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ยินิดีตี้อ้นรับัสู่่�หลักัสู่ต่้รั Be Internet Awesome ซึ่่�งเป็็นความรั�วมมือรัะหว�าง Google, The Net Safety 
Collaborative แลัะ Internet Keep Safe Coalition (iKeepSafe.org) แหลั�งข้อ้มล่ันี�เป็็นสู่�วนหน่�งข้อง 
Be Internet Awesome ซึ่่�งเป็็นโป็รัแกรัมหลัากหลัายิแง�มมุที่ี�ออกแบบมาเพื่ื�อสู่อนที่กัษะที่ี�จำำาเป็็นใหแ้ก�
เด็ีกๆ ในการัเลั�นอนิเที่อรัเ์น็ต้อยิ�างป็ลัอดีภัยัิแลัะชาญฉลัาดี  

หลักัสู่ต่้รั Be Internet Awesome มอีงคป์็รัะกอบครับถ้ว้นพื่รัอ้มนำาไป็ใชเ้พืื่�อที่ำาใหก้ารัศึก่ษาเรัื�องความ
ป็ลัอดีภัยัิแลัะการัเป็็นพื่ลัเมืองในโลักดีจิำทิี่ลััในรัะดีบัชั �นป็รัะถ้มศึก่ษามีป็รัะสู่ทิี่ธิภิัาพื่มากที่ี�สู่ดุี แลัะเพื่ื�อ
ที่ำาใหก้ารัเรัยีินการัสู่อนสู่ะดีวกที่ี�สู่ดุีสู่ำาหรับัผู้่สู้่อน กจิำกรัรัมที่ั �งหมดีไดีร้ับัการัออกแบบใหน้ำาไป็ใชไ้ดีโ้ดียิ 
ผู้่สู้่อนไม�จำำาเป็็นต้อ้งไดีร้ับัการัพื่ฒันาวชิาชพีื่ครัม่าก�อน ใชเ้วลัาเต้รัยีิมสู่อนนอ้ยิ แลัะไม�ต้อ้งใชอ้ปุ็กรัณ์ ์
หรัอืแหลั�งข้อ้มล่ัเพื่ิ�มเต้มิในการัสู่อน 

สู่ำาหรับัปี็ 2021 นี� เรัาไดีอ้ปั็เดีต้หลักัสู่ต่้รัดีว้ยิกจิำกรัรัมใหม� 10 กจิำกรัรัม โดียิรั�วมมอืกบั Committee for 
Children คณุ์จำะไดีพ้ื่บกบับที่เรัยีินที่ี�ป็รับัป็รังุใหม�ซึ่่�งออกแบบมาสู่ำาหรับัการัเรัยีินรั่เ้รัื�องการัรักัษาความ
ป็ลัอดีภัยัิที่ี�ดีขี้่ �น ความรั่พ้ื่ื �นฐานดีา้นการัคน้หา แลัะความรั่พ้ื่ื �นฐานดีา้นสู่งัคม รัวมถ้ง่เรัื�องอื�นๆ อกีมากมายิ 
นอกจำากนั�น ในปี็นี�ยิงัมกีจิำกรัรัมใหม�ๆ  แลัะที่ี�ป็รับัป็รังุแกไ้ข้แลัว้สู่ำาหรับัแต้�ลัะรัะดีบัชั �นดีว้ยิ เหต้ผุู้ลัเพื่รัาะว�า
งานวจิำยัิข้องเรัาบ�งชี �ว�าหลักัสู่ต่้รัสู่ำาหรับัชั �น ป็.2-ป็.6 จำำาเป็็นต้อ้งพื่ิจำารัณ์าใหค้รัอบคลัมุถ้ง่พื่ฒันาการัข้อง
เด็ีกในดีา้นต้�างๆ

หลักัสู่ต่้รั BIA นี�ไดีร้ับัการัป็รัะเมนิอยิ�างถ้ี�ถ้ว้นโดียิศึน่ยิว์จิำยัิดีา้นอาชญากรัรัมต้�อเด็ีกข้องมหาวทิี่ยิาลัยัิ
นิวแฮมป็เ์ชยีิรั ์(University of New Hampshire’s Crimes Against Children Research Center)   
ผู้ลัการัศึก่ษาพื่บว�า BIA คอืหลักัสู่ต่้รัดีา้นความป็ลัอดีภัยัิบนอนิเที่อรัเ์น็ต้หลักัสู่ต่้รัแรักที่ี�ไดีร้ับัการัพื่สิู่จ่ำน ์
ว�าสู่�งผู้ลัดีตี้�อการัเรัยีินรั่ข้้องนักเรัยีินว�าดีว้ยิความป็ลัอดีภัยัิบนโลักออนไลันแ์ลัะการัเป็็นพื่ลัเมอืงในโลักดีจิำทิี่ลัั 

บที่เรัยีินเหลั�านี�เสู่รัมิดีว้ยิเที่คนิคการัสู่อนแบบเกม โดียิใช ้Interland (g.co/Interland) ซึ่่�งเป็็นเกม 
ผู้จำญภัยัิออนไลันท์ี่ี�ที่ำาใหก้ารัเรัยีินรั่เ้กี�ยิวกบัความป็ลัอดีภัยัิแลัะการัเป็็นพื่ลัเมืองในโลักดีจิำทิี่ลััเป็็นเรัื�อง
สู่นุกสู่นานแลัะเกดิีการัโต้ต้้อบกนัแบบเดียีิวกบัการัใชอ้นิเที่อรัเ์น็ต้
  
หวัข้อ้พื่ื �นฐาน 5 ป็รัะการัข้องความป็ลัอดีภัยัิแลัะการัเป็็นพื่ลัเมืองในโลักดีจิำทิี่ลััป็รัะกอบกนัเป็็น Internet 
Code of Awesome ดีงัต้�อไป็นี�
   คิิดก่อ่นแชร์ ์(Be Internet Smart)

	 		ไม่่ตก่หลุุม่พร์างก่ลุลุวง	(Be Internet Alert) 

	 		เก็่บข้อ้มู่ลุไวเ้ป็็นคิวาม่ลุบั	(Be Internet Strong) 

	 		เป็็นคินดีเท่่จะตาย (Be Internet Kind) 

	 		สงสยัเม่่�อไร์	ก็่ถาม่ไดเ้ลุย (Be Internet Brave)

แมว้�าหลักัสู่ต่้รันี�จำะออกแบบมาสู่ำาหรับัเด็ีกชั �น ป็.2-ป็.6 แต้�นักการัศึก่ษาที่ี�มีนักเรัยีินอายิมุากกว�าแลัะ  
นอ้ยิกว�านั�น ก็สู่ามารัถ้นำาหลักัสู่ต่้รันี�ไป็ใชป้็รัะโยิชนไ์ดี ้โดียิเฉพื่าะคำาศึพัื่ที่ท์ี่ี�สู่ำาคญั การัอภัปิ็รัายิในชั �นเรัยีิน 
(เพื่ิ�มหรัอืลัดีอายิ)ุ แลัะการัเลั�นเกม เรัาข้อเสู่นอใหค้ณุ์ที่ดีลัองหาสู่ิ�งที่ี�เหมาะสู่มที่ี�สู่ดุีสู่ำาหรับันักเรัยีินข้อง
คณุ์เอง ไม�ว�าจำะเป็็นการัเรัยีินต้ั �งแต้�ต้น้จำนจำบหลักัสู่ต่้รั หรัอืเจำาะลัก่บที่เรัยีินที่ี�จำำาเป็็นที่ี�สู่ดุีสู่ำาหรับันักเรัยีิน
ข้องคณุ์ 1 หรัอื 2 บที่ ดีแ่หลั�งข้อ้มล่ัเพื่ิ�มเต้มิสู่ำาหรับันักการัศึก่ษาแลัะครัอบครัวัไดีท้ี่ี�   
g.co/BeInternetAwesome เช�น สู่ไลัดีข์้อง Pear Deck ที่ี�พื่รัอ้มนำาไป็สู่อน การัเรัยีินรั่ผู้้�านวดิีโีอสู่ำาหรับั
นักการัศึก่ษา สู่ื�อการัสู่อนสู่ำาหรับัดีาวนโ์หลัดี แลัะค่�มือสู่ำาหรับัครัอบครัวั

สู่ถ้าบนั International Society of Technology in Education (ISTE) ไดีต้้รัวจำสู่อบหลักัสู่ต่้รั   
Be Internat Awesome ที่ั �งหมดี แลัะยิกยิ�องใหโ้ป็รัแกรัมนี�เป็็นแหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�เต้รัยีิมความพื่รัอ้มให้
นักเรัยีินรัุ�นเยิาวป์็ฏิบิตั้ไิดีต้้ามมาต้รัฐาน ISTE ปี็ 2021 สู่ำาหรับันักเรัยีิน นอกจำากนั�น ISTE ยิงัไดีม้อบ
รัางวลัั Seal of Alignment for Readiness ใหแ้ก�หลักัสู่ต่้รั Be Internet Awesome 
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คู่มอืนักการศึกษา: แหลุ่งข้�อมูลุ 1

วธิีกีารสอนหลัุกสตูร Be Internet Awesome

หลักัสู่ต่้รั Be Internet Awesome ไดีร้ับัการัออกแบบมาอยิ�างยิดืีหยิุ�นเพื่ื�อใหค้ณุ์สู่ามารัถ้นำาไป็ใช ้
ในหอ้งเรัยีินไดีอ้ยิ�างสู่ะดีวก สู่ำาหรับักลัุ�มนักเรัยีินที่ี�แต้กต้�างกนั เรัาข้อแนะนำาใหค้ณุ์ป็รับัแต้�ง  
บที่เรัยีินไดีต้้ามต้อ้งการั โดียิพื่ิจำารัณ์าจำากเวลัาที่ี�คณุ์มีแลัะความพื่รัอ้มข้องนักเรัยีิน ต้วัอยิ�างเช�น 
เรัาอาจำแนะนำาใหจ้ำดัีกจิำกรัรัมหน่�งพื่รัอ้มกนัที่ั �งหอ้ง แต้�เมื�อคณุ์รั่จ้ำกันักเรัยีินข้องต้วัเองดี ีก็อาจำรั่สู้่ก่
ว�ากจิำกรัรัมดีงักลั�าวจำะไดีผู้้ลัดีกีว�าถ้า้ใหพ้ื่วกเข้าไดีท้ี่ำาแบบกลัุ�มยิ�อยิ นั�นคอืการัป็รับัแต้�งที่ี�เรัาหวงั
ใหค้ณุ์รั่สู้่ก่ว�าต้วัเองมีอำานาจำในการัต้ดัีสู่นิใจำ ใชค้วามเป็็นครัใ่หเ้กดิีป็รัะสู่ทิี่ธิภิัาพื่

สิ�งเล็ุก่ๆ	นอ้ยๆ	เกี่�ยวก่บัหลุกั่สูตร์นี�:
1. ที่กุหน�วยิมีรัายิการัคำาศึพัื่ที่ท์ี่ี�จำะพื่บไดีใ้นบที่เรัยีินต้�างๆ คณุ์สู่ามารัถ้พื่ิมพื่ร์ัายิการันี�ออกมาแจำก
นักเรัยีิน เพื่ื�อไวใ้ชเ้ป็็นแหลั�งข้อ้มล่ัไดี ้อยิ�าลัมืดีกิ่่จก่ร์ร์ม่คิำาศัพัท่ท์ี่ี�เรัาใหไ้วใ้นภัาคผู้นวก

2. ในแต้�ลัะหน�วยิ จำาก 5 หน�วยิ มีจำำานวนบที่เรัยีินไม�เที่�ากนั โดียิที่กุบที่จำะมีโครังสู่รัา้ง ดีงัต้�อไป็นี�
✓  เป้็าหม่ายสำาหร์บันัก่เร์ยีน
✓   ม่าคิยุก่นั	- พื่ื �นความรั่สู้่ำาหรับัคณุ์ครัท่ี่ี�เข้ยีินเป็็นภัาษาที่ี�นักเรัยีินเข้า้ใจำง�ายิ 
✓  กิ่จก่ร์ร์ม่	- กจิำกรัรัมบางอยิ�างอาจำมีการัแนะนำาใหป้็รับัแกต้้ามรัะดีบัชั �นเรัยีิน
✓  ข้อ้คิิด - สู่รัปุ็เนื�อหาบที่เรัยีินแลัะโอกาสู่ในการัที่บที่วนสู่ิ�งที่ี�เรัยีินรั่ไ้ป็

3. ในชื�อข้องที่กุบที่เรัยีินจำะมสีู่ญัลักัษณ์ร์ัะบรุัะดีบัชั �นที่ี�แนะนำากำากบัไว ้นอกจำากนั�นยิงัมสีู่ญัลักัษณ์ ์
บอกดีว้ยิว�าเป็็นบที่เรัยีินเกี�ยิวกบัการัรั่เ้ที่�าที่นัสู่ื�อ แลัะ/หรัอืการัเรัยีินรั่ท้ี่างอารัมณ์แ์ลัะสู่งัคม

4. หลักัสู่ต่้รันี�ออกแบบมาใหค้ณุ์ใชสู้่อนใน 2 วธิิทีี่ี�แต้กต้�างกนั นั�นคอื ต้ามลัำาดีบัข้องบที่เรัยีิน  
หรัอืต้ามลัำาดีบัข้องความต้อ้งการัดีา้นการัเรัยีินรั่แ้บบดีจิำทิี่ลััข้องนักเรัยีิน เรัาเรัยีิงลัำาดีบัหน�วยิ
ต้�างๆ อยิ�างมีวตั้ถ้ปุ็รัะสู่งคส์ู่ำาหรับัชั �นเรัยีินที่ี�เรัิ�มต้ั �งแต้�ยิงัไม�มีพื่ื �นฐานใดีๆ เลัยิ แต้�นักเรัยีินรัะดีบั
ป็ฐมวยัิหลัายิคนก็พื่อมีพื่ื �นฐานความรั่ใ้นเรัื�องนี�อยิ่�บา้งแลัะสู่ามารัถ้ช�วยิใหค้ณุ์คน้พื่บที่กัษะบาง
อยิ�างที่ี�พื่วกเข้าต้อ้งการัหรัอืจำำาเป็็นต้อ้งพื่ฒันา การัพื่ด่ีคยุิกบันักเรัยีินถ้ง่สู่ิ�งที่ี�พื่วกเข้ารั่แ้ลัะยิงัไม�รั่ ้
ก็ถ้อืเป็็นจำดุีเรัิ�มต้น้ที่ี�ยิอดีเยิี�ยิม เรัาหวงัว�าพื่วกคณุ์ที่กุคนจำะสู่นุกไป็กบัการัเป็็นสู่ดุียิอดีผู้่ใ้ช ้
อนิเที่อรัเ์น็ต้ดีว้ยิกนั

ป็ร์ะถม่
2−6

ป็ร์ะถม่
2−3

ป็ร์ะถม่
4−6

ก่าร์ร์ู	้											
เท่่าท่นัส่�อ

ก่าร์เร์ยีนร์ูท้่างอาร์ม่ณ์
แลุะสงัคิม่
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แนวท่างก่าร์จดักิ่จก่ร์ร์ม่
1. ใหนั้กเรัยีินจำบัค่�กนั
2. นักเรัยีินคนแรักหนัหลังัใหก้รัะดีาน (นั�งหรัอืยินืก็ไดี)้
3. ครัแ่สู่ดีงคำาศึพัื่ที่ ์3-5 คำาบนกรัะดีาน 
4.  นักเรัยีินคนที่ี� 2 หนัหนา้เข้า้กรัะดีานแลัว้อธิบิายิคำาศึพัื่ที่ค์ำาแรักใหนั้กเรัยีินคนแรักโดยหา้ม่พูด
คิำาศัพัท่นั์�น

5. นักเรัยีินคนแรักที่ายิคำาศึพัื่ที่ ์
6.  เมื�อนักเรัยีินคนแรักที่ายิคำาศึพัื่ที่ค์ำาที่ี� 1 ถ้ก่แลัว้ ใหนั้กเรัยีินคนที่ี� 2 อธิบิายิคำาศึพัื่ที่ค์ำาต้�อไป็
7.  ที่ำาข้ั �นต้อนที่ี� 3-6 จำนกว�านักเรัยีินคนที่ี� 1 จำะที่ายิคำาศึพัื่ที่ถ์้ก่ต้อ้งที่กุคำา
8.  สู่ำาหรับัรัอบต้�อไป็ ใหนั้กเรัยีินคนที่ี� 1 กบัคนที่ี� 2 สู่ลับัต้ำาแหน�งกนั ที่ำากจิำกรัรัมซึ่ำ �าต้ามข้ั �นต้อน

ดีว้ยิคำาศึพัื่ที่ช์ดุีใหม�

แนวท่างก่าร์จดักิ่จก่ร์ร์ม่
1. แจำกแผู้�นเกมบงิโก BIA (เลัอืกรัะหว�างแบบ 5x5 หรัอื 3x3) แลัะชิ �นสู่�วนวางต้ำาแหน�งใหนั้กเรัยีิน
แต้�ลัะคน
2. นักเรัยีินเต้มิคำาศึพัื่ที่จ์ำากหน�วยิที่ี�ไดีร้ับัในแผู้�นบงิโก
3. ครัอ่�านออกเสู่ยีิงความหมายิข้องคำาศึพัื่ที่ ์
    คิร์สูาม่าร์ถสุ่ม่เลุ่อก่คิวาม่หม่ายจาก่ร์ายก่าร์คิำาศัพัท่ไ์ด ้
4.  นักเรัยีินคน้หาว�ามคีำาศึพัื่ที่บ์นแผู้�นบงิโกที่ี�ต้รังกบัความหมายิหรัอืไม� แลัว้วางต้ำาแหน�งดีว้ยิชิ �นสู่�วน
5. นักเรัยีินจำะพื่ด่ีว�า “บงิโก” เมื�อวางชิ �นสู่�วนเรัยีิงเป็็นแถ้วไดี ้ที่ั �งแนวต้ั �ง แนวนอน แลัะแนวที่แยิง
6.  เลั�นต้�อไป็ดีว้ยิแผู้�นเกมบงิโกชดุีเดีมิ หรัอืใหนั้กเรัยีินนำาชิ �นสู่�วนออกแลัว้เลั�นอกีครัั �ง

แนวท่างก่าร์จดักิ่จก่ร์ร์ม่
1. ใหนั้กเรัยีินแต้�ลัะคนจำบัค่�
2.  แจำกกรัะดีาษแผู้นผู้งัคิำาศัพัท่ใ์หแ้ต้�ลัะค่� (นักเรัยีินสู่ามารัถ้สู่รัา้งแผู้นผู้งัคำาศึพัื่ที่ข์้่ �นใหม�ไดีบ้น

กรัะดีาษ)
3.  นักเรัยีินเข้ยีินคำาศึพัื่ที่ ์1 คำาในวงกลัมบนกรัะดีาษ ข้ั �นต้อนนี�ที่ำาไดี ้3 วธิิ ีไดีแ้ก�

•  กำาหนดีคำาศึพัื่ที่ค์ำาเดียีิวกนัสู่ำาหรับัที่กุค่�
•  กำาหนดีคำาศึพัื่ที่ใ์หแ้ต้�ลัะค่�ไม�เหมือนกนั
•  ใหนั้กเรัยีินเลัอืกคำาศึพัื่ที่เ์องจำากรัายิการัข้องหน�วยิการัเรัยีินรั่ ้

4. จำากนั�นใหนั้กเรัยีินจำบัค่�เต้มิคำาศึพัื่ที่ใ์หค้รับ
5. เมื�อที่ำาเสู่ร็ัจำแลัว้ สู่ามารัถ้ดีำาเนินกจิำกรัรัมต้�อไดีด้ีว้ยิวธิิตี้�อไป็นี�

•  ใหนั้กเรัยีินที่ำาแผู้นผู้งัคำาศึพัื่ที่ด์ีว้ยิคำาศึพัื่ที่ใ์หม�
•  รัวบรัวมแผู้�นแผู้นผู้งัคำาศึพัื่ที่ท์ี่ี�ที่ำาเสู่ร็ัจำแลัว้มาแสู่ดีงบนกรัะดีานคำาศึพัื่ที่ใ์นหอ้งเรัยีิน
•  จำดัีกจิำกรัรัมเดีนิชม ใหนั้กเรัยีินไดีด้ีแ่ผู้นผู้งัคำาศึพัื่ที่ข์้องเพื่ื�อนรั�วมชั �น 

กิจกรรมคำาศัพท์ี่
คำาศึพัื่ที่ท์ี่ี�ใชใ้นกจิำกรัรัมเหลั�านี� จำะอยิ่�ในต้อนต้น้ข้องแต้�ลัะหน�วยิการัเรัยีินรั่ ้

คู่มอืนักการศึกษา: แหลุ่งข้�อมูลุ 2

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้

•  กรัะดีานสู่ำาหรับัแสู่ดีงคำาศึพัื่ที่ ์
(กรัะดีานดีำา กรัะดีาษโป็สู่เต้อรั ์
ไวที่บ์อรัด์ี เป็็นต้น้) 

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้

•  แผู้�นเกมบงิโก BIA (หนา้ 6 แลัะ 7)

• ชิ �นสู่�วนสู่ำาหรับัเลั�นเกม (สู่ิ�งข้อง
สู่ำาหรับัใชว้างต้ำาแหน�ง เช�น คลัปิ็
หนีบกรัะดีาษ เมล็ัดีถ้ั�ว ลัก่เต้า๋ 
เป็็นต้น้)

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้

•  ใบความรั่:้ แผู้นผู้ังคำาศึพัื่ที่ ์ 
(หนา้ 8)

บัอกให�ได�ที่ายให�ถกู 

บังิโก Be Internet 
Awesome 

แผนผังคำาศัพท์ี่



6

แผน่เกมบังิโก Be Internet Awesome (5 x 5)
ใบัความรู�: แหลุ่งข้�อมูลุ 2
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แผ่นเกมบังิโก Be Internet Awesome (3 x 3)
ใบัความรู�: แหลุ่งข้�อมูลุ 2



8

แผนผังคำาศัพท์ี่
ใบัความรู�: แหลุ่งข้�อมูลุ 2

Definition Characteristics

Examples Non-examples
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เร์ยีน	ผูู้ป้็ก่คิร์อง

ต้อนที่ี�บตุ้รัหลัานข้องเรัายิงัเด็ีก เรัาก็ที่ำาหนา้ที่ี�อยิ�างเต็้มที่ี�เพื่ื�อช�วยิใหพ้ื่วกเข้าใชป้็รัะโยิชน ์  
จำากอนิเที่อรัเ์น็ต้ใหไ้ดีม้ากที่ี�สู่ดุี พื่รัอ้มกบัช�วยิดีแ่ลัความป็ลัอดีภัยัิบนโลักออนไลันข์้องพื่วกเข้า  
เมื�อเด็ีกๆ เต้บิโต้เข้า้สู่่�ช�วงวยัิรัุ�น บที่บาที่ข้องเรัาก็เป็ลัี�ยินไป็สู่่�การัช�วยิใหพ้ื่วกเข้าเรัยีินรั่ท้ี่ี�จำะ  
เข้า้สู่่�ชวีติ้ดีา้นดีจิำทิี่ลััอยิ�างรัอบคอบแลัะป็ลัอดีภัยัิ

โรังเรัยีิน[ชื�อโรังเรัยีิน]เชื�อมั�นในการัรั�วมมือกบัผู้่ป้็กครัองแลัะการัเต้รัยีิมความพื่รัอ้มเพื่ื�อให ้
นักเรัยีิน [ชั �นการัศึก่ษา] ข้องเรัาสู่ามารัถ้
• คิิดอย่างมี่วิจาร์ณญาณแลุะป็ร์ะเมิ่นแอป็ เว็บไซึ่ต้ ์แลัะเนื�อหาที่างดีจิำทิี่ลััอื�นๆ
• ป็ก่ป้็องตวัเองจำากภัยัิคกุคาม รัวมถ้ง่การักลัั�นแกลัง้แลัะการัหลัอกลัวงที่างออนไลันไ์ดี ้
• ชาญฉัลุาดเร์่�องก่าร์แชร์:์ อะไรั เมื�อไรั อยิ�างไรั แลัะกบัใครั
• อ่อนโยนแลุะใหเ้กี่ยร์ติผู้่อ้ื�นบนโลักออนไลัน ์รัวมถ้ง่เคารัพื่ความเป็็นสู่�วนต้วัข้องพื่วกเข้าดีว้ยิ
• ข้อคิวาม่ช่วยเหลุ่อจำากผู้่ป้็กครัองหรัอืผู้่ใ้หญ�คนอื�นที่ี�ไวใ้จำไดีเ้มื�อเจำอสู่ถ้านการัณ์ท์ี่ี�ซึ่บัซึ่อ้น

ในปี็นี� ความพื่ยิายิามเหลั�านี�จำะมี Be Internet Awesome รัวมอยิ่�ดีว้ยิ ซึ่่�งเป็็นโป็รัแกรัมหลัาก
หลัายิแง�มมุที่ี�ออกแบบมาเพื่ื�อสู่อนที่กัษะที่ี�จำำาเป็็นใหแ้ก�เด็ีกๆ ในการัเลั�นอนิเที่อรัเ์น็ต้อยิ�าง
ป็ลัอดีภัยัิแลัะชาญฉลัาดี เกม Interland คอืเกมบนเบรัาวเ์ซึ่อรั ์แลัะเป็็นหน่�งในแหลั�งข้อ้มล่ั  
ข้องเรัาที่ี�จำะที่ำาใหก้ารัเรัยีินรั่ท้ี่กัษะเหลั�านี�สู่นุกสู่นานแลัะสู่�งเสู่รัมิการัมีป็ฏิสิู่มัพื่นัธิ ์อกีที่ั �งยิงั
สู่ามารัถ้เลั�นที่ี�บา้นไดี ้(บตุ้รัหลัานข้องคณุ์น�าจำะอยิากเลั�นใหค้ณุ์ดีด่ีว้ยิ) Google รั�วมมือกบั 
นักการัศึก่ษา นักวจิำยัิ แลัะผู้่เ้ชี�ยิวชาญดีา้นความป็ลัอดีภัยัิออนไลันท์ี่ี� The Net Safety 
Collaborative แลัะ iKeepSafe.org ในการัพื่ฒันา Be Internet Awesome เพื่ื�อจำดัี 
ป็รัะสู่บการัณ์ก์ารัเรัยีินรั่ท้ี่ี�สู่นุกสู่มวยัิดีว้ยิบที่เรัยีินพื่ื �นฐาน 5 เรัื�อง ดีงันี�
• คิิดก่อ่นแชร์	์      • ไม่่ตก่หลุุม่พร์างก่ลุลุวง      • เก็่บข้อ้มู่ลุไวเ้ป็็นคิวาม่ลุบั
• เป็็นคินดีเท่่จะตาย     • สงสยัเม่่�อไร์	ก็่ถาม่ไดเ้ลุย

การัใชเ้ที่คโนโลัยิอียิ�างฉลัาดีแลัะป็ลัอดีภัยัิที่ำาใหนั้กเรัยีินช�วยิผู้ลักัดีนัการัเรัยีินรั่ข้้องต้วัเองไดี ้
แลัะช�วยิใหโ้รังเรัยีินข้องเรัาที่ำาหนา้ที่ี�ไดีด้ียีิิ�งข้่ �น เรัาเชื�อว�าโป็รัแกรัม Be Internet Awesome   
จำะเป็็นกา้วสู่ำาคญัไป็สู่่�เป้็าหมายิในการัที่ำาใหม้ั�นใจำไดีว้�านักเรัยีินข้องเรัาที่กุคนที่ี�[ชื�อโรังเรัยีิน]  
จำะเรัยีินรั่ ้สู่ำารัวจำ แลัะอยิ่�ในโลักออนไลันไ์ดีอ้ยิ�างป็ลัอดีภัยัิที่ั �งภัายิในแลัะภัายินอกรัั �วโรังเรัยีิน

เรัายินิดีอียิ�างยิิ�งที่ี�จำะแชรัข์้อ้มล่ัเพื่ิ�มเต้มิเกี�ยิวกบัโป็รัแกรัมใหม�นี� รัวมถ้ง่การัแนะนำาใหร้ั่จ้ำกักบั
แหลั�งข้อ้มล่ับางสู่�วนที่ี�นักเรัยีินจำะเรัิ�มใชใ้นชั �นเรัยีิน แลัะเรัายิงัข้อเชญิชวนใหค้ณุ์ไป็ดีแ่หลั�งข้อ้มล่ั
ที่ี�มีอยิ่�ใน g.co/BeInternetAwesome เรัาข้อสู่นับสู่นุนใหค้ณุ์ถ้ามนักเรัยีินถ้ง่กจิำกรัรัมที่ี�เข้า  
เข้า้รั�วมแลัะดีำาเนินการัสู่นที่นาต้�อที่ี�บา้น แลัะคณุ์ก็อาจำไดีเ้คล็ัดีลับัเรัื�องความเป็็นสู่�วนต้วัแลัะ  
การัรักัษาความป็ลัอดีภัยัิไป็ใชเ้องบา้งก็ไดี ้

ดีว้ยิความเคารัพื่อยิ�างสู่ง่  
[ชื�อคณุ์]

นี�คอืต้วัอยิ�างสู่ำาหรับัอเีมลัหรัอืจำดีหมายิที่ี�คณุ์นำาไป็ป็รับัใชไ้ดีเ้พื่ื�อแจำง้ผู้่ป้็กครัองว�าคณุ์กำาลังัใชห้ลักัสู่ต่้รั Be Internet Awesome 
เพื่ื�อช�วยิใหบ้ตุ้รัหลัานข้องพื่วกเข้า เรัยีินรั่ถ้้ง่การัเป็็นพื่ลัเมืองในโลักดีจิำทิี่ลััไดีอ้ยิ�างป็ลัอดีภัยัิแลัะชาญฉลัาดี

คู่มอืนักการศึกษา: แหลุ่งข้�อมูลุ 3

ตัวอยา่งจดหมาย/อีเมลุแนะนำากับัผู�ป็กครอง
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จำาเป็็นตอ้งเร์ยีนใหจ้บบท่ก่อ่นใหนั้ก่เร์ยีนเลุ่น Interland ไหม่
ไม�จำำาเป็็น แต้�การัจำบบที่เรัยีินก�อนจำะไดีป้็รัะโยิชนก์ว�า เกมนี�จำะไดีผู้้ลัดีทีี่ี�สู่ดุีเมื�อนำาไป็ใชเ้สู่รัมิ
หวัข้อ้ต้�างๆ ที่ี�อธิบิายิไวใ้นหลักัสู่ต่้รั แลัะจำะยิิ�งสู่นุกมากข้่ �น เมื�อใหโ้อกาสู่นักเรัยีินไดีม้ีสู่�วนรั�วมกบั
คณุ์ในบที่สู่นที่นา การัอภัปิ็รัายิ แลัะการัรัะดีมความคดิีก�อนเลั�นเกม

นัก่เร์ยีนจำาเป็็นตอ้งมี่บญัชี	Google ไวใ้ชเ้ข้า้สู่หลุกั่สูตร์ Be Internet Awesome ไหม่
ไม�เลัยิ BIA พื่รัอ้มสู่ำาหรับัที่กุคนที่ี�เข้า้มาเยิี�ยิมชมเว็บไซึ่ต้ ์เนื�องจำาก Google ไม�รัวบรัวมข้อ้มล่ัใดีๆ 
ข้องนักเรัยีิน Be Internet Awesome จำง่ไม�ต้อ้งมีหรัอืไม�จำำาเป็็นต้อ้งใชก้ารัเข้า้สู่่�รัะบบ รัหสัู่ผู้�าน 
หรัอือเีมลั

อุป็ก่ร์ณอ์ะไร์ที่�ใชก้่บั	Interland ไดบ้า้ง
Interland ใชง้านไดีก้บัที่กุอปุ็กรัณ์ท์ี่ี�เชื�อมต้�ออนิเที่อรัเ์น็ต้ไดี ้แลัะมีเว็บเบรัาวเ์ซึ่อรั ์นั�นแป็ลัว�า
คอมพื่ิวเต้อรั ์แล็ัป็ท็ี่อป็หรัอืเดีสู่กท็์ี่อป็ แท็ี่บเล็ัต้ หรัอืโที่รัศึพัื่ที่ม์ือถ้อืแที่บที่กุรัุ�นก็พื่รัอ้มช�วยิใหค้ณุ์
กลัายิเป็็นสู่ดุียิอดีนักที่�องอนิเที่อรัเ์น็ต้ไดี ้

URL ท่ั �งหม่ดมี่อะไร์บา้ง
• สู่ำาหรับัหนา้แรักข้อง Be Internet Awesome ใหไ้ป็ที่ี� g.co/BeInternetAwesome
• สู่ำาหรับัเกม Interland ใหไ้ป็ที่ี� g.co/Interland
• สู่ำาหรับัหลักัสู่ต่้รั Be Internet Awesome ใหไ้ป็ที่ี� g.co/BeInternetAwesomeEducators
• สู่ำาหรับัแหลั�งข้อ้มล่ัข้องครัอบครัวั ใหไ้ป็ที่ี� g.co/BeInternetAwesomeFamilies

ฉัันตอ้งผู่้านก่าร์ฝึึก่อบร์ม่พิเศัษหร์อ่เป็็นคิร์ทีู่�พิเศัษเพ่�อสอนหลุกั่สูตร์นี�หร์อ่ไม่่
•  อยิ�างแรัก: ครัช่ั �นป็รัะถ้มศึก่ษาแลัะมธัิยิมศึก่ษาที่กุคนสู่ามารัถ้สู่อนหลักัสู่ต่้รันี�ใหนั้กเรัยีินข้อง 

ต้วัเองไดี ้ไม�ต้อ้งผู้�านการัฝ่ึกอบรัมอะไรัเป็็นพื่ิเศึษ
•  อยิ�างที่ี� 2: ครัท่ี่กุคนคอืคนพื่ิเศึษ : )
•  อยิ�างที่ี� 3: บที่เรัยีินนี�ป็รับัแต้�งมาใหเ้กดิีความสู่นุกสู่นาน มีการัแลักเป็ลัี�ยินความรั่อ้ยิ�างเป็็นกนัเอง

รัะหว�างครัก่บันักเรัยีิน โดียิเฉพื่าะในสู่�วนนักการัศึก่ษาที่ี�จำะเป็็นผู้่ฟั้ังที่ี�ดีโีดียิไม�มีการัต้ดัีสู่นิ

ชั �นเร์ยีนร์ะดบัใดบา้งที่�เหม่าะก่บัหลุกั่สูตร์ Be Internet Awesome ที่�สุด
โป็รัแกรัมเต็้ม ซึ่่�งรัวมถ้ง่ต้วัหลักัสู่ต่้รั เกม แลัะแหลั�งข้อ้มล่ัในเว็บไซึ่ต้นี์� ออกแบบมาสู่ำาหรับัผู้่ใ้ช ้
ต้ั �งแต้�ชั �น ป็.2-ป็.6 (อายิ ุ7-12 ปี็) อยิ�างไรัก็ต้าม หวัข้อ้ต้�างๆ ที่ี�มีก็เป็็นป็รัะโยิชนก์บันักเรัยีินที่กุชั �น
โดียิข้่ �นอยิ่�กบัวธิิทีี่ี�ครัผู่้่สู้่อนจำะนำาหลักัสู่ต่้รัไป็ป็รับัใช ้

เด็ก่ๆ	จะเร์ยีนร์ูจ้าก่เก่ม่นี�อย่างไร์
เกมนี�จำะช�วยิเนน้ยิำ �าแนวคดิีข้องหลักัสู่ต่้รัโดียิใหนั้กเรัยีินมีอสิู่รัะที่ี�จำะสู่ำารัวจำวธิิปี็ฏิบิตั้ทิี่ี�ดีใีนโลัก
ดีจิำทิี่ลััผู้�านการัเลั�นแลัะที่ำาความเข้า้ใจำการัโต้ต้้อบข้องโลักดีจิำทิี่ลัั (รัวมถ้ง่ผู้ลัลัพัื่ธิท์ี่ี�จำะต้ามมา)  
ในพื่ื �นที่ี�ที่างการัศึก่ษาที่ี�ป็ลัอดีภัยัิ

จะใชบ้ท่เร์ยีนแต่ลุะบท่ใน Google Classroom ไดไ้หม่
ไดี ้ไดี ้ต้อบอกีที่เีลัยิว�าไดี ้คณุ์สู่ามารัถ้มอบหมายิ Interland ใหก้บับางชั �นเรัยีินหรัอืกลัุ�มไดี ้หรัอื
จำะใหนั้กเรัยีินที่กุคนเข้า้ถ้ง่แหลั�งข้อ้มล่ันี�ในรัป่็แบบข้องการัป็รัะกาศึในหอ้งเรัยีินก็ไดี ้

คำาถามทีี่�พบับัอ่ย
คู่มอืนักการศึกษา: แหลุ่งข้�อมูลุ 4



11

มี่โฟิลุเดอร์ที์่�แชร์ห์ร์อ่เว็บไซตที์่�มี่เอก่สาร์ใบงานซึ�งนำาม่าฉัายขึ้�นไวท่บ์อร์ด์ไดง้า่ยๆ	ไหม่ 
มี ในรัป่็แบบข้องสู่ไลัดีง์านนำาเสู่นอ สู่ำาหรับัการัอปั็เดีต้ BIA ลั�าสู่ดุี เรัาที่ำางานรั�วมกบั Pear Deck 
เพืื่�อป็รับัหลักัสู่ต่้รัลังสู่ไลัดีใ์หง้�ายิต้�อการันำาเสู่นอ แจำกจำ�ายิ แลัะแชรั ์โดียิเข้า้ไป็ดีไ่ดีท้ี่ี�  
g.co/BeInternetAwesomeEducators

ฉัันตอ้งเชี�ยวชาญเร์่�องก่าร์เป็็นพลุเม่่องดิจิท่ลัุเพ่�อใชโ้ป็ร์แก่ร์ม่นี�ไหม่
ไม�จำำาเป็็นเลัยิสู่กันิดี หลักัสู่ต่้รันี�ออกแบบมาเพื่ื�อใหค้ณุ์ครัท่ี่กุคนเข้า้ใจำแลัะนำาไป็สู่อนต้�อใน  
ชั �นเรัยีินข้องต้วัเองไดี ้นอกจำากนั�น ถ้า้สู่นใจำจำะยิกรัะดีบัหรัอืเรัยีินรั่เ้พื่ิ�มเต้มิเรัื�องความป็ลัอดีภัยัิ 
แลัะการัเป็็นพื่ลัเมืองข้องโลักดีจิำทิี่ลััแลัว้ลั�ะก็ คณุ์สู่ามารัถ้ลังเรัยีินหลักัสู่ต่้รัออนไลันส์ู่ำาหรับั
นักการัศึก่ษาข้องเรัาไดีท้ี่ี� g.co/OnlineSafetyEduTraining

หลุกั่สูตร์ Be Internet Awesome นี�ไดม้่าตร์ฐานร์ะดบัป็ร์ะเท่ศัหร์อ่ร์ะดบัร์ฐัอะไร์บา้งไหม่
ดีใีจำจำงัที่ี�คณุ์ถ้าม ใช�เลัยิ BIA ไดีท้ี่ั �งมาต้รัฐาน ISTE (International Society for Technology in 
Education) แลัะ AASL (American Association of School Librarians) เลัยิลั�ะ

นัก่เร์ยีนข้องฉัันบนัทึ่ก่งานข้องตวัเองใน Interland ไดไ้หม่
เวอรัช์นันี�ยิงัไม�ไดี ้แลัะคงไม�น�าจำะมีอะไรัเป็ลัี�ยินแป็ลัง Be Internet Awesome จำะไม�สู่รัา้งหรัอื
เก็บข้อ้มล่ัใดีๆ ที่ี�รัะบตุ้วับคุคลัไดี ้รัวมไป็ถ้ง่ไฟัลับ์นัที่ก่ต้�างๆ ดีว้ยิ เหต้ผุู้ลัสู่ำาหรับัเรัื�องนี�ก็ชดัีเจำน 
เพื่รัาะเรัาต้อ้งการัใหท้ี่กุคนเข้า้ถ้ง่ป็รัะสู่บการัณ์นี์�ไดี ้จำง่ไม�จำำาเป็็นต้อ้งมีบญัช ีการัเข้า้สู่่�รัะบบ หรัอื
รัหสัู่ผู้�านใดีๆ เลัยิ

นั�นเป็็นเร์่�องที่�ดี	แต่นัก่เร์ยีนข้องฉัันหลุายคินภูมิ่ใจที่�เลุ่นเก่ม่จบแลุะภูมิ่ใจในสิ�งที่�ตวัเองได ้
เร์ยีนร์ู ้
เรัารับัฟัังคณุ์ แลัะดีว้ยิเหต้นัุ�น เรัาจำง่สู่รัา้งเที่มเพื่ลัต้ป็รัะกาศึนียิบตั้รัที่ี�ป็รับัแต้�งไดีเ้พื่ื�อใหค้ณุ์ใสู่� 
ชื�อนักเรัยีิน แลัว้สู่รัา้งป็รัะกาศึนียิบตั้รัรับัรัองการัจำบหลักัสู่ต่้รัที่ี�สู่ั�งพื่ิมพื่ไ์ดีใ้หนั้กเรัยีินแต้�ลัะคน

ฉัันจะไป็หาแหลุ่งข้อ้มู่ลุอ่�นๆ	สำาหร์บันัก่ก่าร์ศึัก่ษาไดจ้าก่ที่�ไหน
เข้า้ไป็ดีสู่่ื�อการัสู่อน Be Internet Awesome สู่ำาหรับันักการัศึก่ษาที่ั �งหมดีไดีท้ี่ี�หนา้แหลั�งข้อ้มล่ั
ข้องเรัาที่ี� g.co/BeInternetAwesomeEducators

มี่ชุม่ชนออนไลุนข์้องผูู้ใ้ช ้Be Internet Awesome ไวแ้ชร์ไ์อเดียหร์อ่ข้อคิวาม่ช่วยเหลุ่อไหม่
มีสู่ ิเรัาแชรัไ์อเดียีิต้�างๆ แลัะมีสู่�วนรั�วมกบัคณุ์ครัอ่ยิ่�เสู่มอใน Twitter โป็รัดีต้ดิีต้ามเรัาเพื่ื�อดีข่้อ้มล่ั
เพื่ิ�มเต้มิเกี�ยิวกบัหลักัสู่ต่้รั Be Internet Awesome รัวมถ้ง่หวัข้อ้อื�นๆ ไดีท้ี่ี� @GoogleForEdu





13คิดก่อนแชร์

✓ �สร์า้งแลุะจดัก่าร์ชื�อเสู่ยีิงในที่างที่ี�ดีทีี่ั �งออนไลันแ์ลัะออฟัไลัน ์
✓ �เคิาร์พข้อบเข้ต้ความเป็็นสู่�วนต้วัข้องคนอื�น แมจ้ำะแต้กต้�างจำากข้องต้วัเองก็ต้าม
✓ เข้า้ใจผู้ลักรัะที่บที่ี�อาจำเกดิีข้่ �นจำากการัจำดัีการัรั�องรัอยิที่างดีจิำทิี่ลััที่ี�ผู้ิดีพื่ลัาดี
✓ ข้อความช�วยิเหลัอืจำากผู้่ใ้หญ�เมื�อต้อ้งรับัมือกบัสู่ถ้านการัณ์ท์ี่ี�ซึ่บัซึ่อ้น

ป็ระเด็นหลัุก

ป็ระเด็นหลัุก บที่ที่ี� 1 ตอนไหนที่�ไม่่คิวร์แชร์ ์
บที่ที่ี� 2 เก็่บไวเ้ป็็นเร์่�องส่วนตวั
บที่ที่ี� 3 ฉัันไม่่ไดห้ม่ายคิวาม่อย่างนั�น
บที่ที่ี� 4 ก่าร์วางก่ร์อบ
บที่ที่ี� 5 วา่แต่คินนี�ค่ิอใคิร์		[ป็ร์บัป็ร์งุใหม่่]
บที่ที่ี� 6 คินอ่�นม่องเห็นเร์าอย่างไร์บนโลุก่ออนไลุน	์	[ป็ร์บัป็ร์งุใหม่่]
บที่ที่ี� 7 Interland:	หบุเข้าแหง่คิวาม่ใส่ใจ

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาตรฐานทีี่�ระบุัถึง

ครัแ่ลัะผู้่ป้็กครัองเข้า้ใจำว�าความผู้ิดีพื่ลัาดีในโลักดีจิำทิี่ลัันั�นที่ำารัา้ยิความรั่สู้่ก่ ชื�อเสู่ยีิง แลัะ 
ความเป็็นสู่�วนต้วัไดีข้้นาดีไหน แต้�ก็เป็็นเรัื�องยิากที่ี�จำะโนม้นา้วเด็ีกๆ ใหเ้ชื�อว�าโพื่สู่ต้ท์ี่ี�ดีเ่หมือนจำะ
ไม�เป็็นอนัต้รัายิในวนันี�อาจำถ้ก่ที่ำาใหเ้ข้า้ใจำผู้ิดีไดีใ้นวนัพื่รัุ�งนี� ยิงัไม�ต้อ้งพื่ด่ีถ้ง่อนาคต้ที่ี�อาจำมีคนที่ี�
พื่วกเข้าไม�คาดีคดิีเข้า้มาเห็นโพื่สู่ต้อ์กี

กจิำกรัรัมเหลั�านี�ใชต้้วัอยิ�างที่ี�เป็็นรัป่็ธิรัรัมแลัะการัอภัปิ็รัายิที่ี�กรัะตุ้น้ความคดิีผู้่เ้รัยีินมาสู่อนให้
นักเรัยีินรัุ�นเยิาวร์ั่ว้ธิิแีสู่ดีงต้วัต้นบนโลักออนไลันใ์หด้ีด่ีอียิ่�เสู่มอ รัวมที่ั �งวธิิปี็กป้็องความเป็็นสู่�วนต้วั
ข้องต้น

ม่าตร์ฐาน ISTE สำาหร์บันัก่ก่าร์ศึัก่ษา: 1a, 1b, 2a, 2c, 3b, 3c, 3d, 4b, 4d, 5a, 6a, 6b, 6d, 7a
ม่าตร์ฐาน ISTE สำาหร์บันัก่เร์ยีน: 1c, 1d, 2a, 2b, 2d, 3b, 3d
ม่าตร์ฐานก่าร์เร์ยีนร์ู ้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

คิดก่อนแชร์
การป็กป็� องข้�อมูลุ ความเป็็นสว่นตัว แลุะตัวคณุเองบันโลุกออนไลุน์

หน่วยการเรยีนรู�ท่ีี่ 1: Be Internet Smart

ป็รัะถ้ม 2−6
ป็รัะถ้ม 2−6
ป็รัะถ้ม 2−6
ป็รัะถ้ม 2−6
ป็รัะถ้ม 2−6
ป็รัะถ้ม 2−6
ป็รัะถ้ม 2−6

ML 
ML
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บท่ที่�	1	แลุะ	2
คิวาม่เป็็นส่วนตวัท่างออนไลุน:์ คำากวา้งๆ ที่ี�มกัหมายิถ้ง่
ความสู่ามารัถ้ในการัควบคมุการัแชรัข์้อ้มล่ัอะไรัที่ี�เกี�ยิวกบั
ต้วัเองที่างออนไลันข์้องคณุ์ แลัะใครัที่ี�มองเห็นแลัะแชรั ์
ข้อ้มล่ันั�นไดี ้

ข้อ้มู่ลุส่วนบุคิคิลุ: ข้อ้มล่ัที่ี�รัะบตุ้วัต้นข้องคณุ์ เช�น ชื�อ  
ที่ี�อยิ่� หมายิเลัข้โที่รัศึพัื่ที่ ์หมายิเลัข้ป็รัะกนัสู่งัคม อเีมลั ฯลัฯ 
ซึ่่�งเรัยีิกว�าข้อ้มล่ัสู่�วนบคุคลั (หรัอืข้อ้มล่ัที่ี�ลัะเอยีิดีอ�อน)  
การัต้ั �งกฎใหต้้วัเองว�าต้อ้งไม�แชรัข์้อ้มล่ัป็รัะเภัที่นี�  
ที่างออนไลันก็์เป็็นความคดิีที่ี�ดี ี

ช่�อเสียง: ไอเดียีิ ความคดิีเห็น ความป็รัะที่บัใจำ หรัอื 
ความเชื�อที่ี�คนอื�นมีเกี�ยิวกบัต้วัคณุ์ เป็็นอะไรัที่ี�คณุ์ไม�มั�นใจำ
เต็้มรัอ้ยินักแต้�ก็มกัอยิากใหเ้ป็็นไป็ในที่างบวกหรัอืดี ี

บท่ที่�	3
โคิด้: คำาหรัอืวลั ีรัป่็ภัาพื่ (เช�น โลัโกห้รัอือโีมจำ)ิ หรัอื
สู่ญัลักัษณ์อ์ื�นๆ หรัอืกลัุ�มสู่ญัลักัษณ์ท์ี่ี�ใชแ้ที่นความหมายิ
หรัอืข้อ้ความบางอยิ�าง บางครัั �งก็เป็็นโคด้ีลับัที่ี�มีแค�บางคนที่ี�
จำะเข้า้ใจำ แต้�สู่�วนมากก็เป็็นแค�สู่ญัลักัษณ์ท์ี่ี�ใชแ้ที่น  
ความหมายิที่ี�เข้า้ใจำไดีเ้กอืบที่กุคน

บร์บิท่: ข้อ้มล่ัที่ี�รัายิลัอ้มข้อ้ความหรัอืสู่ิ�งใดีก็ต้ามที่ี� 
เรัากำาลังัมองเห็นซึ่่�งช�วยิใหเ้ข้า้ใจำข้อ้ความนั�น บรับิที่ 
อาจำหมายิรัวมถ้ง่สู่ถ้านที่ี�ข้องข้อ้ความนั�น เวลัาที่ี�ข้อ้ความ 
ป็รัากฏิหรัอืผู้่เ้ป็็นเจำา้ข้องข้อ้ความดีว้ยิ 

ตีคิวาม่: วธิิทีี่ี�บคุคลัหน่�งใชท้ี่ำาความเข้า้ใจำข้อ้ความหรัอื
ความหมายิที่ี�ไดีร้ับัมา

ก่าร์เป็็นตวัแท่น: รัป่็ภัาพื่ สู่ญัลักัษณ์ ์หรัอืคำาอธิบิายิที่ี�กลั�าว
ถ้ง่ (หรัอืแสู่ดีงใหเ้ห็นความจำรังิ) เกี�ยิวกบัสู่ิ�งข้อง บคุคลั หรัอื
กลัุ�มคนไวโ้ดียิลัะเอยีิดี

บท่ที่�	4
ก่ร์อบ: เมื�อคณุ์ถ้�ายิรัป่็หรัอืวดิีโีอที่วิที่ศัึน ์บคุคลั หรัอืวตั้ถ้ ุ
กรัอบจำะเป็็นต้วักำาหนดีสู่�วนที่ี�ผู้่ช้มมองเห็น สู่�วนที่ี�คณุ์เลัอืกที่ี�
จำะป็ลั�อยิไวน้อกกรัอบก็จำะเป็็นสู่ิ�งที่ี�ผู้่ช้มมองไม�เห็น

บท่ที่�	5	แลุะ	6
สม่ม่ติฐาน: บางสู่ิ�งที่ี�คณุ์หรัอืคนอื�นคดิีว�าเป็็นความจำรังิ 
เกี�ยิวกบับคุคลัหรัอืสู่ิ�งข้อง แต้�ไม�มีข้อ้พื่ิสู่จ่ำนค์วามจำรังินั�น 

คิดัสร์ร์: การัต้ดัีสู่นิใจำเลัอืกสู่ิ�งที่ี�จำะโพื่สู่ต้อ์อนไลัน ์  
ที่ั �งข้อ้ความ รัป่็ภัาพื่ เสู่ยีิง ภัาพื่ป็รัะกอบ หรัอืวดิีโีอ จำากนั�น 
ก็จำดัีการัแลัะนำาเสู่นอโดียิคำาน่งถ้ง่ผู้ลักรัะที่บที่ี�อาจำเกดิีข้่ �น
กบัคนที่ี�มาเห็น หรัอืคำาน่งว�าจำะที่ำาใหค้นอื�นคดิีกบัคณุ์
อยิ�างไรั 

ร์อ่งร์อยท่างดิจิท่ลัุ (หร์อ่ตวัตนในโลุก่ดิจิท่ลัุ): รั�องรัอยิ
ที่างดีจิำทิี่ลััคอืข้อ้มล่ัที่ั �งหมดีเกี�ยิวกบัต้วัคณุ์ที่ี�ป็รัากฏิอยิ่�บน
โลักออนไลัน ์ซึ่่�งอาจำหมายิถ้ง่อะไรัก็ไดี ้ต้ั �งแต้�รัป่็ภัาพื่ เสู่ยีิง 
วดิีโีอ แลัะข้อ้ความ ไป็จำนถ้ง่การั “ถ้ก่ใจำ” แลัะความเห็นที่ี�
โพื่สู่ต้ใ์นโป็รัไฟัลัข์้องเพื่ื�อนๆ สู่ิ�งที่ี�คณุ์โพื่สู่ต้ใ์นโลักออนไลัน ์
จำะที่ิ �งรั�องรัอยิไวเ้ช�นเดียีิวกบัรัอยิเที่า้ที่ี�ที่ิ �งรัอยิไวบ้นพื่ื �นข้ณ์ะ
ที่ี�กา้วเดีนิ

ข้อ้เท็่จจร์งิ: สู่ิ�งที่ี�สู่ามารัถ้พื่ิสู่จ่ำนไ์ดีว้�าจำรังิ

คิวาม่คิิดเห็น: สู่ิ�งที่ี�คณุ์หรัอืคนอื�นเชื�อเกี�ยิวกบับคุคลัหรัอื
สู่ิ�งข้องที่ี�ไม�จำำาเป็็นต้อ้งเป็็นความจำรังิ เพื่รัาะความเชื�อนั�น
พื่ิสู่จ่ำนไ์ม�ไดี ้

บท่ที่�	7
ก่าร์แชร์ม์่าก่เกิ่นไป็: การัแชรัใ์นโลักออนไลันม์ากเกนิไป็ 
โดียิที่ั�วไป็จำะหมายิถ้ง่การัแชรัข์้อ้มล่ัสู่�วนต้วัมากเกนิไป็ หรัอื
แค�เรัื�องข้องต้วัเองมากเกนิไป็ในบางสู่ถ้านการัณ์ห์รัอื 
การัสู่นที่นาที่างออนไลัน ์

คิดก่อนแชร์
คำาศัพท์ี่
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ใหนั้กเรัยีินจำบัค่�แลัว้เป็รัยีิบเที่ยีิบความลับัที่ี�สู่มมต้ขิ้่ �นเพื่ื�อเรัิ�มคดิีถ้ง่ข้อบเข้ต้ข้องความเป็็นสู่�วนต้วั

เกี่�ยวก่บับท่นี�: บที่นี�เป็็นบที่พื่ื �นฐานว�าดีว้ยิความเป็็นสู่�วนต้วับนอนิเที่อรัเ์น็ต้ข้องคนที่กุวยัิ โดียิเนื�อหาจำะกลั�าวถ้ง่สู่ิ�งที่ี�แที่บจำะเป็็นไป็
ไม�ไดีเ้ลัยิ คอืการันำาสู่ิ�งที่ี�เรัาแชรัอ์อกไป็กลับัคนืมา การัควบคมุว�าใครัจำะเห็นสู่ิ�งที่ี�แชรับ์า้ง แลัะมนัจำะยิงัคงอยิ่�ไป็อกีนานแค�ไหน  
ในอนาคต้ ลัองถ้ามดีก่�อนว�านักเรัยีินใชเ้ที่คโนโลัยิอีะไรักนั จำากนั�นก็ใหพ้ื่ด่ีถ้ง่สู่ื�อแลัะอปุ็กรัณ์เ์หลั�านั�นในกจิำกรัรัม ถ้า้คณุ์ไม�คุน้เคยิ
กบัแอป็ ก็ไม�มีปั็ญหา อยิ�างที่ี�ที่รัาบดีวี�า นักเรัยีินข้องคณุ์น�าจำะชอบถ้า้คณุ์ข้อใหเ้ข้าช�วยิเรัื�องนั�น

✓  เข้า้ใจว�าข้อ้มล่ัสู่�วนบคุคลัแบบใดีควรัเก็บไวเ้ป็็นความลับัแลัะเหต้ผุู้ลัที่ี�ควรัเก็บ
✓  อย่าลุ่ม่ว�าที่กุคนควรัที่ี�จำะไดีร้ับัความเคารัพื่ในการัต้ดัีสู่นิใจำเรัื�องความเป็็นสู่�วนต้วัข้องต้วัเอง

ท่ำาไม่คิวาม่เป็็นส่วนตวัถึงสำาคิญั 
อนิเที่อรัเ์น็ต้ที่ำาใหก้ารัสู่ื�อสู่ารักบัครัอบครัวั เพื่ื�อนฝึง่ แลัะคนอื�นๆ เป็็นเรัื�องง�ายิ เรัาสู่�งข้อ้ความ 
แชรัร์ัป่็ภัาพื่ เข้า้รั�วมแชที่แลัะสู่ต้รัมีแบบสู่ดี ซึ่่�งบางครัั �งก็ไม�ไดีค้ดิีว�าใครัจำะมองเห็นบา้ง ที่ั �งใน
ข้ณ์ะนั�นแลัะเวลัาอื�น รัป่็หรัอืโพื่สู่ต้ท์ี่ี�คดิีว�าสู่นุกสู่นานแลัะไม�มีอนัต้รัายิอาจำมีคนที่ี�เรัาไม�เคยิคดิี 
มาก�อนว�าจำะเห็นเข้า้ใจำผู้ิดีไดี ้อาจำจำะเป็็นต้อนนี�หรัอืในอนาคต้ข้า้งหนา้ จำนความรั่สู้่ก่อาจำถ้ก่
ที่ำารัา้ยิ บางคนที่ี�ไม�เข้า้ใจำมกุต้ลักอาจำคดิีว�าคณุ์ใจำรัา้ยิเพื่ียิงเพื่รัาะเข้าไม�รั่จ้ำกัคณุ์ เมื�อโพื่สู่ต้ห์รัอื
แชรัอ์ะไรัไป็แลัว้ ก็ยิากที่ี�จำะนำากลับัคนื แลัะคนอื�นๆ ก็สู่ามารัถ้คดัีลัอก ถ้�ายิรัป่็หนา้จำอแลัะนำาไป็
แชรัต์้�อไดี ้จำำาไวว้�า:
•  คนที่ี�ไม�เคยิเจำอกนัมาก�อนอาจำเห็นสู่ิ�งที่ี�นักเรัยีินโพื่สู่ต้ห์รัอืแชรั ์
•  เมื�อสู่ิ�งต้�างๆ เกี�ยิวกบัต้วัคณุ์แสู่ดีงอยิ่�บนโลักออนไลัน ์ก็อาจำจำะอยิ่�อยิ�างนั�นต้ลัอดีไป็ หรัอือาจำมี

คนอื�นมาถ้�ายิรัป่็หนา้จำอแลัว้นำาไป็แชรัต์้�อ เป็รัยีิบเที่ยีิบไดีก้บัป็ากกาเคมีที่ี�ลับไม�ไดี ้เมื�อเข้ยีินไป็
แลัว้ก็จำะลับไดีย้ิากมาก

•  ที่ั �งหมดีนี� ไม�ว�าจำะเป็็นข้อ้มล่ัต้�างๆ มากมายิที่ี�เผู้ยิแพื่รั�แลัะลับไดีย้ิากลัว้นสู่�งผู้ลัต้�อชื�อเสู่ยีิงว�าคน
อื�นจำะคดิีกบัคณุ์อยิ�างไรั ดีงันั�นคณุ์ต้อ้งควบคมุสู่ิ�งที่ี�แชรัใ์หไ้ดีม้ากที่ี�สู่ดุี

