรือ่งในด �านลบเกดิขึน้

มาตรฐาน ISTE สําหรบันักการศึกษา: 1a, 1c, 2c, 3a, 3b, 3c, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 6d, 7a

มาตรฐาน ISTE สําหรบันักเรยีนปี 2016: 1c, 2b, 3d, 4d, 7a, 7b, 7c

มาตรฐานการเรยีนรู � AASL:  I.a.1, I.a.2, I.b.1, I.b.2, I.b.3, I.c.1, I.c.2, I.c.3, I.d.3, I.d.4, II.a.1, II.a.2, 

II.b.1, II.b.2, II.b.3, II.c.1, II.c.2, II.d.1, II.d.2, II.d.3, III.a.1, III.a.2, III.a.3, III.b.1, III.b.2, III.c.1, III.c.2, III.d.1, 

III.d.2, IV.b.2, IV.b.3, IV.d.2, V.a.2, V.a.3, V.c.1, V.c.3, V.d.1, V.d.2, V.d.3, VI.a.1, VI.a.2, VI.d.1, VI.d.3

พลังบวกแห่งโลกออนไลน์ 

ภาพรวมบทเรยีน กจิกรรมที ่4.1  : จากผู �ดูดายกลายเป็นผู �กล �า
กจิกรรมที ่4.2 : ตวัเลือกของผู �กล �า กิจกรรม
กจิกรรมที ่4.3 : พูดกนัให �ดี ๆ 

กจิกรรมที ่4.4 : ระวงัน้ําเสียงของคณุ
กจิกรรมที ่4.5 : พิสูจน �ด �วยการกระทํา
กจิกรรมที ่4.6 : ถ้อยคําเปล่ียนความหมายของภาพได้อยา่งไร
กจิกรรมที ่4.7 : Interland : อาณาจกัรแห่งความเมตตา

✓ นิยามความหมายและลกัษณะของการมีพฤตกิรรมเชงิบวกทัง้ทางออนไลน �และออฟไลน � 
✓ เริม่ต �นการแสดงพฤตกิรรมเชงิบวกในการสือ่สารทางออนไลน �
✓ ระบุสถานการณ �ทีค่วรปรกึษาผู �ใหญ�ทีไ่ว �ใจ

ประเด็นหลัก 

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

มาตรฐานท่ีระบุถึง 
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คําศัพท์ 

การกลัน่แกล �ง (Bullying) : พฤตกิรรมแย�ๆ  อย�างมีเป�าหมายทีม่กัเกดิขึน้ซํา้ๆ คนทีต่กเป็นเป�ามกัมีปัญหา
ในการป�องกนัตวัเอง

การกลัน่แกล �งในโลกออนไลน � (Cyberbullying) : การกลัน่แกล �งทีเ่กดิขึน้ในโลกออนไลน �หรอืผ�านการ
ใช �อปุกรณ �ดจิทิลั

การล�วงละเมิด (Harassment) : คาํทีก่ว �างขึน้กว�าการกลัน่แกล �งทีม่ีได �หลากหลายรปูแบบ ตัง้แต�การ
ก�อกวน การสร �างความรําคาญ การข�มขู� การทาํให�อบัอาย ฯลฯ และอาจเกดิขึน้ในโลกออนไลน �ได �เช�นกนั

ความขดัแย �ง (Conflict) : การโต �เถยีงหรอืความเห็นไม�ตรงกนัทีไ่ม�จาํเป็นต �องเกดิซํา้

ผู �ก �าวร �าว (Aggressor) :  คนที่ทําการล�วงละเมิดหรือกลั่นแกล�ง บางครัง้ก็เรียกว�า “อันธพาล” ผู �
เชี่ยวชาญด�านการ ป�องกนัการกลัน่แกล �งแนะนําว�าอย�าไปตตีราคนอืน่แบบนัน้

เป�าหมาย (Target) : คนทีถ่กูกลัน่แกล �งหรอืตกเป็นเหยือ่

คนท่ีเพิกเฉย (Bystander) :  พยานทีพ่บเห็นการล�วงละเมดิหรอืการกลัน่แกล�งทีร่บัรู �สถานการณ �แต�เลอืก
ทีจ่ะไม�เข �าไปแทรกแซง

คนท่ีลุกขึน้ช�วย (Upstander) :  พยานทีพ่บเห็นการล�วงละเมิดหรอืการกลัน่แกล �งทีใ่ห �การ
ช�วยเหลอืเป�าหมายทัง้ในทางลบัหรอืเปิดเผย บางครัง้ก็รวมถงึการพยายามห�ามปรามและ
/หรอืรายงานเหตกุารณ �ทีพ่บเห็นด �วย

ขยาย (Amplify) : การเพิ่มหรอืขยายการมีส�วนร�วมหรอืผลกระทบ

การกีดกนั (Exclusion) :  การล�วงละเมิดหรอืการกลัน่แกล �งรปูแบบหน่ึงทีใ่ช �ทัง้ทางออนไลน �และ
ออฟไลน � มกัเรยีกว�า “การกดีกนัทางสงัคม”

บล็อก (Block) : วธิยีตุปิฏสิมัพนัธ �ทัง้หมดกบับคุคลหน่ึงทางออนไลน �ป�องกนัไม�ให �เขาเข �าถงึ
โปรไฟล �ส�งข �อความมาหา ดโูพสต �ของคณุ ฯลฯ โดยไม�แจ �งให �เขาทราบ  (ไม�ใช�วธิทีีด่เีสมอไปในสถาน- 
การณ �การกลัน่แกล �ง ทีเ่ป�าหมายต�องการรู �ว�าผู �ก �าวร �าวพดูอะไรหรอืการกลัน่แกล �งหยดุลงตอนไหน)

ซ�อน (Mute) : การซ�อนเด็ดขาดน�อยกว�าการบล็อก โดยจะเป็นวธิหียดุไม�ให �เห็นโพสต � ความคดิเห็น ฯลฯ 
ของอกีฝ� ายในฟีดโซเชยีลมเีดยีของคณุเมือ่การสือ่สารนัน้เริม่น�ารําคาญ โดยจะไม�แจ �งให �อกีฝ� ายทราบหรอื
ซ�อนจากฟีดของเขา (ไม�มีประโยชน �ในการกลัน่แกล �ง)

นิรนาม (Anonymous) : บคุคลทีไ่ม�มชีือ่หรอืไม�ทราบว�าเป็นใคร เป็นคนในโลกออนไลน �ทีค่ณุไม�รู �จกัชือ่
หรอืตวัตนของเขา

การเกรยีน (Trolling)  : การโพสต �หรอืแสดงความคดิเห็นทางออนไลน �ในแบบทีจ่งใจร �ายกาจ ก�าวร �าว 
หรอืยัว่ยุ

รายงานการละเมิด (Report abuse) : การใช �เครือ่งมือหรอืระบบออนไลน �ของบรกิารโซเชยีลมีเดยีเพื่อ
รายงานการล�วงละเมดิ การกลัน่แกล�ง การข�มขู� และเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตรายอืน่ๆ ทีม่กัฝ� าฝืนข �อกาํหนดในการ
ให�บรกิารหรอืมาตรฐานชมุชนของบรกิารดงักล�าว

คาํบรรยายภาพ (Caption) : ข �อความทีม่าพร �อมกบัรปูภาพเพื่อให �ข �อมลูเกีย่วกบัสิง่ทีอ่ยู�ในภาพ

บรบิท (Context) : ข �อมลูเพิ่มเตมิโดยรอบของภาพถ�ายหรอืข �อมลูอืน่ๆ ทีช่�วยให�เราเข �าใจสิง่ทีเ่ห็นได �ดี
ขึน้ บรบิทอาจรวมถงึข �อมลู เช�น สถานทีท่ีภ่าพนัน้ถกูถ�าย เวลาทีข่ �อความถกูส�ง สถานการณ �ทีผู่ �ส�งกาํลงั
ประสบ ฯลฯ
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 เปน็คนดีเท่จะตาย : กิจกรรมท่ี 4.1 

  จากผู้ดดูายกลายเปน็ผูก้ล้า 
นักเรยีนฝึกฝนการระบบุทบาททัง้ 4 ของการเผชญิกบัการกลัน่แกล �ง (คนแกล�ง เป�าหมายของการกลัน่แกล �ง คนทีเ่พิกเฉย และคนทีล่กุขึน้
ช�วย) และสิง่ทีต่ �องทาํถ �าพวกเขาเป็นคนทีเ่พิกเฉยหรอืเป�าหมายของการกลัน่แกล �ง

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ ระบุสถานการณ �การล�วงละเมิดหรอืการกลัน่แกล �งออนไลน �
✓ ประเมินว�าอะไรคอืความหมายของการเป็นคนทีเ่พิกเฉยหรอืคนทีล่กุขึน้ช�วยในโลกออนไลน �
✓ เรยีนรู �วธิบีางอย�างในการตอบโต �กบัการกลัน่แกล �งเมื่อพบเห็นเข �า
✓ รู �วิธปีระพฤติตวัถ �าต �องเจอกบัการล�วงละเมิด

ทําไมความอ�อนโยนถึงสําคญั
สิง่สาํคญัคอืการเตอืนตวัเองว�าเบือ้งหลงัชือ่ผู �ใช �และรปูโปร �ไฟล �ทกุอนันัน้มีคนจรงิๆ ทีม่ีความรู �สกึนึกคดิ 

และเราควรปฏบิตัติ�อเขาเช�นเดยีวกบัทีต่ �องการได �รบัการปฏบิตัดิ �วย เมื่อการกลัน่แกล �งหรอืพฤตกิรรมที่
เลวร �ายอืน่ๆ เกดิขึน้ ส�วนใหญ�แล �วจะมีคนทีเ่กีย่วข �องอยู�ด �วยกนั 4 ประเภท
• จะมีผู �ก �าวร �าว หรอืคน (หรอืหลายคน) ทีค่อยกลัน่แกล �ง
• และยงัมีคนทีถ่กูกลัน่แกล �ง ซึง่ก็คอืเป�าหมาย
• มีพยานรบัรู �ว�าเกดิอะไรขึน้ ปกตจิะเรยีกว�าคนทีเ่พิกเฉย
• มีพยานทีร่บัรู �ว�าเกดิอะไรขึน้และพยายามเข �าแทรกแซงด�วยวธิใีนเชงิบวก มกัเรยีกว�าคนทีล่กุขึน้ช�วย

ถ �าคณุตกเป็นเป�าของการกลัน่แกล �ง หรอืพฤตกิรรมแย�ๆ  แบบอืน่ในโลกออนไลน � น่ีคณุสิง่ทีค่ณุสามารถ
ทาํได �บางส�วน

ถ�าตกเป็นเป�าหมาย ฉันสามารถ...

• ไม�ตอบสนอง
• บล็อกคนๆ นัน้
• รายงานคนพวกนัน้ โดยบอกพ�อแม� คร ูพี่น�อง หรอืคนอืน่ทีฉั่นเชือ่ใจ แล�วใช �เครือ่งมือรายงานในแอป 
  หรอืบรกิารเพื่อรายงานโพสต � ความเห็น หรอืรปูภาพทีล่�วงละเมิด

ถ �าพบเห็นการล�วงละเมิดหรอืการกลัน่แกล �งเกดิขึน้ คณุก็มีอาํนาจในการเข �าไปแทรกแซงและรายงาน
พฤตกิรรมทีเ่ลวร �ายนัน้ บางครัง้คนทีเ่พิกเฉยไม�ได �พยายามจะหยดุการกลัน่แกล �งหรอืช�วยเหลอืเป�า
หมาย แต�เมื่อเริม่พยายาม ก็จะกลายเป็นคนทีล่กุขึน้ช�วย คณุเลอืกเป็นคนทีล่กุขึน้ช�วยได �ด �วยการไม�
สนับสนุนพฤตกิรรมทีร่ �ายกาจและยนืหยดัเพื่อความอ�อนโยนและพฤตกิรรมในทางบวก พลงับวกเพียง
เล็กน�อยสามารถเดนิทางไปได�ไกลในโลกออนไลน � และหยดุยัง้เรือ่งในทางลบไม�ให �การแพร�กระจายและ
เปลีย่นไปเป็นความโหดร�ายและอนัตรายได� 

ถ�าฉันเป็นคนท่ีเพิกเฉย ก็เปล่ียนเป็นคนท่ีลุกขึน้ช�วยได �โดย...