นั�นคอืเหต้ผุู้ลัว�าที่ำาไมความเป็็นสู่�วนต้วัข้องคณุ์ถ้ง่สู่ำาคญั คณุ์ป็กป้็องความเป็็นสู่�วนต้วัไดีด้ีว้ยิการั
แชรัแ์บบสู่�วนต้วัหรัอืเฉพื่าะสู่ิ�งที่ี�มั�นใจำแลัว้ว�าต้อ้งการัแชรั ์พื่ด่ีง�ายิๆ ก็คอื จำงรัะมดัีรัะวงัสู่ิ�งที่ี�จำะพื่ด่ี 
โพื่สู่ต้ ์หรัอืแชรัท์ี่างออนไลัน ์

แลัว้ก็ควรัรั่ด้ีว้ยิว�า เมื�อไรัที่ี�ไม�จำำาเป็็นต้อ้งโพื่สู่ต้อ์ะไรัเลัยิ ไม�ต้อ้งต้อบโพื่สู่ต้ ์รัป่็ภัาพื่ หรัอืความคดิี
เห็นข้องคนอื�น หรัอืเวลัาที่ี�เข้าแชรัอ์ะไรัที่ี�อาจำไม�เป็็นความจำรังิ (แมจ้ำะเป็็นแค�มกุต้ลัก) แชรัอ์ะไรั
มากเกนิไป็ หรัอืโพื่สู่ต้ข์้อ้มล่ัสู่�วนบคุคลั ใครัๆ ก็เคยิไดีย้ินิคำาว�า “คดิีก�อนโพื่สู่ต้”์ แลัะนั�นก็เพื่รัาะ
มนัเป็็นคำาแนะนำาที่ี�ดีจีำรังิๆ วธิิเีคารัพื่ความเป็็นสู่�วนต้วัข้องต้วัเองแลัะข้องคนอื�นก็คอืการัคดิีว�าอะไรั
ที่ี�โพื่สู่ต้ไ์ดี ้ใครัจำะเห็นสู่ิ�งที่ี�คณุ์โพื่สู่ต้บ์า้ง โพื่สู่ต้แ์ลัว้จำะสู่�งผู้ลักรัะที่บอะไรักบัคณุ์แลัะคนอื�นๆ   
(ไม�ว�าจำะเป็็นพื่รัุ�งนี�หรัอืเมื�อต้อนอายิ ุ16 ก็ต้าม) แลัะต้อนไหนที่ี�ไม�ควรัโพื่สู่ต้อ์ะไรัเลัยิ

คิดก่อนแชร:์ บัที่ท่ีี่ 1

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาคยุกัน

ตอนไหนทีี่�ไมค่วรแชร์

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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ความลับัเป็็นแค�ข้อ้มล่ัสู่�วนบคุคลัชนิดีหน่�งที่ี�เรัาเก็บไวเ้ป็็นเรัื�องสู่�วนต้วัที่างออนไลัน ์หรัอืแชรัใ์ห ้
ครัอบครัวัหรัอืเพื่ื�อนที่ี�ไวใ้จำรับัรั่เ้ที่�านั�น ที่นัที่ทีี่ี�คณุ์แชรัค์วามลับัออกไป็ ก็ไม�อาจำควบคมุไดีแ้ลัว้ว�า
มนัจำะไป็ถ้ง่ไหนไดีบ้า้ง นั�นคอืเหต้ผุู้ลัที่ี�ผู้่ค้นกลั�าวว�า เรัาควรัคดิีก�อนโพื่สู่ต้เ์สู่มอ (ซึ่่�งถ้ก่ต้อ้งที่ี�สู่ดุี) 
ข้อ้มล่ัอื�นๆ ที่ี�คณุ์ไม�ควรัโพื่สู่ต้อ์อนไลัน ์ไดีแ้ก�
•  ที่ี�อยิ่�บา้นแลัะหมายิเลัข้โที่รัศึพัื่ที่ ์
•  อเีมลั
•  รัหสัู่ผู้�าน
•  ชื�อจำรังิ
•  ผู้ลัการัเรัยีินแลัะการับา้น

ข้�อคิด

1. สม่ม่ติคิวาม่ลุบัขึ้�นม่า
ต้อ้งเป็็นความลับัที่ี�สม่ม่ติข้่ �นมาเที่�านั�น ไม่่ใช่เรัื�องจำรังิ

2. บอก่คิูข่้องตวัเอง
เมื�อไดีค้วามลับัแลัว้ ใหจ้ำบัค่� แชรัค์วามลับัข้องต้วัเองใหค้่�ฟััง แลัว้คยุิกนัถ้ง่คำาถ้าม 3 ข้อ้ต้�อไป็นี�
•  นักเรัยีินจำะแชรัค์วามลับันี�กบัใครัไหม
•  นักเรัยีินจำะแชรัค์วามลับักบัใครัแลัะเพื่รัาะอะไรั
•  นักเรัยีินจำะรั่สู้่ก่อยิ�างไรัถ้า้มีคนเอาความลับัไป็บอกที่กุคนโดียิไม�ไดีร้ับัอนุญาต้

3. บอก่ชั �นเร์ยีน
ข้ั �นสู่ดุีที่า้ยินี� นักเรัยีินแต้�ลัะคนจำะเลั�าความลับัสู่มมต้ขิ้องต้วัเองใหห้อ้งฟััง แลัะบอกว�ารั่สู้่ก่อยิ�างไรั
ที่ี�ไดีแ้ชรัค์วามลับันั�น ที่ั �งหอ้งสู่ามารัถ้อภัปิ็รัายิคำาต้อบข้องคำาถ้ามข้า้งต้น้ไดี ้

คำาถ้ามบางข้อ้สู่ำาหรับัการัพื่ด่ีคยุิกนัต้�อ (ใหนั้กเรัยีินนำากลับัไป็ถ้ามที่ี�บา้นเพื่ื�อพื่ด่ีคยุิกนัในครัอบครัวั
ต้�อไดี)้ มีดีงันี�:
•  ที่ำาไมเรัาจำง่ไม�ควรัโพื่สู่ต้ช์ื�อจำรังิ ที่ี�อยิ่� เบอรัโ์ที่รัศึพัื่ที่ ์แลัะข้อ้มล่ัสู่�วนบคุคลัอื�นๆ ที่างออนไลัน ์
•  ต้อนไหนบา้งที่ี�จำะแชรัร์ัป่็ภัาพื่หรัอืวดิีโีอข้องคนอื�นไดี ้
•  การับอกความลับัหรัอืข้อ้มล่ัสู่�วนต้วัใหค้นอื�นรั่นั้�นที่ำาไดีห้รัอืไม� ที่ำาไมจำง่เป็็นเช�นนั�น ถ้า้คณุ์คดิีว�า

มนัเป็็นมกุต้ลักลั�ะ
•  ถ้า้มีคนที่ี�คณุ์เป็็นห�วงโพื่สู่ต้เ์รัื�องสู่�วนต้วัที่ี�ที่ำาใหค้ณุ์คดิีว�าเป็็นเรัื�องอนัต้รัายิ คณุ์จำะแชรัโ์พื่สู่ต้นั์�น

ไหม หากคดิีเช�นนั�น คณุ์ควรับอกเข้าไหมว�าคณุ์เป็็นกงัวลั คณุ์ควรับอกเข้าไหมว�าคณุ์กำาลังัคดิี
ว�าจำะบอกผู้่ใ้หญ�ที่ี�เป็็นห�วงเข้า

กิจกรรม
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สถานก่าร์ณที์่� 1: มีคนบอกเด็ีกชายิเอว�าใหเ้ป็ลัี�ยินรัหสัู่ผู้�านในโที่รัศึพัื่ที่บ์�อยิๆ เข้าจำง่เป็ลัี�ยิน  
รัหสัู่ผู้�านที่ี�ใชเ้ข้า้เกมโป็รัดี เด็ีกชายิบ ีเพื่ื�อนสู่นิที่ข้องเด็ีกชายิเอ ชอบเลั�นเกมเหมือนกนั   
แต้�ไม�มีล็ัอกอนิสู่ำาหรับัเข้า้เกม เด็ีกชายิบจีำง่เลั�นเกมนั�นดีว้ยิล็ัอกอนิข้องเด็ีกชายิเอ เด็ีกชายิเอ  
แชรัร์ัหสัู่ผู้�านใหม�ใหเ้ด็ีกชายิบี
•  การัเป็ลัี�ยินรัหสัู่ผู้�านข้องเด็ีกชายิเอเป็็นเรัื�องดีหีรัอืไม�
•  การัที่ี�เด็ีกชายิเอแชรัร์ัหสัู่ผู้�านใหเ้ด็ีกชายิบเีป็็นเรัื�องดีหีรัอืไม� ที่ำาไมถ้ง่เป็็นเช�นนั�น

แลัว้ถ้า้เด็ีกชายิเอแชรัร์ัหสัู่ผู้�านบญัชโีซึ่เชยีิลัมีเดียีิดีว้ยิลั�ะ ยิงัเป็็นคำาต้อบเดีมิอยิ่�ไหม ถ้า้พื่วกเข้า
อยิ่�ชั �นมธัิยิมป็ลัายิแลัว้มีเพื่ื�อนใหม�มากมายิ คำาต้อบจำะยิงัเหมือนเดีมิไหม

สถานก่าร์ณที์่� 2: ใครับางคนเข้ยีินในบนัที่ก่สู่�วนต้วัไว ้คณุ์พื่บว�าเพื่ื�อนคนหน่�งเจำอบนัที่ก่สู่�วนต้วั
ต้อนที่ี�ไป็นอนบา้นเพื่ื�อน แลัะคดิีว�าต้อ้งต้ลักมากแน�ๆ ถ้า้เอาบางสู่�วนมาโพื่สู่ต้อ์อนไลัน ์
•  เพื่ื�อนคนนั�นผู้ิดีหรัอืไม�ที่ี�โพื่สู่ต้ข์้อ้มล่ันั�นออนไลัน ์เป็็นเรัื�องสู่นุกหรัอืไม� ที่ำาไมถ้ง่เป็็นเช�นนั�น
•  คณุ์จำะรั่สู้่ก่อยิ�างไรัถ้า้มีคนมาที่ำาแบบนี�กบัสู่ิ�งที่ี�คณุ์ไม�อยิากใหค้นอื�นเห็น

สถานก่าร์ณที์่� 3: มีคนโพื่สู่ต้ว์�า “เที่ี�ยิวใหสู้่นุกนะ” บนหนา้โซึ่เชยีิลัมีเดียีิข้องเพื่ื�อน
•  เพื่ื�อนคนนั�นป็รัะกาศึออกสู่าธิารัณ์ะหรัอืเป็ลั�าว�าเข้าไป็เที่ี�ยิว เข้าอยิากใหท้ี่กุคนบนโลักรั่ด้ีว้ยิ

หรัอืเป็ลั�า (ก็ไม�ถ้ง่กบัที่กุคนบนโลักจำรังิๆ หรัอก แต้�ก็ไม�แน�)
•  มีวธิิทีี่ี�เป็็นสู่�วนต้วัมากกว�านี�ไหมที่ี�จำะสู่�งข้อ้ความนี�

สถานก่าร์ณจ์ำาลุองเร์่�องคิวาม่เป็็นส่วนตวั:	คิณุคิวร์ท่ำาอย่างไร์
ดีสู่่ถ้านการัณ์ต์้�อไป็นี�เพื่ื�อเรัยีินรั่เ้พื่ิ�มเต้มิ

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาคยุกัน

✓  วิเคิร์าะหว์ธิิดีีข่้อ้กงัวลัเรัื�องความเป็็นสู่�วนต้วัจำากมมุมองข้องคนอื�นๆ
✓  เข้า้ใจว�าเหต้กุารัณ์ท์ี่ี�ต้�างกนัก็ต้อ้งการัรัะดีบัความเป็็นสู่�วนต้วัที่ี�แต้กกต้�างไม�เหมือนกนั

อยิ�างไรั 

ที่ั �งชั �นที่บที่วนสู่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัองที่ี�เข้ยีินไวท้ี่ั �ง 4 สู่ถ้านการัณ์แ์ลัว้อภัปิ็รัายิถ้ง่สู่ิ�งที่ี�จำะเป็็นที่างออกดีา้นความเป็็นสู่�วนต้วัที่ี�ดีทีี่ี�สู่ดุี
สู่ำาหรับัแต้�ลัะเหต้กุารัณ์ ์

คิดก่อนแชร:์ บัที่ท่ีี่ 2

เก็บัไว�เป็น็เรื�องสว่นตัว

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →

เรัาจำะดีสู่่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัองที่ั �ง 5 แลัว้คยุิกนัถ้ง่วธิิทีี่ี�แต้�ลัะสู่ถ้านการัณ์อ์าจำต้อ้งใชท้ี่างออก 
เรัื�องความเป็็นสู่�วนต้วัที่ี�แต้กต้�างกนั เรัาจำะแบ�งเป็็น 4 กลัุ�ม อภัปิ็รัายิกนักลัุ�มลัะ 1 สู่ถ้านการัณ์ ์
แลัว้กลับัมาอภัปิ็รัายิรั�วมกนัที่ั �งชั �นเกี�ยิวกบัผู้ลัที่ี�ไดี ้

สถานการณ์จำาลุอง

กิจกรรม

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  สู่รัปุ็สู่ำาหรับัครั:่ สู่ถ้านการัณ์ ์

“เก็บไวเ้ป็็นเรัื�องสู่�วนต้วั” 
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สู่ถ้านการัณ์ท์ี่ี�แต้กต้�างกนัก็นำามาซึ่่�งการัต้อบสู่นองที่ี�ไม�เหมือนกนัที่ั �งออนไลันแ์ลัะออฟัไลัน ์สู่ิ�งที่ี�
สู่ำาคญัเสู่มอคอืการัใหค้วามเคารัพื่ต้วัเลัอืกความเป็็นสู่�วนต้วัข้องผู้่อ้ื�น ถ้ง่แมม้นัอาจำไม�ใช�สู่ิ�งที่ี�คณุ์
จำะเลัอืกใหต้้วัเองก็ต้าม

ข้�อคิด

สถานก่าร์ณที์่� 4: คณุ์รั่ว้�านักเรัยีินคนอื�นสู่รัา้งบญัชปี็ลัอมในโซึ่เชยีิลัมีเดียีิที่ี�สู่วมรัอยิเป็็นคนอื�น
แลัะที่ำาใหเ้ข้าดีแ่ยิ� แลัะยิงัมีการัลังข้อ้มล่ัสู่�วนบคุคลัข้องคนอื�นดีว้ยิ
•  นักเรัยีินคนที่ี�โดีนสู่วมรัอยิมีสู่ทิี่ธิิ �ที่ี�จำะรั่เ้รัื�องนี�ไหม คณุ์จำะบอกเข้าไหม
•  ไม�ชดัีเจำนว�าใครัเป็็นคนที่ำา แต้�คณุ์รั่ว้�าใครัที่ำา คณุ์ควรับอกใหค้นนั�นเลักิป็ลัอมบญัชไีหม
•  คณุ์ควรับอกครัห่รัอืผู้่ใ้หญ�คนอื�นที่ี�ไวใ้จำไดีห้รัอืไม�

•  จำะเกดิีอะไรัข้่ �นถ้า้ไม�มีใครัที่ำาอะไรั

สถานก่าร์ณที์่� 5: เด็ีกๆ ในบา้นผู้ลัดัีกนัใชแ้ท็ี่บเล็ัต้ข้องแม�คณุ์ ที่กุคนจำง่รั่ร้ัหสัู่ผู้�าน แลัว้ครัอบครัวั
ข้องคณุ์ก็มีบญัชเีดียีิวสู่ำาหรับัการัซึ่ื �อข้องออนไลันท์ี่ี�เว็บไซึ่ต้นี์� ที่กุอยิ�างดีป่็กต้ดิีจีำนกรัะที่ั�งวนัหน่�ง 
พื่ี�ชายิคณุ์พื่าเพื่ื�อนมาที่ี�บา้นแลัะใชแ้ท็ี่บเล็ัต้ข้องแม�คณุ์จำนไป็เจำอสู่ดุียิอดีหฟั่ังเกมเมอรัใ์นเว็บไซึ่ต้ ์
นั�น พื่ี�ชายิคณุ์ไป็หยิบิข้นมในครัวั จำากนั�นพื่วกเข้าก็ออกไป็เลั�นบาสู่เกต้บอลัข้า้งนอก ไม�กี�วนัถ้ดัี
มาก็มีกลั�องพื่สัู่ดีมุาสู่�งที่ี�บา้น ในกลั�องมีหฟั่ังอยิ่� พื่ี�ชายิคณุ์บอกว�าเข้าไม�ไดีเ้ป็็นคนสู่ั�ง คณุ์เชื�อเข้า
ไหม
•  พื่�อแม�ข้องคณุ์เรัิ�มสู่งสู่ยัิว�าหฟั่ังมาสู่�งที่ี�บา้นไดีอ้ยิ�างไรั คณุ์กบัพื่ี�ชายิจำะที่ำาอยิ�างไรั
•  สู่ำาหรับัเรัื�องรัหสัู่ผู้�าน คณุ์มองเห็นปั็ญหาที่ี�ที่กุคนในครัอบครัวัใชร้ัหสัู่ผู้�านเดียีิวกนัสู่ำาหรับับญัชี

แลัะอปุ็กรัณ์ข์้องครัอบครัวัไหม โดียิเฉพื่าะเมื�อเพื่ื�อนๆ ข้องคณุ์สู่ามารัถ้ใชอ้ปุ็กรัณ์แ์ลัะบญัชนัี�น
ไดี ้คณุ์จำะคยุิกบัครัอบครัวัเรัื�องนี�ไหม
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หม่ายเหตุสำาหร์บัคิร์:ู เอกสู่ารัหนา้นี�จำะช�วยิแนะแนวที่างการัอภัปิ็รัายิสู่ำาหรับับที่เรัยีินนี� ไม�ใช�เอกสู่ารัสู่ำาหรับัแจำกใหนั้กเรัยีิน เข้ยีิน

คำาต้อบที่ี�ถ้ก่ต้อ้งแลัะ/หรัอืคำาต้อบที่ี�ดีทีี่ี�สู่ดุีข้องนักเรัยีินบนกรัะดีานแลัว้พื่ด่ีคยุิ

•  ก่าร์เป็ลีุ�ยนร์หสัผู่้านข้องเด็ก่ชายเอเป็็นเร์่�องดีหร์อ่ไม่่
ดี ีแนวที่างป็ฏิบิตั้ดิีา้นความเป็็นสู่�วนต้วัข้ั �นพื่ื �นฐานคอืต้อ้งมีรัหสัู่ผู้�านเฉพื่าะสู่ำาหรับัอปุ็กรัณ์แ์ลัะ
บรักิารัต้�างๆ แลัะต้อ้งเป็ลัี�ยินอยิ�างนอ้ยิปี็ลัะครัั �ง

•		ก่าร์ที่�เด็ก่ชายเอแชร์ร์์หสัผู่้านใหเ้ด็ก่ชายบีเป็็นเร์่�องดีหร์อ่ไม่่	ท่ำาไม่ถึงเป็็นเช่นนั�น
ไม�ดี ีเรัารั่ว้�าเด็ีกๆ มกัจำะแชรัร์ัหสัู่ผู้�านกบัเพื่ื�อนๆ ซึ่่�งเข้าต้อ้งเรัยีินรั่ว้�าการัที่ำาแบบนี�ไม�ดีตี้�อ 
ความเป็็นสู่�วนต้วัแลัะความป็ลัอดีภัยัิที่างดีจิำทิี่ลัั ต้รังนี�คณุ์สู่ามารัถ้ข้ยิายิเหต้ผุู้ลัไดีว้�าที่ำาไม  
มนัถ้ง่ไม�ดี ีโดียิอาจำถ้ามนักเรัยีินว�า “มีสู่ถ้านการัณ์ไ์หนไหมที่ี�นักเรัยีินอยิากใหค้นอื�นรั่ ้  
รัหสัู่ผู้�านต้ลัอดี นอกจำากผู้่ใ้หญ�ที่ี�ไวว้างใจำ” แลัว้ยิกต้วัอยิ�างป็รัะมาณ์ว�า
 -  บางครัั �งมิต้รัภัาพื่ก็เลัอืนหายิแลัะคนเรัาก็โกรัธิกนัไดี ้แลัว้คณุ์จำะอยิากใหค้นที่ี�โกรัธิคณุ์แชรั ์
รัหสัู่ผู้�านข้องคณุ์ใหค้นอื�นไหม
 -  แลัว้ถ้า้เพื่ื�อนมีรัหสัู่ผู้�านเข้า้โที่รัศึพัื่ที่ข์้องคณุ์ แลัว้เข้า้สู่่�รัะบบแกลัง้เป็็นคณุ์เพื่รัาะอยิากแกลัง้
ข้ำาๆ โดียิโพื่สู่ต้อ์ะไรัแป็ลักๆ หรัอืเรัื�องรัาวเลัวรัา้ยิเกี�ยิวกบัคนที่ี�คณุ์ที่ั �งสู่องรั่จ้ำกั ภัาพื่ที่ี�ออกมา 
ก็จำะดีเ่หมือนคณุ์เป็็นคนเข้ยีินเรัื�องพื่วกนั�นที่ั �งหมดี
 -  ถ้า้คณุ์แชรัร์ัหสัู่ผู้�านใหค้นที่ี�ยิา้ยิออกไป็ที่ี�อื�น จำะอยิากใหเ้ข้าเข้า้ถ้ง่บญัชแีลัะข้อ้มล่ัสู่�วนต้วัไป็
ต้ลัอดีเลัยิหรัอืเป็ลั�า
 -  ถ้า้เลั�นเกมอยิ่�แลัว้มีคนมาข้อรัหสัู่ล็ัอกอนิไวเ้ลั�นเป็็นต้วัคณุ์ลั�ะ จำะใหข้้อ้มล่ัล็ัอกอนิเข้าไหม ต้�อ
ใหเ้ข้าเป็็นเพื่ื�อนก็ต้าม ใหน่้กถ้ง่สู่ิ�งที่ี�คณุ์ที่ำาไดีใ้นเกมนั�น ซึ่่�งเข้าก็จำะที่ำาที่กุอยิ�างที่ี�คณุ์ที่ำาไดีใ้น
บญัชนัี�นดีว้ยิ แบบนั�นโอเคหรัอืไม� แลัว้อกีสู่ปั็ดีาหข์้า้งหนา้ หรัอืปี็หนา้ลั�ะ จำะยิงัโอเคอยิ่�ไหม

•  แลุว้ถา้เด็ก่ชายเอแชร์ร์์หสัผู่้านบญัชีโซเชียลุมี่เดียดว้ยลุ่ะ	ยงัเป็็นคิำาตอบเดิม่อยู่ไหม่		 	
ถา้พวก่เข้าอยู่ชั �นม่ธัียม่ป็ลุายแลุว้มี่เพ่�อนใหม่่ม่าก่ม่าย	คิำาตอบจะยงัเหม่่อนเดิม่ไหม่
 -  ใช� เป็็นคำาต้อบเดีมิ เพื่รัาะการัแชรัร์ัหสัู่ผู้�านใหเ้พื่ื�อนไม�ใช�เรัื�องดี ีต้�อใหเ้ป็็นเพื่ื�อนสู่นิที่ ไม�ว�าจำะ
เป็็นบญัชปี็รัะเภัที่ไหน อยิ�างที่ี�กลั�าวในป็รัะเด็ีนแรักข้า้งต้น้ มิต้รัภัาพื่แป็รัเป็ลัี�ยินกนัไดี ้บางครัั �ง
เพื่ื�อนกนัในวนันี�ก็อาจำจำะผู้ิดีใจำกนัในวนัหนา้ แลัะคณุ์คงไม�อยิากเปิ็ดีเผู้ยิบญัชหีรัอืโป็รัไฟัลัใ์ห ้
คนที่ี�เข้าไม�แครัค์ณุ์ดีห่รัอก เพื่รัาะเข้าจำะสู่ามารัถ้แกไ้ข้ข้อ้มล่ัคณุ์ไดี ้ที่ำาใหค้ณุ์ดีแ่ยิ�ไดี ้ที่ำาใหด้ี่
เหมือนคณุ์โพื่สู่ต้อ์ะไรัที่ี�เลัวรัา้ยิถ้ง่คนอื�น ฯลัฯ

•  เพ่�อนคินนั�นผิู้ดหร์อ่ไม่่ที่�โพสตข์้อ้มู่ลุนั�นออนไลุน	์เป็็นเร์่�องสนุก่หร์อ่ไม่่	ท่ำาไม่ถึงเป็็นแลุะท่ำาไม่
ถึงไม่่เป็็น
นักเรัยีินบางคนอาจำบอกว�าเป็็นเรัื�องสู่นุกถ้า้สู่ิ�งที่ี�แชรัเ์ป็็นเรัื�องต้ลัก ถ้า้งั �นก็ลังรัายิลัะเอยีิดีอกี
หน�อยิแลัว้ถ้ามคำาถ้ามต้�อไป็

•  คิณุจะร์ูสึ้ก่อย่างไร์ถา้มี่คินม่าท่ำาแบบนี�ก่บัสิ�งที่�คิณุไม่่อยาก่ใหค้ินอ่�นเห็น

สรุป็สำาหรบััครู: บัที่ท่ีี่ 2

สถานการณ์ท่ีี่ 1

สถานการณ์ท่ีี่ 2

เก็บัไว�เป็น็เรื�องสว่นตัว

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →



20

•  เพ่�อนคินนั�นป็ร์ะก่าศัออก่สาธีาร์ณะวา่เข้าไป็เที่�ยวไหม่  
เพื่ื�อใหอ้ภัปิ็รัายิไดี ้ใหสู้่มมต้วิ�าคำาต้อบข้อ้นี�คอื “ใช�” แลัว้ถ้ามชั �นเรัยีินว�า…

•  เข้าอยาก่ใหทุ้่ก่คินบนโลุก่ร์ูด้ว้ยหร์อ่เป็ลุ่า  
ไม� (คดิีว�า)

•  เพร์าะเหตุใด  
ต้วัอยิ�างคำาต้อบที่ี�ดี:ี เพื่รัาะครัอบครัวัเข้าอาจำจำะไม�อยิากใหใ้ครัรั่ว้�าไป็ที่ี�ไหน หรัอือาจำจำะเป็็นห�วง
เรัื�องความป็ลัอดีภัยัิเวลัาไม�มีใครัอยิ่�บา้น

•  มี่วิธีีที่�เป็็นส่วนตวัม่าก่ก่วา่นี�ไหม่ที่�จะส่งข้อ้คิวาม่นี� 
นักเรัยีินอาจำมีคำาต้อบดีีๆ  เช�น สู่�งข้อ้ความสู่�วนต้วั สู่�ง SMS โที่รัหา ฯลัฯ

•  นัก่เร์ยีนคินที่�โดนสวม่ร์อยมี่สิท่ธิี �ที่�จะร์ูเ้ร์่�องนี�ไหม่	คิณุจะบอก่เข้าไหม่
ในสู่�วนคำาถ้ามแรัก คณุ์มีคำาต้อบอยิ่�แลัว้ แต้�การัฟัังคำาต้อบข้องนักเรัยีินแลัว้มาอภัปิ็รัายิกนัก็เป็็น
เรัื�องน�าสู่นใจำ ไม�ว�าเข้าจำะบอกเหยิื�อหรัอืไม� แลัะบอกว�าอะไรัก็ต้าม

•  ไม่่ชดัเจนวา่ใคิร์เป็็นคินท่ำา	แต่คิณุร์ูว้า่ใคิร์ท่ำา	คิณุคิวร์บอก่ใหค้ินนั�นเลิุก่ป็ลุอม่บญัชีไหม่ 
ไม�ใช�ที่กุคนที่ี�จำะเผู้ชญิหนา้กบัผู้่ก้รัะที่ำาผู้ิดีไดี ้ซึ่่�งเป็็นเรัื�องป็กต้ ิถ้ามชั �นเรัยีินว�ามีใครักลัา้ที่ำา
อยิ�างนั�นไหม แลัะที่ำาไม จำากนั�นสู่งัเกต้ผู้ลัการัอภัปิ็รัายิต้�อไป็

•  คิวร์มี่คินไป็บอก่คิร์หูร์อ่ผูู้ใ้หญ่คินอ่�นที่�ไวใ้จไดห้ร์อ่ไม่่ 
ควรั ถ้า้ไม�มีใครับอกใหผู้้่ก้รัะที่ำาผู้ิดีเลักิที่ำาอยิ�างนั�น หรัอืถ้า้มีคนบอกแลัว้แต้�บญัชปี็ลัอมยิงัอยิ่�          
ช�วยิใหนั้กเรัยีินมองเห็นว�าการัป็กป้็องคนอื�นจำากการัถ้ก่ที่ำารัา้ยินั�นเป็็นเรัื�องสู่ำาคญั ไม�ว�าจำะเป็็น
ถ้ก่ที่ำาใหอ้บัอายิ โดีนกดีีกนั โดีนคกุคาม หรัอืโดีนกลัั�นแกลัง้ นี�ไม�ใช�การั “ข้ี �ฟ้ัอง” หรัอื “ป็ากโป้็ง” 
แต้�อยิ�างใดี สู่ิ�งสู่ำาคญัคอืเจำต้นาที่ี�จำะป็กป้็องไม�ใหค้นอื�นต้อ้งเผู้ชญิปั็ญหา

•  จะเกิ่ดอะไร์ขึ้�นถา้ไม่่มี่ใคิร์ท่ำาอะไร์
การัที่ำารัา้ยิคนอื�นก็จำะไม�หยิดุีอยิ่�แค�นั�น  
ต้รังนี�เป็็นป็รัะเด็ีนที่ี�ดีสีู่ำาหรับัอภัปิ็รัายิในชั �นเรัยีินเกี�ยิวกบัการัเอาใจำใสู่�ผู้่อ้ื�นแลัะเหต้ผุู้ลัที่ี�เรัื�องนี�
เป็็นเรัื�องสู่ำาคญั ดีเ่พื่ิ�มเต้มิในป็รัะเด็ีนนี�ไดีใ้นหวัข้อ้ Be Internet Kind เป็็นคนดีเีที่�จำะต้ายิ

•  พ่อแม่่ข้องคิณุเร์ิ�ม่สงสยัวา่หฟัูิงม่าส่งที่�บา้นไดอ้ย่างไร์	คิณุก่บัพี�ชายจะท่ำาอย่างไร์
นักเรัยีินข้องคณุ์อาจำใหค้วามสู่ำาคญักบัสู่ิ�งที่ี�ควรัที่ำาแลัะไม�ควรัที่ำา ซึ่่�งก็ไม�เป็็นไรั ใหอ้ภัปิ็รัายิสู่ั �นๆ 
เกี�ยิวกบัป็รัะเด็ีนนั�นแลัว้ดีว่�าจำะไดีข้้อ้สู่รัปุ็เป็็นอยิ�างไรั

•  แลุว้เร์่�องร์หสัผู่้านลุ่ะ	ใหนั้ก่เร์ยีนคิยุเร์่�องคิวาม่เสี�ยงที่�ทุ่ก่คินในคิร์อบคิร์วัใชร้์หสัผู่้าน
เดียวก่นัสำาหร์บัอุป็ก่ร์ณแ์ลุะบญัชีข้องคิร์อบคิร์วั 
หลัายิครัอบครัวัที่ำาแบบนี� ดีว่�าคณุ์จำะที่ำาใหนั้กเรัยีินแสู่ดีงความคดิีเรัื�องต้�อไป็นี�ไดีไ้หม   
1) การัป็กป้็องรัหสัู่ผู้�านข้องครัอบครัวัเวลัาเพื่ื�อนๆ มาที่ี�บา้น 2) ที่ำาไมการัหา้มแชรัร์ัหสัู่ผู้�าน  
ข้องครัอบครัวักบัเพืื่�อนแลัะคนที่ี�ไม�ใช�สู่มาชกิครัอบครัวัจำง่เป็็นเรัื�องสู่ำาคญั 3) จำะมปัี็ญหาอื�น  
เกดิีข้่ �นอกีไดีไ้หมนอกเหนือไป็จำากที่ี�เพืื่�อนสู่ั�งซึ่ื �อข้องจำากบญัชขี้องครัอบครัวั

สถานการณ์ท่ีี่ 3

สถานการณ์ท่ีี่ 4

สถานการณ์ทีี่� 5
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มีใครัเคยิเข้า้ใจำผู้ิดีในสู่ิ�งที่ี�คณุ์พื่ด่ี กรัะที่ำา เข้ยีิน หรัอืโพื่สู่ต้อ์อนไลันบ์า้งไหม พื่วกเข้าโกรัธิหรัอื
เศึรัา้จำนที่ำาใหค้ณุ์ต้อ้งอธิบิายิว�าไม�ไดีห้มายิความอยิ�างที่ี�พื่วกเข้าคดิีบา้งหรัอืไม�

บางครัั �งเวลัาที่ี�เรัากำาลังัสู่ื�อสู่ารั เร์ารั่ค้วามหมายิที่ี�เรัาจำะสู่ื�อ แต้�คนที่ี�เรัาสู่ื�อสู่ารัดีว้ยิกลับัไม�เข้า้ใจำ 
โดียิเฉพื่าะเมื�อไม�ไดีอ้ยิ่�ในแวดีวงเดียีิวกนั นั�นเป็็นเพื่รัาะป็รัะสู่บการัณ์ข์้องแต้�ลัะคนจำะสู่�งผู้ลัต้�อวธิิี
การัต้คีวามสู่ิ�งต้�างๆ เช�น รัป่็ภัาพื่แลัะถ้อ้ยิคำา 

ยิิ�งไป็กว�านั�น มีข้อ้ความมากมายิที่ี�เรัาสู่ื�อสู่ารักนัโดียิไม�รั่ค้วามหมายิ เรัาบอกคนอื�นว�าเรัาเป็็นใครั 
แลัะต้ดัีสู่นิว�าเข้าเป็็นใครั โดียิใชนั้ยิยิะต้�างๆ เช�น เสู่ื �อผู้า้ ที่รังผู้ม รัวมไป็ถ้ง่ที่�าที่างการัเดีนิแลัะ
การัข้ยิบัมือ สู่ิ�งนี�เรัยีิกว�า “การัเป็็นต้วัแที่น” ที่ี�แสู่ดีงออกถ้ง่บางอยิ�างเกี�ยิวกบัสู่ิ�งข้อง บคุคลั หรัอื
กลัุ�มคนโดียิใชร้ัป่็ภัาพื่ สู่ญัลักัษณ์ ์สู่ไต้ลั ์แลัะถ้อ้ยิคำา 

ต้วัอยิ�าง: ถ้า้คณุ์ออนไลันอ์ยิ่� แลัว้เห็นรัป่็คนกำาลังัใสู่�เสู่ื �อกฬีาที่ี�มีโลัโกท้ี่มี คณุ์อาจำจำะคดิีว�า  
คนคนนั�นเป็็นแฟันข้องที่มีนั�น ซึ่่�งก็น�าจำะถ้ก่ต้อ้ง เพื่รัาะสู่�วนใหญ�เรัาจำะจำดีจำำาดีไีซึ่นข์้องเสู่ื �อกฬีาไดี ้
แลัะรั่ว้�านั�นคอื “โคด้ี” ข้องกฬีา ดีงันั�น ต้�อใหเ้รัาไม�แน�ใจำว�าเป็็นโลัโกข้้องที่มีอะไรั แต้�ก็รั่ไ้ดีว้�า  
น�าจำะเป็็นที่มีกฬีา 

แต้�ถ้า้คณุ์เห็นรัป่็คนใสู่�กอ้นชสีู่ไวบ้นหวัลั�ะ คณุ์จำะคดิีอยิ�างไรักบัคนคนนั�น ถ้า้คณุ์อยิ่�ในวสิู่คอนซึ่นิ 
แลัะเป็็นแฟันอเมรักินัฟัตุ้บอลั คณุ์ก็จำะรั่ไ้ดีว้�า “หวัชสีู่” คอืชื�อเลั�นข้องแฟันที่มีกรันีเบยิ ์แพ็ื่คเกอรัส์ู่ 
คนที่ี�อยิ่�ในรัป่็กำาลังัใชห้มวกรัป่็กอ้นชสีู่เพื่ื�อเป็็นต้วัแที่นบอกว�าเข้าเชยีิรัท์ี่มีแพ็ื่คเกอรัส์ู่ 

หากคณุ์ไม�รั่จ้ำกั “โคด้ี” ข้องแฟันที่มีแพ็ื่คเกอรัส์ู่ คณุ์ก็อาจำคดิีว�าหมวกชสีู่น�าจำะเอาไวใ้สู่�ช�วง
ฮาโลัวนีหรัอืเป็ลั�า หรัอือาจำจำะเป็็นแค�พื่วกแต้�งต้วัแป็ลักๆ คณุ์อาจำรั่สู้่ก่อยิากแสู่ดีงความคดิีเห็นว�า
มนัดีแ่ป็ลักดีว้ยิ ซึ่่�งนั�นจำะที่ำาใหแ้ฟันที่มีแพ็ื่คเกอรัส์ู่โกรัธิ สู่ำาหรับัพื่วกเข้าแลัว้ ความคดิีเห็นข้อง
คณุ์ถ้อืเป็็นเรัื�องหยิาบคายิ แลัะอาจำถ้ก่ยิั�วยิใุหต้้อบคณุ์ดีว้ยิความคดิีเห็นที่ี�เลัวรัา้ยิ ซึ่่�งก็จำะที่ำาให ้
คณุ์โกรัธิ จำากนั�นก็จำะเต็้มไป็ดีว้ยิความคดิีเห็นเชงิลับที่ี�ที่ำารัา้ยิความรั่สู้่ก่กนั

แลัว้เรัาจำะแน�ใจำไดีอ้ยิ�างไรัว�าคนอื�นๆ จำะเข้า้ใจำความหมายิจำรังิๆ เมื�อเรัาโพื่สู่ต้อ์ะไรัออนไลัน ์  
วธิิหีน่�งก็คอืการัมองต้วัเรัาเองเป็็นผู้่สู้่รัา้งสู่รัรัคส์ู่ื�อ ไม�ใช�แค�ผู้่สู้่ื�อสู่ารัหรัอืผู้่เ้ลั�น ที่กุครัั �งที่ี�เรัาสู่รัา้ง

✓   เร์ยีนร์ูค้วามสู่ำาคญัข้องการัต้ั �งคำาถ้าม: คนอื�นจำะมองข้อ้ความนี�แต้กต้�างจำากฉันอยิ�างไรั
✓   เพิ�ม่คิวาม่ตร์ะหนัก่ข้องนัยิยิะที่ี�มองเห็นที่ี�ผู้่ค้นใชสู้่ื�อสู่ารักนั
✓   ร์บัร์ูว้�าการัแชรับ์างอยิ�างบนโลักออนไลัน ์รัวมถ้ง่บนเสู่ื �อยิดืี คอืการัสู่รัา้งสู่ื�อ
✓   เร์ยีนร์ูว้า่ “บรับิที่” แลัะ “การัเป็็นต้วัแที่น” มีความหมายิอยิ�างไรั

ใหนั้กเรัียินออกแบบเสู่ื �อยิืดีเพืื่�อบ�งบอกต้ัวเองโดียิใชแ้ค�อีโมจำิ ในข้ั �นต้อนนี� นักเรัียินจำะไดีเ้รัียินรั่ว้�า แต้�ลัะคนก็จำะต้ีความ
ข้อ้ความเดีียิวกัน ต้�างกนั

พ่�นฐานคิวาม่ร์ูเ้ท่่าท่นัส่�อสำาหร์บัคิร์:ู เมื�อเรัาใสู่�เสู่ื �อยิดืีที่ี�มีโลัโกบ้รัษัิที่ ที่มีกฬีา โรังเรัยีิน นักดีนต้รั/ีวงดีนต้รั ีนักการัเมือง ฯลัฯ 
เที่�ากบัเรัาคอืป้็ายิโฆษณ์าที่ี�เดีนิไดี ้กจิำกรัรัมนี�จำะแสู่ดีงใหเ้ห็นว�า เสู่ื �อยิดืีเป็็นที่ั �งการัสู่ื�อสู่ารัโดียิต้รังแลัะเป็็นสู่ื�อในเวลัาเดียีิวกนั แลัะ
ช�วยิใหนั้กเรัยีินเห็นว�าสู่ื�อไม�จำำาเป็็นต้อ้งอยิ่�บนหนา้จำอเที่�านั�น

คิดก่อนแชร:์ บัที่ท่ีี่ 3

ฉันัไมไ่ด�หมายความอยา่งนั�น

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาคยุกัน
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โป็รัไฟัลัอ์อนไลัน ์สู่�งข้อ้ความหาใครัสู่กัคน แสู่ดีงความคดิีเห็นในเกมแชที่ หรัอืแชรัร์ัป่็ เรัากำาลังั
สู่รัา้งสู่ื�อข้่ �นมา แลัะเช�นเดียีิวกบัผู้่สู้่รัา้งสู่รัรัคส์ู่ื�อที่ี�ดีทีี่กุคน เรัาต้อ้งไต้รั�ต้รัองใหด้ีเีกี�ยิวกบัสู่ื�อที่ี�เรัา
สู่รัา้งแลัะแชรัด์ีว้ยิการัหยิดุีคดิีสู่กันิดีก�อนโพื่สู่ต้ ์แลัว้ถ้ามต้วัเองว�า “คนอื�นที่ี�มีพื่ื �นฐานแต้กต้�างจำาก
เรัานั�นจำะต้คีวามข้อ้ความนี�อยิ�างไรั”

1. อธีบิัายตัวคณุเองด�วยอีโมจิ
เรัาจำะต้กแต้�งเสู่ื �อยิดืีกนัเพื่ื�อช�วยิใหเ้รัาน่กถ้ง่การัเป็็นผู้่สู้่รัา้งสู่รัรัคส์ู่ื�อที่ี�เชี�ยิวชาญ วาดีต้วัแที่นข้อง
ต้วัคณุ์เองดีว้ยิอโีมจำลิังในเอกสู่ารัที่ี�มีภัาพื่รั�างเสู่ื �อยิดืีเป็ลั�า โดียิใชอ้โีมจำไิดีไ้ม�เกนิ 3 รัป่็ แลัะใช ้
อโีมจำจิำากต้ารัางที่ี�ใหห้รัอืสู่รัา้งข้่ �นใหม�ดีว้ยิต้วัเองก็ไดี ้

2.	แสดงแลุะบอก่เลุ่า	
จำบัค่�แลัว้พื่ยิายิามเดีาว�าอโีมจำบินเสู่ื �อข้องอกีคนบอกอะไรัเกี�ยิวกบัต้วัเข้า คณุ์เดีาไดีถ้้ก่ต้อ้งไหม 
หรัอืแต้�ลัะคนจำำาเป็็นต้อ้งอธิบิายิว�าอโีมจำทิี่ี�เลัอืกมาหมายิความว�าอะไรั

3.	เร์ยีนร์ูซึ้�งก่นัแลุะก่นั	
นำา “เสู่ื �อยิดืี” ไป็ต้ดิีรัอบๆ หอ้งเรัยีินใหท้ี่กุคนมองเห็นเสู่ื �อข้องที่กุคน นักเรัยีินสู่ามารัถ้จำบัค่�เสู่ื �อยิดืี
กบัเจำา้ข้องเสู่ื �อไดีไ้หม

4.		อภิป็ร์ายท่ั �งชั �นเร์ยีน
อะไรัที่ำาใหก้ารัจำบัค่�เสู่ื �อกบัเพื่ื�อนในชั �นเป็็นเรัื�องยิากหรัอืง�ายิ
•  นักเรัยีินสู่งัเกต้เห็นอะไรัจำากสู่ญัลักัษณ์บ์นเสู่ื �อที่ี�ที่ำาใหจ้ำบัค่�เจำา้ข้องไดีง้�ายิ มีอโีมจำแิบบไหนที่ี�ใช ้
กนัหลัายิคนบา้งไหม มีอโีมจำแิบบไหนที่ี�มีคนใชแ้ค�คนเดียีิวบา้ง

ที่กุคนเห็นดีว้ยิกบัความหมายิข้องอโีมจำทิี่กุแบบหรัอืไม� บรับิที่เป็ลัี�ยินความหมายิข้องอโีมจำไิดี ้

อยิ�างไรั
•  มองดีท่ี่ี�อโีมจำทิี่ี�เป็็นรัป่็มือช ่2 นิ�ว เรัาจำะรั่ไ้ดีอ้ยิ�างไรัว�าเป็็นการัหมายิถ้ง่สู่นัต้สิู่ขุ้ ชยัิชนะ หรัอืเลัข้ 
2 แลัว้อโีมจำริัป่็ไฟัลั�ะ หมายิถ้ง่อนัต้รัายิหรัอืเรัื�องฉุกเฉินหรัอืเป็ลั�า หรัอืหมายิถ้ง่ความเป็็นที่ี�นิยิม
หรัอืป็รัะสู่บความสู่ำาเร็ัจำ (ฮอต้รัาวกบัไฟัเลัยิ) ความหมายิข้องอโีมจำเิป็ลัี�ยินไป็ข้่ �นอยิ่�กบัว�าป็รัากฏิ
ที่ี�ไหนใช�หรัอืไม� (อโีมจำริัป่็ยิิ �มในการับา้นอาจำหมายิถ้ง่คณุ์ครัช่มว�าคณุ์ที่ำาไดีด้ี ีแต้�เมื�ออยิ่�ใน
ข้อ้ความข้องเพื่ื�อนก็อาจำหมายิถ้ง่เข้ามีความสู่ขุ้หรัอืกำาลังัลัอ้เลั�นอยิ่�ก็ไดี)้ ความหมายิข้องอโีมจำิ
เป็ลัี�ยินไป็โดียิข้่ �นอยิ่�กบัว�าอยิ่�กบัใครัหรัอืไม� 

ในฐานะผู้่สู้่รัา้งสู่รัรัคส์ู่ื�อ ก�อนเรัาจำะโพื่สู่ต้ข์้อ้ความหรัอืรัป่็ภัาพื่ลังออนไลัน ์สู่ิ�งที่ี�ควรัที่ำาคอืใหห้ยิดุี
คดิีสู่กันิดีแลัว้ถ้ามต้วัเองว�า “คนอื�นที่ี�มีพื่ื �นฐานแต้กต้�างจำากเรัานั�นจำะต้คีวามข้อ้ความนี�อยิ�างไรั 
แลัว้เรัาจำะแน�ใจำไดีอ้ยิ�างไรัว�าคนอื�นจำะเข้า้ใจำความหมายิข้องเรัา” พื่วกเข้าจำะเข้า้ใจำผู้ิดีไหม แลัะ
เรัาก็ควรัถ้ามต้วัเองแบบเดียีิวกนัก�อนที่ี�เร์าจำะโพื่สู่ต้ห์รัอืแสู่ดีงความคดิีเห็นดีว้ยิ “ฉันจำะแน�ใจำ  
ไดีอ้ยิ�างไรัว�าต้วัเองเข้า้ใจำความหมายิที่ี�เข้าสู่ื�อ แลัว้จำะรั่ไ้ดีอ้ยิ�างไรั”

ข้�อคิด

กิจกรรม

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
• ใบงาน: “เสู่ื �อยิดืีเป็ลั�า” (1 ชดุีต้�อ
นักเรัยีิน 1 คน)

• ใบความรั่:้ “ต้ารัางอโีมจำ”ิ   
(ฉายิภัาพื่หรัอืต้ดิีกรัะดีานใหท้ี่กุ
คนมองเห็น)

• ป็ากกาเคม ีดีนิสู่อสู่ ีหรัอืสู่เีที่ยีิน
สู่ำาหรับัใชว้าดี

• เที่ป็กาว (หรัอื วธิิจีำดัีแสู่ดีง
สู่ำาหรับัการัเดีนิชมภัาพื่วาดี  
เสู่ื �อยิดืี) 



คิดก่อนแชร์ 23

ใบัความรู�: บัที่ท่ีี่ 3

เสื�อยดืเป็ลุ่า
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ใบัความรู�: บัที่ท่ีี่ 3

ตารางอีโมจิ



คิดก่อนแชร์ 25

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  บตั้รัดีชันีแลัะกรัรัไกรั (1 ชดุีต้�อ

นักเรัยีิน 1 คน)

• ใบความรั่:้ “อะไรัอยิ่�ในกรัอบ”   
  หรัอืหนา้จำอ/กรัะดีานอจัำฉรัยิิะที่ี�   
  ฉายิภัาพื่ข้่ �น

ที่ำาแต้�ลัะกจิำกรัรัมกบัที่ั �งชั �นเรัยีิน แลัว้อภัปิ็รัายิ

1.	ก่าร์วางก่ร์อบ
สู่ื�อที่กุชิ �นคอืผู้ลัผู้ลัติ้ข้องต้วัเลัอืกที่ี�ต้ดัีสู่นิใจำโดียิผู้่สู้่รัา้งสู่รัรัคส์ู่ื�อ ต้วัเลัอืกสู่ำาคญัอยิ�างหน่�งคอื  
จำะใสู่�อะไรัไวใ้นเนื�อหาแลัะจำะต้ดัีอะไรัออกไป็ เมื�อเรัาถ้�ายิรัป่็หรัอืวดิีโีอ “ข้า้งใน” กบั “ข้า้งนอก” 
จำะแยิกจำากกนัดีว้ยิกรัอบ 

เพื่ื�อใหเ้ห็นภัาพื่ชดัีเจำน ใหน้ำาบตั้รัดีชันีมาต้ดัีต้รังกลัางออกเป็็นรัป่็สู่ี�เหลัี�ยิมเพื่ื�อที่ำากรัอบข้องต้วัเอง

ถ้อืกรัอบไวใ้นรัะยิะแข้นแลัว้เลัื�อนเข้า้ใกลัห้นา้ชา้ๆ จำากนั�นเลัื�อนออกไป็ (หรัอืลัองใชฟั้ังกช์นัซึ่ม่
ในกลัอ้งถ้�ายิรัป่็ก็ไดี)้ คณุ์สู่งัเกต้อะไรัไดีจ้ำากสู่ิ�งที่ี�มองเห็นภัายิในกรัอบ แลัว้ถ้า้เลัื�อนไป็ดีา้นข้า้ง
ลั�ะ มีวธิิถี้อืกรัอบรัป่็ใหม้องเห็นเฉพื่าะเพื่ื�อนบางคนโดียิไม�เห็นคนอื�น หรัอืข้องบางอยิ�างบนผู้นัง
โดียิไม�เห็นอยิ�างอื�นไหม

เวลัาที่ี�คณุ์ควบคมุกรัอบ คณุ์คอืผู้่สู้่รัา้งสู่รัรัคส์ู่ื�อ คณุ์มีอำานาจำต้ดัีสู่นิใจำว�าจำะใสู่�อะไรัแลัะต้ดัีอะไรั 
สู่ิ�งที่ี�คณุ์เลัอืกต้ดัีออกจำากกรัอบจำะยิงัอยิ่�ต้รังนั�นในชวีติ้จำรังิ แต้�คนอื�นๆ ที่ี�ดีสู่่ื�อที่ี�คณุ์สู่รัา้งจำะไม�มี
ที่างมองเห็น

2. ใส่เอาไวห้ร์อ่ตดัออก่ 
หยิบิใบความรั่ข้้่ �นมาแลัว้ดีท่ี่ี�รัป่็ 1A คณุ์คดิีว�าคณุ์มองเห็นอะไรั แลัะรั่ไ้ดีอ้ยิ�างไรั ต้�อไป็ดีท่ี่ี�รัป่็ 1B 
ข้อ้มล่ัที่ี�เพื่ิ�มเข้า้มาช�วยิใหค้ณุ์เข้า้ใจำไดีม้ากข้่ �นเกี�ยิวกบัสู่ิ�งที่ี�มองเห็นอยิ�างไรั

ลัองอกีครัั �งกบัรัป่็ 2A คณุ์คดิีว�านี�เป็็นเงาข้องอะไรั หลักัฐานข้องคณุ์คอือะไรั รัป่็ 2B มีข้อ้มล่ัเพื่ิ�ม
เข้า้มา คณุ์เดีาถ้ก่หรัอืไม�

มาคยุกัน ผู้่สู้่รัา้งสู่รัรัคส์ู่ื�อที่ี�มองเห็นจำะควบคมุว�าเข้าต้อ้งการัแชรัข์้อ้มล่ัมากนอ้ยิแค�ไหนดีว้ยิก่าร์วางก่ร์อบ 
โดียิเข้าจำะต้ดัีสู่นิใจำว�าอะไรัจำะอยิ่�ในก่ร์อบ (สู่ิ�งที่ี�เรัามองเห็น) แลัะอะไรัควรัอยิ่�นอก่ก่ร์อบ (สู่ิ�งที่ี�เรัา
มองไม�เห็น)

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู� ✓   ม่องต้วัเองเป็็นผู้่สู้่รัา้งสู่รัรัคส์ู่ื�อ
✓   เข้า้ใจว�าผู้่สู้่รัา้งสู่รัรัคส์ู่ื�อคอืผู้่ต้้ดัีสู่นิใจำว�าจำะแสู่ดีงอะไรัแลัะจำะเอาอะไรัไวน้อกกรัอบ
✓   ใชแ้นวคดิีเรัื�องการัวางกรัอบเพื่ื�อใหเ้ข้า้ใจำความแต้กต้�างรัะหว�างสู่ิ�งที่ี�มองเห็นแลัะนำาไป็  

เผู้ยิแพื่รั�กบัสู่ิ�งที่ี�เก็บไวไ้ม�ใหใ้ครัเห็น 

พ่�นฐานคิวาม่ร์ูเ้ท่่าท่นัส่�อสำาหร์บัคิร์:ู สู่ื�อคอืสู่ิ�งที่ี�สู่รัา้งข้่ �นโดียิผู้่ต้้ดัีสู่นิใจำ เรัื�องพื่ื �นฐานที่ี�สู่ดุีก็คอืจำะใสู่�อะไรัลังไป็ แลัะต้ดัี 
อะไรัออก บที่เรัยีินนี�จำะช�วยิใหนั้กเรัยีินมองต้วัเองเป็็นผู้่สู้่รัา้งสู่รัรัคส์ู่ื�อเวลัาที่ี�ต้ดัีสู่นิใจำแชรัอ์ะไรับนโลักออนไลัน ์

คิดก่อนแชร:์ บัที่ท่ีี่ 4

 การวางกรอบั

กิจกรรม

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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ในฐานะผู้่สู้่รัา้งสู่รัรัคส์ู่ื�อ คณุ์วาง “กรัอบ” ไวร้ัอบๆ สู่ิ�งที่ี�คณุ์แชรัอ์อนไลันเ์พื่ื�อใหค้นอื�นเห็นเฉพื่าะสู่ิ�งที่ี�คณุ์
ต้อ้งการัใหเ้ห็น

ข้�อคิด

3. ข้อ้มู่ลุม่าก่เกิ่นไป็หร์อ่	 
ข้อ้มล่ัที่ี�เพื่ิ�มข้่ �นไม�เป็็นที่ี�ต้อ้งการัเสู่มอไป็ บางครัั �งก็เป็็นการัรับกวนความสู่ามารัถ้ในการัชื�นชมหรัอื
เข้า้ใจำภัาพื่ในกรัอบที่ี�เล็ักกว�า ลัองดีต่้วัอยิ�าง #3 ในใบความรั่ ้

การัไดีเ้ห็นว�าสู่ิ�งต้�างๆ สู่รัา้งข้่ �นอยิ�างไรัเป็็นเรัื�องสู่นุก แต้�จำะเป็็นอยิ�างไรัถ้า้ที่กุครัั �งที่ี�ดีห่นัง  
รัายิการัที่วี ีหรัอืวดิีโีอ คณุ์ไม�ไดีม้องเห็นแค�เพื่ียิงกรัอบเล็ักๆ แต้�เป็็นการัเห็นที่ั �งกลัอ้ง ไมโครัโฟัน 
ที่มีงานกองถ้�ายิ แลัะรัอบนอกข้องฉาก คณุ์คดิีว�าจำะเพื่ลัดิีเพื่ลันิไป็กบัเรัื�องรัาวไดีม้ากแค�ไหน

4. คิณุตดัสินใจ 
ที่กุครัั �งที่ี�แชรัอ์ะไรับนโลักออนไลัน ์คณุ์กำาลังัสู่รัา้งสู่รัรัคส์ู่ื�ออยิ่� แลัะเช�นเดียีิวกบัผู้่ค้วบคมุการั
ผู้ลัติ้ภัาพื่ยินต้รั ์วดิีโีอ หรัอืรัายิการัที่วี ีที่ี�คณุ์จำะต้ดัีสู่นิใจำไดีว้�าจำะใหผู้้่ค้นเห็นอะไรั นั�นคอืสู่ิ�งที่ี�อยิ่�
ในกรัอบ แลัะสู่ิ�งที่ี�อยิ่�นอกสู่ายิต้าก็เอาไวน้อกกรัอบ 
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ใบัความรู�: บัที่ท่ีี่ 4

อะไรอยูใ่นกรอบั

Tiger

1A 1B

2A 2B

3A 3B
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ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  ใบงาน: ว�าแต้�คนนี�คอืใครั (1 ชดุี

ต้�อนักเรัยีิน 1 คน)

เร์าร์ูสิ้�งที่�เร์า (คิิดวา่เร์า) ร์ูไ้ดอ้ย่างไร์ ?
เรัาสู่ามารัถ้พื่บข้อ้มล่ัสู่�วนบคุคลัไดีม้ากมายิบนอนิเที่อรัเ์น็ต้ บางข้อ้มล่ัก็อาจำที่ำาใหเ้รัาคดิีถ้ง่สู่ิ�ง
ต้�างๆ หรัอืคาดีเดีาเกี�ยิวกบัผู้่ค้นที่ี�สู่ดุีที่า้ยิแลัว้ไม�ใช�ความจำรังิ นี�คอืคำาถ้ามที่ี�เรัากำาลังัจำะสู่ำารัวจำกนั
•  เรัาเรัยีินรั่อ้ะไรัเกี�ยิวกบัคนคนหน่�งจำากข้อ้มล่ัสู่�วนบคุคลัหรัอืสู่ิ�งที่ี�เข้าโพื่สู่ต้ไ์ดีบ้า้ง
•  เรัาคาดีเดีาอะไรัไดีบ้า้งจำากข้อ้มล่ัสู่�วนบคุคลัข้องเข้า แมจ้ำะไม�แน�ใจำก็ต้าม
•  เรัารั่ไ้หมว�ามีการัเก็บข้อ้มล่ันี�อยิ�างไรัในต้อนแรัก เรัาจำะรัะบแุหลั�งที่ี�มาไดีอ้ยิ�างไรั

ก่าร์ป็ร์บัเน่�อหาสำาหร์บัชั �น	ป็.2 -	ป็.3: ถ้า้คณุ์รั่สู้่ก่ว�านักเรัยีินชั �น ป็.2 - ป็.3 พื่รัอ้มที่ี�จำะพื่ด่ีคยุิเรัื�อง 

“รั�องรัอยิที่างดีจิำทิี่ลัั” ในสู่ื�อ ใหพ้ื่ิจำารัณ์าใชก้ลัยิทุี่ธิ ์“ฉันที่ำา เรัาที่ำา คณุ์ก็ที่ำา” (ต้รังสู่�วนที่ี�คณุ์ใช ้

ที่ำาต้วัอยิ�างแรักในใบงาน ใหท้ี่ำาต้วัอยิ�างที่ี� 2 กบัชั �นเรัยีิน แลัว้สู่�งกลับัใหนั้กเรัยีินแต้�ลัะคน จำากนั�น

รั�วมอภัปิ็รัายิในชั �นเรัยีิน)

1. ศึัก่ษาคินคินนี�
ใหท้ี่กุคนอ�านชดุีข้อ้มล่ัเกี�ยิวกบันำ �า ดีา แลัะออ๊ดี หรัอืต้วัลัะครัที่ี�สู่รัา้งข้่ �นเอง 

2. เขี้ยนคิำาบร์ร์ยาย
ใหนั้กเรัยีินแบ�งกลัุ�ม กลัุ�มลัะ 1 ต้วัลัะครั แต้�ลัะกลัุ�มเข้ยีินคำาอธิบิายิสู่ั �นๆ ถ้ง่บคุคลัดีงักลั�าว   
โดียิต้อบคำาถ้ามต้�อไป็นี� “คดิีว�าคนคนนี�เป็็นใครั”

3. อ่านคิำาอธิีบาย
แต้�ลัะกลัุ�มอ�านคำาอธิบิายิที่ี�เข้ยีินสู่ำาหรับัต้วัลัะครันั�น

4. เฉัลุยคิวาม่จร์งิ
ความจำรังิเกี�ยิวกบัต้วัลัะครัข้องเรัามีรัายิลัะเอยีิดีดีงัต้�อไป็นี� เป็รัยีิบเที่ยีิบกบัสู่ิ�งที่ี�คณุ์คดิีจำากข้อ้มล่ั
ที่ี�บอกไวใ้นโพื่สู่ต้ ์

มาคยุกัน

กิจกรรม

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู� ✓   ร์ะบุวธิิตี้�างๆ ในการัหาข้อ้มล่ัเกี�ยิวกบัผู้่ค้นที่างออนไลัน ์
✓   พิจาร์ณาว�าเรัาจำะต้ดัีสู่นิอยิ�างไรัเมื�อคนคนหน่�งโพื่สู่ต้บ์างอยิ�างบนโลักออนไลัน ์แลัะสู่ิ�งนั�น

จำะกลัายิเป็็นสู่�วนหน่�งข้องรั�องรัอยิที่างดีจิำทิี่ลััข้องเข้า
✓   ก่ำาหนดความแม�นยิำาข้องข้อ้มล่ัแลัะเข้า้ใจำความแต้กต้�างรัะหว�างการัดี�วนสู่รัปุ็ ความคดิีเห็น 

แลัะข้อ้เท็ี่จำจำรังิ

คิดก่อนแชร:์ บัที่ท่ีี่ 5

วา่แต่คนนี�คือใคร
บที่เรัยีินนี�จำะใหต้้วัอยิ�างว�า “รั�องรัอยิที่างดีจิำทิี่ลัั” จำรังิๆ แลัว้มีลักัษณ์ะเป็็นอยิ�างไรั นักเรัยีินศึก่ษาชดุีข้อ้มล่ัสู่�วนบคุคลัข้องต้วัลัะครั
สู่มมต้ ิรั�องรัอยิข้องต้วัลัะครันี� เพื่ื�อลัองอนุมานสู่ิ�งต้�างๆ เกี�ยิวกบัคนคนนี�  
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ข้�อคิด

•  นำ �า เป็็นนักเรัยีินชั �น ม.6 ปี็หนา้เธิอจำะไป็เรัยีินมหาวทิี่ยิาลัยัิแลัว้ โดียิหวงัจำะไดีเ้รัยีินต้�อ  
ดีา้นวศิึวกรัรัมเคมี แลัะไดีต้้ั �งบรัษัิที่ข้องต้วัเองในที่ี�สู่ดุี สู่ิ�งสู่ำาคญัที่ี�สู่ดุีข้องเธิอคอื ครัอบครัวั   
งานอาสู่าสู่มคัรั วฒันธิรัรัมป๊็อป็ แฟัชนั

•  ดา เป็็นพื่ิชเชอรัต์้วัจำรังิข้องที่มีซึ่อฟัต้บ์อลัข้องโรังเรัยีินมธัิยิมป็ลัายิ เธิออายิ ุ15 ปี็แลัะอาศึยัิ 
อยิ่�ในชลับรุั ีเธิอมีนอ้งสู่าวอายิ ุ8 ข้วบ สู่ิ�งสู่ำาคญัที่ี�สู่ดุีข้องเธิอคอื เบสู่บอลั การัเรัยีินศึลิัป็ะ   
การัเลั�นกตี้ารั ์การัอยิ่�กบัเพื่ื�อนๆ

•  ออ๊ด อายิ ุ14 ปี็ เข้าเพื่ิ�งเข้า้รั�วมที่มีฟัตุ้บอลัแลัะเลัี �ยิงแมว 2 ต้วั เข้าสู่เก็ต้ชภ์ัาพื่เก�งมาก  
แลัะชอบสู่รัา้งหุ�นยินต้ใ์นวนัหยิดุี สู่ิ�งสู่ำาคญัที่ี�สู่ดุีข้องเข้า คอื เที่คโนโลัยิ ีที่มีฟัตุ้บอลั   
สู่ตั้วแ์ลัะสู่ทิี่ธิขิ้องสู่ตั้ว ์

5. อภิป็ร์าย
คำาอธิบิายิข้องต้วัลัะครัที่ี�คณุ์เข้ยีินใกลัเ้คยีิงกบัความเป็็นจำรังิแค�ไหน ที่ำาไมคณุ์จำง่คดิีคำาอธิบิายิ
เช�นนั�นไดี ้คำาอธิบิายิข้องคณุ์คอืความคดิีเห็น สู่มมต้ฐิาน หรัอืข้อ้เท็ี่จำจำรังิ ใหอ้ธิบิายิเหต้ผุู้ลัดีว้ยิ 
คณุ์ไดีเ้รัยีินรั่อ้ะไรัจำากบที่เรัยีินนี�

เมื�อเรัาเห็นหรัอืไดีย้ินิโพื่สู่ต้ ์ความเห็น รัป่็ภัาพื่ แลัะวดิีโีอข้องคนอื�น เรัาก็จำะคาดีเดีาเกี�ยิวกบั  
ต้วัเข้าไป็ต้�างๆ นานาโดียิไม�ไดีถ้้ก่เสู่มอไป็ โดียิเฉพื่าะถ้า้ไม�ใช�คนรั่จ้ำกั นั�นเพื่รัาะสู่ิ�งที่ี�เรัาเห็น  
บนโลักออนไลันห์รัอื ณ์ ช�วงเวลัาใดีเวลัาหน่�งนั�น เป็็นแค�สู่�วนหน่�งข้องต้วัต้นแลัะสู่ิ�งที่ี�เข้าให ้
ความสู่ำาคญัเที่�านั�น เข้าอาจำแสู่รัง้เป็็นใครัสู่กัคนก็ไดีเ้ช�นกนั หรัอืเป็็นแค�สู่ิ�งที่ี�รั่สู้่ก่เฉพื่าะช�วงเวลัา 
ที่ี�โพื่สู่ต้เ์ที่�านั�น เรัาไม�มีที่างรั่แ้น�ชดัีว�าเข้าเป็็นใครัหรัอืรั่สู้่ก่อยิ�างไรัจำนกว�าจำะไดีร้ั่จ้ำกักนัจำรังิๆ   
แลัะถ้ง่รั่จ้ำกัแลัว้ก็ยิงัต้อ้งใชเ้วลัาดีว้ยิ
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อ�านคอลัเลักชนักจิำกรัรัมออนไลันข์้องบคุคลันั�นๆ ดีา้นลั�างนี� เข้ยีินคำาบรัรัยิายิสู่ั �นๆ ว�าคณุ์คดิีว�าคนๆ นี�เป็็นอยิ�างไรั ชอบไม�ชอบ
อะไรั แลัะสู่นใจำเรัื�องไหนมากที่ี�สู่ดุี โดียิดีจ่ำากสู่ิ�งที่ี�เห็นต้รังนี�

ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 5

วา่แต่คนนี�คือใคร

รัา้นบารันี์สู่เ์บอรัเ์กอรัเ์อ็มโพื่เรัยีิม

รัป่็นอ้งหมา 25 รัป่็

งานปั็จำฉิมโรังเรัยีินมธัิยิม
วดัีไมง้าม

ออ๊ด

พื่ลัาดียิงิป็รัะต้ช่ยัิ ฮอือ อยิ�างนอ้ยิก็
เสู่มอแหลัะ

ดีเ่ว็บไซึ่ต้ข์้องเพื่ื�อนเรัาสู่ ิเข้ยีินโคด้ีเอง
เยิอะเลัยินะเฟ้ัยิ

เลั�นข้วา้งลัก่กบัพื่�อที่ี�สู่วนสู่าฯ สู่นุกสู่ดุียิอดี

สู่ถ้ติ้ใิหม�! สู่ดุียิอดีดีดีดี โคต้รัรักั Gem 
Jam!!

สู่ถ้าบนัวทิี่ยิาศึาสู่ต้รัแ์ห�งชาต้ิ

กำาลังัไป็ฉลัองวนัเกดิีที่ี�บางแสู่น 
รัอไม�ไหวแลัว้

ดา

ชนะแลัว้! เหลัอือกีเกมเดียีิวก�อนไดี ้
แชมป็ ์ต้อ้งซึ่อ้มข้วา้งลัก่ใหม้ากข้่ �นอกี

เกลัยีิดีการัเต้น้ที่ี�โรังเรัยีิน #ไม�ไป็

La Luna ที่ี� City Center Area

ใบสู่ั�งข้บัรัถ้เร็ัว

วธิิสีู่่สู้่วิที่ี�ดีทีี่ี�สู่ดุี

นำ �า

รัป่็ใต้ท้ี่ะเลัจำากที่ี�ไป็แดีนซึ่ก์นั! ดีด่ีทีี่กุคน 
พื่ด่ีเลัยิ!

หนุ�ยิ นอ้งชายิข้องฉันโคต้รัน�ารัำาคาญ 
สู่งสู่ยัิเป็็นมนุษยิต์้�างดีาวแน�ๆ

ไดีด้ีห่นังสู่ป็ายิวอรัต์้อนใหม�ซึ่กัที่ ี 
สู่ดุียิอดีไป็เลัยิ

งานป็รัะชมุนักเคมีรัุ�นเยิาวท์ี่ี�
มหาวทิี่ยิาลัยัิมหดิีลั
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ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  ใบงาน: “ว�าแต้�คนนี�คอืใครั” จำาก

บที่ที่ี� 5 (1 ชดุีต้�อนักเรัยีิน 1 คน)

มุ่ม่ม่องใหม่่
ข้อ้มล่ัในรั�องรัอยิที่างดีจิำทิี่ลััข้องคณุ์อาจำบอกอะไรัใหค้นอื�นไดีม้ากกว�าหรัอืแต้กต้�างจำากสู่ิ�งที่ี�  
คณุ์อยิากใหเ้ข้ารั่ ้เรัากำาลังัมองไป็ที่ี�ผู้ลัที่ี�ต้ามมา

ดีงันั�นใหเ้ลัอืกต้วัลัะครัมา 1 คน แลัว้สู่มมต้วิ�าเรัาคอืเข้า แลัะเป็็นคนโพื่สู่ต้ค์วามคดิีเห็นเหลั�านั�น 
เรัากำาลังัพื่ยิายิามจำะมองในมมุเข้า
•  นักเรัยีินคดิีว�าต้วัลัะครันั�นอยิากใหค้นอื�นรั่ข้้อ้มล่ัสู่�วนต้วัที่ั �งหมดีไหม ที่ำาไมถ้ง่เป็็นเช�นนั�น บคุคลั

ป็รัะเภัที่ไหนที่ี�ต้วัลัะครัข้องคณุ์ต้อ้งการั (หรัอืไม�ต้อ้งการั) เห็นข้อ้มล่ันั�น
•  คณุ์คดิีว�าคนอื�นจำะม่องเห็นข้อ้มล่ันี�อยิ�างไรั?
•  คณุ์คดิีว�าข้อ้มล่ันี�จำะถูก่นำาไป็ใชโ้ดียิคนอื�นอยิ�างไรั

สู่ถ้านการัณ์ท์ี่ี�แต้กต้�างกนัก็ต้อ้งการัรัะดีบัความเป็็นสู่�วนต้วัที่ี�ไม�เหมือนกนั การัคดิีว�าคนอื�นจำะดี ่
สู่ิ�งที่ี�คณุ์โพื่สู่ต้อ์ยิ�างไรัเป็็นกญุแจำไป็สู่่�การัสู่รัา้งนิสู่ยัิความเป็็นสู่�วนต้วัที่างออนไลันท์ี่ี�ดีี

ก่าร์ป็ร์บัเน่�อหาสำาหร์บัชั �น	ป็.2 - ป็.3: ถ้า้คณุ์รั่สู้่ก่ว�านักเรัยีินชั �น ป็. 2 - ป็.3 พื่รัอ้มที่ี�จำะพื่ด่ีคยุิว�า
คนอื�นมองต้นอยิ�างไรัในโซึ่เชยีิลัมีเดียีิ ใหพ้ื่ิจำารัณ์าลัดีจำำานวนมมุมองลัง อาจำมีแค�พื่�อแม� เพื่ื�อน  
เจำา้หนา้ที่ี�ต้ำารัวจำ แลัะต้วัเข้าเองในอกี 10 ปี็ข้า้งหนา้ จำากนั�นรั�วมอภัปิ็รัายิในชั �นเรัยีิน

1.	ลุองม่องมุ่ม่ใหม่่
นับเลัข้ 1 - 3 วนไป็รัอบหอ้ง จำากนั�นแบ�งออกเป็็น 3 กลัุ�ม กลัุ�ม 1 เป็็นนำ �า กลัุ�ม 2 เป็็นดีา แลัะกลัุ�ม 3 
เป็็นออ๊ดี จำากนั�นครัจ่ำะไป็หาแต้�ลัะกลัุ�มแลัะสู่มมต้ติ้วัเองเป็็นบคุคลัต้�อไป็นี� (อ�านรัายิชื�อ) จำากนั�น
ใหใ้นกลัุ�มอภัปิ็รัายิว�าต้วัลัะครัข้องนักเรัยีินรั่สู้่ก่อยิ�างไรักบัวธิิทีี่ี�คนที่ี�ครัสู่่มมต้แิสู่ดีงที่�าที่ตี้�อข้อ้มล่ั
ข้องนักเรัยีิน 
ในฐานะครั ่คณุ์จำะสู่วมบที่บาที่ว�าพื่�อแม� ต้ำารัวจำ เพื่ื�อน เด็ีกมธัิยิมป็ลัายิ ฯลัฯ จำะแสู่ดีงที่�าที่ตี้�อ
ข้อ้มล่ัข้องแต้�ลัะต้วัลัะครัในใบงานอยิ�างไรั (เลัอืกสู่มมต้เิป็็นบคุคลั 2-3 บที่บาที่หรัอืถ้ามกลัุ�ม
นักเรัยีินว�าอยิากใหค้ณุ์รับับที่บาที่ไหน) ใชเ้วลัาสู่ั �นๆ ไม�เกนิ 2 นาที่ตี้�อ 1 บที่บาที่ 

• พื่�อแม� 
• เพื่ื�อน  
• ต้วัเรัาเองในอกี 10 ปี็

• โคช้ 
• ต้ำารัวจำ 

• ผู้่ล้ังโฆษณ์า 
• นายิจำา้ง

มาคยุกัน

กิจกรรม

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู� ✓   เข้า้ใจมมุมองข้องคนอื�นเมื�อต้ดัีสู่นิใจำว�าจำะแชรัข์้อ้มล่ัที่างออนไลันห์รัอืไม� 
✓   พิจาร์ณาถ้ง่ผู้ลัที่ี�จำะต้ามมาข้องการัเปิ็ดีเผู้ยิข้อ้มล่ัสู่�วนบคุคลั เพื่รัาะสู่ิ�งที่ี�แชรัจ์ำะเป็็น 

สู่�วนหน่�งข้องรั�องรัอยิที่างดีจิำทิี่ลัั ซึ่่�งจำะอยิ่�ไป็เป็็นเวลัานาน
✓   เร์ิ�ม่คำาน่งถ้ง่ความหมายิข้องการัคดัีสู่รัรัสู่ิ�งที่ี�จำะโพื่สู่ต้อ์อนไลันแ์ลัะความเกี�ยิวข้อ้งกบั 

รั�องรัอยิที่างดีจิำทิี่ลัั

นักเรัยีินสู่ำารัวจำคนป็รัะเภัที่ต้�างๆ พื่�อแม� นายิจำา้ง เพื่ื�อน ต้ำารัวจำ ว�าแต้กต้�างกนัอยิ�างไรั ก็จำะเห็นต้วัลัะครัจำากบที่เรัยีินที่ี�แลัว้ หรัอื
ข้อ้มล่ัจำากรั�องรัอยิดีจิำทิี่ลััก็อาจำบอกอะไรัเกี�ยิวกบัพื่วกเข้าไดี ้

คิดก่อนแชร:์ บัที่ท่ีี่ 6

คนอื�นมองเห็นเราอยา่งไรบันโลุกออนไลุน์

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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ข้�อคิด

2. ก่าร์แลุก่เป็ลีุ�ยนคิวาม่คิิดเห็นในก่ลุุ่ม่
ใหแ้ต้�ลัะกลัุ�มใชเ้วลัา 5-10 นาที่พีื่ด่ีคยุิเกี�ยิวกบัต้วัเลัอืกที่ี�ต้วัลัะครัต้ดัีสู่นิใจำ ที่�าที่ขี้องบคุคลัที่ี�ครั่
สู่วมบที่บาที่ แลัะความรั่สู้่ก่ข้องพื่วกเข้าเกี�ยิวกบัมมุมองข้องนำ �า ดีา แลัะออ๊ดี จำากนั�นใหแ้ต้�ลัะกลัุ�ม
แบ�งปั็นเรัื�องรัาวที่ี�อภัปิ็รัายิแลัะไดีเ้รัยีินรั่เ้กี�ยิวกบัต้วัเลัอืกความเป็็นสู่�วนต้วับนโลักออนไลันใ์ห ้ 
ที่กุคนในหอ้งไดีฟั้ัง

3.	ก่าร์อภิป็ร์ายในชั �นเร์ยีน
อะไรัคอืข้อ้คดิีสู่ำาคญัที่ี�สู่ดุี 3 อนัดีบัแรักที่ี�ไดีจ้ำากกจิำกรัรัมนี� คนแต้�ลัะคนที่ี�เห็นข้อ้มล่ัข้องคณุ์  
ที่างออนไลันค์าดีเดีาไดีถ้้ก่ต้อ้งเกี�ยิวกบัต้วัคณุ์หรัอืไม� คณุ์คดิีว�าพื่วกเข้ามีความคดิีในแง�บวกหรัอื
แง�ลับเกี�ยิวกบัต้วัคณุ์ คณุ์พื่่งพื่อใจำกบัสู่ิ�งที่ี�เข้าคดิีหรัอืไม� คณุ์คดิีว�าอะไรัอาจำเป็็นผู้ลัที่ี�ต้ามมา  
ข้องการัที่ี�ใครับางคนเกดิีความเห็นในเชงิลับเกี�ยิวกบัต้วัคิณุโดียิดีจ่ำากสู่ิ�งที่ี�โพื่สู่ต้บ์นโลักออนไลัน ์
แลัว้คณุ์จำะคดัีสู่รัรัข้อ้มล่ัหรัอืโพื่สู่ต้แ์ต้กต้�างจำากต้อนนี�อยิ�างไรัเมื�อรั่ว้�าใครัจำะมาเห็นบา้ง 

คนแต้�ลัะคนอาจำมองข้อ้มล่ัเดียีิวกนัแลัะไดีข้้อ้สู่รัปุ็กนัคนลัะอยิ�าง อยิ�าดี�วนสู่รัปุ็ว�าคนในโลัก
ออนไลันจ์ำะมองคณุ์แบบที่ี�คณุ์คดิีว�าพื่วกเข้าจำะมอง
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ใหนั้กเรัยีินข้องคณุ์เลั�น “หบุเข้าแห�งความใสู่�ใจำ” แลัว้ใชค้ำาถ้ามข้า้งลั�างนี�เพื่ื�อเต้รัยีิมเข้า้สู่่�  
การัอภัปิ็รัายิเพื่ิ�มเต้มิเกี�ยิวกบับที่เรัยีินที่ี�ไดีเ้รัยีินไป็ในเกมดีงักลั�าว นักเรัยีินสู่�วนใหญ�ไดีป้็รัะโยิชน ์
จำากป็รัะสู่บการัณ์นี์�อยิ�างเต็้มที่ี�ดีว้ยิการัเลั�นคนเดียีิว แต้�คณุ์ก็ใหนั้กเรัยีินจำบัค่�กนัไดีเ้ช�นกนั   
ซึ่่�งอาจำเป็็นผู้ลัดีอียิ�างยิิ�งสู่ำาหรับันักเรัยีินที่ี�อายินุอ้ยิกว�า
•  จำากโพื่สู่ต้ท์ี่ั �งหมดีที่ี�แชรัไ์ป็ในเกม นักเรัยีินคดิีว�าจำะแชรัโ์พื่สู่ต้ป์็รัะเภัที่ไหนมากที่ี�สู่ดุีในชวีติ้จำรังิ 

เพื่รัาะอะไรั
•  อธิบิายิถ้ง่เวลัาที่ี�นักเรัยีินอาจำแชรัอ์ะไรับางอยิ�างที่ี�ไม�ควรัแชรัอ์อกไป็โดียิไม�ไดีต้้ั �งใจำ
•  ที่ำาไมต้วัลัะครัใน “หบุเข้าแห�งความใสู่�ใจำ” ถ้ง่ถ้ก่เรัยีิกว�าคนที่ี�แชรัม์ากเกนิไป็
•  อธิบิายิถ้ง่บคุลักิข้องคนที่ี�แชรัม์ากเกนิไป็แลัะผู้ลักรัะที่บที่ี�การักรัะที่ำาข้องเข้ามีต้�อเกม
•  การัเลั�น “หบุเข้าแห�งความใสู่�ใจำ” เป็ลัี�ยินวธิิคีดิีข้องนักเรัยีินเรัื�องการัแชรัก์บัคนอื�นบนโลัก

ออนไลันใ์นอนาคต้หรัอืไม�
•  บอกมา 1 เรัื�องที่ี�นักเรัยีินจำะไม�ที่ำาแบบเดีมิหลังัเข้า้รั�วมบที่เรัยีินเหลั�านี�แลัะเลั�นเกมแลัว้
•  ยิก 1 ต้วัอยิ�างข้องผู้ลัในแง�ลับที่ี�อาจำต้ามมาจำากการัแชรัอ์ะไรับางอยิ�างกบัสู่าธิารัณ์ะแที่นที่ี�จำะ

เป็็นแค�กบัเพื่ื�อนๆ
•  อะไรัคอืข้ั �นต้อนที่ี�สู่ามารัถ้ที่ำาไดีถ้้า้บงัเอญิแชรัข์้อ้มล่ัสู่�วนบคุคลัออกไป็ แลัว้จำะที่ำาอยิ�างไรัถ้า้มี

ใครับงัเอญิแชรัอ์ะไรับางอยิ�างที่ี�เป็็นสู่�วนต้วัมากเกนิไป็มาใหนั้กเรัยีิน

หัวข้�อในการอภิิป็ราย

ใจำกลัางเมืองที่ี�เต็้มไป็ดีว้ยิภัเ่ข้าข้อง Interland คอืสู่ถ้านที่ี�ที่ี�ใครัต้�อใครัพื่ากนัมาพื่บป็ะพื่ด่ีคยุิ แต้�คณุ์ต้อ้งคดิีใหร้ัอบคอบมากๆ ว�าจำะ
แชรัอ์ะไรัแลัะกบัใครั ข้อ้มล่ัเดีนิที่างดีว้ยิความเร็ัวแสู่ง แลัะในหม่�นักที่�องโลักอนิเที่อรัเ์น็ต้ก็มีคนที่ี�ชอบแชรัม์ากเกนิไป็รัวมอยิ่�ดีว้ยิ

เปิ็ดีเว็บเบรัาวเ์ซึ่อรับ์นเดีสู่กท็์ี่อป็หรัอือปุ็กรัณ์เ์คลัื�อนที่ี� (เช�น แท็ี่บเล็ัต้) แลัว้ไป็ที่ี� g.co/MindfulMountain

คิดก่อนแชร:์ บัที่ท่ีี่ 7

 Interland: หบุัเข้าแห่งความใสใ่จ
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✓ �เข้า้ใจว�าเรัื�องที่ี�ไดีย้ินิบนโลักออนไลันไ์ม�จำำาเป็็นต้อ้งเป็็นเรัื�องจำรังิ
✓ �เร์ยีนร์ูว้�ากลัโกงเป็็นอยิ�างไรั ที่ำาไมถ้ง่เป็็นอนัต้รัายิ แลัะเรัยีินรั่ว้ธิิหีลักีเลัี�ยิง
✓ ��พิจาร์ณาถ้ง่ความถ้ก่ต้อ้งข้องข้อ้มล่ัแลัะข้อ้ความออนไลันต์้�างๆ แลัะรัะมดัีรัะวงัการัชกัใยิ 

การักลั�าวอา้งที่ี�ไม�มีที่ี�มาที่ี�ไป็ ข้อ้เสู่นอหรัอืรัางวลััป็ลัอมๆ แลัะกลัโกงออนไลันอ์ื�นๆ

ป็ระเด็นหลัุก

ป็ระเด็นหลัุก บที่ที่ี� 1 ป๊็อป็อปั็	แคิท่ฟิิชชิง	แลุะก่ลุโก่งอ่�นๆ
บที่ที่ี� 2 ใคิร์ก่นัที่�ก่ำาลุงั	“คิยุ”	ก่บัฉััน
บที่ที่ี� 3 เร์่�องจร์งิหร์อ่เป็ลุ่านะ
บที่ที่ี� 4 ก่าร์สงัเก่ตข้อ้มู่ลุที่�ไม่่น่าเช่�อถ่อบนโลุก่ออนไลุน ์
บที่ที่ี� 5 ถา้เร์าเป็็นเคิร์่�องม่่อคิน้หาเสียเอง		[ป็ร์บัป็ร์งุใหม่่]
บที่ที่ี� 6 ก่าร์ฝึึก่คิน้หาท่างอินเท่อร์เ์น็ต		[ป็ร์บัป็ร์งุใหม่่]
บที่ที่ี� 7 Interland: แม่่นำ �าแหง่คิวาม่จร์งิ

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาตรฐานทีี่�ระบุัถึง

สู่ิ�งสู่ำาคญัสู่ำาหรับัเด็ีกๆ คอืการัเข้า้ใจำว�าผู้่ต้้ดิีต้�อหรัอืเนื�อหาที่ี�พื่วกเข้าพื่บบนโลักออนไลันไ์ม�จำำาเป็็น
ต้อ้งเป็็นความจำรังิหรัอืเชื�อถ้อืไดี ้แลัะอาจำมีความพื่ยิายิามที่ี�จำะหลัอกลัวงหรัอืข้โมยิข้อ้มล่ั ต้วัต้น 
หรัอืที่รัพัื่ยิส์ู่นิข้องพื่วกเข้าดีว้ยิ กลัโกงออนไลันม์ีเป้็าหมายิที่ี�จำะที่ำาใหผู้้่ใ้ชอ้นิเที่อรัเ์น็ต้ที่กุช�วงอายิ ุ
ต้อบสู่นองต้�อโพื่สู่ต้แ์ลัะข้อ้เสู่นอที่ี�หลัอกลัวง บางครัั �งก็มาจำากคนที่ี�แสู่รัง้ที่ำาเป็็นคนรั่จ้ำกัข้องเรัา

ม่าตร์ฐาน ISTE	สำาหร์บันัก่ก่าร์ศึัก่ษา: 1a, 2c, 3b, 3c, 4b, 5a, 6a, 6d, 7a
ม่าตร์ฐาน ISTE สำาหร์บันัก่เร์ยีนปี็ 2016: 1c, 1d, 2b, 2d, 3b, 3d, 7b, 7c
ม่าตร์ฐานก่าร์เร์ยีนร์ู	้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

ไมต่กหลุุมพราง
กลุลุวง
อยูใ่ห�ห่างผู�หลุอกลุวง คนสร�างเรื่องโกหก ข้�อมูลุท่ีี่ไร�ป็ระโยชน์ แลุะสิง่อ่ืนๆ ในอินเที่อรเ์น็ตท่ีี่พยายาม
หลุอกลุ่อให�คณุหลุงเชื่อ แลุะเรยีนรู�วธิีหีาสิง่ดีๆ ท่ีี่มปี็ระโยชน์ 

หน่วยการเรยีนรู�ท่ีี่ 2: Be Internet Alert

ป็รัะถ้ม 2−6
ป็รัะถ้ม 2−6
ป็รัะถ้ม 2−6
ป็รัะถ้ม 4−6
ป็รัะถ้ม 2−6
ป็รัะถ้ม 2−6
ป็รัะถ้ม 2−6

ML 
ML
ML 
ML



36

ไมต่กหลุมุพรางกลุลุวง
คำาศัพท์ี่
บท่ที่�	1	แลุะ	2
แคิท่ฟิิชชิง (Catfishing): การัสู่รัา้งต้วัต้นหรัอืบญัชี
ออนไลันป์็ลัอมๆ ข้่ �นมาเพื่ื�อหลัอกใหค้นมาเป็็นเพื่ื�อนหรัอื 
แชรัข์้อ้มล่ัสู่�วนต้วั 

มุ่่งร์า้ย (Malicious): คำาหรัอืการักรัะที่ำาที่ี�มีเจำต้นารัา้ยิหรัอื
ต้อ้งการัที่ำารัา้ยิ ซึ่่�งอาจำหมายิถ้ง่ซึ่อฟัต้แ์วรัอ์นัต้รัายิที่ี�ต้ั �งใจำ
สู่รัา้งความเสู่ยีิหายิใหแ้ก�อปุ็กรัณ์ ์บญัช ีหรัอืข้อ้มล่ั  
สู่�วนบคุคลัข้องใครับางคนก็ไดีเ้ช�นกนั 

ฟิิชชิง	(Phishing): ความพื่ยิายิามที่ี�จำะหลัอกหรัอืลั�อลัวงให้
คณุ์เปิ็ดีเผู้ยิข้อ้มล่ัการัเข้า้สู่่�รัะบบหรัอืข้อ้มล่ัสู่�วนบคุคลัอื�นๆ 
ที่างออนไลัน ์ฟิัชชงิจำะที่ำาผู้�านอเีมลั โซึ่เชยีิลัมีเดียีิ ข้อ้ความ 
โฆษณ์า หรัอืหนา้เว็บที่ี�ดีเ่หมือนกบัอนัที่ี�เรัาใชอ้ยิ่�แลัว้แต้�เป็็น
ข้องป็ลัอม

ก่ลุโก่ง	(Scam): ความพื่ยิายิามที่ี�ไม�ซึ่ื�อสู่ตั้ยิเ์พื่ื�อหาเงนิโดียิ
ลั�อลัวงใหค้นแชรัข์้อ้มล่ัการัเข้า้สู่่�รัะบบ ข้อ้มล่ัสู่�วนต้วั  
รัายิชื�อต้ดิีต้�อ ฯลัฯ หรัอืหลัอกเอาเงนิหรัอืที่รัพัื่ยิส์ู่นิดีจิำทิี่ลัั
จำากคนอื�น 

สมิ่ชชิง (Smishing, SMiShing): กลัโกงที่ี�ใช ้SMS เพื่ื�อ
หลัอกใหค้ณุ์ที่ำาอะไรับางอยิ�าง เช�น แชรัข์้อ้มล่ัการัเข้า้สู่่�
รัะบบหรัอืข้อ้มล่ัสู่�วนต้วัอื�นๆ คลักิที่ี�ลังิกไ์ป็ยิงัเว็บไซึ่ต้ท์ี่ี�ไม�ดีี
หรัอืดีาวนโ์หลัดีซึ่อฟัต้แ์วรัท์ี่ี�รัา้ยิกาจำ  

ฟิิชชิงแบบพุ่งเป้็าหม่าย (Spearphishing): กลัโกงฟิัชชงิ 
ที่ี�นักโจำมต้เีจำาะจำงคณุ์ใหแ้ม�นยิำาข้่ �นโดียิใชข้้อ้มล่ัสู่�วนต้วั 
ข้องคณุ์บางสู่�วน

ไวใ้จได ้(Trustworthy): สู่ามารัถ้ไวใ้จำใหท้ี่ำาสู่ิ�งที่ี�ถ้ก่ต้อ้ง
หรัอืจำำาเป็็นไดี ้

บท่ที่�	3
เช่�อถ่อได	้(Credible): น�าเชื�อถ้อื คนที่ี�เชื�อถ้อืไดีจ้ำะใช ้
หลักัฐานเพื่ื�อใหค้ณุ์มั�นใจำไดีว้�าต้นกำาลังัพื่ด่ีความจำรังิ 

คิวาม่เชี�ยวชาญ (Expertise): ที่กัษะพื่ิเศึษหรัอืความรั่ ้
เกี�ยิวกบัเรัื�องเฉพื่าะดีา้น โดียิผู้่เ้ชี�ยิวชาญจำะมี  
ความเชี�ยิวชาญ

แร์งจงูใจ	(Motive): เหต้ผุู้ลัที่ี�คนที่ำาอะไรับางอยิ�าง หรัอื
เจำต้นา

แหลุ่งข้อ้มู่ลุ	(Source): บคุคลัหรัอือะไรับางอยิ�างที่ี�ให ้
ข้อ้มล่ั

วิดีโอบล็ุอก่เก่อร์ ์(Vlogger): ผู้่ท้ี่ี�มีชื�อเสู่ยีิงจำากการัโพื่สู่ต้ ์
วดิีโีอสู่ั �นๆ ลังในบล็ัอกหรัอืโซึ่เชยีิลัมีเดียีิเป็็นป็รัะจำำา

บท่ที่�	4
หลุอก่ลุวง (Deceptive): เป็็นเท็ี่จำ เป็็นการักรัะที่ำาหรัอื
ข้อ้ความที่ี�ออกแบบมาหลัอก ลั�อลัวง หรัอืโกหกคนอื�น

ข้า่วลุวง (Deceptive news): ข้�าวที่ี�เจำต้นาโกหกหรัอื
บดิีเบอืนความจำรังิ คำาที่ี�นิยิมใชใ้นปั็จำจำบุนัคอื “ข้�าวป็ลัอม” 

ข้อ้มู่ลุเท็่จ (Disinformation): ข้อ้มล่ัป็ลัอมที่ี�จำงใจำที่ำาใหค้ณุ์
เข้า้ใจำผู้ิดี 

หลุกั่ฐาน (Evidence): ข้อ้เท็ี่จำจำรังิหรัอืต้วัอยิ�างที่ี�พื่ิสู่จ่ำนว์�า
บางอยิ�างเป็็นจำรังิหรัอืเท็ี่จำ

ก่าร์ใหข้้อ้มู่ลุที่�ไม่่ถูก่ตอ้ง	(Misinformation): ข้อ้มล่ัเท็ี่จำ

ช่างสงสยั (Skeptical): เต็้มใจำที่ี�จำะต้ั �งคำาถ้ามกบัการัอา้ง
ความเป็็นจำรังิ

บท่ที่�	5	แลุะ	6
คิลิุก่เบต (Clickbait): เนื�อหาที่ี�ดีง่ดีด่ีความสู่นใจำแลัว้อาจำ
ผู้ลักัดีนัใหค้ณุ์คลักิที่ี�ลังิกห์รัอืเว็บไซึ่ต้บ์างอยิ�างโดียิใช ้
รัป่็แบบที่ี�น�าสู่นใจำหรัอืวลัทีี่ี�ต้ดิีห่

คิำาสำาคิญั (Keyword): คำาที่ี�เกี�ยิวข้อ้งโดียิต้รังกบัหวัข้อ้ 
การัคน้หาที่างอนิเที่อรัเ์น็ต้ข้องคณุ์ หน่�งในคำาที่ี�จำำาเป็็น
สู่ำาหรับัคณุ์จำรังิๆ เพื่รัาะไม�มีคำาไหนอธิบิายิหวัข้อ้ข้องคณุ์ไดี้
ดีกีว�าแลัว้

คิำาคิน้หา	(Query): คยีิเ์วริัด์ี ชดุีคยีิเ์วริัด์ี หรัอืคำาถ้ามที่ี�คณุ์
พื่ิมพื่ล์ังในหนา้ต้�าง (หรัอืช�อง) คน้หาเพื่ื�อหาข้อ้มล่ัออนไลัน ์
บางครัั �งการัคน้หาก็ต้อ้งใชค้ำาคน้หาหลัายิคำาเพื่ื�อใหเ้จำอสู่ิ�งที่ี�
คณุ์ต้ามหา 

เคิร์่�องม่่อคิน้หา/ก่าร์คิน้หาท่างอินเท่อร์เ์น็ต  
(Search engine/Internet search): โป็รัแกรัมซึ่อฟัต้แ์วรั ์
หรัอื “เครัื�องมือ” ที่ี�ใชห้าข้อ้มล่ั ต้ลัอดีจำนต้ำาแหน�ง รัป่็ภัาพื่ 
แลัะวดิีโีอ บนเว็บไซึ่ต้ ์

ผู้ลุก่าร์คิน้หา (Search results): ชดุีข้อ้มล่ัที่ี�คณุ์ไดีร้ับัใน
เครัื�องมือคน้หาหลังัพื่ิมพื่ค์ำาคน้หาแลัว้คลักิป็ุ� ม “คน้หา”  
หรัอื “สู่�ง”
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เกมที่ี�นักเรัยีินเลั�นเพื่ื�อศึก่ษาข้อ้ความแบบต้�างๆ แลัว้ลัองต้ดัีสู่นิว�าข้อ้ความไหนถ้ก่ต้อ้งแลัะข้อ้ความไหนเป็็นกลัโกง

✓  เร์ยีนร์ูเ้ที่คนิคที่ี�ใชห้ลัอกลัวงคนอื�นที่างออนไลันห์รัอืในอปุ็กรัณ์ ์
✓  ดูวธิิป้ี็องกนัการัโจำรักรัรัมที่างออนไลัน ์
✓  ร์ูว้�าต้อ้งคยุิกบัผู้่ใ้หญ�ที่ี�ไวใ้จำถ้า้คดิีว�าต้วัเองต้กเป็็นเหยิื�อข้องกลัโกงออนไลัน ์
✓  ร์ูจ้กั่สู่ญัญาณ์ข้องกลัโกง
✓  ร์ะม่ดัร์ะวงัว�าจำะแชรัข์้อ้มล่ัสู่�วนต้วัอยิ�างไรัแลัะกบัใครั

ตก่ลุงก่ลุโก่งค่ิออะไร์ก่นัแน่
กลัโกงคอืเวลัาที่ี�มีใครับางคนพื่ยิายิามจำะมาหลัอกคณุ์เพื่ื�อจำะไดีข้้โมยิอะไรับางอยิ�าง เช�น ข้อ้มล่ั
การัเข้า้สู่่�รัะบบ ข้อ้มล่ัสู่�วนต้วั เงนิ หรัอืที่รัพัื่ยิส์ู่นิดีจิำทิี่ลัั บางครัั �งผู้่ห้ลัอกลัวงก็แสู่รัง้ที่ำาเป็็นคนที่ี�
คณุ์ไวใ้จำ แลัะสู่ามารัถ้ป็รัากฏิต้วัข้่ �นในป๊็อป็อปั็ หนา้เว็บ ข้อ้ความ หรัอืแมแ้ต้�แอป็ป็ลัอมในโฆษณ์า
หรัอื App Store นอกจำากนั�น ข้อ้ความแลัะเว็บไซึ่ต้ท์ี่ี�ไม�ป็ลัอดีภัยัิต้�างๆ ที่ี�พื่วกเข้าพื่ยิายิามสู่�งคณุ์
ไป็ ก็ป็ลั�อยิไวรัสัู่ในอปุ็กรัณ์ข์้องคณุ์ไดีด้ีว้ยิ บา้งก็ใชร้ัายิชื�อต้ดิีต้�อข้องคณุ์เพื่ื�อสู่�งการัโจำมต้แีบบ
เดียีิวกนัไป็ที่ี�เพื่ื�อนๆ แลัะครัอบครัวัข้องคณุ์ กลัโกงป็รัะเภัที่อื�นๆ อาจำหลัอกลั�อใหค้ณุ์ดีาวนโ์หลัดี
แอป็ที่ี�ไม�ดีทีี่ี�มีหนา้ต้าเหมือนข้องจำรังิหรัอืซึ่อฟัต้แ์วรัท์ี่ี�ไม�พื่่งป็รัะสู่งคโ์ดียิบอกว�าเกดิีสู่ิ�งผู้ิดีป็กต้บิาง
อยิ�างกบัอปุ็กรัณ์ข์้องคณุ์

จำำาไวว้�า: คนสู่�งข้อ้ความ เว็บไซึ่ต้ ์หรัอืโฆษณ์า บอกไม�ไดีว้�ามีอะไรัผู้ิดีป็กต้กิบัอปุ็กรัณ์ห์รัอื
คอมพื่ิวเต้อรัข์้องคณุ์หรัอืไม� ดีงันั�นถ้า้มีคนบอกว�ามีบางอยิ�างผู้ิดีป็กต้ ิก็แป็ลัว�าเข้าพื่ยิายิามจำะ
หลัอกคณุ์นั�นเอง แลัะอยิ�าลัมืดีว้ยิว�า (คณุ์อาจำเคยิไดีย้ินิมาก�อน แต้�ฟัังอกีก็ไม�เสู่ยีิหายินะ): ถ้า้คณุ์
ไดีร้ับัข้อ้ความจำากคนไม�รั่จ้ำกั หรัอืแมแ้ต้�คดิีว�าอาจจำะรั่จ้ำกั แลัะสู่ิ�งนั�นฟัังดีม่หศัึจำรัรัยิ ์น�าต้ื�นเต้น้ 
หรัอืออกจำะดีเีกนิจำรังิไป็เล็ักนอ้ยิ เป็็นไป็ไดีอ้ยิ�างยิิ�งว�าก็จำะเป็็นเช�นนั�น (ดีเีกนิกว�าจำะเป็็นจำรังิไดี)้ 

หม่ายเหตุถึงคิร์ผููู้ส้อน: คณุ์สู่ามารัถ้ถ้ามนักเรัยีินว�าเคยิไดีย้ินิเรัื�องนั�นหรัอืไม�โดียิข้อใหย้ิกมือ 
จำากนั�นถ้ามว�าพื่วกเข้าหรัอืคนในครัอบครัวัเคยิเห็นข้อ้ความแบบนั�นดีว้ยิต้วัเองไหม ถ้า้ไม�เคยิ  
ก็เยิี�ยิมเลัยิ แลัะถ้า้เหต้กุารัณ์นี์�เกดิีข้่ �นในอนาคต้ พื่วกเข้าก็จำะรั่ว้ธิิป้ี็องกนัต้วัเอง ครัอบครัวั แลัะ
ที่รัพัื่ยิส์ู่นิไดี ้

กลัโกงบางอยิ�างก็เห็นไดีช้ดัีเจำนว�าเป็็นข้องป็ลัอม บางครัั �งก็ดีย่ิากแลัะน�าเชื�อจำรังิๆ เช�น เวลัาที่ี� 
ผู้่ห้ลัอกลัวงสู่�งข้อ้ความที่ี�มีข้อ้มล่ัสู่�วนต้วับางอยิ�างข้องคณุ์อยิ่�ในนั�นดีว้ยิ การัที่ำาแบบนั�นเรัยีิกว�า
ฟิัชชงิแบบพืุ่�งเป้็าหมายิ แลัะอาจำจำบัผู้ิดีไดีย้ิากมากเพื่รัาะการัใชข้้อ้มล่ัข้องคณุ์ที่ำาใหด้ีเ่หมือนว�า
พื่วกเข้ารั่จ้ำกัคณุ์ไดี ้อกีแบบหน่�งซึ่่�งคณุ์ก็น�าจำะเคยิไดีย้ินิมาก็คอืแคที่ฟิัชชงิ คอืการัสู่รัา้งเพื่จำหรัอื
โป็รัไฟัลัป์็ลัอมที่ี�แสู่รัง้เป็็นคนที่ี�คณุ์รั่จ้ำกัหรัอืคนที่ี�คณุ์ต้ดิีต้ามเพื่ื�อหลัอกคณุ์ นอกจำากนั�นยิงัมี 
สู่มิชชงิ (กลัโกงใน SMS) แลัะฟิัชชงิ (ในอเีมลั) อกีดีว้ยิ

ดีงันั�นก�อนจำะที่ำาอะไรัที่ี�คนอื�นข้อ เช�น คลักิที่ี�ลังิกห์รัอืแชรัข์้อ้มล่ัการัเข้า้สู่่�รัะบบ ที่างที่ี�ดีคีวรัถ้าม
ต้วัเองเกี�ยิวกบัข้อ้ความนั�นบา้ง นี�คอืคำาถ้ามบางข้อ้ที่ี�ลัองถ้ามดีไ่ดี ้
•  ถ้า้มาจำากธิรุักจิำหา้งรัา้น หนา้ต้าดีเ่ป็็นมืออาชพีื่โดียิมีผู้ลัติ้ภัณั์ฑ์ห์รัอืโลัโกป้็กต้ขิ้องบรัษัิที่แลัะ

ข้อ้ความที่ี�สู่ะกดีถ้ก่ต้อ้งหรัอืไม�
•  ไม�ใช�เรัื�องดีแีน�ที่ี�จำะคลักิเข้า้สู่่�เว็บไซึ่ต้จ์ำากข้อ้ความดีงักลั�าว แต้�คณุ์สู่ามารัถ้ไป็ที่ี�เว็บเบรัาวเ์ซึ่อรั ์
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จุดป็ระสงค์การเรยีนรู� 

มาคยุกัน

 ป็อ๊ป็อัป็ แคที่ฟิชิชงิ แลุะกลุโกงอื�นๆ

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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คน้หาธิรุักจิำนั�นแลัว้คลักิเข้า้เว็บไซึ่ต้จ์ำากการั คน้หา แลัว้ถ้ามต้วัเองดีงันี� URL ข้องเว็บไซึ่ต้นั์�น
ต้รังกบัชื�อแลัะข้อ้มล่ัข้องผู้ลัติ้ภัณั์ฑ์ห์รัอืบรัษัิที่ที่ี�นักเรัยีินมองหาหรัอืไม� มีอะไรัสู่ะกดีผู้ิดีไหม

•  ข้อ้ความดีงักลั�าวมาในรัป่็แบบป๊็อป็อปั็สู่แป็มที่ี�น�ารัำาคาญมากๆ หรัอืไม�
•  URL ข้่ �นต้น้ดีว้ยิ https:// แลัะมีแม�กญุแจำสู่เีข้ยีิวอยิ่�ที่างดีา้นซึ่า้ยิหรัอืไม� (นั�นหมายิความว�าการั

เชื�อมต้�อนั�นป็ลัอดีภัยัิ)
•  ในเงื�อนไข้มีอะไรัอยิ่� (นั�นคอืที่ี�ที่ี�บางครัั �งพื่วกเข้าก็แอบซึ่�อนอะไรัไวถ้้า้คดิีจำะที่ำา แต้�ก็ไม�ใช�เรัื�องดีี

เช�นกนัถ้า้ไม่่มี่ข้อ้กำาหนดีแลัะเงื�อนไข้เลัยิ)
•  ข้อ้ความดีงักลั�าวมีข้อ้เสู่นออะไรัที่ี�ฟัังดีด่ีเีกนิจำรังิหรัอืไม� เช�น โอกาสู่ที่ำาเงนิ ไดีร้ับัสู่ิ�งข้องดีจิำทิี่ลัั 

ที่ี�ดีขี้่ �นสู่ำาหรับัรัป่็โป็รัไฟัลัห์รัอืต้วัลัะครัข้องคณุ์ มีชื�อเสู่ยีิง ฯลัฯ (แลัะก็ดีด่ีเีกนิกว�าจำะเป็็นจำรังิแที่บ
ทุ่ก่คิร์ั �ง)

•  ข้อ้ความนั�นฟัังดีอ่อกจำะแป็ลักๆ หน�อยิหรัอืไม� เช�นการับอกว�าพื่วกเข้ารั่จ้ำกัคณุ์แลัะคณุ์ก็คดิีว�า
เป็็นไป็ไดี ้เพื่ียิงแค�ยิงัไม�แน�ใจำนัก

แลัว้จำะที่ำาอยิ�างไรัถ้า้หลังเชื�อกลัโกง อยิ�างแรักเลัยิ อยิ�าต้ื�นต้รัะหนก! มีคนจำำานวนมากที่ี�หลังเชื�อ
กลัโกง
•  บอกผู้่ป้็กครัอง ครั ่หรัอืผู้่ใ้หญ�คนอื�นที่ี�ไวใ้จำที่นัที่ ียิิ�งรัอนาน อะไรัๆ ก็อาจำยิิ�งแยิ�ลังไดี ้
•  เป็ลัี�ยินรัหสัู่ผู้�านสู่ำาหรับับญัชอีอนไลันต์้�างๆ
•  ถ้า้คณุ์หลังเชื�อกลัโกง ใหบ้อกเพื่ื�อนๆ แลัะคนที่ี�อยิ่�ในรัายิชื�อต้ดิีต้�อที่นัที่ ีเพื่รัาะพื่วกเข้าอาจำเป็็น

เป้็าหมายิรัายิต้�อไป็
•  รัายิงานข้อ้ความนั�นว�าเป็็นสู่แป็ม ถ้า้ที่ำาไดี ้

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
• ใบงาน: “ต้วัอยิ�างฟิัชชงิ”  
(มีเฉลัยิในหนา้ถ้ดัีไป็)

ก่าร์ป็ร์บัแก่ที้่�เป็็นไป็ไดส้ำาหร์บัป็ร์ะถม่	2-3 แบ�งกลัุ�ม 5 กลัุ�มแลัะมอบหมายิต้วัอยิ�างจำากใบงาน
ใหก้ลัุ�มลัะ 1 ต้วัอยิ�าง หลังัแต้�ลัะกลัุ�มมีโอกาสู่วเิครัาะหต์้วัอยิ�างแลัว้ ใหอ้ภัปิ็รัายิรั�วมกนัที่ั �งชั �น

1.	แบ่งก่ลุุ่ม่

2. แต่ลุะก่ลุุ่ม่ศึัก่ษาตวัอย่าง
เมื�อแบ�งกลัุ�มแลัว้ใหแ้ต้�ลัะกลัุ�มศึก่ษาต้วัอยิ�างข้อ้ความแลัะเว็บไซึ่ต้เ์หลั�านี� 

3.	แต่ลุะคินแสดงตวัเลุ่อก่
ต้ดัีสู่นิว�าแต้�ลัะต้วัอยิ�างนั�น “จำรังิ” หรัอื “หลัอก” พื่รัอ้มรัะบเุหต้ผุู้ลัไวข้้า้งใต้ ้

4. ก่ลุุ่ม่ต่างๆ	อภิป็ร์ายตวัเลุ่อก่
ต้วัอยิ�างไหนดีน่�าเชื�อถ้อืแลัะอนัไหนดีน่�าสู่งสู่ยัิ มีคำาต้อบข้อ้ไหนที่ำาใหค้ณุ์ป็รัะหลัาดีใจำไหม ถ้า้ใช� 
เพื่รัาะอะไรั

5.	ก่าร์อภิป็ร์ายเพิ�ม่เติม่

กิจกรรม
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นี�คอืคำาถ้ามเพื่ิ�มเต้มิบางสู่�วนไวถ้้ามต้วัเองเมื�อป็รัะเมินข้อ้ความแลัะเว็บไซึ่ต้ท์ี่ี�พื่บที่างออนไลัน ์

•  ข้อ้คิวาม่นี�ดูถูก่ตอ้งไหม่  
สู่ญัชาต้ญิาณ์แรักข้องคณุ์คอือะไรั สู่งัเกต้ว�ามีสู่�วนไหนไม�น�าเชื�อถ้อืไหม มีการัเสู่นอที่ี�จำะแกไ้ข้
อะไรับางอยิ�างที่ี�คณุ์ไม�รั่ว้�าเป็็นปั็ญหาหรัอืไม� 

•  แอป็นี�ดูถูก่ตอ้งไหม่  
บางครัั �งแอป็ป็ลัอมซึ่่�งเป็็นแอป็ที่ี�ดีเ่หมือนข้องจำรังิมากๆ ก็โฆษณ์าในป๊็อป็อปั็เว็บไซึ่ต้ห์รัอืป็รัากฏิ
ใน App Store แอป็พื่วกนี�ที่ำาเรัื�องเลัวรัา้ยิไดีสู้่ารัพื่ดัีอยิ�างถ้า้เผู้ลัอดีาวนโ์หลัดีลังในโที่รัศึพัื่ที่ ์
ต้ั �งแต้�ข้โมยิข้อ้มล่ัหรัอืรัายิชื�อต้ดิีต้�อ ต้ดิีต้ั �งซึ่อฟัต้แ์วรัท์ี่ี�ไม�ดี ีฯลัฯ มองหาการัสู่ะกดีผู้ิดี จำำานวน
รัวีวิข้องผู้่ใ้ชน้อ้ยิ หรัอืกรัาฟิักที่ี�เลัอะเที่อะ (ไม�ค�อยิเป็็นมืออาชพีื่)

•  ข้อ้คิวาม่นั�นเสนออะไร์ใหค้ิณุฟิร์ีๆ 	หร์อ่ไม่่	  
ข้อ้เสู่นอฟัรัมีกัไม�ไดีฟ้ัรัจีำรังิ ผู้่สู้่�งจำะต้อ้งการัอะไรับางอยิ�างจำากคณุ์เสู่มอ 

•  มี่ก่าร์ข้อข้อ้มู่ลุส่วนตวัข้องคิณุหร์อ่ไม่่	 
เว็บไซึ่ต้บ์างแห�งถ้ามหาข้อ้มล่ัสู่�วนต้วัเพื่ื�อที่ี�จำะสู่�งกลัโกงใหค้ณุ์มากข้่ �น ต้วัอยิ�างเช�น แบบที่ดีสู่อบ 
หรัอื “การัที่ดีสู่อบบคุลักิภัาพื่” อาจำกำาลังัรัวบรัวมข้อ้เท็ี่จำจำรังิเพื่ื�อที่ำาใหเ้ดีารัหสัู่ผู้�านหรัอืข้อ้มล่ัลับั
อื�นๆ ข้องคณุ์ไดีง้�ายิๆ ธิรุักจิำจำรังิๆ สู่�วนใหญ�จำะไม�ข้อข้อ้มล่ัสู่�วนต้วัในข้อ้ความหรัอืจำากที่ี�อื�น  
ที่ี�ไม�ใช�เว็บไซึ่ต้ข์้องพื่วกเข้าเอง

•  เป็็นข้อ้คิวาม่หร์อ่โพสตท์่างโซเชียลุแบบลูุก่โซ่หร์อ่ไม่่
อเีมลัแลัะโพื่สู่ต้ท์ี่ี�ข้อใหค้ณุ์สู่�งต้�อไป็หาคนรั่จ้ำกัที่ำาใหค้ณุ์แลัะคนอื�นๆ ต้กอยิ่�ในความเสู่ี�ยิงไดี ้
อยิ�าที่ำาแบบนั�นนอกจำากคณุ์จำะมั�นใจำในแหลั�งที่ี�มาแลัะมั�นใจำว�าข้อ้ความดีงักลั�าวป็ลัอดีภัยัิ  
ที่ี�จำะสู่�งต้�อ 

•  มี่เง่�อนไข้อะไร์หร์อ่ไม่่
คณุ์จำะพื่บ “เงื�อนไข้” ที่ี�ดีา้นลั�างข้องเอกสู่ารัสู่�วนใหญ� ข้อ้ความพื่วกนี�จำะมีข้นาดีเล็ักจำิ�วแลัะมกัมี
เนื�อหาที่ี�คณุ์ไม�อ�าน ต้วัอยิ�างเช�น พื่าดีหวัที่ี�ดีา้นบนอาจำบอกว�าคณุ์ไดีร้ัางวลััเป็็นโที่รัศึพัื่ที่ฟ์ัรั ีแต้�
ในเงื�อนไข้จำะบอกว�าจำรังิๆ แลัว้ต้อ้งชำารัะเงนิใหบ้รัษัิที่นั�นเดีอืนลัะ 6,000 บาที่ การัไม�มีเงื�อนไข้
อะไรัเลัยิก็อาจำยิำ�าแยิ�ไม�แพื่ก้นัไดี ้ฉะนั�นต้อ้งใสู่�ใจำกบัเรัื�องนั�นเช�นกนั

หมายิเหต้:ุ เพื่ื�อวตั้ถ้ปุ็รัะสู่งคข์้องแบบฝ่ึกหดัีนี� ใหค้ดิีว�าเมลัข้องนักที่�องโลักอนิเที่อรัเ์น็ต้เป็็น
บรักิารัที่ี�มีอยิ่�จำรังิแลัะเชื�อถ้อืไดี ้

ข้�อคิด ที่กุครัั �งที่ี�ออนไลัน ์โป็รัดีรัะมดัีรัะวงักลัโกงในเกม หนา้เว็บ แอป็ แลัะข้อ้ความอยิ่�เสู่มอ แลัะรั่ว้�าถ้า้
ฟัังดีสู่่วยิงามหรัอืเป็็นวธิิไีดีข้้องฟัรั ีก็สู่นันิษฐานไวก้�อนไดีว้�าน�าจำะป็ลัอม แลัะถ้า้เผู้ลัอหลังเชื�อข้่ �น
มา อยิ�าลัมืบอกผู้่ใ้หญ�ที่ี�คณุ์ไวใ้จำที่นัที่ี

ใบงานแลุะเฉัลุยสำาหร์บันัก่เร์ยีน	
ตวัอย่างฟิิชชิง
1.		จร์งิ อเีมลัฉบบันี�บอกใหผู้้่ใ้ชไ้ป็

ที่ี�เว็บไซึ่ต้ข์้องบรัษัิที่แลัว้ลังชื�อ
เข้า้ใชบ้ญัชดีีว้ยิต้วัเอง แที่นที่ี�
จำะสู่�งลังิกม์าใหใ้นอเีมลัหรัอื 
ข้อใหสู้่�งรัหสัู่ผู้�านใหท้ี่างอเีมลั 
(ลังิกส์ู่ามารัถ้สู่�งผู้่ใ้ชไ้ป็ยิงั
เว็บไซึ่ต้ท์ี่ี�เป็็นอนัต้รัายิไดี)้

2.		หลุอก่ URL ที่ี�น�าสู่งสู่ยัิแลัะ 
ไม�ป็ลัอดีภัยัิ

3.		จร์งิ สู่งัเกต้ https:// ใน URL
4.		หลุอก่ ข้อ้เสู่นอที่ี�น�าสู่งสู่ยัิเพื่ื�อ

แลักกบัรัายิลัะเอยีิดีบญัชี
ธินาคารั

5.		หลุอก่ URL ที่ี�ไม�ป็ลัอดีภัยัิแลัะ
น�าสู่งสู่ยัิ
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อีเมล

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

เรื่อง:

จาก:

เนื้อความ:

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของคุณ

Owl Cinemas<memberships@owlcinemas-example.com>

เรียนคุณ John,

นี่คือคำ “ขอบคุณ” ดังๆ จาก Owl Cinemas สำหรับการเป็น
สมาชิกแบบไม่จำกัดกับเรามาโดยตลอด 

เราส่งจดหมายนี้มาเตือนว่าสมาชิก 12 เดือนแรกของคุณใกล้
หมดอายุแล้ว และหวังว่าคุณจะมีปีที่ยอดเยี่ยมในการชม
ภาพยนตร์ที่ Owl Cinemas เนื่องด้วยการเป็นสมาชิกที่
เหนียวแน่น เราจึงจะอัปเกรดคุณให้เป็นสมาชิกแบบพรีเมียมฟรี
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!
กรุณาตรวจสอบและอัปเดตรายละเอียดของคุณทางออนไลน์
เดี๋ยวนี้จะได้ไม่พลาดทุกผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิกระดับ
พรีเมียมของเรา 