• การหาทางแสดงความอ�อนโยนหรอืการสนับสนุนคนทีต่กเป็นเป�า
• การชีใ้ห �เห็นถงึพฤตกิรรมทีร่ �ายกาจในความเห็นหรอืการตอบกลบั (จาํไว �ว�าให �ระบแุค�พฤตกิรรมนัน้	

			   ไม�ใช�ตวับคุคล) ถ�าคณุสบายใจและคดิว�าปลอดภยัทีจ่ะทาํแบบนัน้
• การไม�ช�วยผู �ก �าวร �าวด �วยการเผยแพร�การกลัน่แกล �งหรอืทาํให �เรือ่งแย�ลงด �วยการแชร �โพสต �หรอืความ 
   คดิเห็นทีร่ �ายกาจทางออนไลน �

มาคยุกัน 

มีต�อทีห่น�าถดัไป →
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• การรวบรวมเพื่อนมาเยอะๆ แล�วสร �าง “ภเูขาแห�งความอ�อนโยน” โดยโพสต �ความเห็นดีๆ  จาํนวนมากเกีย่ว
กบับคุคลทีต่กเป็นเป�า (แต�ไม�ต �องไปว�าร �ายคนทีก่ �าวร �าว เพราะคณุกาํลงัทาํให �เห็นเป็นตวัอย�าง ไม�ใช�ไป
ตอบโต�) 
• การรายงานการล�วงละเมิด บอกคนทีส่ามารถให�การช�วยเหลอืได � เช�น ผู �ปกครอง คร ูหรอืทีป่รกึษาใน
โรงเรยีน

1. อ�านสถานการณ�จาํลองแล �วจดัหมวดหมู�การตอบสนอง
หลงัอภปิรายเรือ่งบทบาทต�างๆ แล�ว ให�แจกใบงานแล�วให �นักเรยีนอ�านสถานการณ �ทัง้ 3 สถานการณ � 
และจดัหมวดหมู�ให �แต�ละการตอบสนองเป็นเวลา 15 นาท ีถ�ามีเวลา ให�ทัง้ชัน้เรยีนช�วยกนัสร �าง
สถานการณ �ที ่4
 

2. อภิปรายคาํตอบ
ก�อนจบการอภปิราย ให�ถามว�าพวกเขาบอกได�หรอืไม�ว�าทาํไมการมีคนทีล่กุขึน้ช�วยอยู�ในโรงเรยีนและ
โลกออนไลน �ถงึเป็นสิง่ทีด่ี

3. อภิปรายข�อท่ีจดัหมวดหมู�ยาก
ถ�ามเีวลา ให�ถามนักเรยีนว�าการตอบสนองไหนทีจ่ดัหมวดหมู�ยากหรอืไม� และเพราะอะไร ให�มกีารอภปิราย
ถงึเรือ่งนัน้ 

ไม�ว�าจะยนืหยดัเพื่อผู �อืน่ รายงานเรือ่งทีส่ร �างความเจ็บปวด หรอืไม�ให �ความสนใจเรือ่งบางเรือ่งเพ่ือ
ป�องกนัไม�ให �มนัขยายวงออกไป คณุมวีธิกีารมากมายให�เลอืกโดยจะขึน้อยู�กบัสถานการณ � ด �วยความอ�อน
โยนเพียงเล็กน�อย ใครๆ ก็สร �างความแตกต�างทีย่ิง่ใหญ�ในการคลีค่ลายสถานการณ �แย�ๆ  ได �

กิจกรรม 

ขอ้คิด 

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:

• เอกสารแจก: ใบงาน“จากผู �ดดูายกลาย 
เป็นผู �กล �า”

เฉลยใบงาน 
“จากผู �ดูดายกลายเป็นผู �กล �า”:

สถานการณ�ท่ี 1 : พ ล พ  
            (เพราะไม�ช�วยอะไร 
            ในสถานการณ �นี)้ ล ล
สถานการณ�ท่ี 2 : ล พ ล ล
สถานการณ�ท่ี 3 : ล ล พ พ ล
สถานการณ�ท่ี 4 : เฉลยเองเลย!
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 ใบงาน : กิจกรรมท่ี 4.1 

  จากผู้ดดูายกลายเปน็ผูก้ล้า 
ตอนนีค้ณุรู �แล �วว�าคนทีเ่พิกเฉยสามารถใช�พลงัของตวัเองเพื่อทาํสิง่ดีๆ  และเปลีย่นเป็นคนทีล่กุขึน้ช�วยใครสกัคนทีถ่กูกลัน่แกล �งได �       ด�าน
ล�างนีค้อืสถานการณ �จาํลองที ่3 สถานการณ �ทีเ่ป็นตวัอย�างของการกลัน่แกล �งหรอืล�วงละเมิดในโลกออนไลน � ถ�าต �องการ คณุสามารถสร �าง
สถานการณ �ที ่4 ทีเ่กดิขึน้กบัคนรู �จกั และคดิการตอบสนองทีร่วมทัง้การลกุขึน้ช�วยและการเพิกเฉยโดยทัว่ๆ ไปได� แต�ละสถานการณ �ที่
สร �างไว �แล �วมีรายการการตอบสนองให� อ�านการตอบสนองแต�ละอนัแล �วตดัสนิใจว�าน่ันเป็นสิง่ทีค่นทีเ่พิกเฉยหรอืคนทีล่กุขึน้ช�วยจะทาํ จาก
นัน้ให �ใส� “พ” แทน “เพิกเฉย” หรอื “ล” แทน “ลกุขึน้ช�วย” ในช�องว�างข �างๆ ถ�ามีเวลา ให�ทัง้ชัน้อภปิรายถงึข �อทีด่ตูดัสนิยากกว�าพร �อมให�
เหตผุล

เพื่อนคนหน่ึงของคณุทาํโทรศพัท �ตกตอนก�มดืม่น้ําใกล �ๆ  กบัสนามฟตุบอลโรงเรยีน มีคนมาเจอเข �าแล �ว
เอาไปใช�ส�งข �อความทีร่ �ายกาจมากๆ เกีย่วกบันักเรยีนอกีคนให�หลายๆ คนในทมีฟตุบอล จากนัน้ก็เอา
โทรศพัท �มาวางคนืไว �ทีตู่ �น้ําดืม่ นักเรยีนคนทีต่กเป็นเป�าต�อว�าเพื่อนของคณุว�านิสยัแย�มากทีส่�งข �อความ
แบบนัน้ออกไป ถงึแม�เขาจะไม�ใช�คนส�งก็ตาม ไม�มีใครรู �เลยว�าใครเป็นคนส�งข �อความแย�ๆ  ดงักล�าว คณุ...

□ สงสารเพื่อนแต�ก็ไม�ได �ทาํอะไรเพราะจบัมือใครดมไม�ได �ว�าใครเป็นตวัการ

□ ไปหาคนทีต่กเป็นเป�าแล �วถามว�าเขารู �สกึอย�างไรและมีอะไรให�ช�วยหรอืไม�

□ ตไีข�ขยายดราม�าด �วยการแชร �ข �อความทีร่ �ายกาจนัน้กบัเพื่อนคนอืน่ๆ 

□ นักเรยีนและเพื่อนให�ทกุคนในทมีฟตุบอลมาโพสต �ชืน่ชมคนทีต่กเป็นเป�า

□ นักเรยีนและเพื่อนรายงานเหตกุารณ �ถงึผู �อาํนวยการแบบไม�เปิดเผยตวัตน โดยแจ �งให �พวกเขาทราบ   
    ว�าทกุคนต�องพดูกนัเรือ่งการรกัษาความปลอดภยัทีด่ขีองโทรศพัท �และการล็อกโทรศพัท �ของตวัเอง

สถานการณท่ี์ 1 

คณุครขูองคณุสร �างบล็อกของชัน้เรยีนสาํหรบัวชิาศลิป�ภาษาให�ทัง้ชัน้สามารถเขยีน แก�ไข และโพสต �
ความคดิเห็นได � วนัต�อมาคณุครลูาป� วยและครทูีม่าสอนแทนไม�สงัเกตเห็นว�าในบล็อกของชัน้เรยีนนัน้ป่ัน
ป� วนขนาดไหน มีใครบางคนโพสต �ความเห็นทีเ่ลวร �ายมากๆ เกีย่วกบันักเรยีนคนหน่ึงในชัน้ คณุ...

□ แสดงความเห็นในความคดิเห็นนัน้ว�า “น่ีไม�เข �าท�าเลยนะ” และ “ฉันเป็นเพื่อนของ_________________ 	

     		บอกได�เลยว�าไม�จรงิสกันิด”

□ ไม�ต �องสนใจจนกว�าคณุครจูะกลบัมา

□ ให�นักเรยีนคนอืน่ๆ โพสต �ความเห็นดีๆ  และเพื่อนของนักเรยีนก็ให �ทกุคนในทมีฟตุบอลมาโพสต �ชืน่ชม 
     คนทีต่กเป็นเป�า
□ บอกครทูีม่าสอนแทนว�ามีการแสดงพฤตกิรรมทีร่ �ายกาจในบล็อกของชัน้เรยีน และเขาอาจไปแจ �ง    
    ให �คณุครทูราบ

สถานการณท่ี์ 2 

มีต�อทีห่น�าถดัไป →
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มีเกมออนไลน �เกมหน่ึงทีเ่พื่อนๆ หลายคนของคณุชอบเล�นกนัมาก ปกตแิล �วการแชทในเกมก็เกีย่วกบัสิง่
ทีเ่กดิขึน้จรงิๆ ในเกมเป็นส�วนใหญ� ถงึบางทอีาจจะเลยเถดิไปบ�าง แต�ก็มกัเป็นการข�มกนัประสาเพื่อนฝงู
มากกว�าจะเป็นอะไรทีเ่ลวร �ายจรงิจงั แต�ครัง้นี ้มีผู �เล�นคนหน่ึงเริม่พดูจาหยาบคายมากๆ ถงึเพื่อนคนหน่ึง
ของคณุทีเ่ล�นเกมนีอ้ยู� และไม�มีทที�าว�าจะหยดุง�ายๆ จนวนัต�อมาก็ยงัไม�เลกิพดู คณุ...

□ คณุโทรหาเพื่อนแล �วบอกเขาว�า คณุเองก็ไม�ชอบเรือ่งนี ้และถามว�าเราควรทาํอย�างไร

□ โทรหาเพื่อนทกุ ๆ คนทีเ่ล�นเกมส �นีด้ �วยกนั เพื่อทาํให �เพื่อน ๆ สนับสนุน เพื่อหยดุความหยาบคายนี ้
     เสยีที

□ ตดัสนิใจรอดวู�าเด็กคนนีจ้ะหยดุหรอืไม� แล�วอาจค�อยทาํอะไรสกัอย�าง

□ ออกจากเกมไปสกัพกั

□  ดกูฎของชมุชนในเกมและถ�าไม�มีการอนุญาตให�กลัน่แกล �งกนัได � ให�รายงานพฤตกิรรมทีเ่ลวร �ายนี ้
     ด �วยระบบรายงานของเกม

สถานการณ์ท่ี 3 

สร�างสถานการณ �จาํลองจากชวีติจรงิร�วมกนัทัง้ชัน้ โดยอาศยัสถานการณ �ทีพ่วกคณุคนใดคนหน่ึงเคย
ได�ยนิมา แล �วคดิการตอบสนองของทัง้คนทีเ่พิกเฉยและลกุขึน้ช�วยไว � เพื่อแสดงให�เห็นว�าคณุรู �จรงิๆ ว�า
เรากาํลงัพดูถงึเรือ่งอะไรกนัอยู�

สถานการณ์ท่ี 4 
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 เปน็คนดีเท่จะตาย : กิจกรรมท่ี 4.2 

  ทางเลือกของคนท่ีลกุขึน้ชว่ย 
มีบ�อยครัง้ทีนั่กเรยีนต �องการช�วยเหลอืคนทีเ่ป็นเป�าหมายของการกลัน่แกล �งแต�ไม�รู �ว�าต �องทาํอย�างไร กจิกรรมนีแ้สดงให�เห็นว�า
พวกเขามีตวัเลอืก นําเสนอตวัอย�าง และให�โอกาสในการสร �างการตอบสนองในเชงิบวกของตวัเอง

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ มองเห็นว�าการเป็นคนทีล่กุขึน้ช�วยนัน้เป็นตวัเลอืกหน่ึง
✓ เรยีนรู �ว�ามีหลากหลายวธิทีีจ่ะเข �าแทรกแซงและเป็นคนทีล่กุขึน้ช�วยในสถานการณ �ทีจ่าํเพาะ
✓ เลือกวธิตีอบสนองจากตวัเลอืกมากมายทีใ่ห �ความรู �สกึปลอดภยัและเหมาะสมกบัคณุ
✓ สร �างการตอบสนองต�อสถานการณ �ของตวัเอง

เมื่อพบเห็นคนทีท่าํตวัไม�ดกีบัคนอืน่ทางออนไลน � ไม�ว�าจะทาํให �อกีฝ� ายอบัอายหรอืถกูกดีกนั ถกูล �อ
เลยีน ไม�ให �เกยีรต ิถกูทาํร �ายความรู �สกึ ฯลฯ คณุมีทางเลอืกเสมอ อย�างแรก เลอืกได �ว�าจะเป็นคนทีล่กุขึน้
ช�วยแทนทีจ่ะเพิกเฉยด�วยการให�ความช�วยเหลอืคนทีต่กเป็นเป�า อย�างที ่2 ถ �าเลอืกจะลกุขึน้ช�วย ก็มีตวั
เลอืกว�าจะใช �การกระทาํแบบไหน

สิง่สาํคญัทีส่ดุทีค่วรรู �ก็คอื การแค�รบัฟังถ �าเขารู �สกึเสยีใจ และการได �รู �ว�ามใีครสกัคนใส�ใจนัน้ช�วยคนทีต่ก
เป็นเป�าได �จรงิๆ 

ตอนนี ้ไม�ใช�ทกุคนทีรู่ �สกึไม�ตะขดิตะขวงใจในการยนืหยดัเพ่ือผู �อืน่แบบเปิดเผย ไม�ว�าจะในโลก
ออนไลน �หรอืในโรงอาหารโรงเรยีน ถ �าคณุทาํได � ก็จงอย�ารรีอ! คณุสามารถ...