ทีมงาน The Owl Cinemas

Donuts & more

https://www.donutsandmoreshop.com

ข่าวสารจาก    Donuts More

Internaut Docs

www.d0cs.intern4ut.com

อีเมล

อีเมลนักท่องโลก
อินเทอร์เน็ต

รหัสผ่าน

ลงช่ือเข้าใช้เพ่ือดูไฟล์

1. อันนี�จรงิหรอืหลุอก 

จำรังิ หลัอก

2. อันนี�จรงิหรอืหลุอก 

จำรังิ หลัอก

3. อันนี�จรงิหรอืหลุอก

จำรังิ หลัอก

ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 1

ตัวอยา่งฟิชิชงิ
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Internaut Accounts

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

สวัสดี นันใช่คุณจริงๆ หรือเปล่า

ดูเหมือนคุณลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีจากสถานที่ใหม่ เพื่อให้เรารู้ว่าเป็นคุณ 
ไม่ใช่คนอื่นจะมาขโมยบัญชี โปรดทำการยืนยันสั้นๆ ต่อไปนี้ให้เสร็จ 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม 

เลือกวิธียืนยันข้อมูล 

 

ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของฉัน:

  ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
เมลของนักท่องโลกอินเทอร์เน็ตจะตรวจสอบว่านี้เป็นหมายเลข
เดียวกับที่เรามีข้อมูลอยู่หรือไม่ โดยจะไม่ส่งข้อความใดๆ หาคุณ

ยืนยันอีเมลสำรองของฉัน:

  ป้อนอีเมล

เมลของนักท่องโลกอินเทอร์เน็ตจะตรวจสอบว่านี้เป็นอีเมลเดียวกับ
ที่เรามีข้อมูลอยู่หรือไม่ โดยจะไม่ส่งข้อความใดๆ หาคุณ

Internaut Accounts

ดำเนินการต่อ

อีเมล

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

เรื่อง:

จาก:

เนื้อความ:

โอกาสที่ยอดเยี่ยมนะเพื่อน

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

สวัสดีทุกคน
ฉันชื่อ Robin เป็นคุณครูอยู่ที่เมืองนอตติงแฮม ฉันสอนนักเรียน
กลุ่มใหญ่มาก และเชื่อว่าตัวเองกำลังสร้างความแตกต่างอย่างมาก
ให้กับชีวิตของเด็กๆ เหล่านี้โชคไม่ดีที่นายอำเภอของเมืองนี้คิด
ภาษีกับฉันสูงมาก อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าคนเป็นครูไม่น่าจะต้องจ่าย
ภาษีมากนักเพราะพวกเรารายได้ไม่สูงอะไรมากมาย 
ฉันกำลังจะได้รับมรดกก้อนโต (มากกว่า 5 ล้านดอลลาร์) และไม่
อยากให้นายอำเภอคนนั้นมาแตะต้องเงินก้อนนี้

เพราะเธอเป็นเพื่อนที่ดีมาตลอด ฉันก็เลยอยากจะฝากเงินก้อนนี้
ไว้ในบัญชีของเธอก่อนจนกว่าจะพ้นช่วงภาษี และเต็มใจจะแบ่ง
เงิน 1 ล้านดอลลาร์ให้เธอเป็นสินน้ำใจ นี่เป็นข้อเสนอที่ยอดเยี่ยม
สำหรับเธอคนเดียวเท่านั้นเลยนะเพื่อนรัก ช่วยส่งรายละเอียด
ธนาคารของเธอมาทั้งหมดด้วย ฉันจะได้โอนเงินให้ 

เพื่อนรักของเธอตลอดไป,

Robin Loxley

4. อันนี�จรงิหรอืหลุอก 

จำรังิ หลัอก

5. อันนี�จรงิหรอืหลุอก 

จำรังิ หลัอก

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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6. อันนี�จรงิหรอืหลุอก 

จำรังิ หลัอก

7. อันนี�จรงิหรอืหลุอก 

จำรังิ หลัอก

10
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คิณุจะร์ูไ้ดอ้ย่างไร์วา่เป็็นพวก่เข้าจร์งิๆ
เวลัาคยุิโที่รัศึพัื่ที่ก์บัเพื่ื�อน ก็บอกไดีว้�าถ้ก่คนจำากเสู่ยีิงข้องเข้าแมว้�าจำะไม�ไดีเ้ห็นหนา้ก็ต้าม แต้�
โลักออนไลันจ์ำะต้�างออกไป็เล็ักนอ้ยิ บางครัั �งก็ยิากกว�าที่ี�จำะมั�นใจำว�าใครับางคนเป็็นอยิ�างที่ี�เข้า
บอกจำรังิๆ ในแอป็แลัะเกม บางที่คีนเรัาก็แกลัง้ที่ำาเป็็นคนอื�นเพื่ื�ออำากนัสู่นุกๆ เพื่ื�อหาป็รัะโยิชนจ์ำาก
คณุ์ หรัอืเพื่ื�อที่ำาต้วัแยิ�ๆ  บางครัั �ง พื่วกเข้าก็ป็ลัอมเป็็นคนอื�นเพื่ื�อข้โมยิข้อ้มล่ัสู่�วนต้วัหรัอืที่รัพัื่ยิส์ู่นิ
ดีจิำทิี่ลัั เช�น สู่กนิหรัอืเงนิในเกม สู่ิ�งที่ี�ป็ลัอดีภัยัิที่ี�สู่ดุีที่ี�ควรัที่ำาก็คอืไม�ต้อบรับัหรัอืบอกผู้่ป้็กครัอง
หรัอืผู้่ใ้หญ�ที่ี�ไวใ้จำว�าคณุ์ไม�รั่จ้ำกักบัคนที่ี�จำะมาข้อต้ดิีต้�อดีว้ยิ แต้�ถ้า้คณุ์ต้ดัีสู่นิใจำว�าการัต้อบรับัไม�
น�าเสู่ยีิหายิ การัดีว่�าจำะหาข้อ้มล่ัอะไรัเกี�ยิวกบัพื่วกเข้าไดีบ้า้งเป็็นอนัดีบัแรักก็เป็็นความคดิีที่ี�ดีมีาก 
ต้รัวจำสู่อบโป็รัไฟัลั ์ดีว่�าเพื่ื�อนๆ ข้องเข้าเป็็นใครั หรัอืคน้หาข้อ้มล่ัอื�นๆ ที่ี�ยินืยินัว�าเข้าเป็็นคนที่ี�บอก
ไวจ้ำรังิๆ

การัยินืยินัต้วัต้นข้องใครัสู่กัคนบนโลักออนไลันท์ี่ำาไดีห้ลัายิวธิิดีีว้ยิกนั นี�คอืต้วัอยิ�างบางสู่�วนที่ี�เรัา
จำะเรัิ�มต้น้กนั 

หม่ายเหตุถึงคิร์ผููู้ส้อน: คณุ์อาจำลัองเป็็นผู้่น้ำาการัรัะดีมความคดิีในชั �นเรัยีินเกี�ยิวกบัคำาถ้ามว�า 
“เรัาจำะยินืยินัต้วัต้นข้องบคุคลัในโลักออนไลันไ์ดีอ้ยิ�างไรั” ก�อน แลัว้ดีำาเนินการัสู่นที่นาต้�อดีว้ยิ
คำาถ้ามชวนคดิีเหลั�านี�

•   ถา้มี่ร์ปู็ข้องคินส่งข้อ้คิวาม่	ร์ปู็นั�นดูน่าสงสยับา้งไหม่
รัป่็โป็รัไฟัลัข์้องเข้าไม�ชดัีเจำนหรัอืดีล่ัำาบากหรัอืไม� หรัอืไม�มีรัป่็อะไรัเลัยิ เช�น เป็็น Bitmoji หรัอื
ใบหนา้ต้วัการัต์้น่ รัป่็ที่ี�ไม�ดี,ี รัป่็สู่ตั้วเ์ลัี �ยิง ฯลัฯ ที่ำาใหก้ารัซึ่�อนต้วัต้นในโซึ่เชยีิลัมีเดียีิเป็็นเรัื�องง�ายิ 
แต้�ก็ไม�ใช�เรัื�องแป็ลักที่ี�ผู้่ห้ลัอกลัวงจำะข้โมยิรัป่็ภัาพื่จำากคนจำรังิๆ มาสู่รัา้งโป็รัไฟัลัป์็ลัอมแลัะ
แสู่รัง้ที่ำาเป็็นคนๆ นั�น ถ้า้มีรัป่็ คณุ์ใชช้ื�อบคุคลัดีงักลั�าวหารัป่็อื�นๆ เพื่ิ�มเต้มิในอนิเที่อรัเ์น็ต้ไดี ้
หรัอืไม� 

มาคยุกัน

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู� ✓   เข้า้ใจว�าคนที่ี�ต้ดิีต้�อเรัาอาจำไม�ใช�ต้วัต้นที่ี�แที่จ้ำรังิข้องเข้า
✓   ตอ้งม่ั�นใจว�าคนๆ นั�นเป็็นคนเดียีิวกบัที่ี�เข้าบอกว�าเป็็นจำรังิๆ ก�อนต้อบกลับั
✓   ถาม่หรัอืข้อความช�วยิเหลัอืจำากผู้่ใ้หญ� ถ้า้บอกไม�ไดีจ้ำรังิๆ ว�าคนๆ นั�นเป็็นใครั

นักเรัยีินฝ่ึกฝึนที่กัษะการัต้�อต้า้นกลัโกงข้องต้วัเองดีว้ยิการัแสู่ดีงความเห็นแลัะอภัปิ็รัายิถ้ง่การัโต้ต้้อบที่ี�เป็็นไป็ไดีสู้่ำาหรับัข้อ้ความ 
โพื่สู่ต้ ์การัข้อเป็็นเพื่ื�อน แอป็ รัป่็ภัาพื่ แลัะอเีมลัที่ี�น�าสู่งสู่ยัิบนโลักออนไลัน ์

เกี่�ยวก่บับท่นี�	เนื�องจำากเนื�อหาที่ี�เกี�ยิวกบัป็ฏิสิู่มัพื่นัธิท์ี่างสู่งัคม บที่นี�จำะเหมาะกบันักเรัยีินชั �นป็รัะถ้มป็ลัายิ (5-6) แต้�การัที่ี�เด็ีกๆ อายิ ุ
7-9 ปี็เลั�นเกมออนไลันก์นัมากข้่ �นเรัื�อยิๆ โดียินิยิมเลั�นกบัคนอื�นมากกว�าจำะเลั�นคนเดียีิว บที่นี�จำง่เป็็นการัเต้รัยีิมต้วัที่ี�ดีแีมแ้ต้�สู่ำาหรับั
ชั �นป็รัะถ้ม 2-3 เรัาหวงัว�าครัใ่นรัะดีบัชั �นเหลั�านั�นจำะรั่ว้�านักเรัยีินข้องต้วัเองเลั�นเกมหรัอืไม� แลัะถ้า้เลั�น พื่วกเข้าชอบอะไรัในนั�นแลัะ
เคยิเจำอกบัอะไรัที่ี�ดีค่ลัมุเครัอืหรัอืไม� เพื่ื�อใหก้ารัเรัยีินรั่เ้กดิีป็รัะสู่ทิี่ธิภิัาพื่สู่ง่สู่ดุี โป็รัดีรักัษาบรัรัยิากาศึใหผู้้�อนคลัายิ เปิ็ดีกวา้ง แลัะ
ไม�ต้ดัีสู่นิ

ไมต่กหลุมุพรางกลุลุวง: บัที่ท่ีี่ 2

 ใครกันทีี่�กำาลัุง “คยุ” กับัฉันั
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ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  ใบงาน: “ต้ดัี ใครักนัที่ี�กำาลังั ‘คยุิ’ 

กบัฉัน” เป็็นแผู้�นยิาวๆ โดียิให้
แต้�ลัะแผู้�นม ี1 สู่ถ้านการัณ์ ์

•  ชามหรัอืภัาชนะไวใ้สู่�แผู้�น
กรัะดีาษ (นักเรัยีินแต้�ลัะกลัุ�มจำะ
ไดีเ้ลัอืกกลัุ�มลัะแผู้�น)

•  โครังรั�างสู่ำาหรับันักเรัยีินที่ี�หนา้ 
45 (คนลัะชดุีใหนั้กเรัยีินแต้�ลัะ
คนป็ฏิบิตั้ติ้าม)

1. ก่ลุุ่ม่ต่างๆ	ท่บท่วนสถานก่าร์ณจ์ำาลุอง	
แบ�งกลัุ�มเป็็น 5 กลัุ�ม แต้�ลัะกลัุ�มจำะเลัอืกสู่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัองจำากภัาชนะนี�

2.	ก่ลุุ่ม่เลุ่อก่ก่าร์ตอบสนองอย่างนอ้ย	1	ข้อ้	จำากข้อ้มล่ัสู่รัปุ็นี�แลัว้คยุิกนัถ้ง่เหต้ผุู้ลัที่ี�เลัอืกการั
ต้อบสู่นองดีงักลั�าวกบัสู่ถ้านการัณ์นี์� เข้ยีินข้อ้ความเพื่ิ�มเต้มิจำากสู่ิ�งที่ี�คณุ์คดิีว�าจำะยิิ�งซึ่บัซึ่อ้นข้่ �นไป็
อกีไดีต้้ามอธัิยิาศึยัิ

3.	ชั �นเร์ยีนอภิป็ร์ายตวัเลุ่อก่ข้องก่ลุุ่ม่ต่างๆ
ในข้ั �นสู่ดุีที่า้ยิใชข้้อ้มล่ัสู่รัปุ็นี�เพื่ื�ออภัปิ็รัายิรั�วมกนัเกี�ยิวกบัสู่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัองที่ั �งหมดี แต้�ลัะกลัุ�ม
อ�านสู่ถ้านการัณ์ข์้องต้วัเองแลัว้บอกชั �นเรัยีินเกี�ยิวกบัการัต้อบสู่นองพื่รัอ้มเหต้ผุู้ลัที่ี�เลัอืก   
ที่ั �งชั �นเรัยีินรั�วมอภัปิ็รัายิ

กิจกรรม

•   ช่�อหนา้จอข้องเข้ามี่ช่�อจร์งิอยู่ดว้ยไหม่
เช�น ในโซึ่เชยีิลัมีเดียีิ ชื�อหนา้จำอข้องเข้าต้รังกบัชื�อจำรังิไหม (ต้วัอยิ�างเช�น โป็รัไฟัลัข์้อง  
Jane Doe มี URL ว�า SocialMedia.com/jane_doe)

•   หนา้เว็บไซตข์้องเข้ามี่ข้อ้มู่ลุเกี่�ยวก่บัพวก่เข้าบา้งไหม่
ถ้า้มี อ�านแลัว้ดีเ่หมือนเข้ยีินดีว้ยิคนจำรังิๆ ไหม บญัชปี็ลัอมอาจำไม�มีข้อ้มล่ั “เกี�ยิวกบัฉัน” มากนัก 
หรัอือาจำมีข้อ้มล่ับางสู่�วนที่ี�คดัีลัอกหรัอืสูุ่�มๆ มารัวมกนัเพื่ื�อสู่รัา้งโป็รัไฟัลัป์็ลัอม ในข้อ้มล่ัข้องเข้า
มีอะไรัที่ี�คณุ์ยินืยินัไดีด้ีว้ยิการัคน้หาโดียิใชช้ื�อในโป็รัไฟัลัด์ีงักลั�าวหรัอืไม�

•   บญัชีข้องเข้ามี่ก่าร์ใชง้านม่านานแคิไ่หนแลุว้	กิ่จก่ร์ร์ม่นั�นดูมี่เหตุผู้ลุสำาหร์บัคิณุไหม่
หนา้เว็บหรัอืโป็รัไฟัลันั์�นใหม�หรัอืแสู่ดีงกจิำกรัรัมต้�างๆ มากมายิยิอ้นหลังัไป็ใหเ้ห็นไดี ้คนๆ นี�มี
เพื่ื�อนรั�วมกนักบัคณุ์อยิ�างที่ี�คณุ์คาดีหวงัหรัอืไม� บญัชปี็ลัอมมกัไม�ค�อยิมีเนื�อหาหรัอืสู่ญัลักัษณ์ ์
ข้องการัมีคนมาโพื่สู่ต้ ์แสู่ดีงความเห็น หรัอืคบหาสู่มาคมในนั�นมากนัก

ข้�อคิด คณุ์ควบคมุไดีว้�าจำะคยุิกบัใครับนโลักออนไลัน ์ต้รัวจำสู่อบใหแ้น�ใจำว�าคนที่ี�ต้ดิีต้�อดีว้ยิเป็็นคนเดียีิว
กบัที่ี�เข้าบอกไว ้
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คณุ์ไดีร้ับัคำาข้อเป็็นเพื่ื�อนจำากผู้่เ้ลั�นคนหน่�งในเกม: “หวดัีดี ีนายิเก�งมากเลัยิ! เรัามาเลั�นดีว้ยิกนั
เถ้อะ! เพื่ิ�มฉันเป็็นเพื่ื�อนสู่”ิ

คณุ์ไดีร้ับัข้อ้ความที่างโที่รัศึพัื่ที่ม์ือถ้อืจำากคนที่ี�คณุ์จำำาไม�ไดี ้“หวดัีดี ีนี�คน่งนิจำนะ จำำาไดีม้ั �ยิเรัาเจำอ
กนัเมื�อฤดีร่ัอ้นปี็ที่ี�ผู้�านมา”

คณุ์ไดีร้ับัข้อ้ความจำากคนที่ี�ต้วัเองไม�ไดีต้้ดิีต้าม “หวดัีดี!ี ชอบโพื่สู่ต้ข์้องเธิอมากเลัยิ เธิอต้ลักมาก! 
ข้อเบอรัห์น�อยิไดีม้ั �ยิเรัาจำะไดีค้ยุิกนัมากกว�านี�!”

คณุ์ไดีร้ับัข้อ้ความแชที่จำากคนที่ี�ไม�รั่จ้ำกั “เจำอเธิอวนันี�ที่ี�ที่างเดีนิ น�ารักัสู่ดุีๆ เลัยิ! บา้นอยิ่�ที่ี�ไหน
เหรัอ ฉันไป็หาไดีน้ะ”

คณุ์ไดีร้ับัข้อ้ความที่างออนไลัน ์“เฮ ้ฉันเพื่ิ�งเจำอกบัแซึ่ม เพื่ื�อนข้องเธิอลั�ะ เข้าเลั�าเรัื�องเธิอใหฟั้ังจำน
ฉันอยิากเจำอเลัยิ บา้นเธิออยิ่�ไหนเหรัอ”

สถานการณ์ทีี่� 1

สถานการณ์ทีี่� 2

สถานการณ์ทีี่� 3

สถานการณ์ทีี่� 4

สถานการณ์ทีี่� 5

ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 2
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นี�คอื 5 สู่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัองข้องข้อ้ความที่ี�อาจำสู่�งถ้ง่ใครัก็ไดีท้ี่างออนไลันห์รัอืโที่รัศึพัื่ที่ ์แต้�ลัะสู่ถ้านการัณ์ม์ีรัายิการัวธิิทีี่ี�คณุ์จำะใช ้
โต้ต้้อบ บางวธิิก็ี ยิอดีเยิี�ยิมแลัะบางวธิิก็ีไม�ค�อยิไดีผู้้ลัเที่�าที่ี�ควรั ดีว่�าอนัไหนเหมาะกบัคณุ์ที่ี�สู่ดุี หรัอืจำะโต้ต้้อบแบบอื�นก็ไดีถ้้า้คดิี
ออก ต้อนนี�คยุิกนัไป็ก�อน เดีี�ยิวเรัาจำะมาอภัปิ็รัายิรั�วมกนัที่ั �งหอ้ง

ทุ่ก่คินโป็ร์ดสงัเก่ตวา่: ถ้า้ 1 ในสู่ถ้านการัณ์เ์หลั�านี�เกดิีข้่ �นกบัคณุ์จำรังิๆ แลัะคณุ์ก็ไม�แน�ใจำว�าจำะที่ำาอยิ�างไรั การัต้อบสู่นองที่ี�ดีทีี่ี�สู่ดุี
ก็คอืไม�ต้อ้งต้อบอะไรัเลัยิ ไม�ต้อ้งไป็สู่นใจำหรัอืบล็ัอกพื่วกเข้าไป็เลัยิก็ไดี ้แลัะการัไป็คยุิกบัผู้่ป้็กครัองหรัอืคณุ์ครัถ่้ง่เรัื�องนี�ก็ไม�ใช�
เรัื�องเสู่ยีิหายิ โดียิเฉพื่าะถ้า้รั่สู้่ก่ไม�สู่บายิใจำ

ข้�อมูลุสรุป็: บัที่ท่ีี่ 2

ใครกันทีี่�กำาลัุง “คยุ” กับัฉันั

คณุ์ไดีร้ับัคำาข้อเป็็นเพื่ื�อนจำากผู้่เ้ลั�นคนหน่�งในเกม: “หวดัีดี ีนายิเก�งมากเลัยิ! เรัามาเลั�นดีว้ยิกนั
เถ้อะ! เพื่ิ�มฉันเป็็นเพื่ื�อนสู่”ิ คณุ์จำะที่ำาอยิ�างไรั

•  ไม่่ตอ้งสนใจ ถ้า้ไม�รั่จ้ำกัเข้า ก็แค�ไม�ต้อ้งไป็เพิื่�มเข้าเป็็นเพื่ื�อนเที่�านั�นเอง

•  บล็ุอก่เลุย คณุ์จำะไม�ไดีร้ับัข้อ้ความใดีๆ จำากพื่วกเข้าอกีจำากในเกมแลัะแอป็สู่�วนใหญ� อกีฝึ� ายิ 
จำะไม�รั่ต้้วัดีว้ยิซึ่ำ �าว�าโดีนบล็ัอก

•  เป็ลีุ�ยนก่าร์ตั �งคิา่ข้องคิณุ ไป็ที่ี�การัต้ั �งค�าข้องเกม ดีว่�าสู่ามารัถ้ปิ็ดีการัข้อเป็็นเพื่ื�อนที่ั �งหมดี  
ไดีห้รัอืไม� แลัว้ที่ำาเครัื�องหมายิในช�องนั�น ดีว้ยิวธิินัี�น คณุ์จำะไม�ต้อ้งมานั�งคดิีอกีว�าจำะรับัหรัอืไม�รับั 
คำาข้อเป็็นเพื่ื�อนจำากผู้่เ้ลั�นแป็ลักหนา้อกีเลัยิ

•  ตร์วจสอบข้อ้มู่ลุข้องพวก่เข้าในอินเท่อร์เ์น็ต ดีว่�าพื่วกเข้ามีหนา้เว็บหรัอืโป็รัไฟัลัไ์หม จำะไดีด้ี่
ว�าเป็็นผู้่เ้ลั�นจำรังิๆ หรัอืเป็ลั�า เข้ามีป็รัะสู่บการัณ์ ์มีผู้่ต้้ดิีต้าม หรัอืเคยิสู่ต้รัมีเนื�อหาอะไรัไวบ้า้ง
หรัอืไม� เพื่ื�อนข้องคณุ์รั่ไ้หมว�าเข้ามีต้วัต้นจำรังิๆ ถ้า้เพื่ียิงพื่วกเข้าดีเ่หมือนเกมเมอรัท์ี่ี�เอาจำรังิเอาจำงั
กบัเกมนี� คณุ์ก็อาจำลัองคดิีเป็็นเพื่ื�อนกบัเข้าไดี ้แต้�สู่ิ�งที่ี�ดีทีี่ี�สู่ดุีสู่ำาหรับัเด็ีกๆ ก็คอืการัเลั�นกบั
เพื่ื�อนๆ ในชวีติ้จำรังิเที่�านั�น

•  เพิ�ม่เข้าเข้า้สู่ร์ายช่�อเพ่�อนข้องคิณุ ถ้า้พื่วกเข้าดีแ่ลัว้ไม�น�าเป็็นอนัต้รัายิ ไม�แนะนำาใหท้ี่ำาแบบนี� 
เวน้แต้�คณุ์จำะยินืยินัแลัว้ว�าพื่วกเข้าเป็็นใครัแลัะต้รัวจำสู่อบกบัผู้่ใ้หญ�ที่ี�ไวใ้จำหรัอือยิ�างนอ้ยิก็กบั
เพื่ื�อนๆ แลัว้เพื่ื�อดีว่�าพื่วกเข้ารั่ห้รัอืไม�ว�าคนๆ นั�นเป็็นใครั ถ้า้เลั�นเกมกบัพื่วกเข้าโดียิใชไ้มโครัโฟัน
หรัอืหฟั่ัง ต้อ้งแน�ใจำว�าจำะคยุิกนัเรัื�องเกมเที่�านั�น หา้มบอกชื�อจำรังินามสู่กลุัจำรังิหรัอืข้อ้มล่ัสู่�วนต้วั
อื�นใดีที่ั �งสู่ิ �น

•  บอก่ข้อ้มู่ลุส่วนตวัเข้าไป็เลุย หา้มเด็ีดีข้าดี คิณุรั่ว้�า: อยิ�าเปิ็ดีเผู้ยิข้อ้มล่ัสู่�วนต้วักบัคนที่ี�ไม�รั่จ้ำกั
เด็ีดีข้าดี

คณุ์ไดีร้ับัข้อ้ความที่างโที่รัศึพัื่ที่ม์ือถ้อืจำากคนที่ี�คณุ์จำำาไม�ไดี ้“หวดัีดี ีนี�คน่งนิจำนะ จำำาไดีม้ั �ยิเรัาเจำอ
กนัช�วงฤดีร่ัอ้นปี็ที่ี�ผู้�านมา” คณุ์จำะที่ำาอยิ�างไรั

•  บล็ุอก่คินึงนิจ การัที่ำาแบบนี�อาจำดีห่ยิาบคายิไดีถ้้า้คณุ์รั่จ้ำกัเธิอข้่ �นมาจำรังิๆ แต้�ถ้า้แน�ใจำว�าไม�เคยิ
เจำอใครัชื�อคน่งนิจำช�วงฤดีร่ัอ้นปี็ที่ี�แลัว้มาก�อน หรัอืเธิอสู่�งข้อ้ความมาหาไม�หยิดุีแลัะแชรัเ์รัื�องข้อง
ต้วัเองมากเกนิไป็ จำะบล็ัอกไป็ก็คงไม�เป็็นไรั 

สถานการณ์ทีี่� 1

สถานการณ์ทีี่� 2
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คณุ์ไดีร้ับัข้อ้ความจำาก @soccergirl12 ซึ่่�งเป็็นคนที่ี�ต้วัเองไม�ไดีต้้ดิีต้าม “หวดัีดี!ี ชอบโพื่สู่ต้ข์้อง
เธิอมากเลัยิ เธิอต้ลักมาก! ข้อเบอรัห์น�อยิไดีม้ั �ยิเรัาจำะไดี ้คยุิกนัมากกว�านี�!” คณุ์จำะที่ำาอยิ�างไรั

•  ไม่่ตอ้งสนใจ @soccergirl12 ไม�ต้อ้งต้อบกลับัถ้า้ไม�ต้อ้งการั

•  บล็ุอก่	@soccergirl12 ถ้า้คดิีว�าคนๆ นี�แป็ลักแลัะจำดัีการับล็ัอกไป็ เข้าจำะต้ดิีต้�อคณุ์ไม�ไดีอ้กีเลัยิ 
เวน้แต้�เข้าจำะต้ั �งบญัชปี็ลัอมใหม�เป็็นอกีคนแลัว้ต้ดิีต้�อคณุ์

•  “หวดัดี	เร์าร์ูจ้กั่ก่นัเหร์อ” ถ้า้ไม�แน�ใจำ อยิ�าลัมืถ้ามคำาถ้ามต้�างๆ ก�อนใหข้้อ้มล่ัสู่�วนต้วั เช�น  
เบอรัโ์ที่รัศึพัื่ที่ไ์ป็

•  “โอเคิ	เบอร์ฉั์ันค่ิอ...” อยิ�าเด็ีดีข้าดี! แมค้ณุ์จำะยินืยินัแลัว้ก็ต้ามว�าคนๆ นี�เป็็นใครั แต้�การัให้
ข้อ้มล่ัสู่�วนต้วัที่างโซึ่เชยีิลัมีเดียีิก็ไม�ใช�ความคดิีที่ี�ดีอียิ่�ดี ีหาวธิิตี้ดิีต้�อแบบอื�น ไม�ว�าจำะผู้�าน  
ผู้่ป้็กครัอง ครั ่หรัอืคนอื�นๆ ที่ี�ไวใ้จำก็ไดี ้ 

•  ไม่่ตอ้งสนใจคินึงนิจ	อยิ�างที่ี�ไดีก้ลั�าวไป็ ถ้า้ไม�รั่จ้ำกัคนๆ นี� ก็แค�ไม�ต้อ้งต้อบกลับั

•  “หวดัดีคินึงนิจ	เร์าร์ูจ้กั่ก่นัเหร์อ” นี�เป็็นต้วัเลัอืกที่ี�ป็ลัอดีภัยัิถ้า้ไม�แน�ใจำว�าเคยิเจำอเธิอไหมแลัะ
อยิากรั่ว้�าเคยิหรัอืเป็ลั�าดีว้ยิการัหาข้อ้มล่ัเพื่ิ�มเต้มิอกีหน�อยิ แต้�อยิ�าบอกคน่งนิจำว�าช�วงฤดีร่ัอ้นปี็ที่ี�
แลัว้คณุ์อยิ่�ที่ี�ไหน

•  “ฉัันจำาเธีอไม่่ไดแ้ต่ถา้มี่โอก่าสเร์าก็่ยงัเจอก่นัไดน้ะ” ไม�ใช�ความคดิีที่ี�ดีเีที่�าไหรั� คณุ์ไม�ควรั
เสู่นอต้วัที่ี�จำะไป็พื่บใครัที่ี�ต้วัเองไม�รั่จ้ำกัเด็ีดีข้าดี

คณุ์ไดีร้ับัข้อ้ความแชที่จำากคนที่ี�ไม�รั่จ้ำกั “เจำอเธิอวนันี�ในวชิาเลัข้ น�ารักัสู่ดุีๆ เลัยิ! บา้นอยิ่�ที่ี�ไหน
เหรัอ ฉันไป็หาไดีน้ะ” คณุ์จำะที่ำาอยิ�างไรั

•  ไม่่ตอ้งสนใจ นี�น�าจำะเป็็นต้วัเลัอืกที่ี�ดีี

•  บล็ุอก่คินๆ	นี�เลุย ไม�ต้อ้งลังัเลัถ้า้รั่สู้่ก่ไม�ดีกีบัใครั

•  “เธีอเป็็นใคิร์” ไม�น�าใช� ถ้า้ข้อ้ความนั�นฟัังดีห่ยิาบๆ การัไม�ต้อบน�าจำะดีกีว�า หรัอืไม�ก็บล็ัอก 
ไป็เลัยิ

•  “นั�นลิุลุลีุ�หร์อ่เป็ลุ่า	เธีอก็่น่าร์กั่เหม่่อนก่นั	บา้นฉัันอยู่ที่�	240	ถนนวงแหวนนะ” นี�ไม�ใช�ความคดิี
ที่ี�ดีเีลัยิ แมค้ณุ์จำะคดิีว�าต้วัเองรั่จ้ำกัว�าอกีฝึ� ายิเป็็นใครัก็ต้าม ก�อนจำะบอกที่ี�อยิ่�หรัอืข้อ้มล่ัสู่�วนต้วั
อื�นๆ ใหใ้ครัที่ี�เพื่ิ�งรั่จ้ำกั ใหต้้รัวจำสู่อบพื่วกเข้าก�อน แมค้ณุ์จำะคดิีว�ารั่จ้ำกัแลัว้ก็ต้าม อยิ�าไป็นัดีเจำอ
กบัใครัที่ี�คณุ์รั่จ้ำกัเฉพื่าะที่างออนไลันเ์ที่�านั�น

สถานการณ์ทีี่� 3

สถานการณ์ทีี่� 4

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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คณุ์ไดีร้ับัข้อ้ความว�า “เฮ ้ฉันเพื่ิ�งเจำอกบัแซึ่ม เพื่ื�อนข้องเธิอลั�ะ เข้าเลั�าเรัื�องเธิอใหฟั้ังจำนฉันอยิาก
เจำอเลัยิ บา้นเธิออยิ่�ที่ี�ไหนเหรัอ” คณุ์จำะที่ำาอยิ�างไรั

•  ไม่่ตอ้งสนใจ ถ้า้คณุ์ไม�รั่จ้ำกัคนๆ นี�แต้�มีเพื่ื�อนชื�อแซึ่มจำรังิ ที่างที่ี�ดีก็ีควรัไป็ต้รัวจำสู่อบกบัแซึ่มก�อน
ต้อบกลับัข้อ้ความนี�

•  บล็ุอก่ ถ้า้คณุ์ไม�รั่จ้ำกัคนๆ นี�แลัะไม�ไดีม้ีเพื่ื�อนชื�อแซึ่มการัใชก้ารัต้ั �งค�าที่ี�มีเพื่ื�อบล็ัอกไม�ใหเ้ข้า
ต้ดิีต้�อคณุ์ไดีอ้กีก็น�าจำะเป็็นวธิิทีี่ี�ดีทีี่ี�สู่ดุี

•  “เธีอเป็็นใคิร์” น�าจำะไม�ใช�ความคดิีที่ี�ดีนัีก ถ้า้คณุ์ไม�รั่จ้ำกัคนๆ นี�ก็ไม�ควรัต้อบ อยิ�างนอ้ยิจำนกว�า
จำะไดีค้ำาต้อบจำากแซึ่ม

สถานการณ์ทีี่� 5
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พ่�นฐานก่าร์ร์ูเ้ท่่าท่นัส่�อสำาหร์บัคิร์ผููู้ส้อน: นอกจำากจำะช�วยิใหนั้กเรัยีินใชค้ำาถ้ามเชงิวเิครัาะหเ์พื่ื�อป็รัะเมินความน�าเชื�อถ้อืข้อง 
แหลั�งข้อ้มล่ัแลัว้ เรัายิงัต้อ้งการัใหพ้ื่วกเข้าเข้า้ใจำว�าข้อ้มล่ัมาจำากที่ี�ต้�างๆ มากมายิ (ไม�ใช�แค�ในต้ำารัา) ดีงันั�นพื่วกเข้าจำง่ต้อ้งใชท้ี่กัษะ
ที่ี�มีวเิครัาะหส์ู่ื�อที่กุป็รัะเภัที่ เมื�อไป็ถ้ง่จำดุีนั�น พื่วกเข้าจำะพื่รัอ้มกา้วต้�อไป็ยิงัการัวเิครัาะหห์มวดีหม่�พื่ิเศึษข้องสู่ื�อ เช�น ข้�าวหรัอืข้อ้มล่ั
ที่างวทิี่ยิาศึาสู่ต้รั ์

หมายิเหต้:ุ การัรั่เ้ที่�าที่นัสู่ื�อนี�เหมาะใหท้ี่กุคนเรัยีินรั่ ้แต้�อาจำยิากเกนิไป็สู่ำาหรับันักเรัยีินชั �นป็รัะถ้ม 2-3 ดีงันั�นดีก่ารัป็รับัแกท้ี่ี�แนะนำา
ไดีด้ีา้นลั�างในสู่�วน “กจิำกรัรัม”

✓    ร์ะบุเครัื�องมือที่ี�คณุ์ใชอ้ยิ่�แลัว้เพื่ื�อใหร้ั่ว้�าข้อ้มล่ัน่าเช่�อถ่อ
✓   พิจาร์ณาว�าเรัื�องบางเรัื�องเช�นคิวาม่เชี�ยวชาญแลัะแร์งจงูใจสู่�งผู้ลัต้�อความน�าเชื�อถ้อื

อยิ�างไรั
✓   เร์ยีนร์ูค้ำาถ้าม 4 ข้อ้สู่ำาหรับัการัป็รัะเมินความน�าเชื�อถ้อืข้องแหลั�งข้อ้มล่ั
✓   เข้า้ใจว�าแหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�น�าเชื�อถ้อืในเรัื�องหน่�งไม�จำำาเป็็นต้อ้งน�าเชื�อถ้อืในเรัื�องอื�นๆ
✓   ร์ูว้�าการัต้รัวจำสู่อบแหลั�งข้อ้มล่ัหลัายิๆ แหลั�งมกัช�วยิใหค้ณุ์เห็นว�าข้อ้มล่ันั�นน�าเชื�อถ้อืหรัอืไม�

อะไร์ท่ำาใหบ้างสิ�งหร์อ่บางคินน่าเช่�อถ่อหร์อ่ไวใ้จได ้
เรัาต้อ้งต้ดัีสู่นิใจำว�าจำะเชื�อหรัอืไม�เชื�ออะไรัเป็็นป็รัะจำำาที่กุวนั วดิีโีอนั�นที่ี�คณุ์ดีน่�าเชื�อถ้อืไหม   
มนัพื่ยิายิามโนม้นา้วคณุ์ในเรัื�องบางเรัื�องหรัอืไม� พื่ี�ชายิพื่ด่ีความจำรังิกบัคณุ์หรัอืแค�หยิอกเลั�น  
ข้�าวลัอืเรัื�องเพื่ื�อนที่ี�คณุ์ไดีย้ินิเป็็นความจำรังิหรัอืเป็ลั�า

คณุ์จำะที่ำาอยิ�างไรัเวลัาพื่ยิายิามจำะต้ดัีสู่นิใจำว�าใครับางคนพื่ด่ีความจำรังิกบัคณุ์ไหม คณุ์ไดีใ้ช ้
เบาะแสู่เหลั�านี�แลัว้หรัอืยิงั

•  คิณุร์ูอ้ะไร์บา้งเกี่�ยวก่บัคินคินหนึ�ง
ต้วัอยิ�างเช�น คณุ์รั่ว้�าเพื่ื�อนรั�วมชั �นเป็็นคนเก�งมาก ๆ ในบางเรัื�อง หรัอืเป็็นคนที่ี�ไม�เคยิโกหก   
หรัอืเป็็นคนชอบแกลัง้ หรัอืเป็็นคนรัา้ยิกาจำ เพื่ื�อที่ี�คณุ์จำะบอกไดีเ้สู่มอเวลัาที่ี�พื่วกเข้ากำาลังั  
เอาจำรังิเอาจำงั ลัอ้เลั�น หรัอืโกหก

•  สิ�งที่�คินอ่�นร์ูเ้กี่�ยวก่บัคิณุ
ต้วัอยิ�างเช�น พื่�อแม�ข้องคณุ์รั่ว้�าคณุ์กนิอะไรัแลัว้ป็วดีที่อ้ง แต้�โฆษณ์าในที่วีไีม�รั่ ้คณุ์จำง่ที่ำาต้าม 
คำาแนะนำาข้องพื่�อแม�เรัื�องข้องการักนิอาหารั บรัรัณ์ารักัษท์ี่ี�โรังเรัยีินรั่ว้�าคณุ์สู่นใจำเรัื�องอะไรัแลัะ
ชอบหนังสู่อืแบบไหน คณุ์จำง่เชื�อเวลัาเข้าแนะนำาหนังสู่อืใหอ้�าน

•  นำ �าเสียงแลุะสีหนา้
ต้วัอยิ�างเช�น คณุ์รั่ว้�าเพื่ื�อนหมายิความต้รังกนัข้า้มถ้า้พื่ด่ีแลัว้กลัอกต้าไป็มาแลัะที่ำาที่�าป็รัะชดี
ต้อนบอกคณุ์ว�าไป็ลัานสู่เก็ต้แห�งใหม�มาแลัว้มนัแย่สุดๆ

•  สถานก่าร์ณ ์
ต้วัอยิ�างเช�น ต้อนเพื่ื�อนๆ เลั�นกนัอยิ่�แลัว้มีคนหน่�งลัอ้ที่รังผู้มใหม�ข้องคณุ์ คณุ์ก็รั่ว้�าเป็็นแค�  
มกุต้ลัก แต้�ถ้า้มีบางคนที่ี�โรังเรัยีินพื่ด่ีแบบเดียีิวกนัเพื่ื�อใหค้ณุ์ข้ายิหนา้ต้�อหนา้เพื่ื�อนที่ั �งหอ้ง   
นี�คอืการัดีห่มิ�น

ไมต่กหลุมุพรางกลุลุวง: บัที่ท่ีี่ 3

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาคยุกัน

 เรื�องจรงิหรอืเป็ลุ่านะ

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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ก่าร์ป็ร์บัแก่ที้่�แนะนำาสำาหร์บัป็ร์ะถม่ 2-3: ถ้า้คณุ์รั่สู้่ก่ว�านักเรัยีินพื่รัอ้มจำะอภัปิ็รัายิว�าแหลั�งข้อ้มล่ั
น�าเชื�อถ้อืหรัอืไม� ใหท้ี่ำาเฉพื่าะข้ั �นต้อนที่ี� 1 แลัะ 2 เที่�านั�น

1. ก่าร์ป็ร์ะเมิ่นแหลุ่งข้อ้มู่ลุ
ถ้า้อยิากไดีค้ำาแนะนำาสู่ำาหรับัวดิีโีอเกมใหม�น�าเลั�น คณุ์จำะไป็ถ้ามคณุ์ยิายิไหม หรัอืถ้ามอกีแบบ 
คณุ์ยิายิข้องคณุ์เป็็นแหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�น่าเช่�อถ่อเรัื�องวดิีโีอเกมหรัอืไม� แหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�น่าเช่�อถ่อเป็็นที่ี�
ที่ี�เรัาไวว้างใจำไดีว้�าจำะใหข้้อ้มล่ัที่ี�เกี�ยิวข้อ้งแลุะแม�นยิำา

ที่ำารัายิการัข้อ้ดี/ีข้อ้เสู่ยีิเพื่ื�ออธิบิายิป็รัะโยิชนแ์ลัะโที่ษข้องการัข้อคำาแนะนำาเรัื�องวดิีโีอเกมจำาก
คณุ์ยิายิ

รัายิการัข้องคณุ์หนา้ต้าคลัา้ยิแบบนี�ไหม

ถ้า้รัายิการัข้องคณุ์หนา้ต้าเป็็นแบบนี� คณุ์ก็เพื่ิ�งใชเ้ครัื�องมือยิอดีนิยิม 2 อยิ�างที่ี�เรัามีเพื่ื�อต้ดัีสู่นิ 
ว�าแหลั�งข้อ้มล่ันั�นน�าเชื�อถ้อืหรัอืไม� ไดีแ้ก� แร์งจงูใจแลัะคิวาม่เชี�ยวชาญ “ความเชี�ยิวชาญ”   
คอืที่กัษะพื่ิเศึษหรัอืความรั่เ้กี�ยิวกบัเรัื�องเฉพื่าะดีา้น โดียิผู้่เ้ชี�ยิวชาญจำะมีความเชี�ยิวชาญ  
สู่�วน “แรังจำง่ใจำ” คอืเจำต้นาข้องบคุคลั คอืเหต้ผุู้ลัที่ี�พื่วกเข้าพื่ด่ีหรัอืที่ำาอะไรับางอยิ�าง

ข้อ้ไหนในรัายิการัที่ำาใหค้ณุ์มีข้อ้มล่ัเกี�ยิวกบัแรังจำง่ใจำข้องคณุ์ยิายิบา้ง ข้อ้ไหนบอกถ้ง่ 
ความเชี�ยิวชาญข้องที่�าน ดีงันั�นแลัว้ คณุ์ยิายิในต้ารัางข้อ้ดี/ีข้อ้เสู่ยีินี�เป็็นแหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�  
น�าเชื�อถ้อืว�าควรัซึ่ื �อเกมใหม�เกมไหนดีหีรัอืไม� ที่�านจำะไม�โกหก แต้�คงดีกีว�าถ้า้จำะถ้ามใครัสู่กัคน 
ที่ี�ห�วงใยิใสู่�ใจำเรัาแลุะก็รั่เ้รัื�องเกมแลัะป็รัะเภัที่ข้องเกมที่ี�เรัาชอบเลั�นดีว้ยิเหมือนกนั

เวลัาเรัาไดีย้ินิอะไรัจำากสู่ื�อ เช�น วดิีโีอ คนในที่วี ีหรัอืเว็บไซึ่ต้ ์เรัาแลัะแหลั�งข้อ้มล่ันั�นก็ต้�างไม�รั่จ้ำกั
กนั เรัาอาจำไม�แน�ใจำว�าจำะเชื�อเข้าดีหีรัอืไม�

แมแ้ต้�เวลัาที่ี�มีคนรั่จ้ำกัสู่�งข้อ้ความมาหาโดียิที่ี�เรัาไม�รั่สู้่หีนา้หรัอืนำ �าเสู่ยีิงข้องคนสู่�ง เรัาจำง่อาจำไม�
แน�ใจำว�าพื่วกเข้าหมายิความว�าอยิ�างไรั นั�นคอืเวลัาที่ี�เรัาต้อ้งต้ั �งคำาถ้าม...

ข้อ้ดี ข้อ้เสีย

คณุ์ยิายิรักัฉันมากแลัะอยิากใหฉั้นมี 
ความสู่ขุ้

คณุ์ยิายิไม�เลั�นวดิีโีอเกมแลัะไม�ค�อยิรั่อ้ะไรั
เรัื�องนั�นนัก

คณุ์ยิายิหาข้อ้มล่ัเก�งเวลัามีเรัื�องอะไรัที่ี�ที่�าน
ไม�รั่ค้ำาต้อบ

คณุ์ยิายิไม�รั่ว้�าฉันมีเกมไหนแลัว้บา้งหรัอื
ชอบเลั�นเกมแบบไหน

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  ใบความรั่:้ “การัต้ดัีสู่นิว�าอะไรัน�า

เชื�อถ้อื” (1 ชดุีต้�อนักเรัยีิน 1 คน)

กิจกรรม
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เรัาอาจำรั่ด้ีว้ยิเช�นกนัว�าคณุ์พื่�อเป็็นยิอดีพื่�อครัวัแต้�ไม�ใหค้วามสู่ำาคญัเรัื�องแฟัชั�นเลัยิ โคช้ข้องเรัา
ชำ�าชองเรัื�องบาสู่เก็ต้บอลัแต้�ไม�รั่จ้ำกัยิมินาสู่ต้กิ หรัอืคณุ์ยิายิก็ซึ่�อมข้องเลั�นไดีสู้่ารัพื่ดัี แต้�ไม�รั่อ้ะไรั
เรัื�องวดิีโีอเกมเลัยิ เพียงแคิค่ินคินหนึ�งเป็็นผูู้เ้ชี�ยวชาญในเร์่�องหนึ�งไม่่ไดห้ม่ายคิวาม่วา่เข้าจะ
เชี�ยวชาญไป็หม่ดทุ่ก่เร์่�อง

2.	ท่ำาร์ายก่าร์ข้อ้ดีข้อ้เสียข้องคิณุเอง
ถ้า้นี�เป็็นครัั �งแรักที่ี�ไดีค้ดิีว�าจำะใชแ้ร์งจงูใจแลัะคิวาม่เชี�ยวชาญอยิ�างไรัในการัต้ดัีสู่นิว�า 
แหลั�งข้อ้มล่ัไหนน�าเชื�อถ้อื คณุ์ก็อาจำอยิากฝ่ึกฝึนอกีสู่กัเล็ักนอ้ยิ

จำนิต้นาการัว�าคณุ์อยิากรั่ว้�าจำะเต้ะฟัตุ้บอลัใหเ้ก�งข้่ �นไดีอ้ยิ�างไรั สู่รัา้งรัายิการัข้อ้ดี/ีข้อ้เสู่ยีิสู่ำาหรับั
ต้วัเลัอืกเหลั�านี�เพื่ื�อใหค้ณุ์ต้ดัีสู่นิไดีว้�าเป็็นแหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�น�าเชื�อถ้อืหรัอืไม�
•  คณุ์ยิายิ
•  บล็ัอกที่ี�เข้ยีินโดียิโคช้ที่มีบาสู่เก็ต้บอลัมธัิยิมศึก่ษารัะดีบัแชมป็์
•  เพื่ื�อนรั�วมที่มีที่ี�เก�งที่ี�สู่ดุี
•  เว็บไซึ่ต้ท์ี่ี�ข้ายิรัองเที่า้ฟัตุ้บอลัแลัะใหค้ำาแนะนำา
•  วดิีโีอที่ี�สู่อนเที่คนิคการัซึ่อ้มฟัตุ้บอลั

คณุ์สู่งัเกต้เห็นอะไรับา้งเกี�ยิวกบัจำดุีแข็้งแลัะจำดุีอ�อนข้องแต้�ลัะแหลั�งข้อ้มล่ั
•  มีแหลั�งข้อ้มล่ัไหนที่ี�รั่ว้ธิิสีู่อนแต้�ไม�คุน้เคยิกบัที่กัษะข้องฟัตุ้บอลัไหม
•  มีแหลั�งข้อ้มล่ัไหนที่ี�เป็็นกร่ัฟ่ัตุ้บอลัแต้�อาจำไม�รั่ว้ธิิสีู่อนไหม
•  มีแหลั�งข้อ้มล่ัไหนที่ี�แนะนำาไป็แลัะชกัชวนใหซ้ึ่ื �อข้องดีว้ยิในเวลัาเดียีิวกนัไหม
•  มีแหลั�งข้อ้มล่ัไหนที่ี�รั่จ้ำกัฟัตุ้บอลัแต้�ไม�รั่จ้ำกัคณุ์หรัอืไม�รั่ว้�าคณุ์ต้อ้งพื่ฒันาที่กัษะดีา้นไหนไหม

อภัปิ็รัายิ: ใครัจำะเป็็นแหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�ดีใีหค้ณุ์ไป็หาแลัะเหต้ผุู้ลัอะไรัที่ี�คณุ์คดิีเช�นนั�น

คิวาม่น่าเช่�อถ่อมกัไม�ใช�สู่ิ�งที่ี�ดีหีรัอืแยิ�ไป็เสู่ยีิที่ั �งหมดี แหลั�งข้อ้มล่ัสู่�วนใหญ�ต้�างก็มจีำดุีแข็้ง  
แลัะจำดุีอ�อน นั�นเป็็นเหต้ผุู้ลัที่ี�ที่ำาไมคิำาตอบที่�ดีที่�สุดม่กั่ม่าจาก่ก่าร์ถาม่หลุายๆ	แหลุ่งข้อ้มู่ลุ	 	
แลัว้นำาคำาต้อบมาเป็รัยีิบเที่ยีิบกนั

3. ข้ั �นตอนที่�ตอ้งพิจาร์ณา
ความน�าเชื�อถ้อืไม�ใช�แค�เรัื�องข้องการัจำะเชื�อใคิร์ แต้�ยิงัเกี�ยิวกบัว�าเรัาจำะเชื�ออะไร์ดีว้ยิ เรัาไดี ้  
แนวความคดิีเกี�ยิวกบัโลักนี�มาจำากสู่ถ้านที่ี�ที่กุรัป่็แบบ ไม�ใช�แค�จำากผู้่ค้นโดียิต้รังเที่�านั�น ภัาพื่ยินต้รั ์
เกี�ยิวกบัคลัื�นสู่น่ามทิี่ี�แสู่ดีงภัาพื่คลัื�นยิกัษส์ู่ง่ที่�วมต้ก่รัะฟ้ัากำาลังัโถ้มต้วัเข้า้ใสู่�ผู้่ค้นบนชายิหาดี   
สู่น่ามจิร์งิๆ หนา้ต้าเป็็นแบบนี�หรัอืเป็ลั�า โฆษณ์าชิ �นหน่�งพื่ยิายิามสู่ื�อว�านักวทิี่ยิาศึาสู่ต้รัส์ู่�วนใหญ�
เป็็นผู้่ช้ายิหวัฟัสู่่วมแว�นหนาเต้อะกบัเสู่ื �อกาวนย์ิาวสู่ขี้าวต้ลัอดีเวลัา ความจำรังิเป็็นแบบนั�นไหม

เรัาสู่ามารัถ้ต้รัวจำสู่อบแหลั�งข้อ้มล่ัที่กุแหลั�งไดีด้ีว้ยิ 3 ข้ั �นต้อนในใบความรั่ก้่าร์ตดัสินวา่อะไร์ 

น่าเช่�อถ่อ ซึ่่�งเป็็นเรัื�องข้องแรังจำง่ใจำแลัะความเชี�ยิวชาญที่ี�เรัารั่ก้นัแลัว้

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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ข้ั �นตอนที่�	1:	ใชส้าม่ญัสำานึก่
ถาม่: มีเหต้ผุู้ลัไหม ฟัังแลัว้เข้า้ใจำหรัอืเป็ลั�า 
ถ้า้ ก) สู่ิ�งที่ี�คณุ์เห็นไม�สู่มเหต้สุู่มผู้ลั ข้) ป็รัะสู่บการัณ์บ์อกคณุ์ว�ามนัไม�เป็็นความจำรังิ หรัอื ค)   
ไม�ไป็ดีว้ยิกนักบัข้อ้เท็ี่จำจำรังิที่ี�คณุ์รั่อ้ยิ่�แลัว้ คณุ์ก็ไม�ต้อ้งดีำาเนินการัในข้ั �นต้อนใดีๆ เพื่ิ�มเต้มิอกี 
แหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�คณุ์เห็นไม�น�าเชื�อถ้อื

ข้ั �นตอนที่�	2:	ถาม่คิำาถาม่
ไม�ใช�คำาถ้ามอะไรัก็ไดี ้แต้�ต้อ้งเป็็น 4 ข้อ้ต้�อไป็นี�

คิวาม่เชี�ยวชาญ 

ก่.  แหลุ่งข้อ้มู่ลุนี�ร์ูจ้กั่หร์อ่ใส่ใจฉัันไหม่
คำาต้อบข้องคำาถ้ามนี�ข้่ �นอยิ่�กบัข้อ้มล่ัที่ี�คณุ์มองหา ถ้า้คณุ์กำาลังัต้รัวจำสู่อบข้อ้มล่ัเกี�ยิวกบัข้วดีนำ �า
พื่ลัาสู่ต้กิที่ี�สู่รัา้งมลัภัาวะใหม้หาสู่มทุี่รั ก็ไม�จำำาเป็็นเลัยิว�าแหลั�งข้อ้มล่ัจำะรั่จ้ำกัคณุ์หรัอืไม� แต้�ถ้า้มี
เว็บไซึ่ต้ส์ู่ญัญาว�าคณุ์จำะต้อ้งหลังรักัข้องเลั�นใหม�ที่ี�ข้ายิแน�ๆ ก็จำำาเป็็นต้อ้งรั่ว้�าคณุ์ชอบข้องเลั�น 
เกม หรัอืกจิำกรัรัมแบบไหนเพื่ื�อใหค้ำาสู่ญัญาน�าเชื�อถ้อื

 ข้.  แหลุ่งข้อ้มู่ลุนี�ร์ูเ้ร์่�องนี�ดีม่าก่ๆ	หร์อ่ไม่่	พวก่เข้าไดค้ิวาม่ร์ูเ้หลุ่านั�นม่าอย่างไร์
บางคนคดิีว�าวธิิทีี่ี�ง�ายิที่ี�สู่ดุีในการัหาข้อ้มล่ัที่ี�น�าเชื�อถ้อืก็คอืการัถ้ามผู้่ช้�วยิดีจิำทิี่ลัั ก็ผู้่ช้�วยิดีจิำทิี่ลัั
ดีจ่ำะรั่ท้ี่กุเรัื�อง นี�นา แต้�คณุ์เคยิสู่งสู่ยัิไหมว�าผู้่ช้�วยิพื่วกนั�นรั่ค้ำาต้อบที่ั �งหมดีไดีอ้ยิ�างไรั เฉลัยิ 
ก็คอืการัใชก้ารัคำานวณ์ที่างคณิ์ต้ศึาสู่ต้รั ์(เรัยีิกว�า “อลัักอรัทิี่ม่”) เพื่ื�อหาคำาต้อบ

สู่ำาหรับัคำาถ้ามง�ายิๆ ที่ี�มีคำาต้อบที่ี�เป็็นไป็ไดีแ้ค�คำาต้อบเดียีิว (เช�น อณุ์หภัม่ิดีา้นนอกหรัอื  
ชื�อคนดีงัที่ี�รัอ้งเพื่ลังป็็อป็บางเพื่ลัง) ผู้่ช้�วยิเหลั�านี�มกัเป็็นแหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�น�าเชื�อถ้อื แต้�ถ้า้คำาถ้าม
นั�น ซึ่บัซึ่อ้น ก็น�าจำะเรัิ�มต้น้กบัคนหรัอืกลัุ�มคนที่ี�มากป็รัะสู่บการัณ์ห์รัอืไดีร้ับัรัางวลััหรัอื
ป็รัญิญาเอกที่ี�เกี�ยิวข้อ้งกบัหวัข้อ้ข้องคณุ์ จาก่นั�นคณุ์ค�อยิใชผู้้่ช้�วยิแบบเสู่ยีิงมายินืยินัข้อ้มล่ั
นั�น  
(ดีข่้ั �นต้อนที่ี� 3)

แร์งจงูใจ
 คิ.  แหลุ่งข้อ้มู่ลุนี�อยาก่ใหฉั้ันท่ำาหร์อ่เช่�ออะไร์	แลุะท่ำาไม่ถึงอยาก่ใหฉั้ันท่ำาหร์อ่เช่�อแบบนั�น

แหลั�งข้อ้มล่ันี�จำะมีรัายิไดีถ้้า้คณุ์ที่ำาต้ามคำาแนะนำาข้องเข้าหรัอืไม� ต้วัอยิ�างเช�น คณุ์คดิีว�า  
อนิฟัลัเ่อนเซึ่อรัจ์ำะไดีค้�าธิรัรัมเนียิมถ้า้คณุ์ซึ่ื �อสู่นิคา้ที่ี�พื่วกเข้าสู่วมใสู่�หรัอืพื่ด่ีถ้ง่ไหม นักกฬีา
อาชพีื่สู่วมรัองเที่า้หรัอืใสู่�เสู่ื �อบางแบรันดีเ์พื่รัาะเข้าแค�ชอบแบรันดีนั์�นหรัอืเพื่รัาะเข้าถ้ก่ว�าจำา้ง
ใหพ้ื่ด่ีถ้ง่กนัแน�

เงนิมกัเป็็นเหต้ผุู้ลัหน่�งที่ี�ที่ำาใหค้ณุ์ถ้ง่เห็นโลัโกห้รัอืชื�อแบรันดีใ์นวดิีโีอหรัอืโฆษณ์า แลัะ
สู่ามารัถ้สู่�งผู้ลัต้�อสู่ิ�งที่ี�อนิฟัลัเ่อนเซึ่อรัห์รัอืนักกฬีากำาลังับอกคณุ์ (แลัะสู่ิ�งที่ี�พื่วกเข้าไม่่ไดบ้อก
คณุ์) พื่วกเข้าอาจำไม�ไดีต้้ั �งใจำที่ำารัา้ยิคณุ์ แต้�ก็เป็็นไป็ไดีว้�าการัหารัายิไดีสู้่ำาคญักบัพื่วกเข้า
มากกว�าการัใหข้้อ้เท็ี่จำจำรังิที่ั �งหมดีหรัอืบอกว�าอะไรัดีกีบัคณุ์
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ง.  ใคิร์ไดป้็ร์ะโยชนแ์ลุะใคิร์อาจเสียหายถา้มี่คินเช่�อแหลุ่งข้อ้มู่ลุนี�
เรัื�องนี�ไม�ง�ายิที่ี�จำะบอกเสู่มอไป็ นี�คอืต้วัอยิ�าง 
ลัองคดิีถ้ง่โฆษณ์าข้องแอป็ต้วัหน่�งที่ี�รับัป็ากว�าจำะที่ำาใหค้ณุ์เรัยีินเก�งข้่ �น

•  อะไรัคอืป็รัะโยิชนท์ี่ี�เป็็นไป็ไดี ้ผู้่สู้่รัา้งแอป็จำะไดีป้็รัะโยิชนถ์้า้คณุ์ซึ่ื �อแอป็เพื่รัาะพื่วกเข้าจำะมี
รัายิไดี ้แลัะคณุ์ก็อาจำไดีป้็รัะโยิชนถ์้า้แอป็นั�นช�วยิคณุ์ไดีจ้ำรังิๆ

•  ใครัอาจำเสู่ยีิหายิถ้า้คณุ์เชื�อโฆษณ์านี� คณุ์อาจำเสู่ยีิเงนิเป็ลั�าถ้า้ซึ่ื �อแอป็มา นอกจำากนั�น คณุ์ยิงั
อาจำใชเ้วลัาฝ่ึกที่ำาเรัื�องผู้ิดีๆ แลัว้ผู้ลัการัเรัยีินก็ต้กต้ำ�าลังจำรังิๆ ไดี ้หรัอืคณุ์อาจำพื่่�งพื่าแอป็นั�นที่ี�
ที่ำาไดีเ้พื่ียิงแค�คาดีเดีาความต้อ้งการัข้องคณุ์ แที่นที่ี�จำะไป็ข้อความช�วยิเหลัอืจำากคณุ์ครัท่ี่ี�รั่จ้ำกั
ความต้อ้งการัข้องคณุ์อยิ�างแที่จ้ำรังิ

ข้ั �นตอนที่�	3:	ย่นยนั
ถาม่: แหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�น่าเช่�อถ่ออื�นๆ สู่นับสู่นุนสู่ิ�งที่ี�แหลั�งข้อ้มล่ันี�บอกหรัอืไม� 
หนา้ที่ี� คอื ไม�ใช�แค�การัต้รัวจำสู่อบแหลั�งข้อ้มล่ัจำำานวนม่าก่ขึ้�น แต้�เป็็นการัมองหาแหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�
หลัากหลัายิ ถ้า้ไม�สู่ามารัถ้หาแหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�น�าเชื�อถ้อืที่ี�เห็นพื่อ้งกบัแหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�คณุ์ต้รัวจำสู่อบ
อยิ่�ไดีห้ลัากหลัายิ ก็ไม�ควรัเชื�อแหลั�งข้อ้มล่ันั�น

4. ตร์วจสอบแหลุ่งข้อ้มู่ลุข้องคิณุ
ต้อนนี�เมื�อคณุ์เข้า้ใจำแลัว้ก็ไดีเ้วลัาฝ่ึกฝึน เลัอืกคำาถ้ามที่ี�เกี�ยิวข้อ้งกบัสู่ิ�งที่ี�คณุ์กำาลังัเรัยีินอยิ่�หรัอื
เคยิเห็นมาที่างออนไลัน ์หาแหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�มีคำาต้อบใหค้ำาถ้ามนั�นแลัว้แบ�งกลัุ�มยิ�อยิ จำากนั�นใช ้
คำาถ้ามในเอกสู่ารัแจำกเพื่ื�อต้ดัีสู่นิว�าแหลั�งข้อ้มล่ันั�นน�าเชื�อถ้อืหรัอืไม�

ถ้า้อยิากไดีแ้นวคดิีบางสู่�วน ลัองดีท่ี่ี�นี�เลัยิ 
•  คณุ์อยิากไดีไ้อเดียีิข้องข้วญัวนัเกดิีใหเ้พื่ื�อน โฆษณ์ารัา้นคา้ที่อ้งถ้ิ�นแห�งหน่�งอา้งว�าเครัื�องมือ

คน้หาข้องเข้าซึ่่�งมีสู่นิคา้ที่กุรัายิการัที่ี�รัา้นข้ายิสู่ามารัถ้ช�วยิคณุ์หาข้องข้วญัใหท้ี่กุคนที่ี�คณุ์
ต้อ้งการัไดี ้โฆษณ์านั�นเหมาะกบัคณุ์ไหม

•  คณุ์กำาลังัอ�านรัวีวิออนไลันร์ัา้นพื่ิซึ่ซึ่�ารัา้นใหม�แลัว้สู่งัเกต้ว�ารัวีวิ 5 ดีาว 3 จำาก 6 รัายิการัมาจำาก
คนนามสู่กลุัเดียีิวกนักบัรัา้น อกี 2 คนบอกว�าเป็็นรัา้นพื่ิซึ่ซึ่�าที่ี�ดีทีี่ี�สู่ดุีใน 3 โลักแลัะมีคนหน่�งบอก
ว�าก็ไม�แยิ�สู่ำาหรับัรัาคาที่ี�ไม�แพื่ง นอกจำากนั�นก็มีความคดิีเห็นในแง�ลับอกี 14 รัายิการั รัวีวีใน  
แง�บวกเหลั�านี�โนม้นา้วใหค้ณุ์อยิากลัองกนิพื่ิซึ่ซึ่�าที่ี�นี�หรัอืไม�?