• ชีใ้ห �เห็นถงึพฤตกิรรมทีร่ �ายกาจ (ไม�ใช�ตวับคุคล) โดยไม�เหมาะสมเลย
• พดูถงึเรือ่งดีๆ  ของคนทีต่กเป็นเป�าในโพสต �หรอืคอมเมนต �
• เรยีกเพื่อนมาชืน่ชมคนทีต่กเป็นเป�าทางออนไลน �ด �วย
• ในโลกออฟไลน � คณุชวนให�คนๆ นัน้มาเล�นด �วยกนัทีส่วนสนุกหรอืน่ังกนิข �าวกลางวนัด �วยกนัได �

แต�ถ �าไม�สะดวกใจทีจ่ะให �ความช�วยเหลอืแบบเปิดเผยก็ไม�เป็นไร เพราะยงัสนับสนุนคนทีต่กเป็นเป�าแบบ
เป็นส�วนตวัก็ได �เช�นกนั คณุสามารถ...

• ส�งข �อความไปถามว�าเป็นอย�างไรบ �าง
• พดูอะไรบางอย�างทีอ่�อนโยนหรอืชืน่ชมในโพสต � ความเห็น หรอืข �อความส�วนตวั (ถ�าคณุใช �สือ่ทีป่กปิด  
  ตวัตนได�)
• บอกไปว�าคณุพร�อมเสมอถ�าเขาอยากคยุด �วยหลงัเลกิเรยีน
• ให�บอกเขาว�าคณุคดิว�าพฤตกิรรมร �ายกาจนัน้ไม�ถกูต �อง และถามว�าอยากพดูอะไรถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ไหม    
  ในการสนทนาเงยีบๆ ต�อหน�าหรอืทางโทรศพัท �

ไม�ว�าจะเลอืกเป็นคนทีล่กุขึน้ช�วยอย�างไร คณุก็มทีางเลอืกในการรายงานทัง้แบบสาธารณะและแบบส�วน
ตวั ซึง่อาจหมายถงึการรายงานพฤตกิรรมการกลัน่แกล �งผ�านเว็บไซต �หรอืหน�าจอผู �ใช �แอปพลเิคชัน่ หรอื
การรายงานสิง่ทีเ่กดิขึน้ให �ผู �ใหญ�ทีค่ณุไว �ใจทราบ

มาคยุกัน 

มีต�อทีห่น�าถดัไป →
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ในกจิกรรมนี ้เราจะลองกนัว�าการเป็นคนทีล่กุขึน้ช�วยเป็นอย�างไร ดงันัน้มาสมมตกินัว�าทัง้ห �องของเรา
เลอืกแล�วว�าจะช�วยคนทีต่กเป็นเป�า

1. แบ�งเป็นกลุ�มๆ ละ 5 คน
แต�ละกลุ�มควรกาํหนดคนอ�านและคนเขยีนขึน้

2. ให �ทุกกลุ�มอ�านและอภิปรายสถานการณ�ท่ีน�าเจ็บปวดน้ีด �วยกนั
สถานการณ �ทัง้ 3 อยู�ในใบงานหน�าถดัไป
ในขณะทีท่กุกลุ�มอภปิรายกนัอยู� ให�ครขูดีเส �นแบ�งกระดานไวท �บอร �ดเป็น 2 ส�วน โดยเขยีนหวัข �อว�า 

“สนับสนุนแบบเปิดเผย” และ “สนับสนุนแบบเป็นส�วนตวั”

3. ทุกกลุ�มเลือกหรอืสร �างการตอบสนองของตวัเองขึน้มา 2 แบบสําหรบัแต�ละหวัข �อ
นักเรยีนจะใช �การตอบสนองจากไอเดยีทีอ่ภปิรายกนั หรอื คดิไอเดยีการตอบสนองใหม�จากเพื่อนใน
กลุ�ม

4. นักเรยีนโพสต �ตวัเลือกของตวัเองบนกระดานแล �วอ�านดงัๆ ให �ทัง้ชัน้ฟัง
แล�วครจูะช�วยกระตุ �นการอภปิรายในชัน้เรยีนโดยอาศยัตวัเลอืกต�างๆ ทีนั่กเรยีนสร �างขึน้

กิจกรรม 

หลายต�อหลายครัง้ทีค่ณุเห็นใครบางคนถกูทาํร �ายหรอืล�วงละเมิด คณุอยากช�วยแต�ก็ไม�รู �ว�าต �องทาํ
อย�างไรเสมอไป ตอนนีค้ณุรู �แล �วว�ามีหลายวธิทีีจ่ะช�วยคนทีต่กเป็นเป�า และรู �ว�าคณุมีทางเลอืกในการ
สนับสนุนพวกเขาในแบบทีต่วัเองก็สบายใจ คณุมีพลงัทีจ่ะช�วยเหลอืผู �คนด �วยวธิทีีไ่ด �ผลสาํหรบัตวัเอง

ขอ้คิด 

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:

• ไวท �บอร �ดหรอืขาตัง้กระดานทีม่กีระดาษ
ขาวแผ�นใหญ�ๆ  ให�นักเรยีนแปะโพสอทิ

• เอกสารแจก: ใบงาน“ตัวเลือกของ  

การเป็นคนทีล่กุขึน้ช�วย”

• โพสอทิสาํหรบันักเรยีนแต�ละกลุ�ม
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 ใบงาน : กิจกรรมท่ี 4.2 

  ทางเลือกของคนท่ีลกุขึน้ชว่ย 
ตอนนีเ้มื่อคณุอยู�ในกลุ�มของตวัเองแล �ว ให�แต�ละกลุ�มตดัสนิใจว�าอยากเป็นคนทีล่กุขึน้ช�วยแบบไหน ขออาสาสมคัร 1 คนในกลุ�มเป็นคน
เขยีน (ลงในโพสอทิ) แล�วอกีคนเป็นคนอ�าน คนอ�านอ�านสถานการณ �แรกออกมาดงัๆ แล�วให �เวลาทกุกลุ�มสถานการณ �ละ 5 นาทเีพื่ออภปิราย
และตดัสนิใจว�าจะสนับสนุนคนทีต่กเป็นเป�าแบบเปิดเผยหรอืแบบเป็นส�วนตวั คนเขยีนเขยีนการตดัสนิใจของพวกคณุลงบนโน�ตตดิหนึบ
แล�วเอาแผ�นหน่ึงไปแปะไว �ในช�อง “เปิดเผย” และอกีแผ�นทีช่�อง “เป็นส�วนตวั” บนไวท �บอร �ด ในการตดัสนิใจ ให�ใช �แนวคดิทีท่ัง้ชัน้เพิ่ง
อภปิรายร�วมกนัไป หรอืหาวธิชี�วยเหลอืคนทีต่กเป็นเป�าในแบบของตวัเอง ทาํกระบวนการนีซ้ํา้สาํหรบัสถานการณ �ที ่2 และ 3

หมายเหต:ุ วธิทีีเ่หมาะสมในการสนับสนุนคนทีต่กเป็นเป�าไม�ได �มีวธิเีดยีว เพราะแต�ละคน (ทัง้คนทีต่กเป็นเป�าและคนทีเ่พิกเฉย) นัน้แตกต�าง
กนั และแต�ละสถานการณ �ก็ไม�เหมือนกนั เราแค�ต �องการลองตวัเลอืกต�างๆ ของการเป็นคนทีล่กุขึน้ช�วย

นักเรยีนคนหน่ึงโพสต �วดิโีอตวัเองกาํลงัร �องคฟัเวอร �เพลงของศลิปินป�อปชือ่ดงั นักเรยีนคนอืน่ๆ เริม่
โพสต �ความเห็นแรงๆ ใต �วดิโีอดงักล�าว คณุจะทาํอะไรเพื่อสนับสนุนนักเรยีนคนทีโ่พสต �วดิโีอ ใช �ไอเดยีที่
อภปิรายกนัไปก�อนหน�านีห้รอืตกลงกนัในกลุ�มถงึการตอบสนองของตวัเอง

สถานการณท่ี์ 1 

นักเรยีนคนหน่ึงส�งภาพถ�ายหน�าจอความเห็นทีเ่พื่อนของคณุโพสต �ไว �ให �นักเรยีนอกีคนและนํามาล �อกนั
สนุกปาก ภาพหน�าจอนัน้ถกูโพสต �ซํา้และแพร�หลายอย�างรวดเร็วทัว่โรงเรยีน คณุจะทาํอะไรเพ่ือสนับสนุน
นักเรยีนเจ �าของความเห็นทีถ่กูถ�ายภาพหน�าจอแล�วนําไปแชร �ต�อ เลอืก 1 ในไอเดยีทีเ่ราเพิ่งอภปิรายกนัไป
ในห�อง หรอืตดัสนิใจกบัการตอบสนองของตวัเอง

สถานการณท่ี์ 2 

คณุพบว�ามีนักเรยีนคนหน่ึงทีโ่รงเรยีนสร �างบญัชโีซเชยีลมีเดยีปลอมโดยใช�ชือ่ของนักเรยีนอกีคน แล �ว
โพสต �รปูและมีมทีพ่ดูถงึนักเรยีนคนอืน่ คร ูและโรงเรยีนในทางเสยีหาย คณุตดัสนิใจจะทาํอะไรเพ่ือ
สนับสนุนนักเรยีนคนทีถ่กูแอบอ �างในทางทีไ่ม�ดนีี ้พิจารณาไอเดยีบางส�วนทีอ่ภปิรายกนัไปก�อนหน�าหรอื
คดิการตอบสนองของตวัเองขึน้มา

สถานการณ์ท่ี 3 
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 เปน็คนดีเท่จะตาย : กิจกรรมท่ี 4.3 

  แต่พูดไปให้ดีๆ... 
ในกจิกรรมนี ้นักเรยีนจะร�วมกนัวางกรอบความคดิเห็นในทางลบเสยีใหม�เพ่ือเรยีนรู �วธิเีปลีย่นปฏสิมัพนัธ �ทีไ่ม�ดใีห �เป็นปฏสิมัพนัธ �ทีด่ี

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ แสดงความรู �สกึและความคดิเห็นในทางทีเ่ป็นบวกและมีประสทิธภิาพ
✓ ตอบสนองต�อเรือ่งในด �านลบด�วยวธิทีีส่ร �างสรรค �และมีอารยธรรม

การเปล่ียนเรือ่งลบให �กลายเป็นเรือ่งบวก
เด็กๆ อายเุท�าคณุต �องเผชญิกบัเนือ้หาออนไลน �ทกุรปูแบบ บ�างก็มีข �อความในทางลบทีส่�งเสรมิพฤตกิรรม
ทีไ่ม�ดี
• คณุ (หรอืคนทีค่ณุรู �จกั) เคยเห็นใครทีแ่สดงพฤตกิรรมในแง�ลบบนอนิเทอร �เน็ตบ �างไหม คณุรู �สกึ  
  อย�างไร 

• คณุ (หรอืคนทีค่ณุรู �จกั) เคยสมัผสักบัการแสดงน้ําใจแบบไม�ได �เจาะจงบนอนิเทอร �เน็ตบ �างไหม          	

				  คณุรู �สกึอย�างไร
• การกระทาํง�ายๆ อะไรบ �างทีเ่ราทาํได �เพื่อเปลีย่นปฏสิมัพนัธ �เชงิลบให�กลายเป็นบวก