•  โฆษณ์าป๊็อป็อปั็บอกว�าคณุ์เป็็นหน่�งในไม�กี�คนที่ี�ไดีร้ับัเลัอืกใหล้ัอง “ยิานางเงอืก” ต้ำารับัพื่ิเศึษที่ี�
จำะที่ำาใหค้ณุ์หายิใจำใต้น้ำ �าไดีโ้ดียิไม�ต้อ้งใชอ้ปุ็กรัณ์ด์ีำานำ �า เพื่ียิงแค�จำ�ายิ 300 บาที่ สู่�งฟัรั ีคณุ์จำะ
ลัองไหม

•  คณุ์ชอบวดิีโีอจำำานวนมากข้องวดิีโีอบล็ัอกเกอรัช์ื�อดีงัเพื่รัาะมนัต้ลัก แต้�คณุ์ก็ไม�ชอบที่ี�มีการั  
พื่ด่ีจำาแยิ�ๆ  ถ้ง่ชนกลัุ�มนอ้ยิเช�นกนั คณุ์ซึ่ื �อสู่ิ�งที่ี�เข้าพื่ด่ีเพื่รัาะมนัต้ลักแลัะมีชื�อเสู่ยีิงจำรังิๆ หรัอืไม� 
คณุ์คดิีว�าสู่ิ�งนั�นมีอทิี่ธิพิื่ลัต้�อผู้่ค้นไหม

คำาถ้ามคอืเพื่ื�อนข้องเรัา เมื�อคณุ์ถ้ามคำาถ้ามที่ี�ดีเีกี�ยิวกบัแหลั�งข้อ้มล่ัแลุะข้อ้มล่ัที่ี�ให ้คณุ์จำะไดีร้ับั
ข้อ้มล่ัที่ี�ดีขี้่ �นมาก ยิิ�งใชแ้หลั�งข้อ้มล่ัมากข้่ �นก็ยิิ�งดี ีแลัะ อยิ�าลัมืว�าแหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�ยิอดีเยิี�ยิมในเรัื�อง
หน่�งไม�ไดีห้มายิความว�าจำะยิอดีเยิี�ยิมไป็หมดีที่กุเรัื�อง

ข้�อคิด
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ใชส้าม่ญัสำานึก่
เป็็นเหต้เุป็็นผู้ลัไหม

ข้ั�นตอนทีี่� 1

ใบัความรู�: บัที่ท่ีี่ 3

เรื�องจรงิหรอืเป็ลุ่านะ
ข้ั �นต้อนที่ี�มีป็รัะโยิชนใ์นแยิกแยิะแหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�น�าเชื�อถ้อืออกจำากที่ี�ไม�น�าเชื�อถ้อื

ถาม่คิำาถาม่
ไม�ใช�คำาถ้ามอะไรัก็ไดี ้แต้�ต้อ้งเป็็น 4 ข้อ้ต้�อไป็นี�

คิวาม่เชี�ยวชาญ
•  แหลั�งข้อ้มล่ันี�รั่จ้ำกัหรัอืใสู่�ใจำฉันไหม (แลัะมีความสู่ำาคญัไหม)
•  แหลั�งข้อ้มล่ันี�รั่เ้รัื�องนี�ดีมีากๆ หรัอืไม� พื่วกเข้าไดีค้วามรั่เ้หลั�านั�นมาอยิ�างไรั

แร์งจงูใจ
•  แหลั�งข้อ้มล่ันี�อยิากใหฉั้นที่ำาหรัอืเชื�ออะไรั แลัะที่ำาไมถ้ง่อยิากใหฉั้นที่ำาหรัอืเชื�อแบบนั�น
•  ใครัไดีป้็รัะโยิชนแ์ลัะใครัอาจำเสู่ยีิหายิถ้า้มีคนเชื�อแหลั�งข้อ้มล่ันี�

ย่นยนั
แหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�น่าเช่�อถ่ออื�นๆ สู่นับสู่นุนสู่ิ�งที่ี�แหลั�งข้อ้มล่ันี�บอกหรัอืไม� ใชก้ารัคน้หาออนไลัน ์หรัอื
รั�วมมือกบันักสู่ื�อโสู่ต้ที่ศัึนใ์นหอ้งสู่มดุีโรังเรัยีินเพื่ื�อคน้หาแหลั�งข้อ้มล่ัอื�นๆ เกี�ยิวกบัเรัื�องที่ี�อยิากรั่ ้
(แหลั�งข้อ้มล่ัอาจำเป็็นหนังสู่อื ข้�าว หรัอืบที่ความในนิต้ยิสู่ารั จำะออนไลันห์รัอืออฟัไลันก็์ไดี)้   
ที่ำาต้ามข้ั �นต้อนที่ี� 1 แลัะ 2 โดียิถ้ามคำาถ้ามเดียีิวกนัเกี�ยิวกบัแหลั�งข้อ้มล่ัเหลั�านี� ถ้า้แหลั�งข้อ้มล่ั
เหลั�านี�ใหข้้อ้มล่ัที่ี�เหมือนๆ กนัเกี�ยิวกบัเรัื�องที่ี�คณุ์สู่นใจำ ก็พื่อจำะเป็็นเครัื�องยินืยินัไดีว้�าแหลั�งข้อ้มล่ั
ข้องคณุ์เชื�อถ้อืไดี ้

ข้ั�นตอนทีี่� 2

ข้ั�นตอนทีี่� 3
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พ่�นฐานก่าร์ร์ูเ้ท่่าท่นัส่�อสำาหร์บัคิร์ผููู้ส้อน: คำาถ้ามดีา้นการัรั่เ้ที่�าที่นัสู่ื�อแลัะเที่คนิคการัจำบัสู่งัเกต้จำะที่ำาใหนั้กเรัยีินมีเครัื�องมือ
สู่ำาหรับัการัหลักีเลัี�ยิงข้อ้มล่ัเท็ี่จำโดียิไม�ไป็ต้ดิีอยิ่�ในการัโต้เ้ถ้ยีิงหรัอืที่ำารัา้ยิความสู่มัพื่นัธิท์ี่ี�มีกบัเพื่ื�อนๆ แลัะครัอบครัวัไดี ้แต้�นักเรัยีิน
ต้อ้งหดัีต้ั �งคำาถ้ามแลัะที่ำาความคุน้เคยิกบัการัใชค้ำาถ้ามเชงิวเิครัาะหก์บัข้อ้มล่ัที่ี�เข้า้มา

✓  ร์ะบุเบาะแสู่ที่ี�บ�งชี �ว�าข้�าวหรัอืแหลั�งข้อ้มล่ันั�นหลัอกลัวง
✓  ใชค้ำาถ้ามเชงิวเิครัาะหแ์ลัะการัสู่งัเกต้อยิ�างรัอบคอบเพื่ื�อป็รัะเมินความน�าเชื�อถ้อืข้อง 

แหลั�งข้อ้มล่ั
✓  เข้า้ใจความสู่าคญัข้องการัต้รัวจำสู่อบความน�าเชื�อถ้อืข้องแหลั�งข้อ้มล่ัก�อนแชรัข์้อ้ความ
✓  สร์า้งเสร์มิ่นิสู่ยัิข้องการัวเิครัาะหข์้�าวสู่ารัแลัะข้อ้มล่ัท่ั �งหม่ด	ไม�ใช�แค�เรัื�องที่ี�เรัาคดิีว�า  

น�าสู่งสู่ยัิเที่�านั�น

คณุ์เคยิเลั�นเกมจำบัผู้ิดีภัาพื่บา้งไหม บางครัั �งการัรับัมือกบัข้�าวสู่ารัก็ใชว้ธิิกีารัเดียีิวกนันี� มีผู้่ค้น 
แลัะกลัุ�มต้�างๆ มากมายิที่ี�หลังใหลัในสู่ิ�งที่ี�ต้วัเองเชื�อเสู่ยีิจำนบดิีเบอืนข้อ้เท็ี่จำจำรังิเพื่ื�อที่ำาใหพ้ื่วกเรัา
คลัอ้ยิต้าม เมื�อข้อ้มล่ัที่ี�ถ้ก่บดิีเบอืนกลัายิรั�างมาเป็็นข้�าว นั�นก็คอืข้อ้มล่ัเท็ี่จำ

บางคนไม�ไดีเ้รัยีินรั่ว้ธิิแียิกแยิะข้อ้มล่ัเท็ี่จำ แต้�ก็ยิงัแชรัอ์ยิ่�ดี ีนั�นคอืวธิิทีี่ี�ที่ำาใหข้้อ้มล่ัพื่วกนั�น
กรัะจำายิต้วัออกไป็ แลัว้พื่อมีคนต้ดัีสู่นิใจำว�าจำะที่ำาหรัอืเชื�ออะไรัต้ามข้อ้มล่ัเท็ี่จำนั�น ก็อาจำสู่ญ่เสู่ยีิ
ความสู่ามารัถ้ในการัพื่ด่ีคยุิกบัผู้่อ้ื�นอยิ�างใจำเย็ิน การัโต้แ้ยิง้อยิ�างใหเ้กยีิรัต้ ิการัที่ำาความเข้า้ใจำกนั
แลัะกนัใหม้ากข้่ �น แลัะการัแกไ้ข้ปั็ญหา

ดีงันั�น ถ้า้มีอะไรัที่ี�ดีห่รัอืฟัังเหมือนข้�าว เรัาจำะบอกความแต้กต้�างรัะหว�างเรัื�องจำรังิหรัอืเชื�อถ้อืไดี ้
แลัะเรัื�องป็ลัอมหรัอืชวนใหเ้ข้า้ใจำผู้ิดีไดีอ้ยิ�างไรั ซึ่่�งก็พื่อมีเบาะแสู่ใหเ้รัาเรัยีินรั่ไ้วจ้ำบัสู่งัเกต้ไดีอ้ยิ่�
บา้ง เป็็นอบุายิที่ี�พื่วกคนสู่รัา้งข้อ้มล่ัเท็ี่จำใชก้นั แลัะมีคำาถ้ามใหเ้รัาใชเ้พื่ื�อช�วยิรัะบเุรัื�องรัาวที่ี�ไม�องิ
ต้ามข้อ้เท็ี่จำจำรังิไดีด้ีว้ยิ

ไมต่กหลุมุพรางกลุลุวง: บัที่ท่ีี่ 4

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาคยุกัน

 การสงัเกตข้�อมูลุทีี่�ไมน่า่เชื�อถือบันโลุกออนไลุน์

 มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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1.	ร์ปู็นี�มี่อะไร์ผิู้ดป็ก่ติ	
ลัองดีท่ี่ี�รัป่็ภัาพื่ดีา้นลั�างนี� ดีด่ีีๆ  นะ นักเรัยีินบอกไดีไ้หมว�า 2 รัป่็นี�แต้กต้�างกนัอยิ�างไรั 

ถ้า้มีคนบอกใหนั้กเรัยีินมองต้รังไหนลั�ะ จำะช�วยิใหง้�ายิข้่ �นไหม

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  รัป่็ภัาพื่: “รัป่็นี�มอีะไรัผิู้ดีป็กต้”ิ

•  ใบความรั่:้ “การัต้ดัีสู่นิว�าอะไรั 
น�าเชื�อถ้อื”

•  ใบงาน: “การัจำบัผิู้ดี URL ป็ลัอม”

กิจกรรม

เฉัลุยก่าร์จบัผิู้ด	URL	ป็ลุอม่:

จร์งิ: 

abcnews.go.com

bbc.com/news

nbcnews.com

nytimes.com

washingtonpost.com

usatoday.com

หลุอก่:

abcnews.com.co

abcnews-us.com

nbc.com.co

nytimesofficial.com

bbc1.site/business-news

washinqtonpost.com

washingtonpost.com.co

usatosday.com
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มีที่ี�แต้กต้�างกนั 9 จำดุี นักเรัยีินหาเจำอครับไหม

การัพื่ยิายิามบอกว�าข้�าวนั�นจำรังิหรัอืป็ลัอมก็คลัา้ยิๆ กบัการัเลั�นเกมจำบัผู้ิดีภัาพื่นี�นี�แหลัะ นักเรัยีิน
จำะเจำอข้อ้มล่ัที่ี�สู่ำาคญัไดีด้ีว้ยิการัสู่งัเกต้อยิ�างรัอบคอบ แลัะจำะยิิ�งง�ายิข้่ �นอกีถ้า้นักเรัยีินรั่ว้�าจำะมอง
หาอะไรั

นี�จำง่เป็็นเบาะแสู่บางสู่�วนสู่ำาหรับัการัคน้หาข้อ้มล่ัเท็ี่จำ แลัะถ้า้นักเรัยีินเจำอเรัื�องเหลั�านี�ก็หมายิความ
ว�าน�าจำะกำาลังัดีเ่รัื�องที่ี�ป็ลัอมหรัอืหลัอกลัวงอยิ่�แลัว้ลั�ะ

เอก่สาร์แจก่ก่าร์จบัผิู้ด	URL ป็ลุอม่
สู่ิ�งแรักที่ี�ต้อ้งดีก็่คอื URL (ที่ี�อยิ่�เว็บ) สู่ำาหรับัเว็บไซึ่ต้ท์ี่ี�เผู้ยิแพื่รั�เรัื�องรัาวดีงักลั�าว เว็บไซึ่ต้ป์็ลัอม
บางเว็บจำะพื่ยิายิามหลัอกคณุ์ดีว้ยิการัเลัอืกใชช้ื�อที่ี�เลัยีินแบบเว็บไซึ่ต้จ์ำรังิๆ แต้�มีสู่�วนที่ี�ต้�างกนั
เล็ักๆ นอ้ยิๆ บรัษัิที่สู่�วนมากจำะใช ้URL สู่ั �นๆ เพื่รัาะจำำาแลัะพื่ิมพื่ง์�ายิกว�า ดีงันั�น URL ที่ี�มีต้วัหนังสู่อื
ไม�จำำาเป็็นเพื่ิ�มข้่ �นมามกัเป็็นเว็บไซึ่ต้ท์ี่ี�มีข้อ้มล่ัเท็ี่จำ

ดีท่ี่ี�เอกสู่ารัแจำก
• วงกลัมรัอบ URL ที่ี�คณุ์คดิีว�าเป็็นข้องจำรังิ
• ใหด้ีเ่ฉลัยิเมื�อที่กุคนที่ำาเสู่ร็ัจำ นักเรัยีินต้อบถ้ก่ที่กุข้อ้ไหม

เรัาจำะต้รัวจำสู่อบไดีอ้ยิ�างไรัว�า URL ที่ี�เห็นเป็็นเว็บไซึ่ต้ข์้�าวจำรังิๆ หรัอืไม� วธิิหีน่�งก็คอืคน้เว็บหา
องคก์รัข้�าวหรัอื URL นั�น ถ้า้องคก์รันั�นเชื�อถ้อืไดี ้จำะมีกลั�องข้อ้ความแสู่ดีงที่ี�ดีา้นข้า้งผู้ลัการัคน้หา
ในหลัายิแพื่ลัต้ฟัอรัม์พื่รัอ้มคำาอธิบิายิองคก์รั รัวมถ้ง่ที่ี�อยิ่�เว็บไซึ่ต้ ์ถ้า้ URL นั�นไม�น�าเชื�อถ้อื 
นักเรัยีินก็มกัจำะเลัื�อนลังแลัว้ดีว่�าเว็บไซึ่ต้ด์ีงักลั�าวถ้ก่รัายิงานว�าเป็็นข้องป็ลัอม หรัอืพื่บว�าเว็บไซึ่ต้ ์
นั�นใชง้านไม�ไดีอ้กีต้�อไป็แลัว้
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2.	ก่าร์ตร์วจสอบพาดหวัข้า่ว
บางครัั �งบางคนก็แชรัข์้�าวโดียิไม�มี URL ในกรัณี์แบบนั�น ใหใ้ชเ้บาะแสู่ต้�อไป็นี� 

ก)  เรัื�องนั�นเรัิ�มต้น้ดีว้ยิรัป่็ภัาพื่หรัอือะไรับางอยิ�างที่ี�ดีง่ความสู่นใจำเรัา เช�น นอ้งหมาน�ารักัๆ คนดีงั 
หรัอืการัที่ำาอะไรัที่ี�พื่ิสู่ดีารั แต้�พื่อคลักิไป็แลัว้ เรัื�องนั�นกลับัไม�เกี�ยิวหรัอืแที่บไม�เกี�ยิวอะไรักบั
รัป่็ภัาพื่ที่ี�เห็นเลัยิ

ข้)  แที่นที่ี�จำะใหนั้กเรัยีินต้ดัีสู่นิใจำเอง คนที่ี�พื่ยิายิามจำะโนม้นา้วใหนั้กเรัยีินเห็นดีว้ยิก็จำะใชสู้่ิ�งต้�างๆ 
เช�น ตวัหนา ต้วัพื่ิมพื่ใ์หญ�ที่ั �งหมดี การัข้ดีีเสู่น้ใต้ ้หรัอืเครัื�องหมายิต้กใจำ เพื่ื�อที่ำาใหค้ณุ์คดิีว�าสู่ิ�ง
ที่ี�เห็นอยิ่�นั�นคอืเรัื�องสู่ำาคญัจำง่คลักิ เรัยีิกว�าคลักิเบต้ นักข้�าวจำรังิๆ จำะไม�ใชเ้ที่คนิคพื่วกนั�น

ค)  เพื่ื�อดีง่ใหค้ณุ์เข้า้มาอ�าน บางคนอาจำใชค้ำาพื่าดีหวัอยิ�าง “สู่ดุีช็อก” หรัอื “อกุอาจำ” หรัอื  
“เซึ่อรัไ์พื่รัสู่ส์ู่ดุีๆ” คนพื่วกนี�รั่ว้�าคำาพื่วกนั�นที่ำาใหเ้รัาอยิากรั่อ้ยิากเห็น แต้�นักข้�าวตวัจร์งิจำะให้
เนื�อหาในข้�าวเป็็นต้วับอก โดียิจำะเลั�าเรัื�องแลัวัใหเ้รัาต้ดัีสู่นิใจำเองว�าเรัื�องนั�นน�าต้กใจำหรัอื  
น�าป็รัะหลัาดีใจำหรัอืไม�

ต้วัอยิ�างเช�น ดีร่ัป่็แลัะพื่าดีหวัข้�าวนี�

ถ้า้ไม�อ�านต้�อ คณุ์จำนิต้นาการัว�าเรัื�องนี�จำะบอกอะไรับา้ง ที่ำาไมถ้ง่คดิีแบบนั�น คณุ์มีหลักัฐานอะไรั

เรื่องจริงสุดช็อกเกี่ยวกับสิ่งที่ครูทำ
หลังเลิกเรียน
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เร์่�องมี่ดงันี�
"การัสู่ำารัวจำลั�าสู่ดุีข้องมหาวทิี่ยิาลัยัิป็รัะจำำารัฐัแห�งหน่�งเกี�ยิวกบัผู้่ม้ีอาชพีื่ครั ่พื่บว�าครั ่86% ที่ำาสู่ิ�งที่ี�
ที่กุๆ คนที่ำาหลังัเลักิงาน โดียิจำดัีการัธิรุัะ รับัป็รัะที่านอาหารั ใชเ้วลัากบัครัอบครัวั ที่ำางานบา้น แลัะ
เต้รัยีิมต้วัสู่ำาหรับัวนัต้�อไป็ แต้�ช�วงหลังัมานี� ครัจ่ำำานวนมากต้อ้งที่ำาในเรัื�องที่ี�ไม�มีใครัคาดีคดิี

เมื�อที่ศึวรัรัษที่ี�แลัว้ ปั็ญหาที่างเศึรัษฐกจิำที่ำาใหห้ลัายิๆ รัฐัต้อ้งต้ดัีงบป็รัะมาณ์ดีา้นการัศึก่ษาลัง  
นั�นหมายิถ้ง่การัที่ำางานโดียิไม�มีการัข้่ �นเงนิเดีอืนเป็็นเวลัาหลัายิปี็สู่ำาหรับัเหลั�าลัก่จำา้ง เมื�อเงนิเดีอืน
นอ้ยิไม�พื่อใชจ้ำ�ายิพื่ื �นฐาน ต้อนนี�ครัม่ากมายิจำง่ต้อ้งมีอาชพีื่เสู่รัมิ ในบางรัฐั ถ้ง่ข้ั �นมีการัหยิดุีงาน
ป็รัะที่ว้งข้อข้่ �นเงนิเดีอืนเพื่ื�อใหพ้ื่วกครัเ่ลักิที่ำางานเสู่รัมิแลัะสู่ลัะเวลัาใหนั้กเรัยีินมากข้่ �น”

เรัื�องนี�เป็็นอยิ�างที่ี�นักเรัยีินคดิีไวห้รัอืไม� คดิีว�ารัป่็ภัาพื่แลัะพื่าดีหวัถ้ก่ต้อ้งหรัอืชี �นำาใหเ้ข้า้ใจำผู้ิดีไหม 
คณุ์มีหลักัฐานอะไรั

3.	ก่าร์ตร์วจสอบแหลุ่งข้อ้มู่ลุ	
เมื�อเรัาวเิครัาะหข์้�าว เบาะแสู่ก็มีป็รัะโยิชนแ์ต้�อาจำไม�เพื่ียิงพื่อเสู่มอไป็ บางครัั �งข้�าวที่ี�เชื�อถ้อืไดี ้
ก็ใชเ้ที่คนิคต้�างๆ เพื่ื�อดีง่ดีด่ีความสู่นใจำข้องเรัา แลัะที่ำาใหด้ีเ่หมือนข้�าวป็ลัอมไดี ้แถ้มบางครัั �ง
แหลั�งข้อ้มล่ัป็ลัอมก็เลัยีินแบบข้องจำรังิไดีเ้ก�งมากจำนยิากจำะบอกไดีว้�าไม�ใช�เรัื�องจำรังิ ซึ่่�งแยิกแยิะ
ไดีล้ัำาบากจำรังิๆ ต้วัอยิ�างเช�น...

ช่�อต่อไป็นี�ฟัิงดูเหม่่อนหน่วยงานข้า่วที่�ไวใ้จไดไ้หม่
ไที่ยิแลันดีนิ์วสู่ ์
เดีลันิิวสู่ ์
เจำาะลัก่นิวสู่ ์
เวลิัดีนิ์วสู่ ์
ไที่ยิแลันดีร์ัพีื่อรัท์ี่
ข้�าว 4 มิต้ิ

จำรังิๆ แลัว้มีแค�เดลิุนิวสเ์ที่�านั�นที่ี�เป็็นข้องจำรังิ คณุ์จำะรั่ไ้ดีอ้ยิ�างไรั คณุ์อาจำเรัิ�มต้น้ดีว้ยิการัคน้เว็บ
หาชื�อหน�วยิงานนั�น ดีว่�าชื�อนั�นไป็ป็รัากฏิต้รังไหนบา้งนอกจำากเว็บไซึ่ต้ข์้องหน�วยิงานนั�นเอง ถ้า้ไป็
อยิ่�ในวกิพิื่ีเดียีิหรัอืบที่ความในเว็บไซึ่ต้ข์้องหนังสู่อืพื่ิมพื่ห์รัอืนิต้ยิสู่ารัข้�าว ก็น�าจำะเป็็นหน�วยิงานที่ี�
น�าเชื�อไดี ้แต้�ดีด่ีว้ยิว�าบที่ความเหลั�านั�นพื่ด่ีถ้ง่หน�วยิงานที่ี�ว�านี�อยิ�างไรั เป็็นไป็ไดีว้�าที่กุที่ี�จำะพื่ด่ีต้รัง
กนัว�าเป็็นข้องป็ลัอม

คน้หาเรัื�องเกี�ยิวกบัโรังเรัยีิน ชมุชน เที่รันดีก์ารัคมุอาหารัลั�าสู่ดุี หรัอืข้�าวอะไรัก็ไดีท้ี่ี�คณุ์สู่นใจำ  
ใชข้้ั �นต้อนที่ั �ง 3 ในใบความรั่ก้่าร์ตดัสินใจวา่อะไร์น่าเช่�อถ่อรั�วมกบัเบาะแสู่ใหม�ๆ  ที่ี�นักเรัยีินรั่ ้
เพื่ื�อต้ดัีสู่นิว�าเรัื�องนั�นจำรังิหรัอืหลัอกลัวง
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ข้ั �นตอนที่�	1:	ใชส้าม่ญัสำานึก่
ถาม่: มีเหต้ผุู้ลัไหม ฟัังแลัว้เข้า้ใจำหรัอืเป็ลั�า

บางครัั �งก็เห็นไดีช้ดัี ถ้า้นักเรัยีินเห็นพื่าดีหวัข้�าวอยิ�าง ดาร์าดงัซุก่ลูุก่ก่บัม่นุษยต่์างดาว  
ต้รัรักะก็น�าจำะบอกไดีว้�านี�ไม�ใช�เรัื�องจำรังิ

แต้�บางครัั �งมนัก็ไม�ไดีช้ดัีเจำนนัก ถ้า้
ก) สู่ิ�งที่ี�คณุ์เห็นไม�สู่มเหต้สุู่มผู้ลั
ข้) ป็รัะสู่บการัณ์บ์อกคณุ์ว�ามนัไม�เป็็นความจำรังิ หรัอื
ค) ไม�ไป็ดีว้ยิกนักบัข้อ้เท็ี่จำจำรังิที่ี�คณุ์รั่อ้ยิ่�แลัว้
…...แหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�คณุ์เห็นน�าจำะเป็็นข้�าวป็ลัอม

ข้ั �นตอนที่�	2:	ถาม่คิำาถาม่แร์งจงูใจแลุะคิวาม่เชี�ยวชาญ	
(ดีห่นา้ 51-52)

ข้ั �นตอนที่�	3:	ย่นยนั
ถาม่: แหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�น่าเช่�อถ่ออื�นๆ สู่นับสู่นุนสู่ิ�งที่ี�แหลั�งข้อ้มล่ันี�บอกหรัอืไม�

ใครัอกีบา้งที่ี�รัายิงานเรัื�องนี� (คณุ์สู่ามารัถ้คน้อนิเที่อรัเ์น็ต้ไดีเ้พื่ื�อดีว่�ามีแหลั�งข้�าวอื�นรัายิงานเรัื�องนี�
หรัอืไม�..) เว็บไซึ่ต้นี์�มีเรัื�องอะไรัอยิ�างอื�นอกีบา้ง ที่กุเรัื�องมาจำากมมุมองเดียีิวกนัหรัอืมีการันำาเสู่นอ
แง�มมุที่ี�หลัากหลัายิ ถ้า้นักเรัยีินหาแหลั�งข้อ้มล่ัที่ี�เชื�อถ้อืไดีอ้ื�นๆ ที่ี�รัายิงานเรัื�องเดียีิวกนันี�ไม�ไดีก็้
ควรัต้ั �งข้อ้สู่งสู่ยัิแหลั�งข้อ้มล่ันั�นไวก้�อนเลัยิ

ข้�อคิด ต้อนนี�เมื�อรั่ว้ธิิใีชเ้บาะแสู่แลัะคำาถ้ามเพื่ื�อรัะบขุ้อ้มล่ัเท็ี่จำแลัว้ นักเรัยีินจำะสู่ามารัถ้ต้ั �งคำาถ้ามไดีอ้ยิ�าง
ชาญฉลัาดีแลัะที่ำาใหก้ารัสู่งัเกต้อยิ�างรัอบคอบเป็็นสู่�วนหน่�งข้องกจิำวตั้รัป็รัะจำำาวนัไดี ้แลัะเมื�อเวลัา
ผู้�านไป็ คณุ์ก็จำะกลัายิเป็็นผู้่เ้ชี�ยิวชาญในการัจำบัผู้ิดีข้�าวป็ลัอม ต้อนนี�คณุ์รั่ว้ธิิวีเิครัาะหข์้อ้มล่ัเวลัา
เข้า้สู่่�โลักออนไลันไ์ดีแ้ลัว้ สู่ิ�งนี�เรัยีิกว�าการัคดิีวเิครัาะหแ์ลัะเป็็นพื่ลังัวเิศึษข้องผู้่ใ้ชสู้่ื�อ
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ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 4

การสงัเกตข้�อมูลุทีี่�ไมน่า่เชื�อถือบันโลุกออนไลุน์

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

จำรังิ

จำรังิ

จำรังิ

จำรังิ

จำรังิ

จำรังิ

จำรังิ

จำรังิ

จำรังิ

จำรังิ

จำรังิ

จำรังิ

จำรังิ

จำรังิ

หลัอก

หลัอก

หลัอก

หลัอก

หลัอก

หลัอก

หลัอก

หลัอก

หลัอก

หลัอก

หลัอก

หลัอก

หลัอก

หลัอก

การจบััผดิ URL ป็ลุอม
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นักเรัยีินช�วยิกนัสู่รัา้ง “ผู้ลัการัคน้หา” เพื่ื�อเรัิ�มเรัยีินรั่ว้�าการัสู่บืคน้ที่างอนิเที่อรัเ์น็ต้ที่ำางานอยิ�างไรัจำาก “ที่กุแง�มมุ” โดียิไม�ใช ้
เที่คโนโลัยิใีดีๆ เลัยิ (ซึ่่�งเรัาจำะไดีใ้ชใ้นกจิำกรัรัมต้�อไป็)  

✓  เร์ยีนร์ูพ้ื่ื �นฐานการัสู่บืคน้ออนไลัน ์
✓  คิน้หาข้อ้มล่ัเกี�ยิวกบัหวัข้อ้หน่�งๆ ไดี ้
✓  เข้า้ใจว�าผู้ลัการัคน้หาเป็็นการัรัวบรัวมข้อ้มล่ั จำง่มกัไม�ใช�คำาต้อบข้องคำาถ้าม

ก่าร์คิน้หาค่ิออะไร์
อนิเที่อรัเ์น็ต้เป็็นสู่ถ้านที่ี�ที่ี�มีข้อ้มล่ันับลัา้นลัา้นชิ �น การัคน้หาที่างอนิเที่อรัเ์น็ต้ ที่ี�บางครัั �งก็เรัยีิกว�า
เครัื�องมือคน้หา ช�วยิจำำากดัีข้อ้มล่ัป็รัมิาณ์มหาศึาลัที่ี�มาจำากที่ั�วโลักนั�นใหแ้คบลัง เป็็นเครัื�องมือ
ซึ่อฟัต้แ์วรัท์ี่ี�คนใชห้าข้อ้มล่ัเกี�ยิวกบัที่กุๆ เรัื�อง

คณุ์อาจำรั่อ้ยิ่�แลัว้ว�าถ้า้จำะใชเ้ครัื�องมือนี�ก็แค�พื่ิมพื่ค์ำาสู่ำาคญัไม�กี�คำาเกี�ยิวกบัเรัื�องที่ี�อยิากรั่เ้พื่ิ�มเต้มิลัง
ไป็ในแถ้บคน้หา (ช�องว�างบนหนา้เครัื�องมือคน้หา) หรัอืในหนา้ต้�างเบรัาวเ์ซึ่อรัข์้องคณุ์ (ที่ี�เดียีิวกบั
ที่ี�พื่ิมพื่ท์ี่ี�อยิ่�เว็บ) จำากนั�น เมื�อพื่รัอ้มก็กดีป็ุ� ม Return หรัอืคน้หา แลัว้ก็ปิ็�ง! เครัื�องมือคน้หาจำะแสู่ดีง
เวที่ยิม์นต้รัข์้องมนัออกมา (ในเวลัาป็รัะมาณ์ครั่�งวนิาที่)ี ใหค้ณุ์ไดีผู้้ลัการัคน้หาที่ี�ต้อ้งการั เอาลั�ะ 
ก็ไม�ใช�เวที่มนต้รัจ์ร์งิๆ หรัอก การัคน้หาที่างอนิเที่อรัเ์น็ต้ใชอ้ลัักอรัทิี่ม่ ซึ่่�งเป็็นคำาสู่วยิๆ ที่ี�ใชเ้รัยีิก
วธิิทีี่ี�คนในบรัษัิที่เครัื�องมือคน้หาสู่อนใหซ้ึ่อฟัต้แ์วรัไ์ป็หาแลัว้นำาข้อ้มล่ักลับัมาใหค้ณุ์ ไม�ต้อ้งกงัวลั
ว�าอลัักอรัทิี่ม่จำะที่ำางานอยิ�างไรัในต้อนนี� เที่�าที่ี�ต้อ้งรั่ก็้มีแค�ว�า Search ที่ำา “การัคน้หา”   
ใหค้ณุ์

ที่ี�น�ารั่อ้กีอยิ�างก็คอืผู้ลัการัคน้หาไม�จำำาเป็็นต้อ้งเป็็นคำาต้อบข้องคำาถ้าม เพื่รัาะนั�นเป็็นเพื่ียิง  
การัรัวบรัวมข้อ้มล่ัที่ี�คณุ์สู่นใจำหรัอืกำาลังัมองหาเที่�านั�น ถ้า้คณุ์มีคำาถ้ามที่ี�นำาไป็ใสู่�เครัื�องมือคน้หา  
ก็มกัพื่บคำาต้อบในผู้ลัการัคน้หา แต้�บางครัั �งก็ต้อ้งใชค้ำาคน้หาหลัายิคำากว�าจำะเจำอคำาต้อบ  
ที่ี�ต้อ้งการั นั�นเรัยีิกว�า “การักลัั�นกรัอง” การัคน้หาข้องคณุ์

ฉะนั�นเรัามาฝ่ึกวธิิกีารัคน้หาดีว้ยิการัที่ำาต้วัเป็็นเครัื�องมือคน้หาดีว้ยิกนัเถ้อะ....

ไมต่กหลุมุพรางกลุลุวง: บัที่ท่ีี่ 5

จุดป็ระสงค์การเรยีน

มาคยุกัน

 ถ�าเราเป็น็เครื�องมอืค�นหาเสยีเอง

1. แบ่งนัก่เร์ยีนออกเป็็นกลัุ�มลัะ 2 คน

2. แจก่จา่ยใบงานใหนั้กเรัยีินคนลัะชดุี

3.  แชร์ห์วัข้อ้ก่าร์คิน้หากบัที่ั �งชั �น นี�คอืต้วัอยิ�างที่ี�ใชไ้ดี ้

• พื่ิซึ่ซึ่�า
• พื่ายิทุี่อรัน์าโดี
• เครัื�องบนิ

• รัะบบสู่รุัยิิะ
• เกษต้รักรั
• ฟัตุ้บอลั

• ภัเ่ข้าไฟั
• การัที่ำาอาหารั
• ฉลัาม

• บาสู่เก็ต้บอลั
• ที่นัต้แพื่ที่ยิ ์
• การัก�อสู่รัา้ง

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  ใบงาน: “ถ้า้เรัาเป็็นเครัื�องมอื

คน้หาเสู่ยีิเอง” (1 ชดุีต้�อนักเรัยีิน 
1 คน)

กิจกรรม
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4. นัก่เร์ยีนช่วยก่นัก่บัคิูเ่พื่ื�อสู่รัา้ง “ผู้ลัการัคน้หา” ที่ี�เป็็นไป็ไดีใ้นแต้�ลัะหมวดีหม่�ในใบงาน ดีงันี� 
“เว็บไซึ่ต้”์ “รัป่็ภัาพื่” “แผู้นที่ี�” แลัะ “วดิีโีอ” ผู้ลัลัพัื่ธิอ์าจำอยิ่�ในรัป่็แบบข้องคำาหรัอืรัป่็วาดีก็ไดีต้้าม
ความเหมาะสู่ม

สู่�งเสู่รัมิใหนั้กเรัยีินใชค้วามคดิีสู่รัา้งสู่รัรัค ์แลัะกำาชบัใหพ้ื่วกเข้ารั่ว้�าไม�มีคำาต้อบใดีที่ี� “ผู้ิดี” 
ต้วัอยิ�างเช�น ถ้า้หวัข้อ้คอื “ฉลัาม” นักเรัยีินก็อาจำรัะดีมความคดิีไดีผู้้ลัการัคน้หาต้�อไป็นี�
•  เว็บไซึ่ต้:์ ข้อ้มล่ัเกี�ยิวกบัฉลัามสู่ายิพื่นัธิุต์้�างๆ
•  รัป่็ภัาพื่: รัป่็วาดีฉลัาม
•  วดิีโีอ: ฉลัามว�ายินำ �าในมหาสู่มทุี่รั
•  แผู้นที่ี�: ต้ำาแหน�งข้องชายิหาดีที่ี�มีคนเคยิเห็นฉลัาม

5. เม่่�อนัก่เร์ยีนไดผู้้ลุก่าร์คิน้หาคิร์บที่ั �ง 4 หมวดีหม่�ในหวัข้อ้ที่ี�ไดีร้ับั ใหท้ี่ั �งชั �นเลัอืกว�าจำะพื่ด่ีถ้ง่
หมวดีหม่�ไหน (เว็บไซึ่ต้ ์รัป่็ภัาพื่ วดิีโีอ หรัอืแผู้นที่ี�)

6. ใหนั้ก่เร์ยีน	1	คินจาก่แต่ลุะคิูม่่าแชร์ต์้วัอยิ�างผู้ลัการัคน้หาข้องต้วัเอง 

เช�น สู่มมต้วิ�าหวัข้อ้คอื “พื่ิซึ่ซึ่�า” คณุ์ต้ดัีสู่นิใจำไดีว้�าจำะใหแ้ต้�ลัะกลัุ�มแชรัผ์ู้ลัลัพัื่ธิร์ัป่็ภัาพื่พื่ิซึ่ซึ่�า 
นักเรัยีินสู่ามารัถ้ถ้อืรัป่็วาดีแลัว้อธิบิายิสู่ิ�งที่ี�ต้วัเองสู่รัา้งข้่ �นไดี ้การัที่ำาแบบนี�จำะที่ำาใหนั้กเรัยีินไดี ้
เห็นผู้ลัการัคน้หาที่ั �งหมดีที่ี�แต้กต้�างกนัอนัเกดิีข้่ �นจำากคำาคน้หาเพื่ียิงคำาเดียีิวไดี ้

7. หลุงันัก่เร์ยีนแชร์ต์วัอย่าง	ใหถ้าม่คิำาถาม่อภิป็ร์ายก่บัชั �นเร์ยีนดงัต่อไป็นี�
•  เรัาไดีผู้้ลัลัพัื่ธิท์ี่ี�แต้กต้�างกนัที่ั �งหมดีกี�อยิ�าง
•  มีกี�ผู้ลัลัพัื่ธิท์ี่ี�เหมือนกนั
•  ถ้า้ครัเ่ป็ลัี�ยินหวัข้อ้เป็็น _________________________  นักเรัยีินคดิีว�าผู้ลัลัพัื่ธิข์้องพื่วกเธิอจำะ

เป็ลัี�ยินไป็ไหม เช�น ถ้า้หวัข้อ้การัคน้หาเป็็น “พื่ิซึ่ซึ่�า” ผู้ลัลัพัื่ธิจ์ำะเป็ลัี�ยินไป็ไหมถ้า้ครัเ่ป็ลัี�ยิน  
คำาคน้หาเป็็น “พื่ิซึ่ซึ่�าเป็ป็เป็อโร์นี”

คิำาแนะนำา: ที่ำาใหเ้สู่ร็ัจำที่ั �งหมดี 4 รัอบ...
•  เลัอืกหวัข้อ้ที่ี�แต้กต้�างกนัสู่ำาหรับัแต้�ลัะรัอบแลัะที่ำาข้ั �นต้อนเดีมิซึ่ำ �าต้ามที่ี�รัะบไุวข้้า้งต้น้
•  ที่ำาใหเ้สู่ร็ัจำ 4 รัอบเพื่ื�อใหค้ณุ์ไดีอ้ภัปิ็รัายิเกี�ยิวกบัผู้ลัการัคน้หาที่ั �ง 4 ป็รัะเภัที่หลักั

ข้�อคิด การัคน้หาที่างอนิเที่อรัเ์น็ต้เป็็นเครัื�องมือที่ี�สู่ามารัถ้ใชห้าข้อ้มล่ัออนไลันไ์ดี ้โดียิข้อ้มล่ันี�อาจำอยิ่�ใน
รัป่็ข้องข้อ้ความในเว็บไซึ่ต้ ์วดิีโีอ รัป่็ภัาพื่ แผู้นที่ี� แลัะอื�นๆ อกีมากมายิ คำาสู่ำาคญัที่ี�คณุ์พื่ิมพื่ล์ังใน
เครัื�องมือคน้หาจำะกำาหนดีผู้ลัลัพัื่ธิท์ี่ี�คณุ์ไดีร้ับั
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ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 5

ถ�าเราเป็น็เครื�องมอืค�นหาเสยีเอง
หัวข้�อการค�นหา

รูป็ภิาพ | วดีิโอ | แผนท่ีี่

เวบ็ัไซต์
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นักเรัยีินสู่ำารัวจำการัใชเ้ครัื�องมือคน้หาแลัะฝ่ึกสู่รัา้งสู่รัรัคค์ำาคน้หาที่ี�มีป็รัะสู่ทิี่ธิภิัาพื่มากยิิ�งข้่ �นโดียิใชก้ารัเชื�อมต้�ออนิเที่อรัเ์น็ต้

✓   ใชง้านเครัื�องมือคน้หาเป็็น
✓   ฝึึก่คน้หาข้อ้มล่ัเกี�ยิวกบัหวัข้อ้หน่�งๆ ไดี ้
✓   สร์า้งคำาคน้หา
✓   เป็ลีุ�ยนแป็ลุงคำาสู่ำาคญัแลัะสู่งัเกต้ความแต้กต้�างในผู้ลัการัคน้หาต้�างๆ

Search เป็็นเครัื�องมือที่ี�ช�วยิคณุ์หาข้อ้มล่ัในอนิเที่อรัเ์น็ต้ ถ้า้ต้อ้งการัใช ้Search ใหไ้ป็ที่ี�เครัื�องมือ
คน้หาแลัว้พื่ิมพื่ค์ำาคน้หา ซึ่่�งเป็็นคำาถ้ามหรัอืคำาสู่ำาคญัก็ไดี ้ลังไป็ในแถ้บคน้หาเพื่ื�อรับัข้อ้มล่ัเกี�ยิว
กบัหวัข้อ้ที่ี�คณุ์อยิากรั่จ้ำกัมากข้่ �น บางครัั �งการัใชค้ำาสู่ำาคญัก็ไดีผู้้ลัดีกีว�าการัต้ั �งคำาถ้าม นั�นเป็็น
เพื่รัาะ หน่�ง คิำาที่�คิณุใชใ้นคำาคน้หา แลัะสู่อง ลุำาดบัที่�คิณุจดัเร์ยีงคิำานั�นมีความสู่ำาคญัอยิ�างยิิ�ง 
ถ้า้แค�ต้ั �งคำาถ้าม ก็อาจำไม�มีคำาแลัะลัำาดีบัที่ี�ช�วยิใหเ้ครัื�องมือคน้หาไดีผู้้ลัลัพัื่ธิท์ี่ี�คณุ์ต้อ้งการัไดี ้  
แต้�ไม�ต้อ้งห�วง ถ้า้คณุ์ชอบเรัิ�มต้น้ดีว้ยิคำาถ้ามก็ไม�มีอะไรัเสู่ยีิหายิเลัยิ

สู่ิ�งสู่ำาคญัก็คอืการัเรัิ�มต้น้ เพื่รัาะในหลัายิๆ ครัั �ง ต้อ้งใชค้ำาคน้หาหลัายิคำากว�าจำะไดีข้้อ้มล่ัที่ี�คณุ์
ต้อ้งการั ดีงันั�นโป็รัดีพื่ิมพื่ค์ำาถ้ามใสู่�เครัื�องมือคน้หา ดีผู่้ลัการัคน้หาที่ี�ไดี ้แลัะถ้า้ยิงัดีไีม�พื่อ   
ก็สู่ามารัถ้ใชผู้้ลัลัพัื่ธิเ์หลั�านั�นเป็็นแนวที่างไป็สู่่�วธิิสีู่รัา้งคำาคน้หาที่ี�ดีขี้่ �นแลัะเข้า้ใกลัสู้่ิ�งที่ี�คณุ์ต้ามหา
เข้า้ไป็อกี

ตวัอย่างเช่น: สู่มมต้วิ�าครัอ่ยิากเรัิ�มที่ำาสู่วน อยิากป็ลัก่ผู้กัไวท้ี่ำากบัข้า้วกนิเอง
•  ครัจ่ำบัต้น้ชนป็ลัายิไม�ถ้ก่เลัยิ ก็เลัยิจำะหาวธิิทีี่ำาในอนิเที่อรัเ์น็ต้ ครัไ่ป็ที่ี�เครัื�องมือคน้หา  
แลัว้พื่ิมพื่ค์ำาถ้ามว�า “จำะหดัีที่ำาสู่วนไดีย้ิงัไง”       
แสู่ดีงหนา้จำอคอมพื่ิวเต้อรัข์้องคณุ์เพื่ื�อใหนั้กเรัยีินเห็นคณุ์ที่ำาการัคน้หา

•  เอาลั�ะ เรัามาดีผู่้ลัลัพัื่ธิเ์หลั�านี�กนั 
ดีผู่้ลัลัพัื่ธิก์บันักเรัยีินข้องคณุ์ อยิ�าลัมืชี �ใหเ้ห็นว�ามีเว็บไซึ่ต้ ์รัป่็ภัาพื่ วดิีโีอ แลัะผู้ลัลัพัื่ธิป์็รัะเภัที่
อื�นๆ แลัะชี �ใหเ้ห็นผู้ลัการัคน้หาที่ี�ไม�เกี�ยิวข้อ้งกบั การัช�วยิคณุ์ป็ลัก่ผู้กัแลัะเครัื�องเที่ศึสู่ำาหรับั  
ที่ำาอาหารัดีว้ยิ

•  ครัสู่่งัเกต้เห็นว�าผู้ลัลัพัื่ธิเ์หลั�านี�จำำานวนมากเกี�ยิวกบัสู่วนที่กุป็รัะเภัที่ แต้�ครัต่้อ้งการัข้อ้มล่ัเกี�ยิวกบั
การัที่ำาสู่วนที่ี�หลังับา้นข้องต้วัเอง นอกจำากนั�นยิงัต้อ้งการัป็ลัก่พื่ืชที่ี�กนิไดีด้ีว้ยิ ครัน่�าจำะใสู่�คำา
สู่ำาคญัเกี�ยิวกบัผู้กัไป็ดีว้ยิใช�ไหม โอเค งั �นมาลัองคน้หาอนันี�กนั สู่วนที่ี�บา้น ผู้กั 
แสู่ดีงหนา้จำอคอมพื่ิวเต้อรัข์้องคณุ์เพื่ื�อใหนั้กเรัยีินเห็นคณุ์ที่ำาการัคน้หา

• มาดีผู่้ลัลัพัื่ธิเ์หลั�านี� สู่งัเกต้เห็นอะไรัไหม  
 ใหนั้กเรัยีินแชรัส์ู่ิ�งที่ี�พื่วกเข้าสู่งัเกต้ไดีใ้นผู้ลัการัคน้หา

ผู้ลัการัคน้หาที่ั �ง 2 ชดุีที่ำาใหค้รัม่ีข้อ้มล่ัเกี�ยิวกบัการัเรัิ�มที่ำาสู่วนใช�ไหม แต้�ชดุีแรักเป็็นเรัื�องข้อง
สู่วนที่กุชนิดีเลัยิ มนัแสู่ดีงว�าครัต่้อ้งเพื่ิ�มคำาสู่ำาคญั ใหก้บัคำาคน้หาเดีมิอกีนิดีหน�อยิเพื่ื�อใหไ้ดี ้  
ผู้ลัการัคน้หาที่ี�ต้อ้งการัสู่ำาหรับัวธิิเีรัิ�มที่ำาสู่วนสู่ำาหรับัที่ำาอาหารั (ออ้ นักเรัยีินรั่ห้รัอืเป็ลั�าว�าเข้าเรัยีิก
ว�า “พื่ืชผู้กัสู่วนครัวั”)
  

ไมต่กหลุมุพรางกลุลุวง: บัที่ท่ีี่ 6

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู� 

มาคยุกัน

 การฝึกึค�นหาที่างอินเที่อรเ์นต็

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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1. สร์า้งคิำาคิน้หาแร์ก่
อธิบิายิใหนั้กเรัยีินฟัังว�าพื่วกเข้าจำะไดีสู้่ำารัวจำการัใชเ้ครัื�องมือคน้หาแลัะฝ่ึกสู่รัา้งคำาคน้หา   
ในใบงานจำะมีต้วัลัะครัที่ี�แต้กต้�างกนั 4 ต้วั แต้�ลัะต้วัจำะคดิี (ในช�องความคดิี) ถ้ง่เรัื�องบางเรัื�องที่ี�
อยิากรั่ข้้อ้มล่ัเพื่ิ�มเต้มิ จำากนั�นใหนั้กเรัยีิน...
•  พื่ิมพื่ค์ำาคน้หาเรัิ�มต้น้ (มีใหใ้นใบงาน) ลังในเครัื�องมือคน้หาแลัว้สู่ำารัวจำผู้ลัการัคน้หา
•  บนัที่ก่ผู้ลัการัคน้หา 4-5 ข้อ้ลังในเอกสู่ารัแจำก

2. สร์า้งคิำาคิน้หา	(ที่�	2)	ข้องตวัเองขึ้�นม่า
ใหนั้กเรัยีินดีสู่่ิ�งที่ี�ต้วัลัะครัอยิากรั่ ้(ในช�องความคดิี) อกีครัั �ง ถ้ามนักเรัยีินว�าผู้ลัการัคน้หาเรัิ�มต้น้
ใหข้้อ้มล่ัที่ี�เกี�ยิวข้อ้งกบัหวัข้อ้นี�เพื่ียิงพื่อหรัอืไม�
•  ชี �แนะใหนั้กเรัยีินเป็ลัี�ยินคำาคน้หาเรัิ�มต้น้ใหม้ีคำาสู่ำาคญัที่ี�จำะที่ำาใหพ้ื่วกเข้าไดีผู้้ลัการัคน้หาที่ี�มี

ป็รัะโยิชนม์ากข้่ �น 
คำาใบ:้ นักเรัยีินสู่ามารัถ้มองหาคำาสู่ำาคญัที่ี�เจำอในผู้ลัการัคน้หาแรักหรัอืในช�องความคดิีข้อง  
ต้วัลัะครั
•  ใหนั้กเรัยีินพื่ิมพื่ค์ำาคน้หาที่ี� 2 ในเครัื�องมือคน้หาแลัะสู่ำารัวจำผู้ลัการัคน้หาที่ี�ไดี ้
•  ใหนั้กเรัยีินบนัที่ก่ผู้ลัลัพัื่ธิ ์4-5 ข้อ้ลังในเอกสู่ารัแจำก

3. อภิป็ร์าย
ใหนั้กเรัยีินจำบัค่�แลัว้ข้อใหพ้ื่วกเข้าแชรัก์นัว�าต้วัเองเป็ลัี�ยินคำาคน้หาเรัิ�มต้น้อยิ�างไรัแลัะป็รัะเภัที่
ข้องผู้ลัลัพัื่ธิท์ี่ี�ไดีจ้ำากการัแกไ้ข้คำาคน้หา ใหนั้กเรัยีินแชรัส์ู่ิ�งที่ี�พื่วกเข้าคน้พื่บในการัอภัปิ็รัายิสู่ั �นๆ 
รั�วมกนัที่ั �งหอ้ง

4. ท่ำาซำ �าข้ั �นตอนที่� 1-3 สำาหร์บัตวัลุะคิร์ที่�เหลุ่อ

ยิิ�งฝ่ึกสู่รัา้งคำาคน้หามากเที่�าไรั ก็ยิิ�งคน้ง�ายิข้่ �นเที่�านั�น นักเรัยีินเรัิ�มต้น้ดีว้ยิคำาถ้ามไดีเ้สู่มอ แลัะ 
ถ้า้ไม�ไดีร้ับัคำาต้อบ ผู้ลัการัคน้หาจำะใหค้ำาสู่ำาคญัที่ี�เอาไป็ลัองใชเ้พื่ื�อเข้า้ใกลัสู้่ิ�งที่ี�อยิากรั่ใ้หม้ากข้่ �น
ไดี ้ถ้า้คณุ์อยิากเรัิ�มต้น้ดีว้ยิคำาสู่ำาคญัแลัะไม�แน�ใจำว�าจำะใชค้ำาไหน ก็รั่ไ้วเ้ลัยิว�าไม�มีคยีิเ์วริัด์ีไหน 
ที่ี�ผู้ิดีที่ั �งนั�น ข้อใหล้ัองก็พื่อ คณุ์จำะลัองคำาคน้หาอื�นก็ไดีท้ี่กุเมื�อถ้า้ไม�เจำอผู้ลัลัพัื่ธิท์ี่ี�คาดีหวงัไว ้  
เรัามาลัองกนั...

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  ใบงาน: “การัฝ่ึกการัคน้หาที่าง

อนิเที่อรัเ์น็ต้” (1 ชดุีต้�อนักเรัยีิน 
1 คน)

• อปุ็กรัณ์ท์ี่ี�เชื�อมต้�ออนิเที่อรัเ์น็ต้

กิจกรรม

ข้�อคิด ยิิ�งฝ่ึกสู่รัา้งคำาคน้หามากเที่�าไรั การัคน้ข้อ้มล่ัที่ี�คณุ์ต้อ้งการัในเครัื�องมือคน้หาก็จำะง�ายิข้่ �นเที่�านั�น
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ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 6

การฝึกึค�นหาที่างอินเที่อรเ์นต็
คิำาคิน้หาเร์ิ�ม่ตน้
หนังสู่อืเกี�ยิวกบัต้วัลัะครัในจำนิต้นาการัแลัะเรัื�องลัก่ลับั

ผู้ลุก่าร์คิน้หา

คิำาคิน้หาที่�แก่ไ้ข้

ผู้ลุก่าร์คิน้หา

คิำาคิน้หาเร์ิ�ม่ตน้
ไม�เอาเคก้ช็อกโกแลัต้ที่ี�มีผู้ลัไม้

ผู้ลุก่าร์คิน้หา

คิำาคิน้หาที่�แก่ไ้ข้

ผู้ลุก่าร์คิน้หา

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →

ฉันอยากทำเค้กวันเกิดให้น้องสาว เธอไม่ชอบ
ช็อกโกแลตแต่ชอบผลไม้สุดๆ อยากรู้ว่าจะทำ

เค้กแบบไหนได้บ้าง

จะหาหนังสือไปอ่าน ฉันชอบเรื่องลึกลับ แล้วก็ชอบ
อ่านหนังสือที่มีตัวละครในจินตนาการที่อาศัย

อยู่ในอนาคตด้วย ฉันคิดว่าคุณครูเรียกหนังสือแนวนั้น
ว่านวนิยายวิทยาศาสตร์
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คิำาคิน้หาเร์ิ�ม่ตน้
งานวดิีโีอเกม

ผู้ลุก่าร์คิน้หา

คิำาคิน้หาที่�แก่ไ้ข้

ผู้ลุก่าร์คิน้หา

คิำาคิน้หาเร์ิ�ม่ตน้
ต้กป็ลัาต้อ้งใชอ้ะไรับา้ง

ผู้ลุก่าร์คิน้หา

คิำาคิน้หาที่�แก่ไ้ข้

ผู้ลุก่าร์คิน้หา

ฉันชอบเล่นวิดีโอเกมมาก อยากรู้ว่าจะเป็นยังไง
ถ้าโตขึ้นแล้วทำงานให้บริษัทวิดีโอเกม 

มันต้องเจ๋งมากแน่ๆ ถ้าฉันจะได้ทำงานนั้นในสักวัน 

ญาติชวนไปตกปลา ฉันไม่เคยตกปลามาก่อนก็เลยไม่รู้ว่า
ต้องเอาอุปกรณ์อะไรไปด้วยบ้าง
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แม�นำ �าที่ี�ไหลัผู้�าน Interland สู่ายินี�เต็้มไป็ดีว้ยิข้อ้เท็ี่จำจำรังิแลัะเรัื�องสู่มมต้ ิแต้�สู่ิ�งต้�างๆ ก็ไม�ใช�อยิ�างที่ี�ต้าเห็นเสู่มอไป็ การัจำะข้า้ม
สู่ายินำ �าที่ี�เชี�ยิวกรัากนี�ต้อ้งใชว้จิำารัณ์ญาณ์อยิ�างที่ี�สู่ดุี อยิ�าหลังกลัลัก่ไมต้้�างๆ ข้องนักฟิัชชงิที่ี�ดีกัซึุ่�มอยิ่�ในนำ �าเด็ีดีข้าดี

เปิ็ดีเว็บเบรัาวเ์ซึ่อรับ์นเดีสู่กท็์ี่อป็หรัอือปุ็กรัณ์เ์คลัื�อนที่ี� (เช�น แท็ี่บเล็ัต้) แลัว้ไป็ที่ี� g.co/RealityRiver

ไมต่กหลุมุพรางกลุลุวง: บัที่ท่ีี่ 7

 Interland: แมน่ำ�าแห่งความจรงิ

ใหนั้กเรัยีินข้องคณุ์เลั�น “แม�นำ �าแห�งความจำรังิ” แลัว้ใชค้ำาถ้ามข้า้งลั�างนี�เพื่ื�อเต้รัยีิมเข้า้สู่่�  
การัอภัปิ็รัายิเพื่ิ�มเต้มิเกี�ยิวกบับที่เรัยีินที่ี�ไดีเ้รัยีินไป็ในเกมดีงักลั�าว นักเรัยีินสู่�วนใหญ�ไดีป้็รัะโยิชน ์
จำากป็รัะสู่บการัณ์นี์�อยิ�างเต็้มที่ี�ดีว้ยิการัเลั�นคนเดียีิว แต้�คณุ์ก็ใหนั้กเรัยีินจำบัค่�กนัไดีเ้ช�นกนั ซึ่่�งอาจำ
มีป็รัะโยิชนเ์ป็็นพื่ิเศึษสู่ำาหรับันักเรัยีินที่ี�อายินุอ้ยิกว�า
•  อธิบิายิเวลัาที่ี�ต้อ้งต้ดัีสู่นิใจำว�าบางอยิ�างจำรังิหรัอืหลัอกบนโลักออนไลัน ์คณุ์สู่งัเกต้เห็นสู่ญัญาณ์

อะไรับา้ง
•  นักฟิัชชงิคอือะไรั อธิบิายิพื่ฤต้กิรัรัมแลัะผู้ลักรัะที่บที่ี�คนพื่วกนี�มีต้�อเกม
•  การัเลั�น “แม�นำ �าแห�งความจำรังิ” เป็ลัี�ยินวธิิปี็รัะเมินสู่ิ�งต้�างๆ แลัะผู้่ค้นบนโลักออนไลันข์้องคณุ์  

ในอนาคต้หรัอืไม� ถ้า้ใช� เป็ลัี�ยินอยิ�างไรั
•  อะไรัคอื 1 เรัื�องที่ี�คณุ์คดิีว�าจำะไม�ที่ำาแบบเดีมิหลังัเข้า้รั�วมบที่เรัยีินเหลั�านี�แลัะเลั�นเกมแลัว้
•  อะไรัคอืเบาะแสู่ที่ี�อาจำเป็็นสู่ญัญาณ์ว�ามีสู่ิ�ง “ผู้ิดีป็กต้”ิ หรัอืน�ากลัวัเกี�ยิวกบัสู่ถ้านการัณ์อ์อนไลัน ์

บางอยิ�าง
•  คณุ์รั่สู้่ก่อยิ�างไรัเมื�อเจำอสู่ิ�งที่ี�น�าสู่งสู่ยัิบนโลักออนไลัน ์
•  ถ้า้คณุ์ไม�แน�ใจำจำรังิๆ ว�าบางสู่ิ�งเป็็นความจำรังิหรัอืไม� ควรัที่ำาอยิ�างไรั

หัวข้�อในการอภิิป็ราย





บที่ที่ี� 1 แต่นั�นไม่่ใช่ฉัันนะ	[ป็ร์บัป็ร์งุใหม่่]
บที่ที่ี� 2 วิธีีสร์า้งร์หสัผู่้านที่�ยอดเยี�ยม่
บที่ที่ี� 3 อย่าบอก่ใคิร์
บที่ที่ี� 4 Interland: หอคิอยแหง่ขุ้ม่ท่ร์พัย ์
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✓ �เร์ยีนร์ูว้�าเหต้ใุดีความเป็็นสู่�วนต้วัแลัะการัรักัษาความป็ลัอดีภัยัิจำง่เป็็นเรัื�องสู่ำาคญั แลัะที่ั �งสู่อง
ป็รัะเด็ีนนี�สู่มัพื่นัธิก์นัอยิ�างไรั

✓ �ฝึึก่วธิิสีู่รัา้งรัหสัู่ผู้�านที่ี�รัดัีกมุแลัะอยิ�าบอกใครั (ยิกเวน้ผู้่ใ้หญ�ที่ี�จำะช�วยิดีแ่ลัคณุ์)
✓ �ท่บท่วนเครัื�องมือแลัะการัต้ั �งค�าที่ี�ป็กป้็องคณุ์จำากกลัโกง แฮ็กเกอรั ์แลัะภัยัิคกุคามอื�นๆ

ป็ระเด็นหลัุก

ป็ระเด็นหลัุก

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาตรฐานทีี่�ระบุัถึง

ใครัก็ต้ามที่ี�ใชอ้ปุ็กรัณ์ท์ี่ี�เชื�อมต้�ออนิเที่อรัเ์น็ต้ ที่ั �งเกม โที่รัศึพัื่ที่ ์ผู้่ช้�วยิดีจิำทิี่ลัั คอมพื่ิวเต้อรั ์ฯลัฯ 
ต้�างต้อ้งมีความรั่พ้ื่ื �นฐานเรัื�องความเป็็นสู่�วนต้วัแลัะการัรักัษาความป็ลัอดีภัยัิบนโลักออนไลัน ์  
การัป็กป้็องอปุ็กรัณ์เ์หลั�านั�นแลัะข้อ้มล่ัสู่�วนบคุคลัในอปุ็กรัณ์ ์ที่ั �งข้อ้มล่ัเกี�ยิวกบัต้วัคณุ์ ครัอบครัวั
แลัะเพื่ื�อนข้องคณุ์นั�น หมายิถ้ง่การัคดิีถ้ง่สู่ิ�งที่ี�จำะเข้า้มาแลัะสู่ิ�งที่ี�เผู้ยิแพื่รั�ออกไป็ ต้ลัอดีจำนการัต้ั �ง
รัหสัู่ผู้�านอยิ�างชาญฉลัาดี

ม่าตร์ฐาน	ISTE	สำาหร์บันัก่ก่าร์ศึัก่ษา: 1a, 2c, 3b, 3c, 3d, 4b, 6a, 6d, 7a
ม่าตร์ฐาน	ISTE	สำาหร์บันัก่เร์ยีน	ปี็ 2016: 1c, 1d, 2b, 2d, 3d, 6a
ม่าตร์ฐานก่าร์เร์ยีนร์ู	้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

 เก็บัข้�อมูลุ  
ไว�เป็น็ความลัุบั
ให�ความสำาคัญเรื่องความเป็็นสว่นตัวแลุะการรกัษาความป็ลุอดภัิย

หน่วยการเรยีนรู�ท่ีี่ 3: Be Internet Strong

ป็รัะถ้ม 2−6
ป็รัะถ้ม 2−6
ป็รัะถ้ม 2−6
ป็รัะถ้ม 2−6
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คำาศัพท์ี่
บท่ที่�	1-4
คิวาม่เป็็นส่วนตวั	(Privacy) 
การัป็กป้็องข้อ้มล่ัแลัะข้อ้มล่ัสู่�วนบคุคลั (เรัยีิกอกีอยิ�างว�า 
ข้อ้มล่ัที่ี�ลัะเอยีิดีอ�อน)

ก่าร์ร์กั่ษาคิวาม่ป็ลุอดภยั	(Security) 
การัป็กป้็องอปุ็กรัณ์แ์ลัะซึ่อฟัต้แ์วรัท์ี่ี�อยิ่�ในนั�น

บท่ที่�	1
ร์อ่งร์อยท่างดิจิท่ลัุ	(Digital footprint) 
รั�องรัอยิที่างดีจิำทิี่ลััคอืข้อ้มล่ัที่ั �งหมดีเกี�ยิวกบัต้วัคณุ์ที่ี�ป็รัากฎ
บนโลักออนไลัน ์ซึ่่�งอาจำหมายิถ้ง่อะไรัก็ไดี ้ต้ั �งแต้�รัป่็ภัาพื่ 
เสู่ยีิง วดิีโีอ แลัะข้อ้ความ ไป็จำนถ้ง่การั “ถ้ก่ใจำ” แลัะความ
เห็นที่ี�โพื่สู่ต้ใ์นโป็รัไฟัลัข์้องเพื่ื�อนๆ สู่ิ�งที่ี�คณุ์โพื่สู่ต้บ์นโลัก
ออนไลันจ์ำะที่ิ �งรั�องรัอยิไวเ้ช�นเดียีิวกบัรัอยิเที่า้ที่ี�ที่ิ �งรัอยิไว ้
บนพื่ื �นข้ณ์ะที่ี�กา้วเดีนิ

ช่�อเสียง	(Reputation)  
ไอเดียีิ ความคดิีเห็น ความป็รัะที่บัใจำ หรัอืความเชื�อที่ี�คนอื�น
มีเกี�ยิวกบัต้วัคณุ์ เป็็นอะไรัที่ี�คณุ์ไม�มั�นใจำเต็้มรัอ้ยินักแต้�ก็มกั
อยิากใหเ้ป็็นไป็ในที่างบวกหรัอืดีี

บท่ที่�	2
แฮ็็ก่เก่อร์	์(Hacker) 
คนที่ี�ใชค้อมพื่ิวเต้อรัเ์พื่ื�อลักัลัอบเข้า้ถ้ง่อปุ็กรัณ์แ์ลัะข้อ้มล่ั
ข้องคนหรัอืองคก์รัอื�น 

ร์หสัผู่้าน	(Password, passcode) 
ชดุีรัหสัู่ลับัที่ี�ใชสู้่ำาหรับัเข้า้ถ้ง่สู่ิ�งใดีสู่ิ�งหน่�ง ซึ่่�งอาจำมีรัป่็แบบ 
ที่ี�แต้กต้�างกนัไป็ เช�น อาจำเป็็นรัหสัู่ต้วัเลัข้ 4 หลักัสู่ำาหรับั
ล็ัอกโที่รัศึพัื่ที่ ์แลัะรัหสัู่ผู้�านที่ี�ซึ่บัซึ่อ้นกว�านั�นมากสู่ำาหรับั
บญัชอีเีมลัแลัะบญัชอีื�นๆ โดียิที่ั�วไป็แลัว้ คณุ์ควรัสู่รัา้ง 
รัหสัู่ผู้�านใหย้ิาวแลัะซึ่บัซึ่อ้นที่ี�สู่ดุีเที่�าที่ี�ยิงัจำำาไดีไ้หว

บท่ที่�	3
ก่าร์ตั �งคิา่	(Settings) นี�คอืพื่ื �นที่ี�ในผู้ลัติ้ภัณั์ฑ์เ์กี�ยิวกบั
ดีจิำทิี่ลัั แอป็ เว็บไซึ่ต้ ์ฯลัฯ ที่ี�คณุ์สู่ามารัถ้กำาหนดีหรัอืป็รับั 
สู่ิ�งที่ี�จำะแชรัแ์ลัะวธิิกีารัจำดัีการับญัช ีรัวมถ้ง่การัต้ั �งค�า 
ความเป็็นสู่�วนต้วัข้องต้วัเองไดี ้

ก่าร์ย่นยนัสองข้ั �นตอน (เร์ยีก่อีก่อย่างวา่	ก่าร์ย่นยนัสอง
ปั็จจยัแลุะก่าร์ตร์วจสอบสิท่ธิี �สองข้ั �นตอน) (two-factor 
verification, two-step authentication) 
กรัะบวนการัรักัษาความป็ลัอดีภัยัิที่ี�การัเข้า้สู่่�รัะบบในบรักิารั
หน่�ง ๆ กำาหนดีใหใ้ชข้้ั �นต้อนแยิกจำากกนั 2 ข้ั �นต้อน หรัอื  
2 “ปั็จำจำยัิ” เช�น รัหสัู่ผู้�านแลัะรัหสัู่แบบใชค้รัั �งเดียีิว ต้วัอยิ�าง
เช�น คณุ์อาจำต้อ้งป้็อนรัหสัู่ผู้�านแลัว้ค�อยิป้็อนรัหสัู่ที่ี�ไดีร้ับั
ที่างข้อ้ความในโที่รัศึพัื่ที่ห์รัอืรัหสัู่จำากแอป็
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จะเกิ่ดอะไร์ขึ้�นเม่่�อคิณุแชร์ร์์หสัผู่้าน
ลัองน่กถ้ง่รัหสัู่ผู้�านที่ี�คณุ์สู่รัา้งเพื่ื�อใชก้บัแอป็หรัอือปุ็กรัณ์ซ์ึ่่�งในบางครัั �งก็เป็็นรัหสัู่ผู้�านสู่ำาหรับั
ป็ลัดีล็ัอกโที่รัศึพัื่ที่ห์รัอืใชเ้ข้า้สู่่�รัะบบเกมหรัอืแอป็เลั�นวดิีโีอ คณุ์เคยิแชรัร์ัหสัู่ผู้�านใหค้นอื�นไหม  
ว�ากนัต้ามต้รังนะ หลัายิคนเคยิที่ำาอยิ�างนั�น แต้�เหต้ผุู้ลัที่ี�คณุ์ไม�ควรัแชรัร์ัหสัู่ผู้�านใหค้นอื�นนั�นเป็็น
เรัื�องสู่ำาคญัมากๆ

คณุ์จำะมีสู่ิ�งที่ี�เรัยีิกว�ารั�องรัอยิที่างดีจิำทิี่ลัั ซึ่่�งก็คอืสู่ิ�งที่ี�เป็็นต้วัแที่นข้องคณุ์บนโลักออนไลัน ์คอืสู่ิ�งที่ี�
คณุ์ที่ิ �งไวบ้นโลักออนไลัน ์เช�น ความคดิีเห็น ชื�อโป็รัไฟัลั ์รัป่็ภัาพื่ ข้อ้ความ การับนัที่ก่เสู่ยีิง ฯลัฯ 
เมื�อรัวมๆ กนัแลัว้ก็ที่ำาใหค้นอื�นๆ มองเห็นภัาพื่กวา้งๆ ว�าคณุ์เป็็นคนอยิ�างไรั แลัะสู่�งผู้ลัต้�อชื�อเสู่ยีิง
ข้องคณุ์ รัวมถ้ง่ความคดิีที่ี�คนอื�นมีต้�อคณุ์ พื่วกเข้าอาจำจำะคาดีเดีาหรัอืสู่รัปุ็ความเอาเองถ้ง่ต้วัต้น
ข้องคณุ์โดียิใชร้ั�องรัอยิเหลั�านั�นที่ี�คณุ์ที่ิ �งไว ้แลัะนี�ก็คอืสู่ิ�งสู่ำาคญัอยิ�างยิิ�งที่ี�ต้อ้งต้รัะหนักเมื�ออยิ่�บน
โลักออนไลัน ์

สู่ิ�งสู่ำาคญัอกีอยิ�างหน่�งที่ี�ต้อ้งรั่ก็้คอื เมื�อคณุ์แชรัร์ัหสัู่ผู้�านก็เที่�ากบัว�ายิอมใหค้นอื�นควบคมุรั�องรัอยิ
ที่างดีจิำทิี่ลััข้องคณุ์ เป็็นการัอนุญาต้ใหเ้ข้าช�วยิสู่รัา้งรั�องรัอยิข้่ �นมา แลัะกำาหนดีไดีว้�าจำะใหค้นอื�น
คดิีกบัคณุ์อยิ�างไรั ไม�ใช�เรัื�องดีเีลัยิใช�ไหม ในเมื�อเป็็นรั�องรัอยิข้องคณุ์เอง ที่กุคนยิ�อมเชื�อว�าคณุ์
คอืคนที่ี�สู่รัา้งข้่ �นมา ดีงันั�น ถ้า้คนที่ี�มีรัหสัู่ผู้�านข้องคณุ์ที่ำาอะไรัที่ี�คณุ์ไม�ชอบ คนอื�นก็จำะคดิีว�า
เป็็นการักรัะที่ำาข้องคณุ์ แลัะนั�นก็คอืเหต้ผุู้ลัที่ี�สู่ำาคญัมากๆ ที่ี�ไม�ควรัแชรัร์ัหสัู่ผู้�านใหใ้ครั

ตวัอย่าง: สู่มมต้วิ�าคณุ์แชรัร์ัหสัู่ผู้�านข้องบญัชโีซึ่เชยีิลัมีเดียีิใหเ้พื่ื�อน แลัว้เพื่ื�อนคนนั�นก็เข้า้รัะบบ
เป็็นต้วัคณุ์ แลัะสู่�งข้อ้ความใหค้นในชั �นเรัยีิน เช�น “ช�วยิที่ำาการับา้นแลัว้สู่�งมาใหด้ีห่น�อยิสู่”ิ   
วนัรัุ�งข้่ �นในหอ้งเรัยีิน นักเรัยีินคนนั�นก็ไป็บอกครัว่�าคณุ์พื่ยิายิามจำะลัอกการับา้นคนอื�น จำากนั�นก็
นำาข้อ้ความที่ี�เพื่ื�อนข้องคณุ์สู่�งจำากบญัชคีณุ์ไป็ใหค้รัด่ี ่คณุ์คดิีว�าครัจ่ำะเชื�อหรัอืไม� สู่ถ้านการัณ์ ์
สู่�งผู้ลัต้�อชื�อเสู่ยีิงข้องคณุ์อยิ�างไรั แลัว้จำะมีอะไรัเกดิีข้่ �นต้ามมาอกีบา้ง 

รัะดีมความคดิีในชั �นเรัยีินถ้ง่ผู้ลัลัพัื่ธิท์ี่ี�อาจำเกดิีข้่ �น ต้วัอยิ�าง: ครัโ่ที่รัไป็แจำง้ที่ี�บา้น คณุ์โดีนหกั
คะแนนจำากการับา้นชิ �นนั�น รั�องรัอยิที่างดีจิำทิี่ลััข้องคณุ์บ�งบอกว�าคณุ์พื่ยิายิามใชว้ธิิโีกงใน
โรังเรัยีิน คณุ์ที่ะเลัาะกบัเพื่ื�อนที่ี�เป็็นคนสู่�งข้อ้ความ

จำงจำำาไวว้�า รั�องรัอยิที่างดีจิำทิี่ลััคอืสู่ิ�งที่ี�เป็็นต้วัแที่นข้องคณุ์บนโลักออนไลัน ์ที่กุครัั �งที่ี�คณุ์แชรั ์  
รัหสัู่ผู้�านกบัคนอื�น นั�นคอืการัยิอมใหเ้ข้าควบคมุรั�องรัอยิที่างดีจิำทิี่ลััข้องคณุ์ ซึ่่�งอาจำสู่�งผู้ลักรัะที่บ
ถ้ง่มมุมองข้องคนอื�นที่ี�มีต้�อคณุ์ที่ั �งบนโลักออนไลันแ์ลัะที่กุหนแห�ง มาดีค่วามคดิีนี�ไป็ดีว้ยิกนั

มาคยุกัน

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู� ✓   เร์ยีนร์ูว้�าการัแชรัร์ัหสัู่ผู้�านจำะที่ำาใหผู้้่อ้ื�นควบคมุรั�องรัอยิที่างดีจิำทิี่ลััข้องคณุ์ไดี้
✓   พิจาร์ณาสู่ิ�งที่ี�อาจำเกดิีข้่ �นเมื�อมีคนเข้า้สู่่�รัะบบเป็็นต้วัคณุ์
✓   ท่ำาคิวาม่เข้า้ใจว�าการักรัะที่ำาข้องคนอื�นอาจำสู่�งผู้ลัต้�อรั�องรัอยิที่างดีจิำทิี่ลััข้องคณุ์อยิ�างไรั 

รัวมถ้ง่ต้�อต้วัคิณุดีว้ยิ

เก็บัข้�อมูลุไว�เป็็นความลัุบั: บัที่ท่ีี่ 1

 แต่นั�นไมใ่ชฉ่ันันะ

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →

นักเรัยีินสู่ำารัวจำผู้ลัลัพัื่ธิข์้องการัแชรัร์ัหสัู่ผู้�านแลัะผู้ลักรัะที่บที่ี�อาจำเกดิีข้่ �น
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ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  ใบงาน: “แต้�นั�นไม�ใช�ฉันนะ” (1 

ชดุีต้�อนักเรัยีิน 1 ค่�)

1. ช่วยนัก่เร์ยีนจบัคิู่

2. เลุ่อก่บญัชี
นักเรัยีินเลัอืกป็รัะเภัที่ข้องบญัชทีี่ี�จำะแชรัร์ัหสัู่ผู้�านแลัว้เต้มิข้อ้มล่ัลังในช�องบนสู่ดุีข้องใบงาน: 
บญัชโีซึ่เชยีิลัมีเดียีิ, บญัชเีกม, โที่รัศึพัื่ที่,์ แท็ี่บเล็ัต้/คอมพื่ิวเต้อรั ์หรัอื บรักิารัสู่ต้รัมี

3. เลุ่อก่ก่าร์ก่ร์ะท่ำา
ค่�ข้องนักเรัยีินเต้มิสู่ิ�งที่ี�จำะกรัะที่ำาในช�องแรักจำากต้วัเลัอืกดีา้นลั�าง หรัอืคดิีการักรัะที่ำาดีว้ยิต้วัเอง  
ผู้่ก้รัะที่ำาก็คอืคนที่ี�ไดีร้ับัรัหสัู่ผู้�านใหเ้ข้า้บญัชขี้องอกีคน นักเรัยีินจำะเข้ยีินการักรัะที่ำาที่ี�คดิีเองหร์อ่
เลัอืกจำากต้วัอยิ�างการักรัะที่ำาต้�อไป็นี�ก็ไดี ้
• กดี “ถ้ก่ใจำ” ที่กุโพื่สู่ต้ข์้องคนที่ี�ชอบ
• ซึ่ื �อเสู่ื �อผู้า้รัาคา 1,000 บาที่
• สู่�งข้อ้ความอยิ�างเช�น “นายิว�า ไอก้านต้น์�ารัำาคาญไหม”
• เลั�นเกมที่ี�คณุ์ชอบแต้�ที่ำาใหเ้สู่ยีิแต้ม้
• ดีาวนโ์หลัดีแอป็ใหม�
• แชรัร์ัป่็น�าอายิลังบนหนา้โซึ่เชยีิลัมีเดียีิข้องคณุ์
• อ�านข้อ้ความข้องคณุ์แลัว้แชรัใ์หค้นอื�นอ�าน
• ดีร่ัายิการัที่วีทีี่ี�ไม�เหมาะสู่ม

4. คิิดถึงผู้ลุลุพัธี ์
ในช�องที่ี� 2 นักเรัยีินจำะสู่รัา้งผู้ลัลัพัื่ธิท์ี่ี�เป็็นไป็ไดีจ้ำากการักรัะที่ำาที่ี�เลัอืกหรัอืคดิีข้่ �น

5. อภิป็ร์าย
ใหนั้กเรัยีินในชั �น 2-3 คนนำาเสู่นอการักรัะที่ำาแลัะผู้ลัลัพัื่ธิท์ี่ี�พื่วกเข้าคดิีข้่ �น คณุ์สู่ามารัถ้ถ้าม
คำาถ้ามต้�อไป็นี�กบันักเรัยีินหลังัจำากนำาเสู่นอจำบแลัว้
•  ที่ำาไมนักเรัยีินจำง่เลัอืกหรัอืคดิีการักรัะที่ำานั�น
•  นักเรัยีินคดิีถ้ง่ผู้ลัลัพัื่ธิอ์ยิ�างไรั
•  ถ้า้รั่ว้�าจำะเกดิีผู้ลัลัพัื่ธิอ์ยิ�างนี� จำะเป็ลัี�ยินการักรัะที่ำาไหม

6. ร์อ่งร์อยท่างดิจิท่ลัุ
ในช�องสู่ดุีที่า้ยิ ใหนั้กเรัยีินเข้ยีินป็รัะโยิค 1 ป็รัะโยิคว�า การักรัะที่ำาแลัะผู้ลัลัพัื่ธินี์�สู่�งผู้ลักรัะที่บต้�อ
ความรั่สู้่ก่ ชวีติ้ รั�องรัอยิที่างดีจิำทิี่ลัั หรัอืสู่ิ�งต้�างๆ อยิ�างไรั ชี �แนะแนวที่างใหนั้กเรัยีินคดิีว�าจำะสู่�งผู้ลั
ต้�อชื�อเสู่ยีิงข้องต้วัเองอยิ�างไรั หรัอืสู่�งผู้ลัต้�อมมุมองข้องคนอื�นที่ี�มีต้�อต้วันักเรัยีินอยิ�างไรั   
ข้ออาสู่าสู่มคัรัหรัอืเลัอืกนักเรัยีิน 1 ค่�มาเพื่ื�ออภัปิ็รัายิสู่ิ�งที่ี�พื่วกเข้าเข้ยีิน แลัะถ้ามว�าคดิีอยิ�างไรั
เกี�ยิวกบัเรัื�องรัาวที่ี�สู่รัา้งข้่ �น

เมื�อคณุ์แชรัร์ัหสัู่ผู้�าน คณุ์กำาลังัยิอมใหค้นอื�นควบคมุรั�องรัอยิที่างดีจิำทิี่ลััข้องคณุ์ แต้�คณุ์ก็ยิงั  
ต้อ้งรับัผู้ิดีชอบต้�อสู่ิ�งที่ี�คนอื�นที่ำาไวด้ีว้ยิ ถ้า้ต้อ้งการัเป็็นผู้่ก้ำาหนดีมมุมองที่ี�ผู้่อ้ื�นมีต้�อคณุ์บน  
โลักออนไลัน ์จำงอยิ�าแชรัร์ัหสัู่ผู้�านใหใ้ครั ยิกเวน้แต้�พื่�อแม� ผู้่ป้็กครัอง หรัอืผู้่ใ้หญ�ที่ี�คณุ์เชื�อใจำ

กิจกรรม

ข้�อคิด
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ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 1

แต่นั�นไมใ่ชฉ่ันันะ

การกระที่ำา

ผลุลัุพธี์

ผลุกระที่บัต่อรอ่งรอยที่างดิจทัิี่ลุ

ฉันแชรัร์ัหสัู่ผู้�านใหก้บั □  บญัชโีซึ่เชยีิลัมีเดียีิ

□  แท็ี่บเล็ัต้/คอมพื่ิวเต้อรั ์

□  บญัชเีกม

□  บรักิารัสู่ต้รัมี

□  โที่รัศึพัื่ที่ ์

□  
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ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  อปุ็กรัณ์ท์ี่ี�เชื�อมต้�ออนิเที่อรัเ์น็ต้ไว ้

สู่ำาหรับันักเรัยีินหรัอืกลัุ�ม

•  ไวที่บ์อรัด์ีหรัอืจำอโป็รัเจ็ำกเต้อรั ์

•  ใบความรั่ ้“แนวที่างการัสู่รัา้ง 
รัหสัู่ผู้�านที่ี�รัดัีกมุ”

กิจกรรม

นักเรัยีินไดีเ้รัยีินรั่ว้ธิิสีู่รัา้งรัหสัู่ผู้�านที่ี�รัดัีกมุ แลัะมั�นใจำไดีว้�าจำะเป็็นความลับัหลังัสู่รัา้งเสู่ร็ัจำแลัว้

✓   ร์บัร์ูถึ้งความสู่ำาคญัข้องการัไม�แชรัร์ัหสัู่ผู้�านเด็ีดีข้าดี ยิกเวน้กบัพื่�อแม�หรัอืผู้่ป้็กครัอง
✓  เข้า้ใจความสู่ำาคญัข้องการัล็ัอกหนา้จำอที่ี�ป็กป้็องอปุ็กรัณ์ไ์ว ้
✓  ร์ูว้ธิิสีู่รัา้งรัหสัู่ผู้�านที่ี�คาดีเดีาไดีย้ิากแต้�จำำาง�ายิ
✓  เลุ่อก่การัรักัษาความป็ลัอดีภัยัิที่ี�เหมาะสู่มสู่ำาหรับัการัต้ั �งค�าการัเข้า้สู่่�รัะบบ รัวมถ้ง่การัยินืยินั

แบบ 2 ปั็จำจำยัิ

ก่นัไวดี้ก่วา่แก่ ้
เที่คโนโลัยิดีีจิำทิี่ลััที่ำาใหพ้ื่วกเรัาสู่ื�อสู่ารักบัเพื่ื�อน เพื่ื�อนรั�วมชั �น ครั ่แลัะญาต้ิๆ  ไดีง้�ายิ เรัาสู่ามารัถ้
ต้ดิีต้�อกบัพื่วกเข้าไดีม้ากมายิหลัายิวธิิ ีที่ั �งข้อ้ความ เกม โพื่สู่ต้ก์บัข้อ้ความ เป็็นคำาพื่ด่ี รัป่็ภัาพื่ หรัอื
วดิีโีอ โดียิใชโ้ที่รัศึพัื่ที่ ์แท็ี่บเล็ัต้ แล็ัป็ท็ี่อป็ หรัอืผู้่ช้�วยิดีจิำทิี่ลััก็ไดีท้ี่ั �งนั�น (คณุ์ต้ดิีต้�อกบัเพื่ื�อนๆ ดีว้ยิ
วธิิไีหน)

แต้�เครัื�องมือเดียีิวกนันี�ที่ี�ที่ำาใหเ้รัาแชรัข์้อ้มล่ักนัไดีง้�ายิเหลัอืเกนิ ซึ่่�งที่ำาใหแ้ฮ็กเกอรัแ์ลัะผู้่ใ้ช ้  
กลัโกงต้�างๆ ข้โมยิข้อ้มล่ัพื่วกนั�นเพื่ื�อใชสู้่รัา้งความเสู่ยีิหายิใหอ้ปุ็กรัณ์ ์ข้โมยิข้อ้มล่ัรัะบตุ้วัต้น 
รัวมถ้ง่ที่ำาลัายิความสู่มัพื่นัธิแ์ลัะชื�อเสู่ยีิงข้องเรัาไดีง้�ายิยิิ�งข้่ �นเช�นกนั

การัป็กป้็องต้วัเรัา ข้อ้มล่ั แลัะอปุ็กรัณ์ข์้องเรัาหมายิถ้ง่การัที่ำาเรัื�องง�ายิๆ ที่ี�ชาญฉลัาดี เช�น   
การัใชก้ารัล็ัอกหนา้จำอในโที่รัศึพัื่ที่ ์รัะมดัีรัะวงัเรัื�องการัใสู่�ข้อ้มล่ัสู่�วนต้วัในอปุ็กรัณ์ท์ี่ี�ไม�ไดีล็้ัอก
หรัอืมีผู้่ใ้ชห้ลัายิคน (เช�นที่ี�โรังเรัยีิน) แลัะที่ี�สู่ำาคญัเหนืออื�นใดี คอืการัสู่รัา้งรัหสัู่ผู้�านที่ี�รัดัีกมุ   
แลุว้ตอ้งไม่่แชร์ใ์หใ้คิร์ดว้ย
•  ใครัเดีาไดีบ้า้งว�ารัหสัู่ผู้�านที่ี�ใชก้นัมากที่ี�สู่ดุี 2 อนัดีบัแรักคอือะไรั (คำาต้อบคอื “1 2 3 4 5 6” แลัะ 

“password”) 
•  มารัะดีมความคดิีกนัว�ามีรัหสัู่ผู้�านแยิ�ๆ  อยิ�างอื�นอกีไหม แลัว้อะไรัที่ี�ที่ำาใหร้ัหสัู่ผู้�านเหลั�านั�นไม�ดี ี

(ต้วัอยิ�างเช�น ชื�อจำรังิ หมายิเลัข้โที่รัศึพัื่ที่ ์คำาว�า “chocolate” ชื�อสู่นัุข้ ที่ี�อยิ่� ฯลัฯ)

ใครัคดิีว�ารัหสัู่ผู้�านพื่วกนี�ดีบีา้ง ; )

นี�เป็็นไอเดียสำาหร์บัก่าร์สร์า้งร์หสัผู่้านที่�ร์ดัก่มุ่เป็็นพิเศัษ
•  คดิีถ้ง่วลัสีู่นุกๆ ที่ี�คณุ์จำำาไดี ้อาจำเป็็นเนื�อเพื่ลังโป็รัดี ชื�อหนังสู่อื ป็รัะโยิคจำากภัาพื่ยินต้รั ์ฯลัฯ
•  เลัอืกต้วัอกัษรัต้วัแรักหรัอื 2-3 ต้วัแรักจำากแต้�ลัะคำาในวลันัี�น
•  เป็ลัี�ยินต้วัอกัษรับางต้วัเป็็นสู่ญัลักัษณ์ห์รัอืต้วัเลัข้
•  ใชต้้วัพื่ิมพื่ใ์หญ�แลัะต้วัพื่ิมพื่เ์ล็ักคลัะๆ กนัไป็

มาฝ่ึกที่กัษะใหม�ข้องเรัาดีว้ยิการัเลั�นเกมรัหสัู่ผู้�านกนัดีกีว�า 

1. สร์า้งร์หสัผู่้าน
เรัาจำะแบ�งออกเป็็นที่มี ที่มีลัะ 2 คน แต้�ลัะที่มีมีเวลัา 60 วนิาที่ใีนการัสู่รัา้งรัหสัู่ผู้�าน  

เก็บัข้�อมูลุไว�เป็็นความลัุบั: บัที่ท่ีี่ 2

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาคยุกัน

 วธิีสีร�างรหัสผา่นทีี่�ยอดเยี�ยม
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การัสู่รัา้งรัหสัู่ผู้�านที่ี�รัดัีกมุเป็็นเรัื�องสู่ำาคญัแลัะสนุก่

ตวัเลุ่อก่ภาร์กิ่จ: นักเรัยีินแชรัค์ำาใบก้บัชั �นเรัยีินก�อนเพื่ื�อดีว่�าชั �นต้อ้งการัข้อ้มล่ัเชงิบรับิที่มาก  
แค�ไหนเพื่ื�อใหเ้ดีาไดีอ้ยิ�างแม�นยิำา

2.	เป็ร์ยีบเที่ยบร์หสัผู่้าน
ใหนั้กเรัยีินเข้ยีินรัหสัู่ผู้�านลังบนกรัะดีานรัอบลัะ 2 ที่มี

3. โหวต
เรัาที่กุคนจำะลังคะแนนใหร้ัหสัู่ผู้�านแต้�ลัะค่�แลัะอภัปิ็รัายิว�าข้องใครัรัดัีกมุกว�ากนั

ข้�อคิด
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•  ใชร้ัหสัู่ผู้�านที่ี�แต้กต้�างกนัสู่ำาหรับับญัชทีี่ี�สู่ำาคญัแต้�ลัะบญัชี
•  ใชอ้กัข้รัะอยิ�างนอ้ยิ 8 ต้วั ยิิ�งยิาวยิิ�งดี ี(ต้รัาบใดีที่ี�ยิงัจำำาไดี)้
•  ใชก้ารัผู้สู่มต้วัอกัษรั (ต้วัพื่ิมพื่ใ์หญ�แลัะต้วัพื่ิมพื่เ์ล็ัก) ต้วัเลัข้ แลุะสู่ญัลักัษณ์ ์
•  ที่ำาใหร้ัหสัู่ผู้�านข้องคณุ์จำำาง�ายิ จำะไดีไ้ม�ต้อ้งจำดีไวใ้หใ้หเ้กดิีความเสู่ี�ยิง
•  เป็ลัี�ยินรัหสัู่ผู้�านที่นัที่เีมื�อคดิีว�ามีคนอื�นรั่ร้ัหสัู่นี� (ยิกเวน้พื่�อแม�หรัอืผู้่ป้็กครัอง)
•  เป็ลัี�ยินรัหสัู่ผู้�านเป็็นป็รัะจำำา
•  ใชก้ารัล็ัอกหนา้จำอที่ี�รัดัีกมุกบัอปุ็กรัณ์เ์สู่มอ ต้ั �งใหอ้ปุ็กรัณ์ล็์ัอกอตั้โนมตั้เิผู้ื�อว�าจำะต้กไป็อยิ่�ใน 

มือข้องคนไม�ดีี
•  พื่ิจำารัณ์าการัใชเ้ครัื�องมือจำดัีการัรัหสัู่ผู้�าน เช�น ที่ี�ต้ดิีต้ั �งมาในเบรัาวเ์ซึ่อรั ์ใหจ้ำำารัหสัู่ผู้�านให ้  

วธิินีี�ช�วยิใหค้ณุ์ใชร้ัหสัู่ผู้�านที่ี�ไม�ซึ่ำ �ากนัสู่ำาหรับัแต้�ลัะบญัชไีดีโ้ดียิไม�ต้อ้งมานั�งจำำาอะไรัเลัยิ

•  อยิ�าใชข้้อ้มล่ัสู่�วนต้วั (ชื�อ ที่ี�อยิ่� อเีมลั เบอรัโ์ที่รัศึพัื่ที่ ์หมายิเลัข้ป็รัะกนัสู่งัคม นามสู่กลุัเดีมิข้อง
แม� วนัเกดิี หรัอืแมแ้ต้�ชื�อสู่ตั้วเ์ลัี �ยิง ฯลัฯ) ในรัหสัู่ผู้�าน

•  อยิ�าใชร้ัหสัู่ผู้�านที่ี�เดีาง�ายิ เช�น ชื�อเลั�น ชื�อโรังเรัยีิน ที่มีบาสู่เก็ต้บอลัที่ี�เชยีิรั ์ต้วัเลัข้เรัยีิงกนั  

(เช�น 123456) ฯลัฯ แลัะที่ี�แน�ๆ หา้มใชค้ำาว�า “password”!
•  อยิ�าแชรัร์ัหสัู่ผู้�านใหใ้ครัก็ต้ามที่ี�ไม�ใช�พื่�อแม�หรัอืผู้่ป้็กครัอง
•  อยิ�าจำดีรัหสัู่ผู้�านไวใ้นที่ี�ที่ี�คนอื�นหาเจำอไดี ้

สิ�งทีี่�ควรที่ำา

สิ�งทีี่�ไมค่วรที่ำา

รัายิลัะเอยีิดีต้�อไป็นี�คอืเคล็ัดีลับับางสู่�วนสู่ำาหรับัการัสู่รัา้งรัหสัู่ผู้�านที่ี�รัดัีกมุเพื่ื�อป็กป้็องข้อ้มล่ัข้องคณุ์ใหป้็ลัอดีภัยัิ

ร์หสัผู่้านที่�ร์ดัก่มุ่จำะมีที่ี�มาจำากวลัหีรัอืป็รัะโยิคพื่รัรัณ์าที่ี�คณุ์จำำาไดีง้�ายิๆ แต้�คนอื�นเดีาไดีย้ิาก เช�น ต้วัอกัษรัแรักข้องคำาที่ี�รัวมกนัเป็็น
ชื�อหนังหรัอืเพื่ลังโป็รัดี ต้วัอกัษรัแรักในป็รัะโยิคเกี�ยิวกบับางอยิ�างที่ี�คณุ์เคยิที่ำา แลัะรัวมเข้า้กบัชดุีต้วัอกัษรั ต้วัเลัข้ แลัะสู่ญัลักัษณ์ ์
ต้วัอยิ�างเช�น “I went to Western Elementary School for grade 3” ก็นำามาใชสู้่รัา้งรัหสัู่ผู้�านไดีว้�า Iw2We$t4g3

ร์หสัผู่้านที่�ร์ดัก่มุ่ป็านก่ลุางคอืรัหสัู่ผู้�านที่ี�รัดัีกมุแลัะเดีาไดีไ้ม�ง�ายิสู่ำาหรับัซึ่อฟัต้แ์วรัท์ี่ี�เป็็นอนัต้รัายิ แต้�คนที่ี�รั่จ้ำกัคณุ์อาจำเดีาไดี ้ 
(เช�น IwenttoWestern)

ร์หสัผู่้านที่�หลุะหลุวม่มกัใชข้้อ้มล่ัสู่�วนต้วั เช�น ชื�อสู่ตั้วเ์ลัี �ยิง ถ้อดีรัหสัู่ไดีง้�ายิ แลัะใครัที่ี�รั่จ้ำกัคณุ์ก็เดีาไดี ้(ต้วัอยิ�างเช�น 
“IloveBuddy” หรัอื “Ilikechocolate”)

ใบัความรู�: บัที่ท่ีี่ 2

แนวที่างการสร�างรหัสผา่นทีี่�รดักมุ
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ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  อปุ็กรัณ์ข์้องโรังเรัยีิน 1 เครัื�อง 

ที่ี�เชื�อมต้�อกบัโป็รัเจ็ำกเต้อรัท์ี่ี�
สู่ามารัถ้แสู่ดีงต้วัอยิ�างบญัช ี
ที่ี�ถ้อืว�าเหมาะสู่มสู่ำาหรับั  
การัสู่าธิติ้ในชั �นเรัยีิน (เช�น บญัชี
อเีมลัหรัอืบญัชชีั �นเรัยีินชั�วครัาว)

ดูตวัเลุ่อก่
ครัม่ีอปุ็กรัณ์ข์้องโรังเรัยีินที่ี�ต้�อเข้า้กบัหนา้จำอโป็รัเจ็ำกเต้อรั ์เรัามาหาที่างไป็ที่ี�หนา้การัต้ั �งค�า  
ข้องแอป็นี�ที่ี�จำะไดีเ้ห็นว�ามีต้วัเลัอืกอะไรับา้งกนั ช�วยิบอกที่างครัด่ีว้ยินะ (กรัะตุ้น้ใหนั้กเรัยีิน  
ช�วยิเหลัอืคณุ์)...
•  การัเป็ลัี�ยินรัหสัู่ผู้�านข้องคณุ์
•  การัที่ำาใหเ้พื่จำหรัอืโป็รัไฟัลัอ์อนไลันข์้องคณุ์ รัวมถ้ง่รัป่็ภัาพื่แลัะวดิีโีอ เป็็นแบบสู่าธิารัณ์ะ  

หรัอืสู่�วนต้วั (แสู่ดีงต้�อครัอบครัวัแลัะเพื่ื�อนๆ ที่ี�คณุ์เลัอืกเที่�านั�น)
•  การัไลั�ดีก่ารัต้ั �งค�าสู่ถ้านที่ี�แลัะอื�นๆ แลัว้หาว�าการัต้ั �งค�าแบบไหนเหมาะสู่มที่ี�สู่ดุี
•  การัรับัแจำง้เต้อืนถ้า้มีใครัพื่ยิายิามเข้า้สู่่�รัะบบบญัชขี้องคณุ์จำากอปุ็กรัณ์ท์ี่ี�ไม�รั่จ้ำกั
•  การัรับัแจำง้เต้อืนเมื�อมีคนแท็ี่กคณุ์

กิจกรรม

คิวาม่เป็็นส่วนตวั	+ คิวาม่ป็ลุอดภยั
ความเป็็นสู่�วนต้วัที่างออนไลันแ์ลัะการัรักัษาความป็ลัอดีภัยัิที่างออนไลันเ์ป็็นเรัื�องที่ี�ควบค่�ไป็ดีว้ยิ
กนั แอป็แลัะซึ่อฟัต้แ์วรัส์ู่�วนใหญ�จำะเสู่นอวธิิตี้�างๆ ที่ี�สู่ามารัถ้ควบคมุการัแชรัข์้อ้มล่ัอะไรับา้งแลัะ
อยิ�างไรั

เมื�อคณุ์ใชแ้อป็หรัอืเว็บไซึ่ต้ ์ใหม้องหาต้วัเลัอืก เช�น “บญัชขี้องฉัน” หรัอื “การัต้ั �งค�า” นั�นคอื  
ที่ี�ที่ี�คณุ์จำะเจำอการัต้ั �งค�าความเป็็นสู่�วนต้วัแลัะการัรักัษาความป็ลัอดีภัยัิที่ี�ใหต้้ดัีสู่นิใจำในเรัื�อง  
ต้�อไป็นี�ไดี ้
•  ข้อ้มล่ัอะไรัที่ี�แสู่ดีงในเพื่จำหรัอืโป็รัไฟัลัข์้องคณุ์บา้ง
•  ใครัสู่ามารัถ้ดีโ่พื่สู่ต้ ์รัป่็ภัาพื่ วดิีโีอข้องคณุ์ หรัอืเนื�อหาอื�นๆ ที่ี�คณุ์แชรัไ์ดีบ้า้ง

การัเรัยีินรั่ท้ี่ี�จำะใชก้ารัต้ั �งค�าเหลั�านี�เพื่ื�อป็กป้็องความเป็็นสู่�วนต้วั แลัะการัจำำาไวว้�า   
ต้อ้งหมั�นอปั็เดีต้การัต้ั �งค�าเสู่มอ จำะช�วยิใหค้ณุ์จำดัีการัความเป็็นสู่�วนต้วั     
การัรักัษาความป็ลัอดีภัยัิ แลัะความป็ลัอดีภัยัิข้องต้วัเองไดี ้

นอกจำากการัต้ั �งค�าแลัว้ สู่ิ�งสู่ำาคญัยิิ�งที่ี�ควรัคำาน่งถ้ง่คอื ใครับา้งที่ี�จำะเป็็นเพื่ื�อนหรัอืต้ดิีต้ามคณุ์ไดี ้
(ซึ่่�งอาจำอยิ่�ในการัต้ั �งค�าหรัอืไม�ก็ไดี)้ ต้วัเลัอืกที่ี�ป็ลัอดีภัยัิที่ี�สู่ดุีคอืใหม้ีเฉพื่าะเพื่ื�อนแลัะครัอบครัวั
ในโลักความเป็็นจำรังิที่ี�จำะต้ดิีต้ามคณุ์หรัอือยิ่�ในรัายิชื�อเพื่ื�อนข้องคณุ์ไดี ้ถ้า้คณุ์อนุญาต้ใหค้นอื�นๆ 
ที่ำาอยิ�างนั�น ก็อยิ�าลัมืว�าอะไรัก็ต้ามที่ี�คณุ์แชรั ์คนที่ี�คณุ์ไม�เคยิรั่จ้ำกัก็จำะเห็นสู่ิ�งนั�นดีว้ยิเช�นกนั   
ซึ่่�งอาจำกลัายิเป็็นเรัื�องน�ากลัวั แลัะบางครัั �งผู้่ป้็กครัองก็ไม�อนุญาต้ ดีงันั�นใหพ้ื่ด่ีคยุิกบัผู้่ใ้หญ�ที่ี�  
คณุ์ไวใ้จำเพื่ื�อหาที่างออกที่ี�เหมาะสู่มที่ี�สู่ดุี ที่ี�จำะที่ำาใหค้ณุ์ป็ลัอดีภัยัิแลัะสู่บายิใจำที่ี�สู่ดุี

พื่�อแม�หรัอืผู้่ป้็กครัองควรัอยิ่�รั�วมต้ดัีสู่นิใจำกบัคณุ์ดีว้ยิทุ่ก่คิร์ั �ง แถ้มการัต้ั �งค�าความเป็็นสู่�วนต้วั  
ดีว้ยิกนัก็อาจำเป็็นเรัื�องน�าสู่นุกไดีด้ีว้ยิ (พื่วกเข้าจำะไดีเ้ห็นว�าคณุ์ฉลัาดีแค�ไหนไงลั�ะ)

มาคยุกัน

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู� ✓   ป็ร์บัแต่งการัต้ั �งค�าความเป็็นสู่�วนต้วัสู่ำาหรับับรักิารัออนไลันท์ี่ี�ใช ้
✓   ตดัสินใจเกี�ยิวกบัการัแชรัข์้อ้มล่ัในเว็บไซึ่ต้แ์ลัะบรักิารัที่ี�ใช ้
✓   เข้า้ใจว�าการัยินืยินั 2 ข้ั �นต้อนแลัะ 2 ปั็จำจำยัิหมายิถ้ง่อะไรั แลัะจำะใชเ้มื�อไรั

ครัใ่ชอ้ปุ็กรัณ์ข์้องโรังเรัยีินมาสู่าธิติ้ว�าต้อ้งดีต่้รังไหน แลัะดีอ่ะไรัเมื�อต้อ้งการัป็รับัแต้�งการัต้ั �งค�าความเป็็นสู่�วนต้วัข้องต้วัเอง

เก็บัข้�อมูลุไว�เป็็นความลัุบั: บัที่ท่ีี่ 3

 อยา่บัอกใคร

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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•  การัเปิ็ดีใชก้ารัยินืยินัแบบ 2 ข้ั �นต้อนหรัอื 2 ปั็จำจำยัิ
•  การัต้ั �งค�าข้อ้มล่ัการัก่ค้นืเผู้ื�อคณุ์ถ้ก่ล็ัอกไม�ใหเ้ข้า้บญัชขี้องต้วัเอง
•  การัรัายิงานปั็ญหา

การัต้ั �งค�าความเป็็นสู่�วนต้วัแลัะการัรักัษาความป็ลัอดีภัยัิที่ี�เหมาะสู่มกบัคณุ์คอืสู่ิ�งที่ี�ต้อ้งหารัอื  
รั�วมกบัพื่�อแม�หรัอืผู้่ป้็กครัอง แต้�อยิ�าลัมืว�าการัต้ั �งค�าการัรักัษาความป็ลัอดีภัยัิที่ี�สู่ำาคญัที่ี�สู่ดุีอยิ่�  
ในหวัข้องคณุ์ เมื�อโต้ข้่ �น คณุ์ก็ยิิ�งเป็็นคนต้ดัีสู่นิใจำดีว้ยิต้วัเองมากข้่ �นว�าจำะแชรัข์้อ้มล่ัสู่�วนต้วัมาก
แค�ไหน เมื�อไรั แลัะกบัใครั ดีงันั�นการัสู่รัา้งความคุน้เคยิกบัการัต้ดัีสู่นิใจำเรัื�องเหลั�านี�ต้ั �งแต้�ต้อนนี�
จำง่เป็็นสู่ิ�งสู่ำาคญั  

การัเลัอืกรัหสัู่ผู้�านที่ี�รัดัีกมุแลัะไม�ซึ่ำ �ากนัสู่ำาหรับับญัชทีี่ี�สู่ำาคญัๆ ข้องคณุ์ถ้อืเป็็นกา้วแรักที่ี� 
ยิอดีเยิี�ยิม ต้อนนี�คณุ์ต้อ้งจำำารัหสัู่ผู้�านใหไ้ดีแ้ลัะเก็บไวเ้ป็็นความลับั

ข้�อคิด
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ใหนั้กเรัยีินข้องคณุ์เลั�น “หอคอยิแห�งข้มุที่รัพัื่ยิ”์ แลัว้ใชค้ำาถ้ามข้า้งลั�างนี�เพื่ื�อเต้รัยีิมเข้า้สู่่�  
การัอภัปิ็รัายิเพื่ิ�มเต้มิเกี�ยิวกบับที่เรัยีินที่ี�ไดีเ้รัยีินไป็ในเกมดีงักลั�าว นักเรัยีินสู่�วนใหญ�ไดีป้็รัะโยิชน ์
จำากป็รัะสู่บการัณ์นี์�อยิ�างเต็้มที่ี�ดีว้ยิการัเลั�นคนเดียีิว แต้�คณุ์ก็ใหนั้กเรัยีินจำบัค่�กนัไดีเ้ช�นกนั ซึ่่�งอาจำ
มีคณุ์ค�าเป็็นพื่ิเศึษสู่ำาหรับันักเรัยีินที่ี�อายินุอ้ยิกว�า

•  อะไรัคอืองคป์็รัะกอบข้องรัหสัู่ผู้�านที่ี�รัดัีกมุเป็็นพื่ิเศึษ
•  ต้อนไหนคอืเวลัาสู่ำาคญัที่ี�จำะสู่รัา้งรัหสัู่ผู้�านที่ี�รัดัีกมุในชวีติ้จำรังิ เคล็ัดีลับัอะไรัที่ี�คณุ์ไดีเ้รัยีินรั่ ้ 

ในการัที่ำาแบบนั�น
•  แฮ็กเกอรัค์อือะไรั อธิบิายิพื่ฤต้กิรัรัมข้องต้วัลัะครันี�แลัะผู้ลักรัะที่บที่ี�มีต้�อเกม
•  การัเลั�น “หอคอยิแห�งข้มุที่รัพัื่ยิ”์ เป็ลัี�ยินวธิิวีางแผู้นป็กป้็องข้อ้มล่ัข้องคณุ์ในอนาคต้หรัอืไม�
•  บอกมา 1 เรัื�องที่ี�คณุ์จำะไม�ที่ำาแบบเดีมิหลังัจำากไดีเ้รัยีินรั่บ้ที่เรัยีินเหลั�านี�แลัะเลั�นเกมแลัว้
•  ฝ่ึกสู่รัา้งรัหสัู่ผู้�าน 3 รัหสัู่ที่ี�ผู้�านการัที่ดีสู่อบ “ความรัดัีกมุข้ั �นสู่ง่” 
•  ต้วัอยิ�างข้องข้อ้มล่ัที่ี�ลัะเอยีิดีอ�อนที่ี�ควรัไดีร้ับัการัป็กป้็องมีอะไรับา้ง

หัวข้�อในการอภิิป็ราย

ช�วยิดีว้ยิ! แอบมีคนมาเปิ็ดีหอคอยิแห�งข้มุที่รัพัื่ยิท์ี่ำาใหข้้องมีค�าข้องนักที่�องโลักอนิเที่อรัเ์น็ต้ เช�น ข้อ้มล่ัต้ดิีต้�อแลัะข้อ้ความสู่�วนต้วั 
ต้กอยิ่�ในอนัต้รัายิอยิ�างยิิ�ง เอาชนะแฮ็กเกอรัใ์หไ้ดีแ้ลัว้สู่รัา้งป้็อมป็รัาการัดีว้ยิรัหสัู่ผู้�านที่ี�รัดัีกมุเพื่ื�อที่ำาใหค้วามลับัข้องคณุ์ป็ลัอดีภัยัิ
ต้ลัอดีไป็               
                 
เปิ็ดีเว็บเบรัาวเ์ซึ่อรับ์นเดีสู่กท็์ี่อป็หรัอือปุ็กรัณ์เ์คลัื�อนที่ี� (เช�น แท็ี่บเล็ัต้) แลัว้ไป็ที่ี� g.co/TowerOfTreasure

เก็บัข้�อมูลุไว�เป็็นความลัุบั: บัที่ท่ีี่ 4

 Interland: หอคอยแห่งขุ้มที่รพัย์
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✓ �นิยาม่ความหมายิแลัะลักัษณ์ะข้องการัที่ำาต้วัในเชงิบวกที่ั �งบนโลักออนไลันแ์ลัะออฟัไลัน ์
✓ �เป็็นผูู้น้ำาดีว้ยิพื่ลังับวกในการัสู่ื�อสู่ารัออนไลัน ์
✓ �ร์ะบุสู่ถ้านการัณ์ท์ี่ี�ควรัป็รัก่ษาผู้่ใ้หญ�ที่ี�ไวใ้จำ

ป็ระเด็นหลัุก

ป็ระเด็นหลัุก บที่ที่ี� 1.1 ก่าร์สงัเก่ตคิวาม่ร์ูสึ้ก่	[ป็ร์บัป็ร์งุใหม่่]
บที่ที่ี� 1.2 ก่าร์ฝึึก่เห็นอก่เห็นใจ	[ป็ร์บัป็ร์งุใหม่่]
บที่ที่ี� 2.1 สาร์แหง่คิวาม่เม่ตตา	[ป็ร์บัป็ร์งุใหม่่]
บที่ที่ี� 2.2 วิธีีแสดงคิวาม่เม่ตตา	[ป็ร์บัป็ร์งุใหม่่]
บที่ที่ี� 3 จาก่แงลุ่บสู่แงดี่
บที่ที่ี� 4 วา่ดว้ยนำ �าเสียง
บที่ที่ี� 5 ถอ้ยคิำาเป็ลีุ�ยนภาพร์วม่ไดอ้ย่างไร์
บที่ที่ี� 6 Interland: อาณาจกั่ร์แหง่คิวาม่เม่ตตา 

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาตรฐานทีี่�ระบุัถึง

โลักดีจิำทิี่ลััสู่รัา้งความที่า้ที่ายิแลัะโอกาสู่ใหม�ๆ  สู่ำาหรับัป็ฏิสิู่มัพื่นัธิท์ี่างสู่งัคม ที่ั �งสู่ำาหรับัเด็ีกๆ แลัะ
พื่วกเรัาที่ี�เหลัอืที่กุคน นัยิยิะที่างสู่งัคมอาจำอ�านไดี ้ยิากข้่ �นที่างออนไลัน ์การัเชื�อมต้�อถ้ง่กนัที่นัที่ ี
ก็นำามาที่ั �งความสู่ะดีวกสู่บายิแลัะวติ้กกงัวลั แลัะการัไม�มีต้วัต้นก็เป็็นพื่ลังัใหค้วามหลังใหลัแลัะ
การัชื�นชม ไม�แพื่ค้วามเป็็นอนัต้รัายิต้�อต้วัเองแลัะผู้่อ้ื�น

มนัซึ่บัซึ่อ้น แต้�เรัารั่ว้�าอนิเที่อรัเ์น็ต้สู่ามารัถ้แผู้�ข้ยิายิไดีท้ี่ั �งความเมต้ต้าแลัะเรัื�องในดีา้นลับ   
การัเรัยีินรั่ท้ี่ี�จำะแสู่ดีงความเมต้ต้าแลัะความเห็นอกเห็นใจำ แลัะวธิิตี้อบสู่นองต้�อเรัื�องในดีา้นลับ 
แลัะการัลั�วงลัะเมิดี เป็็นสู่ิ�งสู่ำาคญัสู่ำาหรับัการัสู่รัา้งความสู่มัพื่นัธิท์ี่ี�แข็้งแกรั�งแลัะลัดีความรั่สู้่ก่ 
แป็ลักแยิกที่ี�บางครัั �งก็นำาไป็สู่่�การักลัั�นแกลัง้ ความซึ่ม่เศึรัา้ การัป็รัะสู่บปั็ญหาในการัเรัยีิน แลัะ 
ปั็ญหาอื�นๆ