เราสามารถตอบสนองต�ออารมณ �ในด�านลบด�วยวธิทีีส่ร �างสรรค �ด �วยการเรยีบเรยีงหรอืวางกรอบความคดิ
เห็นทีไ่ม�เป็นมิตรเสยีใหม� และระมดัระวงัการใช �น้ําเสยีงในการสือ่สารออนไลน �ของเรา

มาคยุกัน 

1. อ�านความคิดเห็นต�างๆ
เรากาํลงัดทูีค่วามคดิเห็นในเชงิลบ

2. แก �ไขปรบัปรงุใหม�
ทนีีม้าแบ�งทมี ทมีละ 3 คนกนั แล�วช�วยกนัจดัการการตอบสนองทัง้ 2 แบบต�อความคดิเห็นเหล�านี้
• คณุจะพดูถงึประเด็นเดยีวกนัหรอืคล �ายคลงึกนันีใ้นทางบวกและสร �างสรรค �มากขึน้ได �อย�างไร
• ถ�าเพื่อนร�วมชัน้คนหน่ึงของคณุแสดงความเห็นแบบนี ้คณุจะตอบสนองในแบบทีจ่ะทาํให �การสนทนา
เป็นบวกมากขึน้ได �อย�างไร

หมายเหตุสําหรบันักการศึกษา
นักเรยีนทีอ่ายนุ�อยกว�าอาจต�องการตวัอย�างวธิแีก �ไขความคดิเห็นบ �าง การให�ทัง้ชัน้ช�วยกนัแก �ไขตวัอย�าง
จนเสร็จ 1 ข�อก็เป็นวธิทีีด่เีพื่อให �มัน่ใจได �ว�านักเรยีนจะทาํสาํเร็จเมื่อต �องคดิเองตามลาํพงั

3. นําเสนอการตอบสนอง
ทนีีแ้ต�ละทมีจะแสดงการตอบสนองของตวัเองสาํหรบัสถานการณ �ทัง้ 2 แบบ

กิจกรรม 

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:

• ไวท �บอร �ดหรอืจอโปรเจ็กเตอร �

• เอกสารแจก: เวิร �กชีต 	 	

   “แต�พูดไปให�ดีๆ”

• โน�ตตดิหนึบหรอือปุกรณ �สาํหรบั		

   นักเรยีน

การโต �ตอบกบัอะไรบางอย�างในด�านลบด�วยสิง่ทีเ่ป็นบวกสามารถนําไปสู�บทสนทนาทีส่นุกและน�าสนใจ
ขึน้ได � ซึง่เป็นเรือ่งทีด่กีว�าการเก็บกวาดเศษซากความเสยีหายจากความคดิเห็นทีโ่หดร �ายเยอะเลย

ขอ้คิด 
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 เปน็คนดีเท่จะตาย : กิจกรรมท่ี 4.3 

  แต่พูดไปให้ดีๆ... 
 อ�านความคดิเห็นด �านล�างนี ้หลงัจบแต�ละความเห็น ให�อธบิายดงัต�อไปนี้
1. คณุจะพูดถึงประเด็นเดียวกนัหรอืคล �ายคลึงกนัน้ีในทางบวกและสร �างสรรค �มากขึน้ได �อย�างไร
2. ถ �าเพ่ือนร�วมชัน้คนหน่ึงของคณุแสดงความเห็นแบบน้ี คณุจะตอบสนองในแบบท่ีจะทําให �การสนทนาเป็นบวกมากขึน้ได �อย�างไร

ใช �ทีว่�างด �านล�างแต�ละความคดิเห็นเพื่อจดไอเดยีทีค่ดิออก

555 อ �อดเป็นคนเดยีวในชัน้ทีไ่ม�ไปเข �าค�าย
สดุสปัดาห �นี้

ขอโทษทนีะ คดิว�าเธอคงมาร�วมงานปาร �ตีข้องฉัน
ไม�ได �หรอก มนัแพงมากเลย

ฟังแล �วปวดท�องชะมดั ใครบอกว�าเธอร �อง
เพลงเป็นเหรอ

น่ีฉันคดิไปคนเดยีวมัย้ว�านกดเูหมือน
แม�มดยกัษ �เลย

เธอจะเข �ากลุ�มเราได �ก็ต�อเมื่อเอาล็อกอนิ
เข �าบญัชขีองเธอมาให�ฉัน

ไม�ได �ว�านะ แต�ลายมือเธอน�าขายหน�าชะมดั ทางทีด่เีธอเปลีย่น
ไปอยู�กลุ�มอืน่สาํหรบัโปรเจ็กต �นีเ้ถอะ

ทกุคนจะใส�เสือ้ผ �าสมี�วงกนัพรุ�งนีแ้ต�อย�า
บอกฟ�านะ
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 เปน็คนดีเท่จะตาย : กิจกรรมท่ี 4.4 

  ระวงันํ้าเสยีงของคณุ 
นักเรยีนตคีวามอารมณ �ต�างๆ เบือ้งหลงัข �อความตวัหนังสอืเพื่อฝึกการคดิวเิคราะห �และหลกีเลีย่งการตคีวามผิดรวมถงึความขดัแย �งในการ
โต �เถยีงกนัทางออนไลน �

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ ตดัสินใจได �ดีเมื่อต �องเลอืกว�าจะสือ่สารอะไรและอย�างไร รวมถงึจะสือ่สารหรอืไม�ด �วย
✓ ระบุสถานการณ �ได �ว�าเมื่อใดทีค่วรรอทีจ่ะสือ่สารกนัต�อหน�ากบัเพื่อนมากกว�าจะส�งข �อความไป
        หาทนัที

การเข �าใจผิดนัน้ง�ายนิดเดียว
เด็กและวยัรุ�นใช �การสือ่สารประเภทต�างๆ สาํหรบัการโต �ตอบหลากหลายแบบ แต�ข �อความทีส่�งผ�านการ
แชทและตวัหนังสอือาจถกูตคีวามแตกต�างออกไปจากการคยุกนัต�อหน�าหรอืทางโทรศพัท �
 
เคยถกูเข �าใจผิดเพราะข�อความทีเ่ขยีนไหม ตวัอย�างเช�น คณุส�งข �อความเป็นมกุตลกไปให� แต�เพ่ือนกลบั
คดิว�าคณุจรงิจงั หรอืแม�กระทัง่มีเจตนาไม�ด ี

เคยเข �าใจคนอืน่ผิดในข�อความหรอืในแชทไหม คณุทาํอะไรไปบ�างเพื่อช�วยให�สือ่สารได �กระจ�างขึน้ แล �ว
อะไรทีจ่ะไม�ทาํซํา้อกี

มาคยุกัน 

1. ดูข �อความต�างๆ
เรามาดกูนัทีต่วัอย�างข �อความบนกระดานเหล�านี ้ชัน้เรยีนนีก็้อาจมีตวัอย�างดีๆ  เหมือนกนัก็ได � งัน้มาเขยีน
ขึน้กระดานให�เราอภปิรายกนัดกีว�า
• “เจ�งสดุๆ เลย”

• “ช�างเถอะ”

• “โคตรโมโหแกเลย”

• “โทรมาเดีย๋วนี!้”

• “เคๆ ไม�เป็นไร”

2. อ�านข �อความทัง้หมดออกมาดงัๆ
ทนีีเ้ราจะให� 1 คนอ�านแต�ละข �อความด�วยน้ําเสยีงทีเ่ฉพาะเจาะจง (เช�น                             ) 
สงัเกตเห็นอะไรไหม สิง่เหล�านีจ้ะข �ามไปถงึอกีคนหน่ึงได �อย�างไร “ผู �ส�งสาร” แต�ละคนจะสือ่สารสิง่ทีต่ัง้ใจ
ให�ดขีึน้ได �อย�างไร

กิจกรรม 

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:

• ข�อความตวัอย�างทีเ่ขยีนหรอืฉายขึน้   
   ไวท �บอร �ด

อาจเป็นเรือ่งยากทีจ่ะเข �าใจความรู �สกึจรงิๆ ของใครสกัคนเมื่ออ�านแต�ตวัหนังสอื จงแน�ใจว�าคณุเลอืก
เครือ่งมือทีเ่หมาะสมในการสือ่สารครัง้ต�อไป และไม�ตคีวามสิง่ต�างๆ ทีค่นพดูกบัคณุทางออนไลน �ให �เกนิ
เลยไป ถ �าไม�แน�ใจว�าคนอืน่หมายความว�าอย�างไร ให �หาคาํตอบด�วยการพดูคยุกบัเขาต�อหน�าหรอืทาง
โทรศพัท �

ขอ้คิด 
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  พสิจูนด้์วยการกระทํา 
นักเรยีนอภปิรายวธิทีีเ่ด็กๆ สามารถแสดงพฤตกิรรมทีเ่ป็นแบบอย�างให�ผู �ใหญ�ได � 

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ ไตร�ตรองถงึพฤตกิรรมออนไลน �ของผู �ใหญ�
✓ พิจารณาว�าการกระทาํของผู �ใหญ�สามารถเป็นแบบอย�างด �านพฤตกิรรมให�แก�เยาวชนรุ�นหลงั
       ได �อย�างไร

ส่ิงท่ีผู �ใหญ�สอนเด็กได � และส่ิงท่ีเด็กก็สอนผู �ใหญ�ได �!
การสอนเรือ่งความอ�อนโยนคอืสิง่สาํคญั แต�การเป็นแบบอย�างให�บทเรยีนเรือ่งความอ�อนโยนทีเ่ราสอนก็
สาํคญัไม�แพ�กนั มีตวัอย�างให �เห็นมากมายว�าการกลัน่แกล �งและล�วงละเมิดนัน้ไม�ใช�แค�ปัญหาเฉพาะกบั
เด็กๆ ลองดวูธิทีีบ่างครัง้ผู �ใหญ�ก็ปฏบิตัติ�อกนัในโลกออนไลน � ในข�าว หรอืตอนรถตดิบนท�องถนนสิ

เราพดูกนัมาตลอดถงึความสาํคญัของการอ�อนโยนกบัเพ่ือนร�วมชัน้และเพ่ือนๆ ทัง้ในและนอกโลก
ออนไลน � เคยเห็นผู �ใหญ�ทีท่าํตวัร �ายกาจต�อกนัไหม แล�วผู �ใหญ�ทีก่ลัน่แกล �งกนัล�ะ 

(จาํไว �ว�าเราไม�จาํเป็นต �องระบชุือ่ออกมา แค�พดูถงึพฤตกิรรมก็พอ) 

นักเรยีนคดิว�าคนรุ�นนักเรยีนสามารถสร �างอนิเทอร �เน็ตทีอ่�อนโยนกว�าและมีพลงับวกมากกว�าสภาพ
แวดล�อมทีผู่ �ใหญ�บางคนได�สร �างเอาไว �ให �ตวัเองไหม 

(ผู �ใหญ�หลายคนคดิว�าคณุก็น�าจะเก�งเรือ่งพวกนีม้ากกว�าด �วย)

 

คณุคดิว�าเด็กบางคนเริม่กลัน่แกล �งหรอืแสดงความเห็นแย�ๆ  เพราะเขาเห็นว�าผู �ใหญ�รอบตวัหรอืในข�าวก็
ทาํแบบนัน้หรอืเปล�า ถกูทกุข �อเลยไหม ช�วยยกตวัอย�างด �วย คณุจะทาํอะไรแทน คณุจะเป็นแบบอย�างทีด่ี
กว�าให �ผู �ใหญ�ได �อย�างไร 

หมายเหตุสําหรบัผู �สอน
ลองยกระดบัการอภปิรายนีไ้ปอกีขัน้ด �วยการสร �าง “แคมเปญความอ�อนโยน” ทีโ่รงเรยีนของคณุด ูตอน
เริม่คาบเรยีน ให�นักเรยีนแต�ละคนเขยีนและส�งโน�ตกระชบัมิตรให�นักเรยีนอกีคนหน่ึง ซึง่จะทัง้กาํหนด
บรรยากาศให�เป็นคาบเรยีนแห�งการคดิด ีและเป็นการช�วยเตอืนว�าเราต�างก็เป็นพลงัแห�งการคดิบวกได�
ทัง้ในและนอกโลกออนไลน � คณุจะเริม่ต �นคาบเรยีนแบบนีท้กุสปัดาห �เลยก็ได �

มาคยุกัน 

วธิทีีค่ณุและเพื่อนๆ ปฏบิตัติ�อกนัทางออนไลน �จะส�งผลอย�างยิง่ต�อโลกดจิทิลัทีค่นรุ�นคณุสร �างขึน้ ไม�ต �อง
พดูถงึว�าโลกออฟไลน �ก็เช�นกนั