งานวจิำยัิแสู่ดีงใหเ้ห็นว�าแที่นที่ี�จำะแค�หา้มเด็ีกๆ ไม�ใหท้ี่ำาเรัื�องแง�ลับบนโลักออนไลัน ์มีการัสู่อนอยิ่�  
2 แบบที่ี�ช�วยิแกไ้ข้สู่าเหต้ทุี่ี�แที่จ้ำรังิข้องพื่ฤต้กิรัรัมในดีา้นลับต้�างๆ ไดี ้นั�นคอื การัเรัยีินรั่ท้ี่างสู่งัคม
แลัะอารัมณ์ ์แลัะการัป้็องกนัการักลัั�นแกลัง้ กจิำกรัรัมเหลั�านี�ไม�ไดีม้าแที่นที่ี�โป็รัแกรัมที่ี�องิต้าม 
หลักัฐาน แต้�จำะวางรัากฐานที่ี�ยิอดีเยิี�ยิมโดียิกรัะตุ้น้ใหนั้กเรัยีินมีป็ฏิสิู่มัพื่นัธิใ์นเชงิบวกแลัะรับัมือ

ม่าตร์ฐาน	ISTE สำาหร์บันัก่ก่าร์ศึัก่ษา: 1a, 1c, 2c, 3a, 3b, 3c, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 6d, 7a
ม่าตร์ฐาน	ISTE สำาหร์บันัก่เร์ยีนปี็ 2016:: 1c, 2b, 3d, 4d, 7a, 7b, 7c
ม่าตร์ฐานก่าร์เร์ยีนร์ู	้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

เป็น็คนดีเท่ี่จะตาย
เรยีนรู�แลุะฝึึกพลัุงข้องความเมตตาออนไลุน์

หน่วยการเรยีนรู�ท่ีี่ 4: Be Internet Kind
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เป็น็คนดีเท่ี่จะตาย
คำาศัพท์ี่
บท่ที่�	1
คิวาม่เห็นอก่เห็นใจ	(Empathy)  
ความพื่ยิายิามที่ี�จำะเข้า้ถ้ง่หรัอืเข้า้ใจำในสู่ิ�งที่ี�คนอื�นกำาลังัรั่สู้่ก่
อยิ่� "ความพื่ยิายิาม" เป็็นคำาสู่ำาคญัในความหมายิข้องคำาคำา นี� 
เพื่รัาะการัเข้า้ใจำหวัอกข้องผู้่อ้ื�นใหไ้ดีจ้ำรังิๆ นั�นเป็็นเรัื�อง 
ที่ี�ยิากลัำาบากอยิ�างยิิ�ง เรัาจำะเก�งเรัื�องนี�มากข้่ �นเรัื�อยิๆ ไดี ้
ดีว้ยิความพื่ยิายิามเที่�านั�น 

บท่ที่�	4
คิวาม่ข้ดัแยง้ (Conflict) 
การัโต้เ้ถ้ยีิงหรัอืความเห็นไม�ต้รังกนัที่ี�ไม�จำำาเป็็นต้อ้งเกดิีซึ่ำ �า

บท่ที่�	5
ก่าร์ก่ลุั�นแก่ลุง้ (Bullying) 
พื่ฤต้กิรัรัมแยิ�ๆ  อยิ�างมีเป้็าหมายิที่ี�มกัเกดิีข้่ �นซึ่ำ �าๆ คนที่ี� 
ต้กเป็็นเป้็ามกัมีปั็ญหาในการัป็กป้็องต้วัเอง

ก่าร์ก่ลุั�นแก่ลุง้บนโลุก่ออนไลุน ์(Cyberbullying) 
การักลัั�นแกลัง้ที่ี�เกดิีข้่ �นบนโลักออนไลันห์รัอืผู้�านการัใช ้
อปุ็กรัณ์ด์ีจิำทิี่ลัั

ก่าร์ลุ่วงลุะเมิ่ด (Harassment) 
คำาที่ี�กวา้งข้่ �นกว�าการักลัั�นแกลัง้ที่ี�มีไดีห้ลัากหลัายิรัป่็แบบ 
ต้ั �งแต้�การัก�อกวน การัสู่รัา้งความรัำาคาญ การัข้�มข้่� การัที่ำา 
ใหอ้บัอายิ ฯลัฯ แลัะอาจำเกดิีข้่ �นบนโลักออนไลันไ์ดีเ้ช�นกนั

บท่ที่�	6
คิำาบร์ร์ยายภาพ (Caption) 
ข้อ้ความที่ี�มาพื่รัอ้มรัป่็ภัาพื่แลัะใหข้้อ้มล่ัเกี�ยิวกบัสู่ิ�งที่ี�อยิ่�ใน
รัป่็ภัาพื่นั�น

บร์บิท่ (Context) 
ข้อ้มล่ัเพื่ิ�มเต้มิเกี�ยิวกบัรัป่็ภัาพื่ดีงักลั�าวหรัอืข้อ้มล่ัอื�นๆ ที่ี� 
ช�วยิใหเ้รัาเข้า้ใจำสู่ิ�งที่ี�กำาลังัเห็นไดีด้ียีิิ�งข้่ �น บรับิที่อาจำรัวมถ้ง่
ข้อ้มล่ัต้�างๆ เช�น สู่ถ้านที่ี�ที่ี�ถ้�ายิภัาพื่ เวลัาที่ี�สู่�งข้อ้ความ 
สู่ถ้านการัณ์ท์ี่ี�ผู้่สู้่�งอยิ่� ฯลัฯ

บท่ที่�	7
บล็ุอก่ (Block) 
วธิิยีิตุ้ปิ็ฏิสิู่มัพื่นัธิท์ี่ั �งหมดีกบับคุคลัหน่�งที่างออนไลัน ์ป้็องกนั
ไม�ใหเ้ข้าเข้า้ถ้ง่โป็รัไฟัลั ์สู่�งข้อ้ความมาหา ดีโ่พื่สู่ต้ข์้องคณุ์ 
ฯลัฯ โดียิไม�แจำง้ใหเ้ข้าที่รัาบ (ไม�ใช�วธิิทีี่ี�ดีเีสู่มอไป็ใน
สู่ถ้านการัณ์ก์ารักลัั�นแกลัง้ที่ี�เป้็าหมายิต้อ้งการัรั่ว้�าผู้่ก้า้วรัา้ว
พื่ด่ีอะไรัหรัอืการักลัั�นแกลัง้หยิดุีลังต้อนไหน) 

ซ่อน (Mute) 
การัซึ่�อนเด็ีดีข้าดีนอ้ยิกว�าการับล็ัอก โดียิจำะเป็็นวธิิหียิดุี 
ไม�ใหเ้ห็นโพื่สู่ต้ ์ความคดิีเห็น ฯลัฯ ข้องอกีฝึ� ายิในฟีัดี 
โซึ่เชยีิลัมีเดียีิข้องคณุ์เมื�อการัสู่ื�อสู่ารันั�นเรัิ�มน�ารัำาคาญ  
โดียิจำะไม�แจำง้ใหอ้กีฝึ� ายิที่รัาบหรัอืซึ่�อนจำากฟีัดีข้องเข้า  
(ไม�มีป็รัะโยิชนนั์กในสู่ถ้านการัณ์ท์ี่ี�มีการักลัั�นแกลัง้)  
วธิินีี�แต้กต้�างจำากการับล็ัอกโดียิที่ี�คณุ์ยิงัสู่ามารัถ้ไป็ที่ี�
โป็รัไฟัลัข์้องพื่วกเข้าเพื่ื�อดีโ่พื่สู่ต้ ์แลัะในบางแอป็ พื่วกเข้า 
ก็สู่ามารัถ้มีป็ฏิสิู่มัพื่นัธิก์บัคณุ์ผู้�านข้อ้ความสู่�วนต้วัไดีด้ีว้ยิ
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นักเรัยีินฝ่ึกเห็นอกเห็นใจำผู้่ค้นที่ี�เห็นในที่วี ีในวดิีโีอ แลัะในเกม ซึ่่�งเป็็นพื่ื �นฐานสู่ำาหรับัป็รัะสู่บการัณ์ท์ี่างสู่งัคมแบบดีจิำทิี่ลััป็รัะเภัที่
อื�นๆ ในอนาคต้

หมายิเหต้ถุ้ง่ครัผู่้่สู้่อน หลังัจำบบที่นี�แลัว้ ใหห้าโอกาสู่ที่บที่วนซึ่ำ �ารัะหว�างบที่เรัยีินวชิาต้�างๆ ใชเ้วลัาสู่กัครั่�เพื่ื�อใหนั้กเรัยีินฝ่ึกเห็น  
อกเห็นใจำต้วัลัะครัต้�าง ๆ ที่กุครัั �งที่ี�ชั �นเรัยีินข้องคณุ์อ�านนิที่านหรัอืดีว่ดิีโีอ คณุ์จำะเห็นข้อ้ความในวงเล็ับใน "มาคยุิกนั" ซึ่่�งจำะเป็็น  
คำาแนะนำาสู่ำาหรับัคำาต้อบข้องนักเรัยีิน ถ้า้นักเรัยีินคดิีคำาต้อบไม�ออก คณุ์ก็ใชต้้วัอยิ�างเหลั�านี�เพื่ื�อกรัะตุ้น้ใหพ้ื่วกเข้าต้อบไดี้

✓  เข้า้ใจว�าความเห็นอกเห็นใจำคอือะไรั
✓  ฝึึก่เห็นอกเห็นใจำผู้่ค้นที่ี�อยิ่�ในสู่ื�อ

วนันี�เรัาจำะเป็็นนักสู่บืที่ี�พื่ยิายิามหาว�าคนอื�นกำาลังัรั่สู้่ก่อยิ�างไรั คณุ์จำะต้อ้งมองหาเงื�อนงำาต้�างๆ  
เช�น สู่ิ�งที่ี�กำาลังัเกดิีข้่ �นหรัอืการักรัะที่ำาข้องใครับางคน

ครัอ่�านรัายิการัคำาศึพัื่ที่ท์ี่ี�แสู่ดีงความรั่สู้่ก่ในใบความรั่ ้

โอเค น่กถ้ง่เวลัาที่ี�พื่วกคณุ์มีความรั่สู้่ก่ใดีความรั่สู้่ก่หน่�งเหลั�านี� คดิีถ้ง่สู่ิ�งที่ี�เกดิีข้่ �นแลัะความรั่สู้่ก่ 
ที่ี�เกดิีกบัรั�างกายิข้องคณุ์ 
ใหนั้กเรัยีินมีเวลัาคดิี จำากนั�นใหเ้ลัอืกนักเรัยีินออกมาแสู่ดีงสู่ถ้านการัณ์ท์ี่ี�พื่วกเข้า
จำำาไดี ้โดียิสู่ามารัถ้ใชเ้สู่ยีิงไดีแ้ต้�หา้มพื่ด่ีออกมาเป็็นคำา
•   คณุ์คดิีว�าความรั่สู้่ก่ที่ี�เพื่ิ�งเห็นไป็คอืความรั่สู้่ก่อะไรั เห็นเงื�อนงำาอะไรับา้ง (คำาต้อบหลัากหลัายิ) 
สู่งัเกต้วธิิทีี่ี�เรัาเห็นเงื�อนงำาที่ี�แต้กต้�างกนัแลัะไดีค้ำาต้อบที่ี�แต้กต้�างกนั  
ใหนั้กเรัยีินเลั�าเรัื�องรัาวอนัเป็็นที่ี�มาข้องความรั่สู้่ก่ที่ี�พื่วกเข้าแสู่ดีงออกมา

•  การัรั่ว้�าเกดิีอะไรัข้่ �นที่ำาใหเ้ดีาความรั่สู้่ก่ไดีง้�ายิข้่ �นไหม ("ง�ายิข้่ �น")
• เพื่รัาะอะไรั ("คณุ์ลัองคดิีไดีน้ะว�าต้วัเองจำะรั่สู้่ก่ยิงัไงในสู่ถ้านการัณ์นั์�น")

การัพื่ยิายิามคดิีว�าคนอื�นกำาลังัรั่สู้่ก่อยิ�างไรัเรัยีิกว�าการัมีความเห็นอกเห็นใจำ คณุ์ไม�จำำาเป็็นต้อ้งรั่ ้
แค�พื่ยิายิามก็ช�วยิไดีม้ากแลัว้ ความเห็นอกเห็นใจำที่ำาใหเ้รัามีเพื่ื�อนแลัะหลักีเลัี�ยิงการัที่ำาใหค้นอื�น
ไม�สู่บายิใจำ แต้�การัมีความเห็นอกเห็นใจำไม�ใช�เรัื�องง�ายิเสู่มอไป็ มนัต้อ้งอาศึยัิการัฝ่ึกฝึน แลัะจำะ 
ยิิ�งยิากข้่ �นที่ี�จำะเห็นอกเห็นใจำใครับางคนที่ี�คณุ์อ�านเจำอในหนังสู่อืหรัอืเห็นในวดิีโีอ 
•  ที่ำาไมคณุ์ถ้ง่คดิีว�าแบบนั�นยิากกว�า ("เพื่รัาะเรัามองไม�เห็นพื่วกเข้า" "เรัาไม�รั่เ้รัื�องที่ี�เกดิีข้่ �น
ที่ั �งหมดี")

•  เหต้ใุดีคณุ์ถ้ง่คดิีว�าการัฝ่ึกเห็นอกเห็นใจำคนในหนังสู่อืหรัอืวดิีโีอเป็็นสู่ิ�งสู่ำาคญั ("มนัช�วยิใหเ้รัา
อ�านหนังสู่อืหรัอืดีว่ดิีโีอสู่นุกข้่ �น" "เรัาจำะชอบคนคน นั�นมากข้่ �น" "เรัาจำะเข้า้ใจำความเป็็นไป็ในเรัื�อง
นั�นๆ ไดีด้ีขี้่ �น" "เป็็นการัฝ่ึกที่ี�ดีสีู่ำาหรับัการัเห็นอกเห็นใจำคนบนโลักออนไลันห์รัอืในโรังเรัยีินนี�")

ต้อนนี�เรัากำาลังัจำะที่ำากจิำกรัรัมที่ี�จำะช�วยิใหค้ณุ์ที่รัาบว�าผู้่ค้นในหนังสู่อืแลัะสู่ื�ออื�นๆ รั่สู้่ก่อยิ�างไรั

เป็็นคนดีเท่ี่จะตาย: บัที่ท่ีี่ 1.1

เป็า้หมายสำาหรบัันักเรยีน

มาคยุกัน

 การสงัเกตความรู�สกึ

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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การัเห็นอกเห็นใจำผู้่ค้นในหนังสู่อืแลัะวดิีโีอเป็็นสู่ิ�งสู่ำาคญั มนัช�วยิใหเ้รัาอ�านหนังสู่อืหรัอืดีว่ดิีโีอ
สู่นุกข้่ �น แลัะเป็็นการัฝ่ึกที่ี�ดีสีู่ำาหรับัเวลัาที่ี�เรัาอยิ่�กบัคนจร์งิๆ ที่ั �งบนโลักออนไลันแ์ลัะออฟัไลัน ์เมื�อ
อายิมุากข้่ �น คณุ์จำะเรัิ�มมีการัสู่นที่นาแบบดีจิำทิี่ลััมากข้่ �นเรัื�อยิๆ ในโที่รัศึพัื่ที่แ์ลัะคอมพื่ิวเต้อรั ์ยิิ�ง
ฝ่ึกฝึนการัเห็นอกเห็นใจำใน SMS, เกม แลัะวดิีโีอมากเที่�าไรั คณุ์ก็จำะสู่นุกกบัการัเข้า้สู่งัคม
ออนไลันม์ากข้่ �นเที่�านั�น

1. ฉัายร์ายก่าร์คิำาที่�แสดงถึงคิวาม่ร์ูสึ้ก่ท่ั�วไป็ใหช้ั �นเรัยีินดี่

2. แบ่งนัก่เร์ยีนออกเป็็นกลัุ�มลัะ 3-4 คน

3. ใหนั้ก่เร์ยีนท่ำางานเป็็นก่ลุุ่ม่ย่อยเพื่ื�อที่ำาใบงานใหเ้สู่ร็ัจำ

4. เร์ยีก่ใหแ้ต่ลุะก่ลุุ่ม่มาเลั�าใหท้ี่กุคนฟัังว�าพื่วกเข้าคดิีอะไรัไดีบ้า้ง

ข้�อคิด

กิจกรรม

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  ใบงาน: "การัสู่งัเกต้ความรั่สู้่ก่" 

(นักเรัยีินกลัุ�มลัะ 3-4 คนต้�อ  
1 ชดุี)

•  ใบความรั่:้ "คำาที่ี�แสู่ดีงถ้ง่ความ
รั่สู้่ก่ที่ั�วไป็"
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ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 1.1

การสงัเกตความรู�สกึ

ความรั่สู้่ก่ 2 แบบที่ี� Athena อาจำกำาลังัรั่สู้่ก่อยิ่�คอือะไรั

มีเบาะแสู่อะไรัสู่นับสู่นุนความคดิีข้องคณุ์บา้ง

 
            
ความรั่สู้่ก่ 2 แบบที่ี� Tucker อาจำกำาลังัรั่สู้่ก่อยิ่�คอือะไรั

มีเบาะแสู่อะไรัสู่นับสู่นุนความคดิีข้องคณุ์บา้ง

สถานการณ์ทีี่� 1

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละ

เมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นสักอย่างแน่ๆ

. . .

อืม โอเค

ได้ยินถูกแล้ว

ไม่มีอะไรเหรอ

อะไรเหรอ ไม่มีอะไรนี่

เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเหรอ

Tucker และ Athena
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ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 1.1

การสงัเกตความรู�สกึ

ความรั่สู้่ก่ 2 แบบที่ี� Kevin อาจำกำาลังัรั่สู้่ก่อยิ่�คอือะไรั

มีเบาะแสู่อะไรัสู่นับสู่นุนความคดิีข้องคณุ์บา้ง

ความรั่สู้่ก่ 2 แบบที่ี� Corey อาจำกำาลังัรั่สู้่ก่อยิ่�คอือะไรั

มีเบาะแสู่อะไรัสู่นับสู่นุนความคดิีข้องคณุ์บา้ง

สถานการณ์ทีี่� 2

บอกแล้วไงว่าช่างมันเถอะ

ถามจริง

ขำสิ คิดว่านะ

แล้วมันขำมั้ย

ก็แค่ขำๆ

ทำไมคุณถึงทำแบบนั้นล่ะ

ช่างมันเถอะ

คุณโอเคนะ

Corey และ Kevin
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ใบัความรู�: บัที่ท่ีี่ 1.1

รายการความรู�สกึ

มีความสุข

เสียใจ

ประหลาดใจ

กลัว

โกรธ

หงุดหงิด

กังวล

ผิดหวัง

ตื่นเต้น

สงบ
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เป็็นคนดีเท่ี่จะตาย: บัที่ท่ีี่ 1.2

 การฝึกึเห็นอกเห็นใจ

ลัองน่กถ้ง่ช�วงเวลัาที่ี�คณุ์คยุิกบัคนอื�นที่างออนไลันใ์นแอป็ เกม หรัอืดีว้ยิการัสู่�งข้อ้ความ คณุ์บอก
ไดีไ้หมว�าพื่วกเข้ารั่สู้่ก่อยิ�างไรัอยิ่� ("ไดี"้ "ไม�ไดี"้) พื่วกเข้ากำาลังัรั่สู้่ก่ถ้ง่อารัมณ์แ์บบไหนกนัอยิ่�นะ 
("มีความสู่ขุ้" "โกรัธิ" "ต้ื�นเต้น้" "หงดุีหงดิี")

ความพื่ยิายิามที่ี�จำะเข้า้ถ้ง่หรัอืเข้า้ใจำในสู่ิ�งที่ี�คนอื�นกำาลังัรั่สู้่ก่อยิ่�เรัยีิกว�าการัเห็นอกเห็นใจำ
•  ที่ำาไมการัแสู่ดีงความเห็นอกเห็นใจำจำง่เป็็นเรัื�องดี ี("ที่ำาใหร้ั่เ้มื�อคนอื�นต้อ้งการัความช�วยิเหลัอื" 
"ช�วยิใหเ้ป็็นเพื่ื�อนที่ี�ดี"ี "หลักีเลัี�ยิงการัที่ำาใหค้นอื�นโกรัธิ")

•  การัเห็นอกเห็นใจำผู้่อ้ื�นจำะช�วยิเวลัาคณุ์มีป็ฏิสิู่มัพื่นัธิก์บัคนอื�นบนโลักออนไลันไ์ดีอ้ยิ�างไรั  
("ช�วยิใหเ้ข้า้ใจำว�าพื่วกเข้ากำาลังัคดิีอะไรัอยิ่�" "ช�วยิใหไ้ม�ที่ำารัา้ยิพื่วกเข้า" "หลักีเลัี�ยิงการัก�อ
ดีรัาม�าโดียิไม�ต้ั �งใจำ ที่ำาใหเ้ลั�นเกมรั�วมกบัพื่วกเข้าไดีง้�ายิข้่ �น")

•  คณุ์จำะบอกไดีอ้ยิ�างไรัว�าคนอื�นอาจำรั่สู้่ก่อะไรัอยิ่� ("จำดีจำำาว�าเกดิีอะไรัข้่ �นบา้งรัอบต้วัพื่วกเข้า"  
"สู่ิ�งที่ี�พื่วกเข้าพื่ด่ีหรัอืที่ำา" "ที่�าที่าง" "สู่หีนา้" "นำ �าเสู่ยีิง")

ครัใ่ชใ้บหนา้ รั�างกายิ แลัะ/หรัอืคำาพื่ด่ีเพื่ื�อแสู่ดีงอารัมณ์ ์เช�น ต้ื�นเต้น้หรัอืดีใีจำ
• ครัเ่พื่ิ�งรั่สู้่ก่อะไรัไป็ (คำาต้อบหลัากหลัายิ)

การัรับัรั่อ้ารัมณ์ข์้องคนอื�นต้อ้งอาศึยัิการัฝ่ึกฝึน ซึ่่�งเป็็นเรัื�องยิากสู่ำาหรับัผู้่ใ้หญ�เช�นกนั แลัะจำะ  
ยิิ�งยิากเป็็นพื่ิเศึษเมื�อคณุ์กำาลังัโต้ต้้อบที่างออนไลัน ์
•  อะไรัที่ำาใหก้ารัเห็นอกเห็นใจำในโลักดีจิำทิี่ลััเป็็นเรัื�องยิาก ("บางครัั �งเรัาก็ไม�เห็นหนา้หรัอืรั�างกายิ
ข้องคนอื�น" "ต้อนที่ี�เรัาไม�ไดีย้ินิเสู่ยีิงข้องพื่วกเข้า"  
"เวลัาเรัามองไม�เห็นว�ามีอะไรัเกดิีข้่ �นรัอบต้วัพื่วกเข้าบา้ง")

• มีเบาะแสู่อะไรัที่ี�เรัาจำะใชเ้พื่ื�อช�วยิใหเ้ข้า้ใจำความรั่สู้่ก่ข้องคนอื�นบนโลักออนไลันไ์ดีบ้า้ง ("อโีมจำ"ิ 
“รัป่็ภัาพื่” "การัใชต้้วัพื่ิมพื่ใ์หญ�" "ป็รัะวตั้กิารัมีป็ฏิสิู่มัพื่นัธิข์้องเรัากบัใครับางคน")

วนันี�เรัาจำะที่ำากจิำกรัรัมเพื่ื�อช�วยิใหค้ณุ์รั่ว้�าคนที่ี�ต้วัเองมีป็ฏิสิู่มัพื่นัธิด์ีว้ยิบนโลักออนไลันร์ั่สู้่ก่
อยิ�างไรัอยิ่�

มาคยุกัน

เป็า้หมายสำาหรบัันกัเรยีน ✓   เข้า้ใจว�าความเห็นอกเห็นใจำคอือะไรั
✓  ฝึึก่การัเห็นอกเห็นใจำผู้่ค้นที่ี�พื่วกเข้าพื่บบนโลักออนไลัน ์
✓   ตร์ะหนัก่ว�าเหต้ใุดีการัฝ่ึกเห็นอกเห็นใจำถ้ง่เป็็นเรัื�องสู่ำาคญั

นักเรัยีินฝ่ึกรัะบวุ�าพื่วกเข้ารั่สู้่ก่อยิ�างไรัในป็ฏิสิู่มัพื่นัธิท์ี่างสู่งัคมแบบดีจิำทิี่ลัั

พื่ื �นฐาน SEL สู่ำาหรับัครัผู่้่สู้่อน: ความเห็นอกเห็นใจำเป็็นรัากฐานที่ี�สู่ำาคญัสู่ำาหรับัความสู่มัพื่นัธิร์ัะหว�างบคุคลัที่ี�ดี ีเป็็นความรั่สู้่ก่ที่ี�
แสู่ดีงออกเพื่ื�อเพื่ิ�มความสู่ำาเร็ัจำที่างวชิาการัแลัะลัดีพื่ฤต้กิรัรัมที่ี�เป็็นปั็ญหา พื่ฤต้กิรัรัมนิยิามข้องความเห็นอกเห็นใจำคอื   
"ความพื่ยิายิามที่ี�จำะเข้า้ถ้ง่หรัอืเข้า้ใจำในสู่ิ�งที่ี�คนอื�นกำาลังัรั่สู้่ก่อยิ่�" ไม�ใช�ความสู่ามารัถ้ที่ี�จำะที่ำาใหไ้ดีแ้บบเดียีิวกนั ความแต้กต้�างนั�น 
มีความสู่ำาคญัเพื่รัาะการัรัะบอุารัมณ์ข์้องผู้่อ้ื�นไดีอ้ยิ�างถ้ก่ต้อ้งนั�นไม�ใช�เรัื�องง�ายิ (ผู้่ใ้หญ�สู่�วนใหญ�ก็มีปั็ญหาเช�นกนั) นอกจำากนั�นยิงั
ไม�ใช�สู่ารัะสู่ำาคญัดีว้ยิ เพื่ียิงแค�พื่ยิายิามจำะที่ำาเช�นนั�นก็ช�วยิใหเ้รัาแลัะนักเรัยีินรั่สู้่ก่เห็นอกเห็นใจำผู้่อ้ื�นแลัะกรัะตุ้น้ใหเ้กดิีการักรัะที่ำา
ที่ี�มีเมต้ต้าแลัว้ นี�คอืสู่ิ�งที่ี�เด็ีกๆ ข้องเรัาสู่มควรัที่ี�จำะไดีร้ั่ ้ถ้า้นักเรัยีินมุ�งเนน้ที่ี�จำะที่ำาให ้"ถ้ก่ต้อ้ง" ใหเ้ต้อืนพื่วกเข้าว�าวธิิทีี่ี�ดีทีี่ี�สู่ดุีใน  
การัคน้หาว�าแที่จ้ำรังิแลัว้ใครับางคนรั่สู้่ก่อยิ�างไรัอยิ่�ก็คอืการัถ้ามออกไป็
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1. แจก่สำาเนาใบงานกิ่จก่ร์ร์ม่	1 ชุดใหก้บันักเรัยีินแต้�ลัะคน หรัอืฉายิภัาพื่ใหช้ั �นเรัยีินเห็น

2. ใหนั้ก่เร์ยีนท่ำางานอย่างอิสร์ะเพื่ื�อคาดีเดีาความรั่สู้่ก่ข้องผู้่ค้นในแต้�ลัะสู่ถ้านการัณ์ ์

3. ใหนั้ก่เร์ยีนเป็ร์ยีบเที่ยบคิำาตอบกบัค่�แลัะอภัปิ็รัายิวธิิทิี่ี�แต้�ลัะคนคดิีคำาต้อบข้่ �นมา

4. เร์ยีก่หลุายๆ	คิูใ่หบ้อกชั �นเรัยีินเกี�ยิวกบัสู่ถ้านการัณ์ท์ี่ี�พื่วกเข้าไดีค้ำาต้อบไม�ต้รังกนัแลัะสู่ิ�งต้�างๆ 
ในสู่ถ้านการัณ์เ์หลั�านั�นที่ี�ที่ำาใหค้าดีเดีาคำาต้อบไดีย้ิากข้่ �น

เป็็นเรัื�องยิากมากที่ี�จำะเดีาความรั่สู้่ก่ข้องคนอื�นไดีอ้ยิ�างถ้ก่ต้อ้ง โดียิเฉพื่าะอยิ�างยิิ�งบนโลัก
ออนไลันใ์นบางครัั �ง แต้�การัเห็นอกเห็นใจำไม�ใช�เรัื�องข้องการัไดีค้ำาต้อบที่ี�ถ้ก่ต้อ้ง เป็็นเรัื�องข้อง 
การัพื่ยิายิามต้�างหาก เพื่ียิงแค�พื่ยิายิามที่ำาความเข้า้ใจำความรั่สู้่ก่ข้องคนอื�น คณุ์ก็มีแนวโนม้ที่ี�  
จำะเข้า้กบัพื่วกเข้าไดีม้ากข้่ �นแลัะที่ำารัา้ยิความรั่สู้่ก่ข้องพื่วกเข้าไดีน้อ้ยิลังแลัว้ เยิี�ยิมใช�ไหมลั�ะ  
แลัะเมื�อไม�หยิดุีพื่ยิายิาม คณุ์ก็จำะช�วยิสู่รัา้งช�วงเวลัาบนโลักออนไลันท์ี่ี�มีเมต้ต้าแลัะ ยิอดีเยิี�ยิมข้่ �น
สู่ำาหรับัต้วัเองแลัะคนอื�นๆ แลัว้

ข้�อคิด

กิจกรรม

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  ใบงาน: "การัฝ่ึกความเห็นอก

เห็นใจำ" (1 ชดุีต้�อนักเรัยีิน 1 คน)
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ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 1.2

การฝึกึเห็นอกเห็นใจ

คณุ์คดิีว�ากฤชจำะรั่สู้่ก่อยิ�างไรั

เพื่รัาะอะไรั

กฤช
โย่ว ว่าไง

เยี่ยม

อะไร

ไว้คุยกันใหม่ละกัน

ยังอยู่ป่าว

สวัสดี!!!!!!!

เคร

รอเข้าเกมของพี่ชายเราอยู่

ใช่ . . . หนุกหนานๆ

ยุ่งอยู่เหรอ

คณุ์คดิีว�าฮารัท์ี่จำะรั่สู้่ก่อยิ�างไรั

เพื่รัาะอะไรั

ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอหลังเลิกเรียนวันนี้!HeartHere

HeartHere

คณุ์คดิีว�ามนัสู่จำะรั่สู้่ก่อยิ�างไรั

เพื่รัาะอะไรั

JennaGamer2291:
ลุย! ไปเลย!!!

ManusMaxx12:
ตามฉันมา!
อย่าเพิ่งบุกแล้วครั้งนี้ก็อย่าพลาดอีกนะ
เราเอาอยู่แน่

10

0:2215



เป็นคนดีเท่จะตาย 93

นักเรัยีินสู่ำารัวจำความหมายิข้องการัแสู่ดีงความเมต้ต้า

หมายิเหต้ถุ้ง่ครัผู่้่สู้่อน ในการัเต้รัยีิมต้วัสู่ำาหรับั "มาคยุิกนั" ใหน่้กถ้ง่ต้วัอยิ�างเมื�อมีคนมีเมต้ต้ากบัคณุ์แลัะความรั่สู้่ก่ที่ี�เกดิีข้่ �น จำาก
นั�นก็เป็็นต้วัอยิ�างเมื�อคณุ์แสู่ดีงความเมต้ต้าต้�อใครัสู่กัคนแลัะความรั่สู้่ก่ที่ี�เกดิีข้่ �น บที่นี�จำะใหค้ณุ์ใชป้็รัะสู่บการัณ์เ์หลั�านี�มาเข้ยีิน 
"สู่ารัแห�งความเมต้ต้า" (ดีใ่บงาน) เพื่ื�อใหนั้กเรัยีินดีเ่ป็็นต้วัอยิ�าง

✓   นิยาม่ความเมต้ต้า
✓   ร์บัร์ูว้�าความเมต้ต้าสู่�งผู้ลัต้�อความรั่สู้่ก่ข้องผู้่ค้นอยิ�างไรั
✓   ร์ะบุวธิิแีสู่ดีงความเมต้ต้า

ใหนั้กเรัยีินจำบัค่�กนั

การัมีเมต้ต้าหมายิความว�าอยิ�างไรั หนัไป็บอกค่�ข้องต้วัเอง (คำาต้อบหลัากหลัายิ)  
ใหเ้วลัานักเรัยีินพื่ด่ีคยุิกบัเพื่ื�อน จำากนั�นข้ออาสู่าสู่มคัรัมาแชรัค์วามคดิีข้องพื่วกเข้า

การัมีเมต้ต้าคอืการัที่ำาสู่ิ�งที่ี�ดีหีรัอืพื่ด่ีสู่ิ�งที่ี�ดีตี้�อคนอื�นใช�ไหม ครัจ่ำะข้อใหท้ี่กุคนน่กถ้ง่ต้วัอยิ�าง 
เวลัาที่ี�คนมีเมต้ต้ากบัเรัา เพื่ื�อช�วยิใหท้ี่กุคนเรัิ�มต้น้ไดี ้ครัจ่ำะยิกต้วัอยิ�างในชวีติ้ข้องครัเ่องใหฟั้ัง 
ยิกต้วัอยิ�างช�วงเวลัาที่ี�มีคนมีเมต้ต้ากบัคณุ์แลัะอธิบิายิว�ามนัที่ำาใหค้ณุ์รั่สู้่ก่อยิ�างไรั

เอาลั�ะ ต้อนนี�ลัองน่กถ้ง่ช�วงเวลัาที่ี�มีคนมีเมต้ต้ากบัคณุ์ดี ่คณุ์รั่สู้่ก่อยิ�างไรั  
บอกค่�ข้องต้วัเอง (คำาต้อบหลัากหลัายิ)  
ใหเ้วลัานักเรัยีินพื่ด่ีคยุิกบัเพื่ื�อน จำากนั�นข้ออาสู่าสู่มคัรัมาแชรัค์วามคดิีข้องพื่วกเข้า

เวลัามีคนมีเมต้ต้ากบัเรัา มนัสู่ามารัถ้ที่ำาใหเ้รัารั่สู้่ก่ดีขี้่ �นไดีเ้มื�อเรัาเศึรัา้หรัอืไม�สู่บายิใจำ   
การัมีเมต้ต้าก็ที่ำาใหเ้รัารั่สู้่ก่ดีไีดีเ้ช�นกนั ดีงันั�นในชวีติ้ข้องครัแ่ลัว้  
นี�คอืต้วัอยิ�างข้องความมีเมต้ต้าที่ี�ครัเ่คยิที่ำาใหค้นอื�น 
ยิกต้วัอยิ�างเวลัาที่ี�คณุ์มีเมต้ต้ากบัคนอื�นแลัะอธิบิายิใหนั้กเรัยีินฟัังว�าคณุ์รั่สู้่ก่อยิ�างไรั

ที่นีี�ก็ถ้ง่ต้าคณุ์แลัว้ 
•  ลัองน่กถ้ง่ช�วงเวลัาที่ี�คณุ์มเีมต้ต้ากบัใครัสู่กัคนใหเ้วลัาพื่วกเข้าคดิี
•  บอกค่�ข้องคณุ์เกี�ยิวกบัสู่ิ�งที่ี�คณุ์ที่ำาแลัะความรั่สู้่ก่ที่ี�เกดิีข้่ �นจำากการัที่ำาเช�นนั�น  
(คำาต้อบหลัากหลัายิ)  
ใหเ้วลัานักเรัยีินอภัปิ็รัายิกนั จำากนั�นข้ออาสู่าสู่มคัรัมาแชรัค์วามคดิีข้องพื่วกเข้า

เป็็นคนดีเท่ี่จะตาย: บัที่ท่ีี่ 2.1

เป็า้หมายสำาหรบัันักเรยีน

มาคยุกัน

 สารแห่งความเมตตา

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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พื่ลักิใบงานไป็ยิงัดีา้นที่ี� 2 ต้รังที่ี�ดีา้นบนเข้ยีินว�าสาร์แหง่คิวาม่เม่ตตา ต้อนนี�ใหค้ดิีถ้ง่ใครั  
บางคนในชวีติ้ข้องคณุ์ อาจำจำะเป็็นเพื่ื�อน เป็็นครั ่หรัอืสู่มาชกิในครัอบครัวั ที่ี�คณุ์อยิากแสู่ดีง 
ความเมต้ต้าดีว้ยิ จำากนั�นใหเ้ข้ยีินสู่ารัแห�งความเมต้ต้าเพื่ื�อช�วยิ วางแผู้นวธิิแีสู่ดีงความเมต้ต้า

นักเรัยีินจำะเลัอืกคน (หรัอืหลัายิคน) ที่ี�พื่วกเข้าสู่ามารัถ้แสู่ดีงความเมต้ต้าดีว้ยิแลัะเข้ยีินสู่ารั  
แห�งความเมต้ต้าไดีอ้ยิ�างนอ้ยิ 1 ฉบบั
1. ใหนั้กเรัยีินที่ำางานอยิ�างอสิู่รัะ
2. จำากนั�นใหนั้กเรัยีินแต้�ลัะคนแชรัส์ู่ารัแห�งความเมต้ต้ากบัค่�ข้องต้วัเอง

ต้อนนี�คณุ์เข้ยีินสู่ารัแห�งความเมต้ต้าเสู่ร็ัจำแลัว้ ใหค้ดิีถ้ง่เวลัาที่ี�จำะนำาข้อ้ความในนี�ไป็ป็ฏิบิตั้ ิ  
ใหเ้วลัานักเรัยีินคดิีแลัะเรัยีิก 2-3 คนมาเลั�าใหช้ั �นเรัยีินฟัังถ้ง่สู่ารัแห�งความเมต้ต้าข้องต้วัเอง  
แลัะช�วงเวลัาที่ี�พื่วกเข้าจำะที่ำาต้ามเนื�อความในนั�น

มาฝ่ึกการัมีเมต้ต้าดีว้ยิการัดีต่้วัอยิ�างต้�อไป็นี�กนั [ดีด่ีา้นที่ี� 1 ข้องใบความรั่]้
•  จนูรั่สู้่ก่โดีนที่อดีที่ิ �งต้อนช�วงพื่กัรัะหว�างคาบเรัยีินแลัะนั�งอยิ่�ต้ามลัำาพื่งั ที่กุคนคดิีว�าจำน่จำะรั่สู้่ก่

อยิ�างไรั ("เสู่ยีิใจำ" "เหงา") เรัาจำะแสู่ดีงความเมต้ต้ากบัจำน่ไดีอ้ยิ�างไรั ("ไป็นั�งเป็็นเพื่ื�อน" "ชวนมา
เลั�นดีว้ยิกนั") ที่กุคนคดิีว�าจำน่จำะรั่สู้่ก่อยิ�างไรัหลังัมีคนแสู่ดีงนำ �าใจำกบัเข้า ("มีความสู่ขุ้" "ไม�เป็็น
สู่�วนเกนิ")

•  โคิจิที่ำาถ้าดีอาหารักลัางวนัหลั�น ที่กุคนคดิีว�าเข้าจำะรั่สู้่ก่อยิ�างไรั ("อบัอายิ" "ใจำเสู่ยีิ") เรัาจำะแสู่ดีง
ความเมต้ต้าต้�อโคจำไิดีอ้ยิ�างไรั ("ช�วยิเข้าเก็บเศึษอาหารั" "พื่ด่ีอะไรัดีีๆ ") ที่กุคนคดิีว�าโคจำจิำะรั่สู้่ก่
อยิ�างไรัหลังัมีคนแสู่ดีงนำ �าใจำกบัเข้า ("ดีขี้่ �น")

สู่ิ�งที่ี�น�าอศัึจำรัรัยิเ์กี�ยิวกบัการัแสู่ดีงความเมต้ต้าคอืมนัช�วยิใหเ้รัาฝ่ึกความเห็นอกเห็นใจำ ความเห็น
อกเห็นใจำหมายิถ้ง่การัพื่ยิายิามที่ี�จำะเข้า้ถ้ง่หรัอืเข้า้ใจำความรั่สู้่ก่ข้องคนอื�น ความเมต้ต้า  
คอืความเห็นอกเห็นใจำในรัป่็แบบข้องการักรัะที่ำา เมื�อเรัาฝ่ึกความเห็นอกเห็นใจำดีว้ยิการัมีนำ �าใจำ 
โลักนี�ก็จำะเป็็นสู่ถ้านที่ี�ที่ี�น�าอยิ่�ข้่ �นไดี ้

ความเมต้ต้าคอืการัที่ำาสู่ิ�งที่ี�ดีหีรัอืพื่ด่ีสู่ิ�งที่ี�ดีกีบัคนอื�น เรัาที่ำาใหค้นอื�นรั่สู้่ก่ดีขี้่ �นเวลัารั่สู้่ก่เศึรัา้  
หรัอืไม�สู่บายิใจำไดีด้ีว้ยิการัแสู่ดีงความเมต้ต้า มีหลัากหลัายิวธิิแีลัะสู่ถ้านที่ี�ที่ี�เรัาสู่ามารัถ้แสู่ดีง 
ความเมต้ต้าไดี ้ที่ั �งออนไลันแ์ลัะออฟัไลัน ์แลัะยิิ�งเยิอะก็ยิิ�งดีใีช�ไหม

ข้�อคิด

กิจกรรม

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•   ใบความรั่:้ ภัาพื่ 2 ภัาพื่ที่ี�อกีดีา้น

หน่�งมี "สู่ารัแห�งความเมต้ต้า" ที่ี�
ว�างอยิ่� 3 ภัาพื่ (1 ชดุีต้�อนักเรัยีิน 
1 คน)
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ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 2.1

สารแห่งความเมตตา

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 2.1

สารแห่งความเมตตา

ฉัันจะแสดง 
ความเมตตาต่อ

ฉัันจะแสดงความ
เมตตาด�วยการ

ฉัันจะแสดง 
ความเมตตานี�ท่ีี่

คนที่ี�คณุ์อยิากแสู่ดีงความเมต้ต้าดีว้ยิ

ความเมต้ต้าที่ี�คณุ์จำะที่ำาหรัอืพื่ด่ี

สู่ถ้านที่ี� เช�น ที่ี�บา้น ที่ี�โรังอาหารั ที่ี�สู่นามซึ่อ้มฟัตุ้บอลั  
ในข้อ้ความ ในเกมดีจิำทิี่ลัักบัคนที่ี�ฉันเลั�นดีว้ยิ ฯลัฯ
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ครัเ่ข้ยีินคำาว�า "ความเมต้ต้า" บนกรัะดีาน

คดิีในใจำ:
•  อะไรัคอืนิยิามข้องความเมต้ต้า 
ใหเ้วลัานักเรัยีินคดิี

•  หนัไป็บอกคนข้า้งๆ ว�าคณุ์คดิีอะไรั  
ใหเ้วลัานักเรัยีินพื่ด่ีคยุิกบัเพื่ื�อน จำากนั�นเรัยีิกนักเรัยีิน 2-3 คนมาแชรัค์วามคดิีข้องพื่วกเข้าให ้
ที่กุคนฟััง ใหโ้อกาสู่พื่วกเข้าคดิีคำาต้อบที่ี�แต้กต้�างกนัใหไ้ดีห้ลัายิๆ ข้อ้

การัมีความเห็นอกเห็นใจำผู้่อ้ื�นช�วยิใหค้ณุ์แสู่ดีงความเมต้ต้า ดีงันั�นเพื่ื�อต้�อยิอดีจำากสู่ิ�งที่ี�เรัาไดี ้
เรัยีินรั่ไ้ป็ในกจิำกรัรัมที่ี� 1 ความเห็นอกเห็นใจำคอือะไรั 
("ความพื่ยิายิามที่ี�จำะเข้า้ถ้ง่หรัอืเข้า้ใจำในสู่ิ�งที่ี�คนอื�นกำาลังัรั่สู้่ก่อยิ่�")
•  สู่ิ�งนี�ช�วยิใหค้ณุ์แสู่ดีงความเมต้ต้าไดีอ้ยิ�างไรั ("สู่งัเกต้เวลัามีคนรั่สู้่ก่ไม�สู่บายิใจำหรัอืเสู่ยีิใจำ"   
"รั่ว้�าอะไรัจำะที่ำาใหอ้กีคนรั่สู้่ก่ดีขี้่ �น")

•  ที่ำาไมการัมีเมต้ต้าต้�อผู้่อ้ื�นถ้ง่เป็็นเรัื�องสู่ำาคญั ("สู่รัา้งมิต้รัภัาพื่" "ช�วยิใหค้นรั่สู้่ก่ป็ลัอดีภัยัิแลัะ  
เป็็นที่ี�ต้อ้นรับั" "คนอื�นจำะไดีม้ีเมต้ต้ากบัเรัาบา้ง")

•  มีวธิิไีหนบา้งที่ี�เรัาจำะแสู่ดีงความเมต้ต้าต้�อผู้่อ้ื�นไดี ้("ที่ำาอะไรัดีีๆ " "ช�วยิใหเ้ข้ารั่สู้่ก่ดีขี้่ �น"   
"พื่ด่ีอะไรัในแง�บวก" "แสู่ดีงใหพ้ื่วกเข้ารั่ว้�าคณุ์ใสู่�ใจำ")

สู่ิ�งสู่ำาคญัคอืต้อ้งแสู่ดีงความเมต้ต้าที่กุที่ี� แต้�วนันี�เรัาจำะพื่ด่ีถ้ง่การัแสู่ดีงความเมต้ต้าบน  
โลักออนไลัน ์
•  อะไรัที่ี�ที่ำาใหก้ารัแสู่ดีงความเมต้ต้าบนโลักออนไลันเ์ป็็นเรัื�องยิากบา้ง ("มองออกไดีย้ิากกว�าเวลัา
มีใครักำาลังัไม�สู่บายิใจำ" "เรัาอาจำไม�รั่ว้�าคนคนนั�นเป็็นใครั" "ไม�แน�ใจำว�าจำะแสู่ดีงความเมต้ต้าบน
โลักออนไลันไ์ดีอ้ยิ�างไรั" "โลักออนไลันเ์ป็็นที่ี�ที่ี�เปิ็ดีเผู้ยิมากๆ แลัะอาจำน�าอายิ") การัแสู่ดีงความ
เมต้ต้าบนโลักออนไลันส์ู่ามารัถ้เป็็นเรัื�องที่ี�ที่รังพื่ลังัอยิ�างยิิ�งไดี ้เมื�อคนอื�นเห็นว�าคณุ์มีเมต้ต้า  
บนโลักออนไลัน ์พื่วกเข้าก็จำะไดีร้ับัแรังบนัดีาลัใจำใหแ้สู่ดีงความเมต้ต้าเช�นเดียีิวกนั  
แชรัเ์รัื�องรัาวเกี�ยิวกบัช�วงเวลัาที่ี�ใครับางคนมเีมต้ต้ากบัคณุ์ที่างออนไลันแ์ลัะความรั่สู้่ก่ที่ี�เกดิีข้่ �น
จำากเหต้กุารัณ์นั์�น

•  คณุ์จำะแสู่ดีงความเมต้ต้าบนโลักออนไลันไ์ดีอ้ยิ�างไรักบัคนที่ี�อาจำรั่สู้่ก่เศึรัา้อยิ่� (คำาต้อบหลัาก
หลัายิ) …คนที่ี�อาจำรั่สู้่ก่ไม�สู่บายิใจำ (คำาต้อบหลัากหลัายิ) …คนที่ี�อาจำรั่สู้่ก่โกรัธิลั�ะ (คำาต้อบหลัาก
หลัายิ)

ต้อนนี�เรัาจำะฝ่ึกแสู่ดีงความเมต้ต้าบนโลักออนไลันก์นั

มาคยุกัน

เป็า้หมายสำาหรบัันักเรยีน ✓   เข้า้ใจความหมายิข้องความเมต้ต้า
✓   ร์ะบุลักัษณ์ะต้�างๆ ข้องความเมต้ต้าที่ี�เกดิีข้่ �นไดีบ้นโลักออนไลัน ์

นักเรัยีินสู่ำารัวจำความหมายิข้องการัแสู่ดีงความเมต้ต้าบนโลักออนไลัน ์

หมายิเหต้ถุ้ง่ครัผู่้่สู้่อน ก�อนเรัิ�มบที่เรัยีิน ใหน่้กถ้ง่เวลัาที่ี�ใครับางคนมีนำ �าใจำกบัคณุ์ที่างออนไลันแ์ลัะความรั่สู้่ก่ที่ี�เกดิีข้่ �นจำาก
เหต้กุารัณ์นั์�น บที่นี�จำะข้อใหค้ณุ์แชรัเ์รัื�องรัาวนี�ให ้

เป็็นคนดีเท่ี่จะตาย: บัที่ท่ีี่ 2.2

 วธิีแีสดงความเมตตา

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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1. แบ่งนัก่เร์ยีนออกเป็็นกลัุ�มลัะ 3-4 คน

2. แจก่ใบงานใหแ้ต้�ลัะกลัุ�ม

3. ใหแ้ต่ลุะก่ลุุ่ม่ร์ว่ม่ม่่อก่นัที่ำาใบงานใหเ้สู่ร็ัจำ

4. เร์ยีก่แต่ลุะก่ลุุ่ม่ออกมาเลั�าใหฟั้ังถ้ง่วธิิทีี่ี�พื่วกเข้าจำะแสู่ดีงความเมต้ต้าในแต้�ลัะสู่ถ้านการัณ์ ์ 
ถ้า้กลัุ�มนั�นเต็้มใจำ ใหพ้ื่วกเข้าแสู่ดีงบที่บาที่สู่มมต้ขิ้องสู่ถ้านการัณ์ด์ีงักลั�าวใหด้ีด่ีว้ยิ

มีหลัายิวธิิดีีว้ยิกนัที่ี�จำะแสู่ดีงความเมต้ต้าบนโลักออนไลัน ์การัมีเมต้ต้าที่างออนไลันจ์ำะช�วยิที่ำาให ้
โลักออนไลันข์้องคณุ์เป็็นสู่ถ้านที่ี�ที่ี�อ�อนโยินแลัะเป็็นมิต้รักบัที่กุคนมากยิิ�งข้่ �น นอกจำากนั�น   
การัแสู่ดีงความเมต้ต้ายิงัที่ำาใหร้ั่สู้่ก่ดีอีกีดีว้ยิ ครัั �งต้�อไป็ที่ี�คณุ์มีเมต้ต้ากบัใครัสู่กัคน ใหใ้ชเ้วลัา 
สู่กัครั่�เพื่ื�อสู่งัเกต้ความรั่สู้่ก่ข้องต้วัคณุ์เองดีว้ยิเช�นกนั

ข้�อคิด

กิจกรรม

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  ใบงาน: "วธิิแีสู่ดีงความเมต้ต้า" 

(นักเรัยีินกลัุ�มลัะ 3-4 คนต้�อ  
1 ชดุี)  
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ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 2.2

วธิีแีสดงความเมตตา
1. อ่านแต่ลุะสถานก่าร์ณ์
2. อภิป็ร์ายก่นัเป็็นก่ลุุ่ม่ถึงวิธีีแสดงคิวาม่เม่ตตาในแต่ลุะสถานก่าร์ณ	์แลุะจดแนวคิิดที่�ดีที่�สุดไว ้
3. เตร์ยีม่พร์อ้ม่ที่�จะเลุ่าใหทุ้่ก่คินฟัิงวา่ก่ลุุ่ม่ข้องคิณุคิิดอะไร์ออก่

ผู้่ค้นพื่ากนัแสู่ดีงความคดิีเห็นที่ี�ไม�สู่ภุัาพื่ในภัาพื่เซึ่ลัฟีั� ที่ี�เพื่ื�อนข้องคณุ์โพื่สู่ต้ ์

วธิิหีน่�งที่ี�ฉันสู่ามารัถ้แสู่ดีงความเมต้ต้าไดีก็้คอื: 

อกีวธิิหีน่�งคอื:

คณุ์กำาลังัเลั�นเกมออนไลันแ์ลัะมีผู้่เ้ลั�นคนหน่�งดีถ่้ก่แลัะพื่ด่ีถ้ง่ผู้่เ้ลั�นอกีคนแบบเสู่ยีิๆ หายิๆ

วธิิหีน่�งที่ี�ฉันสู่ามารัถ้แสู่ดีงความเมต้ต้าไดีก็้คอื: 

อกีวธิิหีน่�งคอื:

เพื่ื�อนข้องคณุ์หลัายิคนกำาลังัลัอ้เลัยีินนักเรัยีินอกีคนอยิ�างรัา้ยิกาจำในแชต้กลัุ�มสู่�วนต้วั

วธิิหีน่�งที่ี�ฉันสู่ามารัถ้แสู่ดีงความเมต้ต้าไดีก็้คอื: 

อกีวธิิหีน่�งคอื:

สถานการณ์ทีี่� 1:

สถานการณ์ทีี่� 2:

สถานการณ์ทีี่� 3:
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การัโต้ต้้อบกบัอะไรับางอยิ�างในดีา้นลับดีว้ยิสู่ิ�งที่ี�เป็็นบวกสู่ามารัถ้ที่ำาใหเ้กดิีบที่สู่นที่นาที่ี�สู่นุกแลัะ
น�าสู่นใจำข้่ �นไดี ้ซึ่่�งเป็็นเรัื�องที่ี�ดีกีว�าการัเก็บกวาดีเศึษซึ่ากความเสู่ยีิหายิจำากความคดิีเห็นที่ี�  
โหดีรัา้ยิเยิอะเลัยิ

ข้�อคิด

ในกจิำกรัรัมนี� นักเรัยีินจำะรั�วมกนัวางกรัอบความคดิีเห็นในที่างลับเสู่ยีิใหม�เพื่ื�อเรัยีินรั่ว้ธิิเีป็ลัี�ยินป็ฏิสิู่มัพื่นัธิท์ี่ี�ไม�ดี ี
ใหเ้ป็็นป็ฏิสิู่มัพื่นัธิท์ี่ี�ดีี

✓    แสดงความรั่สู้่ก่แลัะความคดิีเห็นในที่างที่ี�เป็็นบวกแลัะมีป็รัะสู่ทิี่ธิภิัาพื่
✓    ตอบสนองต้�อเรัื�องในดีา้นลับดีว้ยิวธิิทีี่ี�สู่รัา้งสู่รัรัคแ์ลัะมีอารัยิธิรัรัม

เป็็นคนดีเท่ี่จะตาย: บัที่ท่ีี่ 3

เป็า้หมายสำาหรบัันกัเรยีน

 จากแง่ลุบัสูแ่ง่ดี

ก่าร์เป็ลีุ�ยนเร์่�องลุบใหก้่ลุายเป็็นเร์่�องบวก่
เด็ีกๆ อายิเุที่�าคณุ์ต้อ้งเผู้ชญิกบัเนื�อหาออนไลันท์ี่กุรัป่็แบบ บา้งก็มีข้อ้ความในที่างลับที่ี�สู่�งเสู่รัมิ
พื่ฤต้กิรัรัมที่ี�ไม�ดี ีแต้�คณุ์เป็ลัี�ยินแป็ลังเรัื�องแบบนั�นไดี ้
•  คณุ์ (หรัอืคนที่ี�คณุ์รั่จ้ำกั) เคยิเห็นใครัที่ี�แสู่ดีงพื่ฤต้กิรัรัมในแง�ลับบนอนิเที่อรัเ์น็ต้บา้งไหม   

คณุ์รั่สู้่ก่อยิ�างไรั
•  คณุ์ (หรัอืคนที่ี�คณุ์รั่จ้ำกั) เคยิสู่มัผู้สัู่กบัการัแสู่ดีงความเมต้ต้าแบบไม�ไดีเ้จำาะจำงบนอนิเที่อรัเ์น็ต้

บา้งไหม คณุ์รั่สู้่ก่อยิ�างไรั
•  การักรัะที่ำาง�ายิๆ อะไรับา้งที่ี�เรัาที่ำาไดีเ้พื่ื�อเป็ลัี�ยินป็ฏิสิู่มัพื่นัธิเ์ชงิลับใหก้ลัายิเป็็นบวก

เรัาสู่ามารัถ้ต้อบสู่นองต้�ออารัมณ์ใ์นดีา้นลับดีว้ยิวธิิทีี่ี�สู่รัา้งสู่รัรัคด์ีว้ยิการัเรัยีิบเรัยีิงหรัอืวางกรัอบ
ความคดิีเห็นที่ี�ไม�เป็็นมิต้รัเสู่ยีิใหม� แลัะรัะมดัีรัะวงัการัใชน้ำ �าเสู่ยีิงในการัสู่ื�อสู่ารัออนไลันข์้องเรัา

มาคยุกัน

1. อ่านคิวาม่คิิดเห็นต่างๆ
เรัากำาลังัดีท่ี่ี�ความคดิีเห็นในเชงิลับ

2. แก่ไ้ข้ป็ร์บัป็ร์งุใหม่่
ที่นีี�มาแบ�งที่มี ที่มีลัะ 3 คนกนั แลัว้ช�วยิกนัจำดัีการัการัต้อบสู่นองที่ั �ง 2 แบบต้�อความคดิีเห็นเหลั�านี�
•  คณุ์จำะพื่ด่ีถ้ง่ป็รัะเด็ีนเดียีิวกนัหรัอืคลัา้ยิคลัง่กนันี�ในที่างบวกแลัะสู่รัา้งสู่รัรัคม์ากข้่ �นไดีอ้ยิ�างไรั
•  ถ้า้เพื่ื�อนรั�วมชั �นคนหน่�งข้องคณุ์แสู่ดีงความเห็นแบบนี� คณุ์จำะต้อบสู่นองในแบบที่ี�จำะที่ำาให ้  

การัสู่นที่นาเป็็นบวกมากข้่ �นไดีอ้ยิ�างไรั 

หมายิเหต้ถุ้ง่ครัผู่้่สู้่อน: การัใหท้ี่ั �งหอ้งช�วยิกนัที่ำา 1 ต้วัอยิ�างใหเ้สู่ร็ัจำอาจำช�วยิใหก้จิำกรัรัมนี�เดีนิหนา้
ไป็ไดี้

3. นำาเสนอก่าร์ตอบสนอง	
ที่นีี�แต้�ลัะที่มีจำะแสู่ดีงการัต้อบสู่นองข้องต้วัเองสู่ำาหรับัสู่ถ้านการัณ์ท์ี่ั �ง 2 แบบ

กิจกรรม

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  ไวต้บ์อรัด์ีหรัอืจำอโป็รัเจ็ำกเต้อรั ์

•  ใบงาน: "…แต้�พื่ด่ีไป็ใหด้ีีๆ "   
(ที่มีลัะ 1 ชดุี)

•  โนต้้ต้ดิีหน่บหรัอือปุ็กรัณ์ ์
สู่ำาหรับันักเรัยีิน
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อ�านความคดิีเห็นดีา้นลั�างนี� หลังัจำบแต้�ลัะความเห็น ใหอ้ธิบิายิดีงัต้�อไป็นี�
1. คิณุจะพูดถึงป็ร์ะเด็นเดียวก่นัหร์อ่คิลุา้ยคิลึุงก่นันี�ในท่างบวก่แลุะสร์า้งสร์ร์คิม์่าก่ขึ้�นไดอ้ย่างไร์
2.  ถา้เพ่�อนร์ว่ม่ชั �นคินหนึ�งข้องคิณุแสดงคิวาม่เห็นแบบนี�	คิณุจะตอบสนองในแบบที่�จะท่ำาใหก้่าร์สนท่นาเป็็นบวก่ม่าก่ขึ้�น	 	
ไดอ้ย่างไร์

ใชท้ี่ี�ว�างดีา้นลั�างแต้�ลัะความคดิีเห็นเพื่ื�อจำดีไอเดียีิที่ี�คดิีออก

ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 3

จากแง่ลุบัสูแ่ง่ดี

555 คอ้นเป็็นคนเดียีิวในชั �นที่ี�ไม�ไป็เข้า้ค�ายิ 
สู่ดุีสู่ปั็ดีาหนี์�

ข้อโที่ษที่นีะ คดิีว�าเธิอคงมารั�วมงานป็ารัต์้ี �ข้องฉัน 
ไม�ไดีห้รัอก มนัแพื่งมากเลัยิ