ขอ้คิด 
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  ถ้อยคําเปล่ียนความหมายของภาพได้อยา่งไร 
หมายเหตุสําหรบัผู �สอน :
บทเรยีนนีจ้ะวางพืน้ฐานสาํหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาโดยการตัง้คาํถามให�นักเรยีนพยายามเข �าใจคาํบรรยายภาพง�ายๆ เกีย่วกบับคุคล 

ด�วยวธิทีีเ่หมาะสมในเชงิการพฒันา กจิกรรมนีจ้ะครอบคลมุถงึคาํถามและแนวคดิในการรู �เท�าทนัสือ่ ดงัต�อไปนี ้

• รู �ว�าสือ่ทกุประเภท "ถกูสร �างขึน้" โดยบคุคลทีเ่ลอืกแล �วว�าจะใส�อะไรลงไปและจะนําเสนอออกมาอย�างไร 

• ตัง้คาํถามอยู�เสมอว�า "ใครเป็นคนสร�างและสร �างทาํไม" 

• ไตร�ตรองอยู�เสมอถงึสือ่ทีเ่ราสร �างขึน้โดยตัง้คาํถามว�า "ข�อความนีจ้ะส�งผลต�อผู �อืน่อย�างไร" 

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ เรยีนรู �ว�าเราสร �างความหมายจากการผสมของรปูภาพและถ�อยคาํ
✓ เข �าใจว�าคาํบรรยายภาพเปลีย่นสิง่ทีเ่ราคดิว�าภาพกาํลงัสือ่สารอยู�ได �อย�างไร
✓ รบัรู �ถงึคณุค�าของพลงัแห�งถ �อยคาํ โดยเฉพาะเมื่อนํามารวมกบัรปูภาพทีโ่พสต �
✓ เรยีนรู �การเป็นผู �สร �างสรรค �สือ่อย�างมีความรบัผิดชอบ
✓ พฒันานิสยัในการตัง้คาํถามว�า “ใครเป็นคนโพสต �และเหตผุลทีพ่วกเขาโพสต �”

ถ�อยคาํเปล่ียนความหมายของภาพได�อย�างไร
รปูภาพทีม่ีถ �อยคาํร�วมด �วยนัน้เป็นวธิกีารสือ่สารทีท่รงพลงั ลองนึกถงึภาพข�าวทีเ่ป็นบ �านกาํลงัถกูไฟไหม� 
คาํบรรยายหน่ึงกล�าวว�า “ครอบครวัต �องสญูเสยีบ �าน แต�ทกุคนรวมถงึสนัุขหนีออกมาได �อย�างปลอดภยั” 

แบบนีท้าํให �รู �สกึเศร �าและอาจจะน�ากลวันิดๆ จรงิไหม แต�ถ �าคาํบรรยายเขยีนว�า 

"นักดบัเพลงิจดุไฟเผาบ�านร �างเพื่อฝึกการใช �เครือ่งมือดบัไฟแบบใหม�" คณุก็ยงัเห็นภาพบ�านถกูไฟไหม�
อยู� แต�ความคดิเกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้กลบัแตกต�างอย�างสิน้เชงิ คณุอาจรู �สกึปลอดภยัมากกว�ารู �สกึกลวัด �วย
ซํา้

มาคยุกัน 

ให�นักเรยีนแบ�งเป็นกลุ�มเล็กๆ แจกเอกสารรปูภาพกีฬาพร�อมคาํบรรยายในเชงิบวกให�นักเรยีนครึง่หน่ึงใน
กลุ�ม และอกีครึง่หน่ึงเป็นคาํบรรยายเชงิลบโดยไม�บอกให�รู �ว�าคาํบรรยายมี 2 แบบ

1. รปูภาพและถ �อยคาํ
มองดทูีร่ปูภาพ แล�วอธบิายถงึบคุคลในภาพให�เพื่อนๆ ในกลุ�มฟัง คดิว�าบคุคลในภาพเป็นคนอย�างไร 

นักเรยีนคดิว�าอยากใช�เวลาร�วมกบัคนในรปูหรอืเป็นเพื่อนร�วมทมีกบัเขาไหม เพราะเหตใุด
 

หลกัฐานนีจ้ะแสดงให�เห็นอย�างรวดเร็วว�านักเรยีนในกลุ�มกาํลงัดรูปูภาพทีม่ีคาํบรรยายแตกต�างกนั ให�
แต�ละกลุ�มยกรปูภาพขึน้มาเพื่อให �คนอืน่เห็นความแตกต�าง
 

สดุท�ายให�พดูคยุกนัสัน้ๆ ว�า กรณีนีแ้สดงถงึพลงัแห�งถ �อยคาํทีจ่ะคอยกาํกบัความคดิของเราอย�างไร

กิจกรรม 

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:

• ดหูน�าถดัไป
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2. ถ�ายงัไม�แน�ใจ
ให�ใช �ตวัอย�างเพิ่มเตมิในเอกสารแจก “ถ�อยคาํเปลีย่นความหมายของภาพได�อย�างไร” (หน�า 84)

ลองคดิถงึความรู �สกืเมื่อได �รบัหรอืเห็นข �อความจากรปูภาพทีม่ีคาํบรรยายเชงิลบ การเห็นหรอืได �ยนิ
ข �อความเชงิลบไม�เพียงทาํร �ายบคุคลในภาพเท�านัน้ แต�ยงัทาํให �คนอืน่ทีเ่ห็นภาพนีรู้ �สกึไม�สบายใจไปด�วย 

เมือ่ได �รบัข �อความหรอืรปูภาพนัน้แล �ว นักเรยีนทาํอย�างไร เราทกุคนต�างมทีางเลอืกเสมอ นักเรยีนอาจจะ... 

• เลอืกทีจ่ะไม�แชร �ภาพนีก้บัคนอืน่ หรอื... 

• บอกผู �ส�งว�าคณุขอไม�รบัข �อความทีจ่งใจทาํร �ายคนอืน่ หรอื... 

• ให�กาํลงัใจบคุคลทีอ่ยู�ในภาพโดยบอกเขาว�าคณุรู �ว�ามนัไม�ใช�เรือ่งจรงิ หรอื... 

• ทกุตวัเลอืกทีก่ล�าวมา 

คณุอาจส�งข �อความเชงิบวกได�เช�นกนั โดยไม�ต �องเป็นคาํตอบ แค�เป็นข �อความเชงิบวกของคณุเอง การ
ได�เห็นหรอืได �ยนิข �อความเชงิบวกนอกจากจะช�วยสนับสนุนบคุคลในภาพแล�ว ยงัทาํให �คนอืน่รู �สกึดแีละ
อยากโพสต �ข �อความเชงิบวกของตวัเองได �อกีด �วย 

3. คนในโรงเรยีนของเรา
สุ�มเลอืกภาพถ�ายจากชดุภาพครแูละเจ �าหน�าทีโ่รงเรยีนหรอืใช �รปูนักเรยีนทีเ่ตรยีมไว � 

ฝึกสร �างคาํบรรยายภาพแบบต�างๆ โดยเริม่จากแต�งคาํบรรยายทีท่าํให �คนในภาพมีความสขุหรอืภาค
ภมูิใจ คณุคดิคาํบรรยายออกมาได �กีแ่บบ 

ตอนนีม้าพดูคยุกนัเกีย่วกบัคาํบรรยายตลกๆ การเขยีนถงึความตลกในมมุมองของคณุกบัสิง่ทีน่�าจะตลก
สาํหรบัคนในภาพมคีวามแตกต�างกนัไหม เรือ่งตลกทีอ่�อนโยนและเฮฮาสาํหรบัทกุคนกบัเรือ่งตลกทีล่ �อคน
อืน่และ “สนุก” สาํหรบัแค�บางคนนัน้มีความแตกต�างกนัไหม 

เขยีนคาํบรรยายทีเ่ป็นตวัอย�างของสิง่ทีเ่ราพดูคยุกนั จากนัน้ให �ทกุคนเลอืกคาํบรรยายสาํหรบัแต�ละภาพ
ทีท่ัง้ตลกและมีความอ�อนโยน ซึง่ไม�ทาํร �ายบคุคลในรปู
 

ฝึกต�อไปโดยใช�รปูภาพของคนอืน่ๆ ในโรงเรยีนของเรา คณุได�ความคดิใหม�ๆ  เกีย่วกบัสิง่ดีๆ  ทีจ่ะพดูจาก
การดคูาํบรรยายภาพทีเ่พื่อนๆ เขยีนไหม 

4. นํารปูของทุกคนในชัน้เรยีนมาต�อกนั พร �อมเขียนคาํบรรยายดีๆ กาํกบัไว �ในแต�ละภาพ 

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:

• เอกสารแจก: “รปูภาพกฬีา”

• เอกสารแจก: “ถ�อยคาํเปลีย่น
  ความหมายของภาพได�อย�างไร”

• รปูภาพครแูละเจ �าหน�าทีใ่น
  โรงเรยีนทีก่าํลงัปฏบิตัหิน�าที่
  ในแต�ละวนั โดยใช�เวลา 2-3   	

  สปัดาห �ก�อนเริ่มกิจกรรมนี้
  เพื่อรวบรวมรปูภาพดจิทิลั    

   จาํนวนหน่ึง หรอืมอบหมายให�   
  นักเรยีนรวบรวมโดยไม�บอก
  จดุประสงค �ว�าจะนํารปูภาพ
  ไปใช�ทาํอะไรในกจิกรรมนี ้  	

  (และแน�นอนว�าต �องได �รบั
  อนุญาตจากบคุคลในรปูภาพ
  ทกุครัง้)

• รวบรวมภาพคนในช�วงอายุ
  ทีเ่หมาะสมจากนิตยสารหรอื
  แหล�งข�าวต�างๆ ถ�าไม�มีรปูถ�าย

• (ทางเลอืก) รวบรวมรปูภาพ   
  นักเรยีนทกุคนในชัน้เรยีน

มีต�อทีห่น�าถดัไป →
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 ขอ้คิด 

ลองทาํการทดลองนี ้แจกภาพการ �ตูนช�องสัน้ๆ นีท้ีล่บข �อความในช�องคาํพดูออก แล�วให �นักเรยีนแต�ละ
คนเตมิความคดิ/คาํพดูในช�องเพื่อเล�าเรือ่งตามทีต่วัเองเห็น แล�วนําผลลพัธ �ทีไ่ด �มาเปรยีบเทยีบกนั ทกุคน
เห็นเรือ่งราวเดยีวกนัหรอืเขยีนถ �อยคาํเดยีวกนัไหม เหตใุดจงึเป็นเช�นนัน้ การทดลองนีแ้สดงให�เราเห็น
อะไรบ �างเกีย่วกบัวธิใีช �ถ �อยคาํเพื่อเสนอบรบิทหรอืทาํความเข �าใจว�ารปูภาพ “กาํลงัพดูอะไร”

คาํบรรยายภาพจะเปลีย่นสิง่ทีเ่ราคดิและรู �สกึเกีย่วกบัรปูภาพและข�อความทีเ่ราคดิว�ากาํลงัได �รบั หยดุสกั
นิดก�อนโพสต �รปูภาพพร�อมคาํบรรยายเพ่ือพิจารณาว�าโพสต �ของเราจะทาํให �คนอืน่รู �สกึอย�างไร และก�อน
จะตอบรบัรปูภาพและคาํบรรยายทีค่นอืน่โพสต � ให�ถามตวัเองว�า “ใครโพสต �สิง่นีแ้ละโพสต �ทาํไม”

กิจกรรมเพิม่เติม 
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 เอกสารแจก : กิจกรรมท่ี 4.6 

  ภาพกีฬา 

ยอดเยีย่ม! อวดเก�ง! 

ยอดเยีย่ม! อวดเก�ง! 



 เอกสารแจก : กิจกรรมท่ี 4.6 

  ถ้อยคําเปล่ียนความหมายของภาพได้อยา่งไร 
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การตดัผม ทีห่�วยแตก ทีส่ดุตดัผมทีไ่ว �ยาวแล �ว นําไปบรจิาค
ให�ผู �ป� วยมะเร็ง <3

ได �มือถือเก�าๆ ของแม�มาใช � :/ ได �มือถือกบัเค �าซกัที 

โคตรเนิร �ด #อ�อนมาก นักวทิยาศาสตร �ทีเ่ด็ก
ทีส่ดุในโลก

ประหลาด ไม�ได �ใกล �เคยีงเลย! เป�ะมาก! 

ได �มือ้เย็นแล �วฉันค �นพบสายพนัธุ �ใหม� 
ของโลก!

เละมากภาพวาดแหวกแนว
ชนะรางวลัที ่1



 เปน็คนดีเท่จะตาย : กิจกรรมท่ี 4.7 

  Interland : อาณาจกัรแห่งความเมตตา 
บรรยากาศทกุรปูแบบนัน้ตดิต�อกนัได �ไม�ว�าจะร �ายหรอืด ีในมมุเมอืงทีส่ว�างจ �าทีส่ดุ เหล�าผู �ก �าวร �าวกาํลงัแพร�กระจายพลงัด �านลบไปทกุหนทกุ
แห�ง บล็อกและรายงานเหล�าผู �ก �าวร �าวเพื่อหยดุยัง้ความพยายามครอบครองเมือง และอ�อนโยนกบันักท�องโลกอนิเทอร �เน็ตคนอืน่ๆ เพื่อคนื
ความสงบสขุให�แก�ดนิแดนแห�งนี้

เปิดเว็บเบราว �เซอร �บนเดสก �ท็อปหรอือปุกรณ �เคลือ่นที ่(เช�น แท็บเล็ต) แล�วไปที ่g.co/KindKingdom (สามารถเปลีย่นเป็นเมนูภาษาไทย 
ทีเ่มนูด �านล�างขวา)

ให�นักเรยีนของคณุเล�น “อาณาจกัรแห�งความเมตตา” แล�วใช �คาํถามข�างล�างนีเ้พื่อเตรยีมเข �าสู�การ
อภปิรายเพิ่มเตมิเกีย่วกบับทเรยีนทีไ่ด �เรยีนไปในเกมดงักล�าว นักเรยีนส�วนใหญ�ได �ประโยชน �จาก
ประสบการณ �นีอ้ย�างเต็มทีด่ �วยการเล�นคนเดยีว แต�คณุก็ให �นักเรยีนจบัคู�กนัได �เช�นกนั ซึง่อาจมคีณุค�าเป็น
พิเศษสาํหรบันักเรยีนทีอ่ายนุ�อยกว�า
• เหตกุารณ �ใดใน “อาณาจกัรแห�งความเมตตา” ทีนั่กเรยีนรู �สกึมีส�วนร�วมมากทีส่ดุและเพราะอะไร
• อธบิายเวลาทีค่ณุทาํอะไรสกัอย�างเพื่อส�งต�อความอ�อนโยนให�คนอืน่ๆ ทางออนไลน �
• สถานการณ �อะไรทีก่ารบล็อกใครสกัคนในโลกออนไลน �เป็นเรือ่งเหมาะสม 
• สถานการณ �อะไรทีก่ารรายงานพฤตกิรรมของใครสกัคนเป็นเรือ่งเหมาะสม 
• ทาํไมตวัละครใน “หบุเขาแห�งความใส�ใจ” ถงึถกูเรยีกว�าผู �ก �าวร �าว อธบิายถงึคณุลกัษณะของตวัละคร 
   นีแ้ละผลกระทบทีก่ารกระทาํของพวกเขามีต�อเกม
• การเล�น “อาณาจกัรแห�งความเมตตา” เปลีย่นวธิทีีค่ดิทีนั่กเรยีนจะปฏบิตัติ�อคนอืน่ไหม ถ �าใช� เปลีย่น 
   อย�างไร

มาคยุกัน 
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การนยิามและการสง่เสรมิพฤติกรรมท่ีกล้าหาญในอินเทอรเ์นต็ 

สิง่สาํคญัคอืการทาํให�เด็กๆ เข �าใจว�าพวกเขาไม�ได �อยู�ตามลาํพงัเมือ่เห็นเนือ้หาออนไลน �ทีท่าํให �ไม�สบายใจ 
โดยเฉพาะอย�างยิง่ถ �าดแูล �วพวกเขาหรอืคนอืน่อาจถกูทาํร �ายได � พวกเขาไม�ควรลงัเลทีจ่ะขอความช�วย
เหลอืจากใครสกัคนทีไ่ว �ใจ เป็นเรือ่งดเีช�นกนัทีพ่วกเขาจะรู �ว�ามวีธิตี�างๆ ในการแสดงความกล�าหาญและลง
มือทาํ ตัง้แต�การพดูคยุกนัต�อหน�า ไปจนถงึการใช �เครือ่งมือรายงานทางออนไลน �

มาตรฐาน ISTE สําหรบันักการศึกษา: 1c, 2c, 3a, 3b, 3c, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 6d, 7a

มาตรฐาน ISTE สําหรบันักเรยีนปี 2016: 1c, 2b, 3d, 4d, 6a, 7a, 7b, 7c

มาตรฐานการเรยีนรู � AASL: I.a.1, I.b.1, I.b.2, I.c.1, I.c.2, I.c.3, I.d.3, I.d.4, II.a.1, II.a.2, II.b.1, II.b.2, 

II.b.3, II.c.1, II.c.2, II.d.1, II.d.2, II.d.3, III.a.1, III.a.2, III.a.3, III.b.1, III.c.1, III.c.2, III.d.1, III.d.2, IV.a.2, 

IV.b.3, V.a.2, V.a.3, V.c.1, V.c.3, V.d.1, V.d.2, V.d.3, VI.a.1, VI.a.2, VI.a.3, VI.d.1, VI.d.3

ภาพรวมบทเรยีน กจิกรรมที ่5.1 : เม่ือใดท่ีควรขอความช�วยเหลือ
กจิกรรมที ่5.2 : รายงานทางออนไลน �ด �วย
กจิกรรมที ่5.3 : การมีความกล �าหาญหมายความว�าอย�างไร

✓ เข �าใจว�าสถานการณ �แบบไหนทีค่วรขอความช�วยเหลอืหรอืพดูคยุกบัผู �ใหญ�ทีไ่ว �ใจ
✓ พิจารณาว�ามีทางเลอืกอะไรบ �างสาํหรบัการแสดงความกล�าหาญและทาํไมจงึควรปรกึษาผู �ใหญ�

ประเด็นหลัก 

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

มาตรฐานท่ีระบุถึง 

สงสยัเมื่อไหร ่
 ก็ถามได้เลย                   

บทท่ี 5 : Be Internet Brave 
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คําศัพท์ 

กล�าหาญ (Courageous) : กล�า แต�ไม�จาํเป็นต �องทิง้ทกุความกลวั เพราะคนเราจะกล�าหาญเป็นพิเศษเมื่อ
พวกเขากลวัหรอืประหม�า แต�ก็ยงัลงมือทาํในสิง่ทีเ่ป็นด �านบวกอยู�ดี

บญัชีท่ีถูกบุกรกุ (Compromised account) : บญัชอีอนไลน �ทีถ่กูคนอืน่เข �ามาควบคมุเพื่อให �คณุไม�
สามารถจดัการบญัชไีด �อย�างสมบรูณ �อกีต�อไป

ตวัแทนนักเรยีน (Student agency) : อกีขัน้ทีเ่หนือกว�าการทีนั่กเรยีนพดูเรือ่งต�างๆ ด �วยตวัเอง ตวัแทน
นักเรยีนคอืความสามารถในการดาํเนินการหรอืเปลีย่นแปลง รวมถงึปกป�องหรอืยนืหยดัเพื่อตวัเองหรอืผู �
อืน่ มกัถกูมองว�าเป็นส�วนสาํคญัของการเป็นพลเมือง

ความไว �ใจ (Trust) : ความเชือ่มัน่อย�างแรงกล�าว�าบางสิง่หรอืบางคนเชือ่ถอืได � จรงิใจ หรอืมีความ
สามารถ
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สงสยัเมื่อไหร ่ก็ถามได้เลย : กิจกรรมท่ี 5.1 

เมื่อใดท่ีควรขอความชว่ยเหลือ 
คาํแนะนําอย�างหน่ึงทีป่รากฏอย�างสอดคล�องกนัตลอดบทเรยีนเหล�านีค้อื ถ�านักเรยีนบงัเอญิไปเจอสิง่ทีท่าํให �ไม�สบายใจหรอืเลวร �ายกว�า
นัน้ กระตุ �นให �พวกเขารายงานเหตกุารณ �ดงักล�าว จงกล�าหาญและพดูกบัคนทีไ่ว �ใจทีใ่ห �ความช�วยเหลอืได � ซึง่รวมถงึตวัคณุ ผู �อาํนวยการ 

หรอืผู �ปกครอง นักเรยีนควรจบัใจความได�จากบทเรยีนใดบทเรยีนหน่ึง แต�เพื่อให �มัน่ใจ น่ีคอืการอภปิรายทัง้ชัน้เรยีนทีมุ่�งเน�นเรือ่ง 

“สงสยัเมื่อไร ก็ถามได �เลย” โดยเฉพาะ ด�านล�างนี ้คณุจะพบกบัรายการสถานการณ �ต�างๆ ทีก่ารพดูคยุกนัสามารถช�วยได �จรงิๆ

หมายเหตุสําหรบัผู �สอน :

1. เด็กๆ อาจถกูสอนหรอืวางเงือ่นไขว�าไม�ให � “พดูจาไร �สาระ” กนัมาหลายต�อหลายชัว่อายคุนจนกลายเป็นบรรทดัฐานทางสงัคมไป และผู � 
   เชีย่วชาญการป�องกนัการกลัน่แกล �งก็ทาํงานอย�างหนักเพ่ือช�วยให�เด็กๆ เข �าใจความแตกต�างระหว�าง “การเล�า” กบัการขอความช�วย  
   เหลอื ช�วยให�นักเรยีนของคณุเห็นว�าการขอความช�วยเหลอืเมือ่เกดิเรือ่งทีส่ร �างความเจ็บปวดขึน้ในโลกออนไลน �ไม�ใช� “การพดูจาไร �สาระ”	

		    แต�เป็นเรือ่งของการขอความช�วยเหลอืให�ตวัเองหรอืเพื่อนๆ เมื่อมีคนถกูทาํร �าย
2. ส�งเสรมิการสือ่สารแบบเปิดในชัน้เรยีนของคณุและเตอืนให�นักเรยีนรู �ว�าคณุจะคอยเป็นกองหนุนเพื่อช�วยเหลอืตวัแทนของนักเรยีนและ 
    การรายงานอย�างเหมาะสมเสมอ 

3. ในการอภปิรายด�านล�างนี ้ทกุครัง้ทีนั่กเรยีนแชร �เรือ่งเวลาทีพ่วกเขาขอความช�วยเหลอืจากผู �ใหญ� อย�าลมืใช �น้ําเสยีงของการสนทนาใน 
    แบบทีท่าํให �พวกเขาภมูิใจและกล�าทีจ่ะลงมือทาํ โดยเฉพาะการทีเ่ขาออกมาพดูต�อหน�าเพื่อนๆ

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ รบัรู �ว�าการขอความช�วยเหลอื เป็นสญัญาณของความเข �มแข็ง 
✓ ร�วมกนัแสดงความเห็นเกีย่วกบัสถานการณ �ทีก่ารพดูคยุสามารถช�วยได �จรงิๆ

น่ีคอืรายการสถานการณ �ทัง้หมดทีค่ณุอาจเจอเข �าในโลกออนไลน � เราอาจคยุกนัได �ไม�ครบทกุข �อเพราะ
ครหูวงัว�านักเรยีนจะยกมอืเมือ่มขี �อไหนทาํให�คดิถงึสถานการณ �ทีเ่คยเจอและนักเรยีนปฏบิตัติ�อเหตกุารณ � 
นัน้อย�างไร กบัมนับ �าง เราจะได �คยุถงึสถานการณ �พวกนัน้กนั 

มาคยุกัน 

มีต�อทีห่น�าถดัไป →
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การขอความช�วยเหลอืเมื่อไม�แน�ใจว�าจะต �องทาํอย�างไรคอืเรือ่งกล �าหาญทีค่วรทาํ ถ �าเป็นการช�วยเหลอื
คณุหรอืใครบางคนเยยีวยาบางเรือ่งทีเ่จ็บปวดหรอืหยดุไม�ให �เกดิอนัตรายขึน้ ก็เป็นทัง้เรือ่งทีฉ่ลาดและ
กล�าหาญอย�างยิง่ 

ขอ้คิด 

1. อ�านรายการดงักล�าวในใจ ในระหว�างนัน้ ให�คดิว�ามีสถานการณ �ใดในนีเ้คยเกดิขึน้กบัคณุหรอืไม� คณุ
อยากพดูกบัผู �ใหญ�เพื่อขอความช�วยเหลอืในสถานการณ �ไหนไหม แล�วได �พดูหรอืไม� 
	     • คณุรู �สกึว�าบญัชขีองตวัเองอาจถกูบกุรกุ (โอกาสอภปิราย: คณุทาํอะไรได �บ �างเพื่อให �การ      
       รกัษาความปลอดภยัของบญัชรีดักมุยิง่ขึน้)

	     • คณุต�องการความช�วยเหลอืในการจาํรหสัผ�าน
     	• คณุไม�แน�ใจว�ามีบางอย�างเป็นกลโกงหรอืไม� หรอืคดิว�าตวัเองอาจหลงเชือ่ไปแล�ว 		

						        (โอกาสอภปิราย: อะไรคอืสญัญาณเตอืน)

	     • ใครบางคนพยายามพดูคยุกบัคณุทางออนไลน �จนทาํให�คณุอดึอดัใจ
	     • คณุได�รบัข �อความหรอืความคดิเห็นทีน่�ากลวัจากคนแปลกหน�า (โอกาสอภปิราย: อะไรที ่  
       ทาํให �บางสิง่บางอย�างน�ากลวั)

	     • คณุต�องการพดูคยุถงึบางสิง่ทีม่ีคนพดูไว �ในโลกออนไลน �ซึง่เป็นเรือ่งทีด่มีากหรอืแย�มาก
	     • คณุกงัวลว�าอาจแชร �อะไรบางอย�างทีไ่ม�ควรแชร �ออกไปในโลกออนไลน � บอกเราแค�ว�าสิง่นัน้คอื   
       อะไรถ�าบอกได� แต�ถ �าไม� บอกแค�ว�าคณุทาํอย�างไรกบัเรือ่งนัน้ก็พอ
     	• คณุเห็นเพื่อนคนหน่ึงทาํร �ายนักเรยีนอกีคนทางออนไลน �
	     • คณุเห็นใครบางคนข�มขู�ว�าจะชกต�อยหรอืทาํร �ายอกีคน 

	     • ใครบางคนโพสต �โปรไฟล �ปลอมเกีย่วกบันักเรยีนอกีคน
     	• คณุกงัวลเรือ่งนักเรยีนอกีคนเพราะสิง่ทีเ่ขาโพสต �หรอืส�งข �อความมา (โอกาสอภปิราย: บางครัง้   
       ก็เป็นเรือ่งยากทีจ่ะเสีย่งทาํให �เพื่อนไม�สบายใจ แต�ความปลอดภยัหรอืสวสัดภิาพของเขาไม�สาํคญั 
       กว�าหรอกหรอื)

2. ยกมือขึน้ถ�าคณุอยากบอกเราว�าคณุทาํอะไร (และไม�ทาํอะไร) พร�อมเหตผุล ถ�ามีคนเลอืกไปแล�ว ให� 
     ดวู�ามีข �ออืน่ทีค่ณุพอพดูคยุได �หรอืไม�

3. เรามาคยุถงึสถานการณ �เหล�านัน้กนั

หมายเหตุสําหรบัผู �ดูแลระบบ
การจดัให�มีการอภปิรายหมู�หรอืคณะทาํงานของนักเรยีนในโรงเรยีนของคณุ จะเป็นวธิทีีม่ีประสทิธภิาพ
ในการสร �างตวัแทนนักเรยีนเกีย่วกบัหวัข �อนี ้ถ�ามีการอภปิรายหมู�หรอืกลุ�มการเป็นพี่เลีย้งทีโ่รงเรยีนอยู�
แล �ว ให�เหล�าพ่ีเลีย้งพานักเรยีนรุ�นน�องผ�านสถานการณ �จาํลองข�างต �นแล �วแชร �ประสบการณ �ของตวัเองใน
การข�ามผ�านสถานการณ �ต�างๆ มา

หัวขอ้ในการอภิปราย 
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รายงานทางออนไลนด้์วย 
ทัง้ชัน้จะพิจารณาเนือ้หาประเภทต�างๆ ตดัสนิใจว�าจะรายงานหรอืไม� และพดูคยุถงึเหตผุล โดยใช�อปุกรณ �ของโรงเรยีนในการสาธติว�าจะไป
ตรงไหนในแอปต�างๆ เพื่อรายงานเนือ้หาและพฤตกิรรมทีไ่ม�เหมาะสม

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ ตระหนักถงึเครือ่งมือออนไลน �สาํหรบัการรายงานการล�วงละเมิด
✓ พิจารณาว�าเมื่อใดทีค่วรใช �เครือ่งมือเหล�านัน้
✓ พูดคยุถงึเหตผุลและเวลาในการรายงานการล�วงละเมิด

เมื่อความร �ายกาจและเนือ้หาทีไ่ม�เหมาะสมอืน่ๆ ปรากฏขึน้ในโลกออนไลน � ผู �คนก็มีทางเลอืกสาํหรบัการ
ลงมือทาํ ในกจิกรรมสดุท �ายนี ้เราจะคยุกนัถงึสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุสิง่หน่ึง น่ันคอื การพดูคยุกบัคนทีค่ณุ
ไว �ใจ อกีตวัเลอืกหน่ึงก็คอืการรายงานสิง่นัน้ในแอปหรอืบรกิารทีค่ณุเจอ ซึง่จะช�วยให�เนือ้หานัน้ถกูลบ
ได� สิง่สาํคญัคอืต �องทาํความคุ �นเคยกบัการใช �เครือ่งมือรายงานออนไลน �

นักเรยีนควรฝึกให�เป็นนิสยักบัการถ�ายภาพหน�าจอการสนทนาหรอืกจิกรรมทีเ่ป็นอนัตรายหรอืน�าสงสยั
ก�อนใช �เครือ่งมือบล็อกหรอืรายงาน (ซึง่อาจทาํให�เข �าถงึหลกัฐานของกจิกรรมดงักล�าวไม�ได �อกี) การทาํ
แบบนีท้าํให �มัน่ใจได �ว�าผู �ใหญ�ทีไ่ว �ใจจะเห็นว�าเกดิอะไรขึน้บ �างและช�วยแก �ไขสถานการณ �ได �

มาคยุกัน 

1. หาวิธีรายงานปัญหา
ใช �อปุกรณ �ให �มากทีส่ดุเท�าทีช่ัน้เรยีนของคณุจะเข �าใช �งานได � ถ�ามหีลายเครือ่ง ให�แบ�งออกเป็นกลุ�มๆ ช�วย
กนัหาเครือ่งมือในบญัชทีีเ่กีย่วข �องกบัโรงเรยีนอย�างน�อย 3 บญัชเีพื่อรายงานเนือ้หาหรอืพฤตกิรรมทีไ่ม�
เหมาะสม (มีถ �าอปุกรณ �หรอืคอมพิวเตอร �แค�เครือ่งเดยีวในห�อง ให�แต�ละกลุ�มผลดักนัมาทีห่น�าจอ)

2. ดูสถานการณ�ต�างๆ 
ทัง้ชัน้ร�วมกนัดสูถานการณ �ทัง้ 7 ในใบงาน

3. คณุจะรายงานไหม 
ให�นักเรยีนยกมือถ �าจะรายงานเนือ้หาดงักล�าว แล�วค�อยขอให�นักเรยีนยกมือถ �าจะไม�รายงาน
 

4. ถ�ารายงาน เพราะอะไร 
ให�คนทีจ่ะรายงานบอกเหตผุลให�ชัน้ฟัง และให�คนทีจ่ะไม�รายงานทาํแบบเดยีวกนั 

หมายเหต:ุ นานๆ ทจีะมีคาํตอบหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมเพียงข �อเดยีว อย�าลมืบอกให�นักเรยีนรบัรู �ก�อนเริม่
การอภปิรายทัง้ชัน้เรยีน

กิจกรรม 

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:

• เอกสารแจก: ใบงาน 

“รายงานทางออนไลน �ด �วย”

มีต�อทีห่น�าถดัไป →
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แอปและบรกิารส�วนใหญ�มีเครือ่งมือสาํหรบัรายงานและ/หรอืบล็อกเนือ้หาทีไ่ม�เหมาะสม และถ�าเราใช �
เครือ่งมือเหล�านัน้ ก็จะช�วยเหลอืผู �คนทีเ่กีย่วข �อง ชมุชน และตวัแพลตฟอร �มเองได � ก�อนบล็อกหรอื
รายงานเนือ้หาทีไ่ม�เหมาะสม อย�าลมืถ�ายภาพหน�าจอเก็บไว �เพื่อจะได �มีหลกัฐานของสถานการณ �นัน้

ขอ้คิด 
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 ใบงาน : กิจกรรมท่ี 5.2 

  รายงานทางออนไลนด้์วย 
อ�านแต�ละเหตกุารณ �ด �านล�างแล �วยกมือถ �าคณุจะรายงานในแอปหรอืบรกิารทีเ่จอเนือ้หานัน้เข �า เตรยีมตวัอธบิายว�าทาํไมคณุถงึจะรายงาน
หรอืไม�รายงาน และอธบิายว�าทาํไมถงึเลอืกทาํแบบนัน้ แล�วทัง้ชัน้ค�อยอภปิรายตวัเลอืกเหล�านัน้ด �วยกนั 

หมายเหต:ุ ทกุคนควรรู �ว�าไม�ค�อยมีตวัเลอืกทีเ่หมาะสมเพียงข �อเดยีวหรอก จงึเป็นเหตผุลว�าทาํไมการอภปิรายถงึจะช�วยได � ไม�ควรมีใครต �อง
รู �สกึแย�กบัสิง่ทีต่วัเองเลอืกทาํ แม�แต�ผู �ใหญ�เองก็ไม�ได �รู �ว�าต �องรายงานตอนไหนและอย�างไรเสมอไป

นักเรยีนคนหน่ึงโพสต �รปูหมู�ในบญัชสีาธารณะ แล �วคณุก็ไม�ชอบหน�าตาของตวัเองในรปูนัน้เลย คณุจะ
รายงานรปูนัน้ไหม คณุจะตอบสนองอย�างไร

สถานการณ์ท่ี 1 

ใครบางคนสร�างบญัชขีองนักเรยีนคนหน่ึงทีค่ณุรู �จกัโดยใช�ชือ่และรปูของเขา เขาเปลีย่นภาพนัน้เป็นมีม
แล �ววาดหนวด และ รปูประหลาดๆ ลงไป ทาํให �รปูนัน้กลายเป็นเรือ่งตลก คณุจะรายงานบญัชนัีน้ไหม

สถานการณ์ท่ี 2 

ใครบางคนโพสต �ความคดิเห็นแย�ๆ  จาํนวนมากเกีย่วกบันักเรยีนคนหน่ึงในโรงเรยีนของคณุโดยไม�บอก
ชือ่ แต�คณุคดิว�ารู �ว�าคนๆ นัน้เป็นใคร คณุจะรายงานความคดิเห็นพวกนัน้ไหม

สถานการณ์ท่ี 3 

นักเรยีนคนหน่ึงสร �างบญัชโีดยมีชือ่โรงเรยีนของคณุอยู�ในชือ่หน�าจอ และโพสต �รปูภาพนักเรยีนพร�อม
ความคดิเห็นทีท่กุคนรู � บางความคดิเห็นก็โหดร�ายกบันักเรยีนหลายคน บางความคดิเห็นก็เป็นการชืน่ชม 
คณุจะรายงานความคดิเห็นทีโ่หดร �าย ทัง้บญัช ีหรอืทัง้คู�

สถานการณท่ี์ 4 

คนืหน่ึง คณุสงัเกตว�านักเรยีนคนหน่ึงแสดงความคดิเห็นออนไลน �ว�าเขาจะไปมีเรือ่งกบันักเรยีนอกีคนใน
โรงอาหารวนัพรุ�งนี ้คณุจะรายงานความคดิเห็นนัน้ไหม คณุจะรายงานถงึคร ูหรอืผู �อาํนวยการในวนัพรุ�ง
นีเ้ช �าหรอืไม� หรอืทัง้คู�

สถานการณ์ท่ี 5 

คณุกาํลงัดวูดิโีอการ �ตนูและจู�ๆ  ก็มีเนือ้หาประหลาดๆ อยู�ในนัน้ทีไ่ม�เหมาะกบัเด็กอย�างแน�นอนและทาํให�
คณุไม�สบายใจ คณุจะรายงานเรือ่งนีไ้หม

สถานการณ์ท่ี 6 

คณุกาํลงัเล�นเกมออนไลน �กบัเพื่อนๆ แล �วมีใครบางคนทีไ่ม�มีใครรู �จกัเลยเริม่แชทหาคณุ เขาก็ไม�ได �ทาํ
อะไรไม�ด ีแต�คณุไม�รู �จกัเขา คณุจะไม�สนใจหรอืรายงานคนๆ นี้

สถานการณท่ี์ 7 
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การมคีวามกล้าหาญหมายความวา่อยา่งไร 
ให�นักเรยีนบอกชือ่ใครก็ได �ทีล่งมอืทาํบางสิง่บางอย�างทีพ่วกเขาคดิว�าเป็นเรือ่งกล �าหาญ และเพ่ือให�นักเรยีนได �คดิถงึตวัเลอืกนัน้อย�างลกึซึง้
ขึน้ ขอให�นักเรยีนคดิเพิ่มเตมิต�อไปว�า แนวคดิเกีย่วกบัความกล�าหาญนัน้ มาจากแหล�งไหน ใคร หรอื แหล�งข �อมลูอะไรเป็นคนบอกเรา
 
หมายเหตุสําหรบัผู �สอน :
เราทกุคนรู �ดวี�าความคดิของคนเราอาจได �รบัอทิธพิลจากสือ่ได � เพื่อช�วยให�นักเรยีนพฒันาความตระหนักของตวัเองในเรือ่งนัน้
การ “ถามได�เลย” หรอืคดิดงัๆ ร�วมกนัเกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จงึมีประโยชน �จรงิๆ สิง่สาํคญัทีค่วรคาํนึงถงึมีดงันี้
• แนวคดิของเราได �รบัอทิธพิลจากทกุสิง่ทีเ่ห็น ได �ยนิ และอ�านมา 

• เราตคีวามสิง่ทีเ่ห็นผ�านประสบการณ �ของเราเอง จงึทาํให �การรบัสารจากสือ่เดยีวกนัแตกต�างกนัอย�างมากได� 
• เราเรยีนรู �ได �มาก จากรปูภาพพอๆ กบัถ �อยคาํ หรอืบางครัง้รปูภาพก็สือ่อะไรกบัเรามากกว�าถ �อยคาํ
• การรู �เท�าทนัสือ่นัน้มีความสาํคญั มนัจะช�วยตอบโต �ทศันคตแิบบเหมารวมเพราะจะทาํให�เราสงัเกตและตระหนักถงึ รปูแบบต�างๆ โดย
  เฉพาะรปูแบบทีม่กีารเกดิขึน้ซํา้ๆ ตวัอย�างเช�น ถ�าฮโีร�ทัง้หมดทีเ่ราเห็นเป็นผู �ชาย เราก็อาจเกดิความคดิว�าผู �ชายมแีนวโน�มทีจ่ะเป็นฮโีร�มากกว�า 

  แม �จะไม�เคยมีใครบอกเราจรงิๆ ก็ตามว�าผู �หญงิเป็นฮโีร�ไม�ได � (การมีข �อมลูไม�ครบถอืเป็นสิง่ทีต่ �องระวงัเช�นกนั)

 จุดประสงค์ 
 การเรยีนรู ้

✓ คิดว�าอะไรหมายถงึการมีความกล�าหาญ รวมถงึสิง่ทีต่ �องมีความกล�าหาญเวลาทีเ่ราออนไลน �
✓ ระบุทีม่าของแนวคดิของเราเกีย่วกบัความหมายของความกล�าหาญ
✓ เรยีนรู �ลกัษณะนิสยัของการถามว�า “อะไรทีพ่วกเขาไม�ได �พดูถงึ”

เวลาคดิถงึความกล�าหาญ นักเรยีนคดิถงึหนังยอดมนุษย �หรอืเปล�า หรอืว�านักผจญเพลงิ น่ันเป็นตวัอย�าง
ทีย่อดเยีย่ม แต�สิง่สาํคญัก็คอืต �องจาํไว �ว�าเรานัน้มีความกล�าหาญได�เช�นกนั

มาคยุกัน 
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ก�อนเริม่กจิกรรมการเรยีนรู � ให�ตัง้ป�ายกาํกบั 1 อนัในแต�ละมมุทัง้ 3 มมุหรอืพืน้ทีข่องห�องเรยีน

1. วนัน้ีเราจะพูดกนัเรือ่งการมีความกล �าหาญ
ให�ใช �เวลาสกัครู�เขยีนชือ่ (หรอืงานถ�าคณุไม�รู �จกัชือ่) ใครบางคน จะมีตวัตนจรงิๆ หรอืสมมต ิมีชวีติอยู�
หรอืมาจากประวตัศิาสตร �ก็ได � ทีเ่คยทาํอะไรบางอย�างทีค่ณุคดิว�ากล �าหาญ อย�าเพิ่งให �ใครเห็นว�าคณุ
เขยีนอะไร

2. การคิดถึงใครสกัคนเป็นเรือ่งยากหรอืง�าย
ถ�านักเรยีนคดิว�าเป็นเรือ่งง�าย ให�ยนืขึน้ และถ�านักเรยีนคดิว�ายาก ทาํไมนักเรยีนถงึคดิแบบนัน้ เราพดูกนั
เรือ่งการมีความกล�าหาญกนับ�อยหรอืไม�บ�อย นักเรยีนเห็นหรอืได �ยนิเรือ่งการแสดงความกล�าหาญของ
ผู �คนจากทีไ่หน

3. การเปิดเผยครัง้ใหญ�
ตอนนีนั้กเรยีนเปิดเผยได�แล �วว�านักเรยีนเลอืกใครหรอืตวัละครอะไรโดยไปทีป่�ายทีต่รงกบัชนิดของคน
ทีค่ณุเลอืก

กิจกรรม 

ส่ือการสอนท่ีต �องใช �:

• กระดาษหน่ึงแผ�นและอะไรสกัอย�างให�
   นักเรยีนแต�ละคนใช�เขยีนได �

• วธิเีขยีนรายการทีท่กุคนมองเห็นได � 
• ป�ายขนาดใหญ� 3 อันที่มีตัวหนังสือ
  ขนาดใหญ�ทีนั่กเรยีนมองเห็นได �จาก
  ระยะ 2–3 เมตร หน่ึงป�ายสาํหรบัแต�ละ
  หมวดหมู�: “ตวัละครในสือ่” 

  (ไม�ใช�คนจรงิๆ)

  “คนทีฉั่นรู �จกัเป็นการส�วนตวั” 

  “คนทีฉั่นรู �เรือ่งของเขา"  

  (จากประวตัศิาสตร �หรอืในข�าว)
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หลงัจากเลอืกเสร็จแล �วเรามาแลกเปลีย่นความคดิเห็นกนั สงัเกตดวู�ามีนักเรยีนกีค่นทีร่ะบชุือ่ตวัละครใน
สือ่หรอืแม�แต�คนจรงิๆ ทีรู่ �จกัผ�านสือ่ (เช�น หนังสอืหรอืภาพยนตร �)  ให�นักเรยีนลองวเิคราะห �ว�าสิง่นัน้บอก
อะไรนักเรยีนบ �างเกีย่วกบัทีม่าของแนวคดิเรือ่งความหมายของการมีความกล�าหาญ 

สือ่จาํเป็นต �องหารายได� และน่ันหมายความว�าพวกเขาต �องการให�พวกเราให�ความสนใจ ด�วยการนําเสนอ
ความกล�าหาญชนิดทีส่ดุเร �าใจและเต็มไปด�วยฉากตืน่เต �นให�เรารบัชม เราจงึได �เห็นซเูปอร �ฮโีร� หน�วยกู �
ชพี และทหารมากมายเต็มไปหมด น่ันก็เป็นตวัอย�างทีด่ ีแต�สือ่ก็ไม�สามารถบอกเรือ่งราวทัง้หมดเสมอไป
ใช�ไหมล�ะ จงึเป็นเรือ่งฉลาดทีจ่ะถามหรอืฉุกคดิว�า “อะไรคอืสิง่ทีพ่วกสือ่เหล�านัน้ไม�พดูถงึบ �าง”

นักเรยีนคดิว�าเพิ่มเตมิว�า อะไรคอืตวัอย�างของความกล�าหาญอืน่ ๆ ทีเ่รายงัไม�ได �พดูถงึ 

นักเรยีนได �รู �จกัความหมายของการมีความกล�าหาญจากทีไ่หนหรอืแหล�งไหนได�อกีบ �าง

4. เปิดเผยมากขึน้ 

จบักลุ�มให �พดูคยุถงึเหตผุลสาํหรบัตวัเลอืกของคณุ ว�าอะไรเหตใุดคณุถงึคดิว�าคนทีค่ณุเลอืกมานัน้มี
ความกล�าหาญ ประเภทของความกล�าหาญทีค่นจรงิๆ ทาํกบัแอ็กชนัทีห่ �าวหาญของตวัละครในสือ่ต�างกนั
หรอืไม� ถ�าต�าง ต�างกนัอย�างไร 

หลงัอภปิรายในกลุ�มกนัสกั 2-3 นาทแีล �ว ให�เรยีกทัง้ห �องกลบัมารวมกนัแล �วเขยีนโน�ตลงในไวท �บอร �ดหรอื
กระดานขาตัง้ 

ลองคดิเรือ่งต�อไปนีก้นั (ให�นักเรยีนยกมือถ �าคณุตอบ “ใช�” ในแต�ละข �อ) 

• มีใครระบชุือ่คนทีช่�วยชวีติคนอืน่จากอนัตรายทางกายไหม 

• มีใครระบชุือ่คนทีย่นืหยดัเพื่อทีจ่ะช�วยคนทีถ่กูกลัน่แกล �งไหม คนส�วนใหญ�มกัเห็นด �วยว�าการช�วยชวีติ
  ใครบางคนจากความเจ็บปวดทางร�างกาย โดยเฉพาะถ�าคณุอาจบาดเจ็บเองด �วย คอืความกล�าหาญ 

• แล�วการช�วยเหลอืใครสกัคนจากความเจ็บปวดทางความรู �สกึ หรอืการมีน้ําใจหรอืช�วยเหลอืให�คนทีถ่กู
  ทาํร �ายความรู �สกึไปเรยีบร �อยแล�ว น่ันถอืเป็นความกล�าหาญด�วยไหม
 

ให�นักเรยีนยกมือแสดงความคดิเห็น ถ�านักเรยีนบอกได�ว�ามีใครบางคนกล�าหาญในวถิทีางอืน่ๆ หรอืถ �า
นักเรยีนคดิถงึพฤตกิรรมทีก่ล �าหาญแบบอืน่ออก

ตวัเลือกสําหรบัผู �สอนเพ่ือการจดักิจกรรมเพ่ิมเติม: แบ�งห �องเป็น 3 กลุ�มอกีครัง้ แต�ครัง้นีแ้บ�งตามหวัข �อ
เหล�านี ้

ก) คนในกระดาษเป็นผู �หญงิ 

ข) คนในกระดาษเป็นผู �ชาย 

ค) คนในกระดาษไม�ได �ระบวุ�าเป็นผู �ชายหรอืผู �หญงิ
 

เมื่อคดิถงึคาํว�า “กล�าหาญ” คณุมีภาพผู �ชายหรอืเด็กผู �ชาย ผู �หญงิหรอืเด็กผู �หญงิ ผู �หญงิ/เด็กผู �หญงิที ่
กล �าหาญหน�าตาเป็นยงัไง ต�างจากผู �ชาย/เด็กผู �ชายทีก่ล �าหาญยงัไง ทาํไมจงึคดิอย�างนัน้

มีต�อทีห่น�าถดัไป →



5. อภิปรายวา่อะไรจาํเปน็ต่อการมคีวามกล้าหาญ
พิจารณารายการทีนั่กเรยีนเขยีนว�าอะไรจาํเป็นต�อการมีความกล�าหาญ อภปิราย: 

• นักเรยีนจนิตนาการเห็นตวัเองว�าสามารถทาํสิง่ต�างๆ ในรายการนัน้ได �หรอืไม�อย�างไร
• นักเรยีนคดิถงึสถานการณ �ทีค่วามอ�อนโยนคอืความกล�าหาญออกหรอืไม� อย�างไร
• แล�วถ �าทางออนไลน � (หรอืในโทรศพัท �) นักเรยีนสามารถคดิวธิทีีจ่ะเราจะแสดงความกล�าหาญในโลก
  ออนไลน �ได �หรอืไม� อย�างไร

ความกล�าหาญคอืเรือ่งการเอาตวัเข �าเสีย่งช�วยเหลอืคนอืน่ โดยปกตสิือ่มอีทิธพิลต�อวธิคีดิของเราเกีย่วกบั
ความหมายของความกล�าหาญ แต�สือ่ก็ไม�ได �นําเสนอความเป็นไปได�ทัง้หมดเสมอไป การฝึกทีจ่ะตัง้
คาํถามว�า “อะไรบ �างทีพ่วกสือ่ไม�ได �พดูถงึ” และเวลาทีเ่ราออนไลน � เราจาํเป็นต �องคดิถงึการยอมเสีย่งเพื่อ
ช�วยเหลอืคนอืน่จากการถกูทาํร �ายความรู �สกึด �วย เราทกุคนก็เลอืกทีจ่ะกล �าหาญได�ในวถิทีางทีถ่กูต �อง

ขอ้คิด 
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