ฟัังแลัว้ป็วดีที่อ้งชะมดัี    
ใครับอกว�าเธิอรัอ้งเพื่ลังเป็็นเหรัอ

นี�ฉันคดิีไป็คนเดียีิวมั �ยิว�าชญัญาดีเ่หมือน 
เอเลัี�ยินเข้ยีิวต้วัจำิ�วเลัยิ

ที่กุคนจำะใสู่�เสู่ื �อผู้า้สู่มี�วงกนัพื่รัุ�งนี�  
แต้�อยิ�าบอกลัลิัลัี�นะ

ไม�ไดีว้�านะ แต้�ลัายิมือเธิอมนัยิุ�งเหยิงิมาก ที่างที่ี�ดี ี  
เธิอเป็ลัี�ยินไป็อยิ่�กลัุ�มอื�นสู่ำาหรับัโป็รัเจ็ำกต้นี์�เถ้อะ

เธิอจำะเข้า้กลัุ�มเรัาไดีก็้ต้�อเมื�อเอาล็ัอกอนิ
เข้า้บญัชขี้องเธิอมาใหฉั้น
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ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  ข้อ้ความต้วัอยิ�างที่ี�เข้ยีินหรัอื 

ฉายิข้่ �นไวต้บ์อรัด์ี

1. ดูข้อ้คิวาม่ต่างๆ
เรัามาดีก่นัที่ี�ต้วัอยิ�างข้อ้ความบนกรัะดีานเหลั�านี� ชั �นเรัยีินนี�ก็อาจำมีต้วัอยิ�างดีีๆ  เหมือนกนัก็ไดี ้ 
งั �นมาเข้ยีินข้่ �นกรัะดีานใหเ้รัาอภัปิ็รัายิกนัดีกีว�า
•  “เจำง๋สู่ดุีๆ เลัยิ”
•  “อะไรัก็ช�างเถ้อะ”
•  “โคต้รัโมโหแกเลัยิ”
•  “โที่รัมาเดีี�ยิวนี�!”
•  “เคๆ ไม�เป็็นไรั”

2. อ่านข้อ้คิวาม่ท่ั �งหม่ดออก่ม่าดงัๆ
ที่นีี�เรัาจำะให ้1 คนอ�านแต้�ลัะข้อ้ความดีว้ยินำ �าเสู่ยีิงที่ี�เฉพื่าะเจำาะจำง (เช�น โกรัธิ ป็รัะชดี เป็็นมิต้รั)

สู่งัเกต้เห็นอะไรัไหม สู่ิ�งเหลั�านี�จำะข้า้มไป็ถ้ง่อกีคนหน่�งไดีอ้ยิ�างไรั "ผู้่สู้่�งสู่ารั" แต้�ลัะคนจำะสู่ื�อสู่ารั
สู่ิ�งที่ี�ต้ั �งใจำใหด้ีขี้่ �นไดีอ้ยิ�างไรั

อาจำเป็็นเรัื�องยิากที่ี�จำะเข้า้ใจำความรั่สู้่ก่จำรังิๆ ข้องใครัสู่กัคนเมื�ออ�านแต้�ต้วัหนังสู่อื จำงแน�ใจำว�า  
คณุ์เลัอืกเครัื�องมือที่ี�เหมาะสู่มในการัสู่ื�อสู่ารัครัั �งต้�อไป็ แลัะ ไม�ต้คีวามสู่ิ�งต้�างๆ ที่ี�คนพื่ด่ีกบั  
คณุ์ที่างออนไลันใ์หเ้กนิเลัยิไป็ ถ้า้ไม�แน�ใจำว�าคนอื�นหมายิความว�าอยิ�างไรั ใหห้าคำาต้อบดีว้ยิ  
การัพื่ด่ีคยุิกบัเข้าต้�อหนา้หรัอืที่างโที่รัศึพัื่ที่ ์

กิจกรรม

ข้�อคิด

ก่าร์เข้า้ใจผิู้ดนั�นงา่ยนิดเดียว
ผู้่ค้นใชก้ารัสู่ื�อสู่ารัป็รัะเภัที่ต้�างๆ สู่ำาหรับัการัโต้ต้้อบหลัากหลัายิแบบ แต้�ข้อ้ความที่ี�สู่�งผู้�าน  
การัแชต้แลัะต้วัหนังสู่อือาจำถ้ก่ต้คีวามแต้กต้�างออกไป็จำากการัคยุิกนัต้�อหนา้หรัอืที่างโที่รัศึพัื่ที่ ์
•  เคยิถ้ก่เข้า้ใจำผู้ิดีเพื่รัาะข้อ้ความที่ี�เข้ยีินไหม ต้วัอยิ�างเช�น คณุ์สู่�งข้อ้ความเป็็นมกุต้ลักไป็ให ้  

แต้�เพื่ื�อนกลับัคดิีว�าคณุ์จำรังิจำงั หรัอืแมก้รัะที่ั�งมีเจำต้นาไม�ดีี
•  เคยิเข้า้ใจำคนอื�นผู้ิดีในข้อ้ความหรัอืในแชต้ไหม คณุ์ที่ำาอะไรัไป็บา้งเพื่ื�อช�วยิใหสู้่ื�อสู่ารั  

ไดีก้รัะจำ�างข้่ �น แลัว้อะไรัที่ี�จำะไม�ที่ำาซึ่ำ �าอกี

มาคยุกัน

เป็า้หมายสำาหรบัันกัเรยีน ✓     ตดัสินใจไดีด้ีเีมื�อต้อ้งเลัอืกว�าจำะสู่ื�อสู่ารัอะไรัแลัะอยิ�างไรั รัวมถ้ง่จำะสู่ื�อสู่ารัหรัอืไม�ดีว้ยิ
✓     ร์ะบุสู่ถ้านการัณ์ไ์ดีว้�าเมื�อใดีที่ี�ควรัรัอที่ี�จำะสู่ื�อสู่ารักนัต้�อหนา้กบัเพื่ื�อนแที่นที่ี�จำะสู่�งข้อ้ความ 

ไป็หาที่นัที่ี

นักเรัยีินต้คีวามอารัมณ์ต์้�างๆ เบื �องหลังัข้อ้ความต้วัหนังสู่อืเพื่ื�อฝ่ึกการัคดิีวเิครัาะหแ์ลัะหลักีเลัี�ยิงการัต้คีวามผู้ิดีรัวมถ้ง่ความข้ดัีแยิง้
ในการัโต้เ้ถ้ยีิงกนัที่างออนไลัน ์

เป็็นคนดีเท่ี่จะตาย: บัที่ท่ีี่ 4

 วา่ด�วยนำ�าเสยีง



เป็นคนดีเท่จะตาย 103

พ่�นฐานก่าร์ร์ูเ้ท่่าท่นัส่�อสำาหร์บัคิร์ผููู้ส้อน: บที่เรัยีินนี�จำะวางพื่ื �นฐานสู่ำาหรับันักเรัยีินรัะดีบัป็รัะถ้มศึก่ษาโดียิการัต้ั �งคำาถ้ามให้
นักเรัยีินพื่ยิายิามเข้า้ใจำ คำาบรัรัยิายิภัาพื่ง�ายิๆ เกี�ยิวกบับคุคลั บที่เรัยีินนี�ครัอบคลัมุถ้ง่คำาถ้ามแลัะแนวคดิีในการัรั่เ้ที่�าที่นัสู่ื�อดีว้ยิวธิิี
ที่ี� เหมาะสู่มในเชงิพื่ฒันาการั ดีงัต้�อไป็นี�
1.  การัรั่ว้�าสู่ื�อที่กุป็รัะเภัที่ “ถ้ก่สู่รัา้งข้่ �น” โดียิบคุคลัที่ี�เลัอืกแลัว้ว�าจำะใสู่�อะไรัลังไป็แลัะจำะนำาเสู่นออยิ�างไรั
2.  การัถ้ามเป็็นกจิำวตั้รัว�า “ใครัที่ำาเรัื�องนี�แลัะที่ำาไป็ที่ำาไม”
3.  ไต้รั�ต้รัองอยิ่�เสู่มอถ้ง่สู่ื�อที่ี�เรัาสู่รัา้งข้่ �นโดียิต้ั �งถ้ามว�า “ข้อ้ความนี�จำะสู่�งผู้ลัต้�อผู้่อ้ื�นอยิ�างไรั”

✓   เร์ยีนร์ูว้�าเรัาสู่รัา้งความหมายิข้่ �นจำากการัผู้สู่มผู้สู่านรัะหว�างรัป่็ภัาพื่แลัะถ้อ้ยิคำา
✓   เข้า้ใจว�าคำาบรัรัยิายิภัาพื่เป็ลัี�ยินสู่ิ�งที่ี�เรัาคดิีว�าภัาพื่กำาลังัสู่ื�อสู่ารัอยิ่�ไดีอ้ยิ�างไรั
✓   เร์ิ�ม่เห็นพื่ลังัแห�งถ้อ้ยิคำา โดียิเฉพื่าะเมื�อนำาไป็รัวมกบัรัป่็ภัาพื่ที่ี�โพื่สู่ต้ ์
✓   เข้า้ใจวธิิเีป็็นผู้่ผู้้ลัติ้สู่ื�อที่ี�มีความรับัผู้ิดีชอบ
✓   พฒันานิสยัในการัต้ั �งคำาถ้ามว�า “ใครัเป็็นคนโพื่สู่ต้แ์ลัะโพื่สู่ต้ท์ี่ำาไม”

ถอ้ยคิำาเป็ลีุ�ยนคิวาม่หม่ายข้องภาพไดอ้ย่างไร์
รัป่็ภัาพื่ที่ี�มีถ้อ้ยิคำารั�วมดีว้ยินั�นเป็็นวธิิกีารัสู่ื�อสู่ารัที่ี�ที่รังพื่ลังั ลัองน่กภัาพื่ข้�าวที่ี�เป็็นบา้นกำาลังั  
ถ้ก่ไฟัไหม ้คำาบรัรัยิายิหน่�งกลั�าวว�า "ครัอบครัวัต้อ้งสู่ญ่เสู่ยีิบา้น แต้�ที่กุคนรัวมถ้ง่สู่นัุข้หนีออกมา
ไดีอ้ยิ�างป็ลัอดีภัยัิ" แบบนี�ที่ำาใหร้ั่สู้่ก่เศึรัา้แลัะอาจำจำะน�ากลัวันิดีๆ จำรังิไหม แต้�ถ้า้คำาบรัรัยิายิรัะบวุ�า 
"นักดีบัเพื่ลังิจำดุีไฟัเผู้าบา้นรัา้งเพื่ื�อฝ่ึกใชเ้ครัื�องมือดีบัเพื่ลังิแบบใหม�" ลั�ะ คณุ์ก็ยิงัมองเห็น  
ภัาพื่บา้นถ้ก่ไฟัไหมอ้ยิ่�แต้�ความคดิีเกี�ยิวกบัสู่ิ�งที่ี�เกดิีข้่ �นกลับัแต้กต้�างอยิ�างสู่ิ �นเชงิ คณุ์อาจำรั่สู้่ก่
ป็ลัอดีภัยัิมากกว�ารั่สู้่ก่กลัวัดีว้ยิซึ่ำ �า

เป็็นคนดีเท่ี่จะตาย: บัที่ท่ีี่ 5

เป็า้หมายสำาหรบัันักเรยีน

มาคยุกัน

 ถ�อยคำาเป็ลีุ�ยนภิาพรวมทัี่�งหมดได�อยา่งไร

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
• ดีต่้�อหนา้ถ้ดัีไป็

แบ�งชั �นเรัยีินเป็็นกลัุ�มยิ�อยิ ใหแ้จำกเอกสู่ารัที่ี�มีคำาบรัรัยิายิเชงิบวกใหค้รั่�งหน่�งข้องกลัุ�มแลัะ  
อกีครั่�งหน่�งเป็็นคำาบรัรัยิายิเชงิลับ โดียิไม�บอกใหร้ั่ว้�าคำาบรัรัยิายิ มี 2 แบบ

1. ร์ปู็ภาพ + ถอ้ยคิำา
ดีท่ี่ี�ภัาพื่ อธิบิายิถ้ง่บคุคลัในภัาพื่ใหเ้พื่ื�อนๆ ในกลัุ�มฟััง คณุ์คดิีว�าพื่วกเข้าเป็็นคนแบบไหน   
คณุ์คดิีว�าอยิากจำะใชเ้วลัากบัพื่วกเข้าหรัอืเป็็นเพื่ื�อนรั�วมที่มีกบัพื่วกเข้าไหม ที่ำาไมถ้ง่เป็็นแลัะ 
ที่ำาไมถ้ง่ไม�เป็็น

หลักัฐานจำะแสู่ดีงใหเ้ห็นอยิ�างรัวดีเร็ัวว�านักเรัยีินในกลัุ�มกำาลังัดีร่ัป่็ภัาพื่ที่ี�มีคำาบรัรัยิายิแต้กต้�างกนั 
ใหแ้ต้�ลัะกลัุ�มยิกรัป่็ภัาพื่ข้่ �นมาเพื่ื�อใหค้นอื�นเห็นความแต้กต้�าง

สู่ดุีที่า้ยินี�ใหอ้ภัปิ็รัายิสู่ั �นๆ ว�ากรัณี์นี�แสู่ดีงถ้ง่พื่ลังัแห�งถ้อ้ยิคำาที่ี�จำะคอยิกำากบักำาหนดีความคดิี  
ข้องเรัาอยิ�างไรั

2. ถา้ยงัไม่่แน่ใจ	ลัองดีต่้วัอยิ�างเพื่ิ�มเต้มิ (ในใบคิวาม่ร์ู	้#2)…
ลัองน่กถ้ง่ความรั่สู้่ก่เมื�อไดีร้ับัหรัอืเห็นข้อ้ความที่ี�มีรัป่็ภัาพื่ที่ี�มีคำาบรัรัยิายิเชงิลับ

กิจกรรม

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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การัเห็นหรัอืไดีย้ินิข้อ้ความเชงิลับไม�เพื่ียิงที่ำารัา้ยิบคุคลัในภัาพื่เที่�านั�น แต้�ยิงัที่ำาใหค้นอื�นที่ี�เห็น
ภัาพื่นั�นรั่สู้่ก่ไม�สู่บายิใจำไป็ดีว้ยิเมื�อไดีร้ับัข้อ้ความหรัอืรัป่็ภัาพื่นั�นแลัว้     
คณุ์จำะที่ำาอยิ�างไรั คณุ์มีที่างเลัอืกเสู่มอ โดียิอาจำจำะ...

•  เลัอืกที่ี�จำะไม�แชรัภ์ัาพื่นี�กบัคนอื�น หรัอื...
•  บอกคนสู่�งว�าคณุ์ข้อไม�รับัข้อ้ความที่ี�จำงใจำที่ำารัา้ยิคนอื�น หรัอื...
•  ใหก้ำาลังัใจำบคุคลัในภัาพื่โดียิบอกพื่วกเข้าว�าคณุ์รั่ว้�ามนัไม�ใช�เรัื�องจำรังิ หรัอื...
•  ที่กุต้วัเลัอืกที่ี�กลั�าวมา

คณุ์อาจำสู่�งข้อ้ความเชงิบวกไดีเ้ช�นกนั โดียิไม�ต้อ้งเป็็นคำาต้อบ แค�เป็็นข้อ้ความเชงิบวกข้อง  
คณุ์เอง การัเห็นหรัอืไดีย้ินิข้อ้ความเชงิบวกนอกจำากจำะสู่นับสู่นุนบคุคลัในภัาพื่แลัว้ ยิงัที่ำาให ้  
คนอื�นรั่สู้่ก่ดีแีลัะอยิากโพื่สู่ต้ข์้อ้ความเชงิบวกข้องต้วัเองไดีอ้กีดีว้ยิ

3. คินในโร์งเร์ยีนข้องเร์า
ครัสูุ่่�มเลัอืกภัาพื่จำากชดุีภัาพื่ถ้�ายิเจำา้หนา้ที่ี�ข้องโรังเรัยีิน

ฝ่ึกสู่รัา้งคำาบรัรัยิายิภัาพื่แบบต้�างๆ โดียิเรัิ�มจำากแต้�งคำาบรัรัยิายิที่ี�จำะที่ำาใหค้นในภัาพื่รั่สู้่ก่มี 
ความสู่ขุ้หรัอืภัาคภัม่ิใจำ คณุ์คดิีคำาบรัรัยิายิออกมาไดีก้ี�แบบ

ต้อนนี�มาพื่ด่ีถ้ง่คำาบรัรัยิายิต้ลักๆ กนั การัเข้ยีินถ้ง่ความต้ลักในมมุมองข้องคณุ์กบัสู่ิ�งที่ี�น�าจำะต้ลัก
สู่ำาหรับัคนในภัาพื่มีความแต้กต้�างกนัไหม เรัื�องต้ลักที่ี�อ�อนโยินแลัะเฮฮาสู่ำาหรับัทุ่ก่คินกบั 
เรัื�องต้ลักที่ี�ลัอ้คนอื�นแลัะ "สู่นุก" สู่ำาหรับัแค�บางคนเที่�านั�นมีความแต้กต้�างกนัไหม

เข้ยีินคำาบรัรัยิายิภัาพื่ที่ี�เป็็นต้วัอยิ�างข้องสู่ิ�งที่ี�เรัาพื่ด่ีคยุิกนั จำากนั�นใหท้ี่กุคนเลัอืกคำาบรัรัยิายิ  
สู่ำาหรับัแต้�ลัะภัาพื่ที่ี�ที่ั �งต้ลักแลัะมเีมต้ต้าโดียิไม�ที่ำารัา้ยิบคุคลัในรัป่็

ฝ่ึกต้�อไป็โดียิใชร้ัป่็ภัาพื่ข้องคนอื�นๆ ในโรังเรัยีินข้องเรัา คณุ์ไดีค้วามคดิีอะไรัใหม�ๆ  เกี�ยิวกบัสู่ิ�งดีีๆ  
ที่ี�จำะพื่ด่ีจำากการัดีค่ำาบรัรัยิายิภัาพื่ที่ี�เพื่ื�อนๆ เข้ยีินไหม

4. ภาพต่อก่นัข้องชั �นเร์ยีน
นำารัป่็ข้องที่กุคนในชั �นเรัยีินมาต้�อกนั พื่รัอ้มเข้ยีินคำาบรัรัยิายิที่ี�แสู่ดีงความเมต้ต้ากำากบัไวใ้น 
แต้�ลัะภัาพื่ดีว้ยิ

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  รัป่็ภัาพื่ข้องครัแ่ลัะเจำา้หนา้ที่ี�จำาก

โรังเรัยีินที่ี�กำาลังัป็ฏิบิตั้หินา้ที่ี�ใน
แต้�ลัะวนั ใชเ้วลัา 2-3 สู่ปั็ดีาห ์
ก�อนเรัิ�มกจิำกรัรัมนี�รัวบรัวม
ภัาพื่ถ้�ายิดีจิำทิี่ลััจำำานวนหน่�ง หรัอื
มอบหมายิใหนั้กเรัยีินรัวบรัวม
โดียิไม�บอกจำดุีป็รัะสู่งคว์�าจำะนำา
รัป่็ภัาพื่ไป็ใชอ้ะไรัในกจิำกรัรัมนี� 
(แลัะแน�นอนว�าต้อ้งไดีร้ับัอนุญาต้
จำากบคุคลัในรัป่็ภัาพื่ที่กุครัั �ง)  
ถ้า้ไม�สู่ามารัถ้ที่ำาแบบนั�นไดี ้คณุ์
ก็ใชร้ัป่็ภัาพื่ที่ี�เหมาะสู่มกบัอายิุ
จำากนิต้ยิสู่ารัหรัอืแหลั�งข้�าวต้�างๆ 
แที่น

•  ไม่่บงัคิบั: รัป่็นักเรัยีินที่กุคนใน
ชั �นเรัยีินอยิ�างนอ้ยิ 1 รัป่็

• ใบความรั่:้ “รัป่็ภัาพื่กฬีา”

•  ใบงาน: “ถ้�อยิคำาเป็ลีั�ยินความ
หมายิข้องภัาพื่ไดี�อยิ�างไรั”

คำาบรัรัยิายิภัาพื่จำะเป็ลัี�ยินสู่ิ�งที่ี�เรัาคดิีแลัะรั่สู้่ก่เกี�ยิวกบัรัป่็ภัาพื่แลัะข้อ้ความที่ี�เรัาคดิีว�ากำาลังัไดีร้ับั 
หยิดุีสู่กันิดีก�อนโพื่สู่ต้ร์ัป่็ภัาพื่พื่รัอ้มคำาบรัรัยิายิเพื่ื�อพื่ิจำารัณ์าว�าโพื่สู่ต้ข์้องเรัาจำะที่ำาใหค้นอื�นรั่สู้่ก่
อยิ�างไรั แลัะก�อนจำะต้อบรับัรัป่็ภัาพื่แลัะคำาบรัรัยิายิที่ี�คนอื�นโพื่สู่ต้ ์ใหถ้้ามต้วัเองว�า "ใครัเป็็น  
คนโพื่สู่ต้แ์ลัะโพื่สู่ต้ท์ี่ำาไม"

ข้�อคิด
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ลัองที่ำาการัที่ดีลัองนี� แจำกภัาพื่การัต์้น่ช�องสู่ั �นๆ ที่ี�ลับข้อ้ความในช�องคำาพื่ด่ีออก แลัว้ใหนั้กเรัยีิน
แต้�ลัะคนเต้มิความคดิี/คำาพื่ด่ีในช�องเพื่ื�อเลั�าเรัื�องต้ามที่ี� ต้วัเองเห็น แลัว้นำาผู้ลัลัพัื่ธิท์ี่ี�ไดีม้า 
เป็รัยีิบเที่ยีิบกนั ที่กุคนเห็นเรัื�องรัาวเดียีิวกนัหรัอืเข้ยีินถ้อ้ยิคำาเดียีิวกนัไหม เหต้ใุดีจำง่เป็็นเช�นนั�น 
การัที่ดีลัองนี�แสู่ดีง ใหเ้รัาเห็นอะไรับา้งเกี�ยิวกบัวธิิใีชถ้้อ้ยิคำาเพื่ื�อแสู่ดีงบรับิที่หรัอืที่ำาความเข้า้ใจำ
ว�ารัป่็ภัาพื่ "กำาลังัพื่ด่ีอะไรั"

กิจกรรมเพิ�มเติม
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ใบัความรู�: บัที่ท่ีี่ 5

ภิาพกีฬา

อวดเก่ง!ยอดเยี่ยม!

อวดเก่ง!ยอดเยี่ยม!
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ใบัความรู�: บัที่ท่ีี่ 5

ตัวอยา่งอื�นๆ

การตัดผม ที่ห่วยแตกที่สุด!ตัดผมที่ไว้ยาวแล้ว
จะไปบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็ง <3

ได้มือถือเก่าๆ ของแม่มาใช้ :/ได้มือถือกับเค้าซักที

โคตรเนิร์ด #อ่อนมากนักวิทยาศาสตร์ที่
อายุน้อยที่สุดในโลก!

เก้ๆ กังๆ ไม่ได้ใกล้เคียงเลย!เป๊ะปัง!

ได้มื้อเย็นแล้วฉันค้นพบสายพันธุ์
ใหม่ของโลก!

เละมากภาพวาดแหวกแนว
ชนะรางวัลที่ 1



108

บรัรัยิากาศึที่กุรัป่็แบบนั�นต้ดิีต้�อกนัไดีไ้ม�ว�าจำะรัา้ยิหรัอืดี ีในมมุเมืองที่ี�สู่ว�างจำา้ที่ี�สู่ดุี เหลั�าผู้่ก้า้วรัา้วกำาลังัแพื่รั�กรัะจำายิพื่ลังัดีา้นลับ 
ไป็ที่กุหนที่กุแห�ง บล็ัอกแลัะรัายิงานเหลั�าผู้่ก้า้วรัา้วเพื่ื�อหยิดุียิั �งความพื่ยิายิามครัอบครัองเมือง แลัะมีเมต้ต้าต้�อนักที่�องโลัก
อนิเที่อรัเ์น็ต้คนอื�นๆ เพื่ื�อคนืความสู่งบสู่ขุ้ใหแ้ก�ดีนิแดีนแห�งนี�

เปิ็ดีเว็บเบรัาวเ์ซึ่อรับ์นเดีสู่กท็์ี่อป็หรัอือปุ็กรัณ์เ์คลัื�อนที่ี� (เช�น แท็ี่บเล็ัต้) แลัว้ไป็ที่ี� g.co/KindKingdom 

เป็็นคนดีเท่ี่จะตาย: บัที่ท่ีี่ 6

 Interland: อาณาจกัรแห่งความเมตตา

ใหนั้กเรัยีินข้องคณุ์เลั�น “อาณ์าจำกัรัแห�งความเมต้ต้า” แลัว้ใชค้ำาถ้ามข้า้งลั�างนี�เพื่ื�อเต้รัยีิมเข้า้สู่่�
การัอภัปิ็รัายิเพื่ิ�มเต้มิเกี�ยิวกบับที่เรัยีินที่ี�ไดีเ้รัยีินไป็ในเกม ดีงักลั�าว นักเรัยีินสู่�วนใหญ�ไดีป้็รัะโยิชน ์
จำากป็รัะสู่บการัณ์นี์�อยิ�างเต็้มที่ี�ดีว้ยิการัเลั�นคนเดียีิว แต้�คณุ์ก็ใหนั้กเรัยีินจำบัค่�กนัไดีเ้ช�นกนั   
ซึ่่�งอาจำมีคณุ์ค�าเป็็นพื่ิเศึษสู่ำาหรับันักเรัยีินที่ี�อายินุอ้ยิกว�า
•  เหต้กุารัณ์ใ์ดีใน “อาณ์าจำกัรัแห�งความเมต้ต้า” ที่ี�คณุ์รั่สู้่ก่มีสู่�วนรั�วมมากที่ี�สู่ดุีแลัะเพื่รัาะอะไรั
•  อธิบิายิเวลัาที่ี�คณุ์ที่ำาอะไรัสู่กัอยิ�างเพื่ื�อสู่�งต้�อความเมต้ต้าใหค้นอื�นๆ ที่างออนไลัน ์
•  สู่ถ้านการัณ์อ์ะไรัที่ี�การับล็ัอกใครัสู่กัคนบนโลักออนไลันเ์ป็็นเรัื�องเหมาะสู่ม
•  สู่ถ้านการัณ์อ์ะไรัที่ี�การัรัายิงานพื่ฤต้กิรัรัมข้องใครัสู่กัคนเป็็นเรัื�องเหมาะสู่ม
•  ที่ำาไมต้วัลัะครัใน “หบุเข้าแห�งความเมต้ต้า” ถ้ง่ถ้ก่เรัยีิกว�าผู้่ก้า้วรัา้ว อธิบิายิถ้ง่คณุ์ลักัษณ์ะข้อง

ต้วัลัะครันี�แลัะผู้ลักรัะที่บที่ี�การักรัะที่ำาข้องเข้ามีต้�อเกม
•  เกมนี�เป็ลัี�ยินวธิิคีดิีที่ี�นักเรัยีินจำะป็ฏิบิตั้ติ้�อคนอื�นไหม ถ้า้ใช� เป็ลัี�ยินอยิ�างไรั

หัวข้�อในการอภิิป็ราย
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Notes
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✓ ��เข้า้ใจว�าสู่ถ้านการัณ์แ์บบไหนที่ี�ควรัข้อความช�วยิเหลัอืหรัอืพื่ด่ีคยุิกบัผู้่ใ้หญ�ที่ี�ไวใ้จำ
✓ ��พิจาร์ณาว�ามีที่างเลัอืกอะไรับา้งสู่ำาหรับัการัแสู่ดีงความกลัา้หาญแลัะที่ำาไมจำง่ควรัพื่ด่ีคยุิ

ป็รัก่ษากบัผู้่ใ้หญ�

สู่ิ�งสู่ำาคญัคอืการัที่ำาใหเ้ด็ีกๆ เข้า้ใจำว�าพื่วกเข้าไม�ไดีอ้ยิ่�ต้ามลัำาพื่งัเมื�อเห็นเนื�อหาออนไลันท์ี่ี�ที่ำาใหไ้ม�
สู่บายิใจำ โดียิเฉพื่าะอยิ�างยิิ�งถ้า้ดีแ่ลัว้พื่วกเข้าหรัอื คนอื�นอาจำถ้ก่ที่ำารัา้ยิไดี ้อยิ�างแรักเลัยิ พื่วกเข้า
ไม�ควรัลังัเลัที่ี�จำะข้อความช�วยิเหลัอืจำากใครัสู่กัคนที่ี�ไวใ้จำ อยิ�างที่ี�สู่องก็คอืเด็ีกๆ ควรัรั่ว้�าพื่วกเข้ามี
ต้วัเลัอืก ซึ่่�งหมายิถ้ง่วธิิตี้�างๆ ในการัแสู่ดีงความกลัา้หาญแลัะลังมือที่ำา

ป็ระเด็นหลัุก

ป็ระเด็นหลัุก บที่ที่ี� 1 ก่าร์เป็็นผูู้ก้่ลุา้นั�นหม่ายคิวาม่วา่อย่างไร์
บที่ที่ี� 2 จาก่ผูู้เ้พิก่เฉัยเป็็นผูู้ช่้วยเหลุ่อ
บที่ที่ี� 3 ผูู้ช่้วยเหลุ่อย่อม่มี่ตวัเลุ่อก่	[ป็ร์บัป็ร์งุใหม่่] 
บที่ที่ี� 4.1 เม่่�อเห็นสิ�งที่�ท่ำาใหไ้ม่่สบายใจ	ฉัันคิวร์ท่ำาอย่างไร์		 	 	 												
[ป็ร์บัป็ร์งุใหม่่]
บที่ที่ี� 4.2 สิ�งที่�ท่ำาใหไ้ม่่สบายใจบนโลุก่ออนไลุน	์ฉัันคิวร์ท่ำาอย่างไร์	 	 												
[ป็ร์บัป็ร์งุใหม่่]
บที่ที่ี� 5.1 จะท่ำาอย่างไร์ก่บัสิ�งโหดร์า้ยบนหนา้จอ	[ป็ร์บัป็ร์งุใหม่่]
บที่ที่ี� 5.2 ก่าร์ร์บัม่่อก่บัพฤติก่ร์ร์ม่แย่ๆ	บนโลุก่ออนไลุน	์[ป็ร์บัป็ร์งุใหม่่]
บที่ที่ี� 6 จะข้อคิวาม่ช่วยเหลุ่อไดเ้ม่่�อไร์
บที่ที่ี� 7 ร์ายงานท่างออนไลุนด์ว้ย

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาตรฐานทีี่�ระบุัถึง ม่าตร์ฐาน ISTE สำาหร์บันัก่ก่าร์ศึัก่ษา: 1c, 2c, 3a, 3b, 3c, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 6d, 7a
ม่าตร์ฐาน ISTE สำาหร์บันัก่เร์ยีนปี็ 2016: 1c, 2b, 3d, 4d, 6a, 7a, 7b, 7c
ม่าตร์ฐานก่าร์เร์ยีนร์ู	้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

สงสยัเมื�อไร  
ก็ถามได�เลุย
การนิยามแลุะการสง่เสรมิพฤติกรรมท่ีี่กลุ�าหาญในอินเที่อรเ์น็ต

หน่วยการเรยีนรู�ท่ีี่ 5: Be Internet Brave

สงสยัเมื่อไรก็ถามได�เลุย

ป็รัะถ้ม 2−6
ป็รัะถ้ม 2−6
ป็รัะถ้ม 2−6

  
ป็รัะถ้ม 2−3

  
ป็รัะถ้ม 4−6
ป็รัะถ้ม 2−3
ป็รัะถ้ม 4−6
ป็รัะถ้ม 2−6
ป็รัะถ้ม 2−6

ML
SEL

   
SEL

   
SEL
SEL
SEL
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บท่ที่�	1
ส่�อ (Media) 
เครัื�องมือหรัอืวธิิกีารัในการัสู่ื�อสู่ารับางอยิ�าง (ไอเดียีิ แนวคดิี 
ข้อ้ความ ข้อ้มล่ั เป็็นต้น้) ต้วัอยิ�างข้องสู่ื�อไดีแ้ก� ที่วี ีหนังสู่อื 
หนังสู่อืพื่ิมพื่ ์อนิเที่อรัเ์น็ต้ ดีา้นข้า้งรัถ้บรัรัที่กุ เสู่ื �อยิดืี หรัอื
อะไรัก็ต้ามที่ี�มีข้อ้มล่ัอยิ่�บนนั�นถ้ง่แมว้�าจำะเป็็นแค�โลัโกก็้ต้าม

บท่ที่�	2
ผูู้มี้่พฤติก่ร์ร์ม่ก่า้วร์า้ว (Aggressor) 
คนที่ี�ที่ำาการัลั�วงลัะเมิดีหรัอืกลัั�นแกลัง้ บางครัั �งก็เรัยีิกว�า 
“อนัธิพื่าลั” ผู้่เ้ชี�ยิวชาญดีา้นการัป้็องกนัการักลัั�นแกลัง้
แนะนำาว�าอยิ�าไป็ต้ตี้รัาคนอื�นแบบนั�น

ก่าร์ก่ลุั�นแก่ลุง้	(Bullying) 
พื่ฤต้กิรัรัมที่ี�หยิาบคายิหรัอืโหดีรัา้ยิที่ี�เกดิีข้่ �นซึ่ำ �าๆ แลัะมี 
เป้็าหมายิเพื่ื�อที่ำารัา้ยิคนอื�น (ที่ั �งที่างกายิ อารัมณ์ ์แลัะ/หรัอื
ที่างสู่งัคม) ที่ี�อ�อนแอกว�าผู้่ท้ี่ี�รังัแกผู้่อ้ื�น การักลัั�นแกลัง้ใน
โลักออนไลันค์อืพื่ฤต้กิรัรัมการักลัั�นแกลัง้ที่ี�เกดิีในรัป่็แบบ
ดีจิำทิี่ลัั

คินที่�เพิก่เฉัย (Bystander)  
พื่ยิานที่ี�พื่บเห็นการัลั�วงลัะเมิดีหรัอืการักลัั�นแกลัง้ที่ี�รับัรั่ ้
สู่ถ้านการัณ์แ์ต้�เลัอืกที่ี�จำะไม�เข้า้ไป็แที่รักแซึ่ง

ก่าร์ลุ่วงลุะเมิ่ด (Harassment)  
คำาที่ี�ใชก้ลั�าวถ้ง่พื่ฤต้กิรัรัมที่ี�กา้วรัา้วหรัอืหยิาบคายิ 
หลัากหลัายิรัป่็แบบ โดียิเป็็นคำาที่ี�มีความหมายิที่ั�วไป็มากกว�า
คำาว�า “การักลัั�นแกลัง้” โดียิการัลั�วงลัะเมิดีไม�จำำาเป็็นต้อ้งเกดิี
ข้่ �นซึ่ำ �าๆ หรัอืมีเป้็าหมายิเพื่ื�อที่ำารัา้ยิคนที่ี�อ�อนแอกว�า

เป้็าหม่าย	(Target)  
คนที่ี�ถ้ก่กลัั�นแกลัง้หรัอืต้กเป็็นเหยิื�อ

บท่ที่� 4
ท่กั่ษะก่าร์ป็ฏิเิสธี	(Refusal skills) 
ที่กัษะที่ี�เด็ีกๆ ไดีร้ับัการัสู่อนเพื่ื�อช�วยิหลักีเลัี�ยิงเนื�อหาหรัอื
พื่ฤต้กิรัรัมที่ี�ไม�ป็ลัอดีภัยัิบนโลักออนไลัน ์รัวมถ้ง่เข้า้ใจำ
ว�าการัป็ฏิเิสู่ธิสู่ิ�งที่ี�ที่ำาใหพ้ื่วกเข้าไม�สู่บายิใจำคอืรัป่็แบบหน่�ง
ข้องการัเคารัพื่ต้นเอง

บท่ที่�	2 แลุะ 4
คิวาม่ไวใ้จ (Trust) 
ความเชื�อมั�นอยิ�างแรังกลัา้ว�าบางสู่ิ�งหรัอืบางคนเชื�อถ้อืไดี ้
จำรังิใจำ หรัอืมีความสู่ามารัถ้

บท่ที่�	2, 4, 6 แลุะ	7
ร์ายงานก่าร์ลุะเมิ่ด	(Report Abuse)  
การัใชเ้ครัื�องมือหรัอืรัะบบออนไลันข์้องบรักิารัโซึ่เชยีิลัมีเดียีิ
เพื่ื�อรัายิงานการัลั�วงลัะเมิดี การักลัั�นแกลัง้ การัข้�มข้่� แลัะ
เนื�อหาที่ี�เป็็นอนัต้รัายิอื�นๆ ที่ี�มกัฝึ� าฝืึนข้อ้กำาหนดีใน  
การัใหบ้รักิารัหรัอืมาต้รัฐานชมุชนข้องบรักิารัดีงักลั�าว

บท่ที่�	6
ก่ลุา้หาญ	(Courageous) 
กลัา้ แต้�ไม�จำำาเป็็นต้อ้งที่ิ �งที่กุความกลัวั เพื่รัาะคนเรัาจำะกลัา้
หาญเป็็นพื่ิเศึษเมื�อพื่วกเข้ากลัวัหรัอืป็รัะหม�าแต้�ก็ยิงัลังมือที่ำา
ในสู่ิ�งที่ี�เป็็นดีา้นบวกอยิ่�ดีี

ตวัแท่นนัก่เร์ยีน	(Student agency) 
อกีข้ั �นที่ี�เหนือกว�าการัที่ี�นักเรัยีินพื่ด่ีเรัื�องต้�างๆ ดีว้ยิต้วัเอง 
ต้วัแที่นนักเรัยีินคอืความสู่ามารัถ้ในการัดีำาเนินการัหรัอื
เป็ลัี�ยินแป็ลัง รัวมถ้ง่ป็กป้็องหรัอืยินืหยิดัีเพื่ื�อต้วัเองแลัะผู้่อ้ื�น 
มกัถ้ก่มองว�าเป็็นสู่�วนสู่ำาคญัข้องการัเป็็นพื่ลัเมือง

สงสยัเมื�อไร ก็ถามได�เลุย
คำาศัพท์ี่
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สงสยัเมื่อไร ก็ถามได�เลุย: บัที่ท่ีี่ 1

 การเป็น็ผู�กลุ�านั�นหมายความวา่อยา่งไร

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  กรัะดีาษ 1 แผู้�นแลัะอปุ็กรัณ์ ์

ใหนั้กเรัยีินแต้�ลัะคนใชเ้ข้ยีิน

•  ไวต้บ์อรัด์ีหรัอือปุ็กรัณ์อ์ื�นๆ 
สู่ำาหรับัเข้ยีินใหท้ี่กุคนมองเห็นไดี ้

•  ป้็ายิข้นาดีใหญ� 3 อนัที่ี�มตี้วั
หนังสู่อืข้นาดีใหญ�ใหนั้กเรัยีิน
มองเห็นไดีจ้ำากรัะยิะ 2-3 เมต้รั 
โดียิใช ้1 ป้็ายิสู่ำาหรับั  
แต้�ลัะหมวดีหม่�: "ต้วัลัะครัในสู่ื�อ"  
(ไม�ใช�คนจำรังิๆ) "คนที่ี�ฉันรั่จ้ำกั
เป็็นการัสู่�วนต้วั" แลัะ   
"คนที่ี�ฉันรั่เ้รัื�องข้องเข้า" (จำาก
ป็รัะวตั้ศิึาสู่ต้รัห์รัอืในข้�าว)

กิจกรรม

ลัองข้บคดิีดีว่�าสู่ื�อมีอทิี่ธิพิื่ลัต้�อพื่วกเรัาอยิ�างไรับา้ง ใหนั้กเรัยีินบอกชื�อใครัก็ไดีท้ี่ี�ลังมือที่ำาบางสู่ิ�งบางอยิ�างที่ี�พื่วกเข้าคดิีว�าเป็็นเรัื�อง
กลัา้หาญ เพื่ื�อใหค้ดิีถ้ง่ต้วัเลัอืกอยิ�างลัก่ซึ่่ �งข้่ �น ข้อใหพ้ื่วกเข้าต้รัวจำสู่อบหาที่ี�มาข้องแนวคดิีเกี�ยิวกบัความกลัา้หาญข้องต้วัเอง แลัะ
พื่ด่ีคยุิแลักเป็ลัี�ยินกบัเพื่ื�อนนักเรัยีินดีว้ยิกนั

คิวาม่ร์ูพ่้ �นฐานเกี่�ยวก่บัก่าร์ร์ูเ้ท่่าท่นัส่�อสำาหร์บัคิร์:ู เรัาที่กุคนรั่ด้ีวี�าความคดิีข้องคนเรัาอาจำไดีร้ับัอทิี่ธิพิื่ลัจำากสู่ื�อไดี ้เพื่ื�อช�วยิให้
นักเรัยีินพื่ฒันาความต้รัะหนักข้องต้วัเองในเรัื�องนั�น การั "ถ้ามไดีเ้ลัยิ" หรัอืแสู่ดีงความคดิีรั�วมกนัเกี�ยิวกบัสู่ิ�งที่ี�เกดิีข้่ �นจำง่มีป็รัะโยิชน ์
จำรังิๆ สู่ิ�งสู่ำาคญับางป็รัะการัที่ี�ควรัต้รัะหนักเมื�อสู่อนบที่เรัยีินนี� ไดีแ้ก�
•  แนวคดิีข้องเรัาไดีร้ับัอทิี่ธิพิื่ลัจำากที่กุสู่ิ�งที่ี�เห็น ไดีย้ินิ แลัะอ�านมา
•  เรัาต้คีวามสู่ิ�งที่ี�เห็นผู้�านมมุมองจำากป็รัะสู่บการัณ์ข์้องเรัาเอง เรัาจำง่ไดีร้ับัสู่ารัแต้กต้�างกนั แมจ้ำะไดีร้ับัสู่ารัจำากสู่ื�อเดียีิวกนัก็ต้าม
•  เรัาเรัยีินรั่ไ้ดีม้าก (บางครัั �งก็มากกว�า) จำากรัป่็ภัาพื่พื่อๆ กบัถ้อ้ยิคำา
•  การัรั่เ้ที่�าที่นัสู่ื�อช�วยิต้�อต้า้นที่ศัึนคต้แิบบเหมารัวมดีว้ยิการัช�วยิใหเ้รัาต้รัะหนักถ้ง่ (แลัะที่า้ที่ายิ) รัป่็แบบต้�างๆ โดียิเฉพื่าะการัเกดิี

ข้่ �นซึ่ำ �าๆ ต้วัอยิ�างเช�น ถ้า้ฮโีรั�ที่ั �งหมดีที่ี�เรัาเห็นเป็็นผู้่ช้ายิ เรัาก็อาจำเกดิีความคดิีว�าผู้่ช้ายิมีแนวโนม้ที่ี�จำะเป็็นฮโีรั�มากกว�า แมจ้ำะไม�เคยิ
มีใครับอก่เรัาจำรังิๆ ก็ต้ามว�าผู้่ห้ญงิเป็็นฮโีรั�ไม�ไดี ้(การัข้าดีหายิข้องข้อ้มล่ัถ้อืเป็็นสู่ิ�งที่ี�ต้อ้งรัะวงัเช�นกนั)

พื่อพื่ด่ีถ้ง่คำาว�ากลัา้หาญ คณุ์จำะน่กถ้ง่ซึ่เ่ป็อรัฮ์โีรั�จำากในหนังใช�ไหม หรัอือาจำเป็็นนักผู้จำญเพื่ลังิ  
นั�นเป็็นต้วัอยิ�างที่ี�ยิอดีเยิี�ยิม แต้�สู่ิ�งสู่ำาคญัก็คอืต้อ้งจำำาไวว้�าเร์านั�นมีความกลัา้หาญไดีเ้ช�นกนั

ก�อนเรัิ�มต้น้ ใหต้้ั �งป้็ายิกำากบั 1 อนัในแต้�ลัะมมุที่ั �ง 3 มมุหรัอืพื่ื �นที่ี�ข้องหอ้งเรัยีิน 

1. วนันี�เร์าจะพูดก่นัเร์่�องก่าร์มี่คิวาม่ก่ลุา้หาญ
ใหใ้ชเ้วลัาสู่กัครั่�เข้ยีินชื�อใครัสู่กัคน (หรัอือาชพีื่ถ้า้ไม�รั่จ้ำกัชื�อ) จำะมีต้วัต้นจำรังิๆ หรัอืสู่มมต้ ิ  
มีชวีติ้อยิ่�หรัอืมาจำากป็รัะวตั้ศิึาสู่ต้รัก็์ไดี ้ที่ี�เคยิที่ำาอะไรับางอยิ�างที่ี�นักเรัยีินคดิีว�ากลัา้หาญ   
อยิ�าเพื่ิ�งใหใ้ครัเห็นว�าเข้ยีินอะไรั

2. ก่าร์นึงถึงใคิร์สกั่คินเป็็นเร์่�องยาก่หร์อ่งา่ย
ยินืข้่ �นถ้า้คดิีว�าง�ายิ แต้�ถ้า้ยิาก ที่ำาไมถ้ง่คดิีแบบนั�น เรัาพื่ด่ีถ้ง่การัมีความกลัา้หาญกนัมาเยิอะ   
หรัอืไม�ค�อยิบ�อยิเที่�าไรั นักเรัยีินมกัเห็นหรัอืไดีย้ินิเกี�ยิวกบัคนที่ี�ที่ำาเรัื�องกลัา้หาญจำากที่ี�ไหน

3.	ก่าร์เปิ็ดเผู้ยคิร์ั �งใหญ่
ต้อนนี�คณุ์เปิ็ดีเผู้ยิไดีแ้ลัว้ว�าเลัอืกใครัหรัอืต้วัลัะครัอะไรัโดียิไป็ที่ี�ป้็ายิที่ี�ต้รังกบัป็รัะเภัที่  
ข้องคนที่ี�เลัอืก

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาคยุกัน

✓   คิิดไดว้�าการัมีความกลัา้หาญหมายิความว�าอยิ�างไรั รัวมถ้ง่การัมีความกลัา้หาญบนโลัก
ออนไลันด์ีว้ยิ

✓   ร์ะบุที่ี�มาข้องแนวคดิีข้องเรัาเกี�ยิวกบัความหมายิข้องความกลัา้หาญ
✓   เร์ยีนร์ูลุ้กั่ษณะนิสู่ยัิข้องการัถ้ามว�า "อะไรัที่ี�พื่วกเข้าไม�ไดีพ้ื่ด่ีถ้ง่"

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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แลัว้พื่ด่ีคยุิกนั สู่งัเกต้ดีว่�าเพื่ื�อนคนอื�นๆ รัะบชุื�อต้วัลัะครัในสู่ื�อหรัอืแมแ้ต้�คนจำรังิๆ ที่ี�รั่จ้ำกัผู้�านสู่ื�อ 
(เช�น หนังสู่อืหรัอืภัาพื่ยินต้รั)์ กี�ชื�อ สู่ิ�งนั�นบอกอะไรัเรัาบา้งเกี�ยิวกบัที่ี�มาข้องแนวคดิีเรัื�อง 
ความหมายิข้องการัมีความกลัา้หาญ

สู่ื�อจำำาเป็็นต้อ้งหารัายิไดี ้แลัะนั�นหมายิความว�าพื่วกเข้าต้อ้งการัใหพ้ื่วกเรัาจำำานวนมากให ้
ความสู่นใจำ ดีว้ยิการันำาเสู่นอความกลัา้หาญชนิดีที่ี�สุดเรัา้ใจำแลัะเต็้มไป็ดีว้ยิฉากต้ื�นเต้น้ใหเ้รัา  
รับัชม เรัาจำง่ไดีเ้ห็นซึ่เ่ป็อรัฮ์โีรั� หน�วยิก่ช้พีื่ แลัะที่หารัมากมายิเต็้มไป็หมดี นั�นก็เป็็นต้วัอยิ�างที่ี�ดี ี 
แต้�ก็ยิงัไม�ไดีค้รัอบคลัมุที่ั �งหมดีใช�ไหม เรัาจำง่ควรัถ้ามต้วัเองอยิ่�เสู่มอว�า "อะไร์ค่ิอสิ�งที่�พวก่เข้า	
ไม่่พูดถึง"

แลัว้ยิงัมีต้วัอยิ�างข้องความกลัา้หาญอื�นๆ อกีไหม นักเรัยีินไดีร้ั่จ้ำกัความหมายิข้องการัมี 
ความกลัา้หาญจำากไหนอกีบา้ง

4.	เปิ็ดเผู้ยม่าก่ขึ้�น
ใหบ้อกเหต้ผุู้ลักบัคนในกลัุ�มว�าเพื่รัาะเหต้ใุดีจำง่คดิีว�าคนที่ี�เรัาเลัอืกมีความกลัา้หาญ ชนิดีข้อง 
เรัื�องกลัา้หาญที่ี�คนจำรังิๆ ที่ำากบัการัแสู่ดีงที่ี�หา้วหาญข้องต้วัลัะครัในสู่ื�อต้�างกนัหรัอืไม� ถ้า้ต้�าง  
ต้�างกนัอยิ�างไรั

หลังัอภัปิ็รัายิในกลัุ�มกนัสู่กั 2-3 นาที่แีลัว้ ใหเ้รัยีิกที่ั �งหอ้งกลับัมารัวมกนัแลัว้เข้ยีินโนต้้ลังใน  
ไวต้บ์อรัด์ีหรัอืกรัะดีานข้าต้ั �ง 

เรัามาลัองคดิีเรัื�องนี�กนั
•  มีใครัรัะบชุื�อคนที่ี�ช�วยิเหลัอืคนอื�นจำากอนัต้รัายิที่างกายิไหม (ยิกมือถ้า้ต้อบ "ใช�" ในแต้�ลัะข้อ้)
•  มีใครัรัะบชุื�อคนที่ี�ยินืหยิดัีเพื่ื�อคนที่ี�ถ้ก่กลัั�นแกลัง้ไหม คนสู่�วนใหญ�มกัเห็นดีว้ยิว�าการัช�วยิเหลัอื

ใครับางคนจำากการัที่ำารัา้ยิรั�างกายิ โดียิเฉพื่าะถ้า้คณุ์อาจำบาดีเจ็ำบเองดีว้ยิ คอืความกลัา้หาญ
•  แลัว้การัช�วยิเหลัอืใครัสู่กัคนจำากความเจ็ำบป็วดีที่างความรั่สู้่ก่ หรัอืการัมีนำ �าใจำหรัอืช�วยิเหลัอืคน

ที่ี�ถ้ก่ที่ำารัา้ยิความรั่สู้่ก่ไป็แลัว้ลั�ะ นั�นถ้อืเป็็นความกลัา้หาญดีว้ยิไหม
•  แลัว้การัรัายิงานเมื�อพื่บเห็นสู่ิ�งที่ี�ที่ำาใหร้ั่สู้่ก่ไม�สู่บายิใจำมากๆ ลั�ะ เวลัาที่ี�ไม�มั�นใจำว�าผู้่ใ้หญ�ที่ี�  

คณุ์ไป็รัายิงานนั�นจำะคดิีเห็นเป็็นอยิ�างไรั ถ้อืว�าอนันั�นคอืความกลัา้หาญดีว้ยิไหม

ยิกมือข้่ �นถ้า้นักเรัยีินบอกไดีว้�ามีใครับางคนกลัา้หาญในวถิ้ทีี่างอื�นๆ หรัอืถ้า้คดิีถ้ง่พื่ฤต้กิรัรัมที่ี� 
กลัา้หาญแบบอื�นออก เรัาอยิากฟัังเรัื�องนั�น

ตวัเลุ่อก่: แบ�งนักเรัยีินในหอ้งออกเป็็น 3 กลัุ�มอกีครัั �ง แต้�ครัั �งนี�แบ�งต้ามหวัข้อ้เหลั�านี�
ก) คนในกรัะดีาษเป็็นผู้่ห้ญงิ
ข้) คนในกรัะดีาษเป็็นผู้่ช้ายิ
ค) คนในกรัะดีาษไม�ไดีร้ัะบวุ�าเป็็นผู้่ช้ายิหรัอืผู้่ห้ญงิ
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เมื�อคดิีถ้ง่คำาว�า "กลัา้หาญ" เรัาน่กถ้ง่ผู้่ช้ายิหรัอืเด็ีกผู้่ช้ายิ ผู้่ห้ญงิหรัอืเด็ีกผู้่ห้ญงิ ผู้่ห้ญงิ/  
เด็ีกผู้่ห้ญงิที่ี�กลัา้หาญหนา้ต้าเป็็นยิงัไง ต้�างจำากผู้่ช้ายิ/เด็ีกผู้่ช้ายิที่ี�กลัา้หาญยิงัไง ที่ำาไมจำง่  
คดิีอยิ�างนั�น

5. อภิป็ร์ายวา่อะไร์จำาเป็็นต่อก่าร์มี่คิวาม่ก่ลุา้หาญ 
พื่ิจำารัณ์ารัายิการัที่ี�เรัาเข้ยีินว�าอะไรัจำำาเป็็นต้�อการัมีความกลัา้หาญ อภัปิ็รัายิ:
•  นักเรัยีินจำนิต้นาการัเห็นต้วัเองที่ำาสู่ิ�งต้�างๆ ในรัายิการันั�นออกไหม
•  นักเรัยีินคดิีถ้ง่สู่ถ้านการัณ์ท์ี่ี�ความอ�อนโยินคอืความกลัา้หาญออกไหม
•  แลัว้ถ้า้ที่างออนไลุน	์(หรัอืในโที่รัศึพัื่ที่)์ ลั�ะ นักเรัยีินคดิีถ้ง่วธิิทีี่ี�จำะกลัา้หาญในโลักออนไลัน ์

ออกไหม

ความกลัา้หาญคอืเรัื�องการัเอาต้วัเข้า้เสู่ี�ยิงช�วยิเหลัอืคนอื�น ในที่กุวถิ้ทีี่าง สู่ื�อมีอทิี่ธิพิื่ลัต้�อวธิิคีดิี
ข้องเรัาเกี�ยิวกบัความหมายิข้องความกลัา้หาญ แต้�สู่ื�อก็ไม�ไดีน้ำาเสู่นอความเป็็นไป็ไดีท้ี่ั �งหมดี 
เสู่มอไป็ เรัาจำง่ควรัถ้ามต้วัเองว�า "อะไรัแลัะใครัที่ี�พื่วกเข้าไม�ไดีพ้ื่ด่ีถ้ง่" เวลัาที่ี�ออนไลัน ์เรัาจำำาเป็็น
ต้อ้งคดิีถ้ง่การัยิอมเสู่ี�ยิงเพื่ื�อช�วยิเหลัอืคนอื�นจำากการัถ้ก่ที่ำารัา้ยิความรั่สู้่ก่ดีว้ยิ เรัาที่กุคนก็เลัอืก 
ที่ี�จำะกลัา้หาญไดีใ้นหลุาก่หลุายวธิิี

ข้�อคิด
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นักเรัยีินฝ่ึกฝึนการัรัะบบุที่บาที่ที่ั �ง 4 ข้องการัเผู้ชญิกบัการักลัั�นแกลัง้ (คนแกลัง้ เป้็าหมายิข้องการักลัั�นแกลัง้ คนที่ี�เพื่ิกเฉยิ แลัะ 
คนที่ี�ยิื�นมือเข้า้ช�วยิเหลัอื) แลัะสู่ิ�งที่ี�ต้อ้งที่ำาถ้า้พื่วกเข้าพื่บเห็นการักลัั�นแกลัง้

✓  ร์ะบุสู่ถ้านการัณ์ก์ารัลั�วงลัะเมิดีหรัอืการักลัั�นแกลัง้ที่างออนไลัน ์
✓  ป็ร์ะเมิ่นว�าอะไรัคอืความหมายิข้องการัเป็็นคนที่ี�เพื่ิกเฉยิหรัอืคนที่ี�ยิื�นมือเข้า้ช�วยิเหลัอื
✓  เร์ยีนร์ูว้ธิิทีี่ี�เฉพื่าะเจำาะจำงในการัต้อบโต้ก้บัการักลัั�นแกลัง้เมื�อพื่บเห็นเข้า้
✓  ร์ูว้ธิิปี็รัะพื่ฤต้ติ้วัถ้า้เจำอกบัการัลั�วงลัะเมิดี

ท่ำาไม่คิวาม่อ่อนโยนถึงสำาคิญั
สู่ิ�งสู่ำาคญัคอืต้อ้งรัะลัก่ไวเ้สู่มอว�าชื�อในอนิเที่อรัเ์น็ต้แลัะต้วัต้นบนโลักออนไลันห์รัอืรัป่็โป็รัไฟัลั ์
ที่กุอนันั�นคอืคนจำรังิๆ ที่ี�มีความรั่สู้่ก่น่กคดิี แลัะจำะเป็็นผู้ลัดีตี้�อต้วัเรัา พื่วกเข้า แลัะคนอื�นๆ   
ถ้า้เรัาป็ฏิบิตั้ติ้�อเข้าเช�นเดียีิวกบัที่ี�ต้อ้งการัไดีร้ับัการัป็ฏิบิตั้ดิีว้ยิ เมื�อมีการักลัั�นแกลัง้เกดิีข้่ �น   
เรัามกัเรัยีิกคนที่ี�เกี�ยิวข้อ้งในเหต้กุารัณ์ท์ี่ั �งหมดี 4 แบบดีว้ยิกนั ซึ่่�งจำะอธิบิายิถ้ง่วธิิรีับัมือกบั
สู่ถ้านการัณ์นั์�น
•  จำะมีผูู้ก้่า้วร์า้ว หรัอืคนที่ี�คอยิกลัั�นแกลัง้
•  แลัะยิงัมีคนที่ี�ถูก่กลัั�นแกลัง้ ซึ่่�งก็คอืเป้็าหม่าย
•  มีพื่ยิานรับัรั่ว้�าเกดิีอะไรัข้่ �น ป็กต้จิำะเรัยีิกว�าคินที่�เพิก่เฉัย
•  มีพื่ยิานที่ี�รับัรั่ว้�าเกดิีอะไรัข้่ �นแลัะพื่ยิายิามเข้า้ช�วยิเหลัอืคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็าหรัอืพื่ยิายิามแกไ้ข้

สู่ถ้านการัณ์ ์แลัว้นัก่เร์ยีนรั่ใ้ช�ไหมว�าเรัาเรัยีิกคนเหลั�านี�ว�าอะไรั คินที่�ย่�นม่่อช่วยเหลุ่อไงลั�ะ

ถ้า้เกดิีต้กเป็็นเป้็าข้องการักลัั�นแกลัง้ หรัอืพื่ฤต้กิรัรัมแยิ�ๆ  แบบอื�นในโลักออนไลัน ์นี�คอืสู่ิ�งที่ี�
สู่ามารัถ้ที่ำาไดี ้

ถา้ตก่เป็็นเป้็าหม่าย	ฉัันสาม่าร์ถ...
•  ไม�ต้อบสู่นอง
•  บล็ัอกคนๆ นั�น
•  ลักุข้่ �นสู่่ด้ีว้ยิต้นเอง (แต้�ไม�ใช�การัโต้ก้ลับั ซึ่่�งอาจำที่ำาใหก้ลัายิเป็็นปั็ญหารัะยิะยิาว)
•  รัายิงานคนพื่วกนั�น โดียิบอกพื่�อแม� ครั ่พื่ี�นอ้ง หรัอืคนอื�นที่ี�ฉันเชื�อใจำ แลัว้ใชเ้ครัื�องมือรัายิงาน 

ในแอป็หรัอืบรักิารัเพื่ื�อรัายิงานโพื่สู่ต้ ์ความเห็น หรัอืรัป่็ภัาพื่

ถ้า้พื่บเห็นการัลั�วงลัะเมิดีหรัอืการักลัั�นแกลัง้เกดิีข้่ �น นักเรัยีินก็มีอำานาจำในการัเข้า้ไป็แที่รักแซึ่ง
แลัะรัายิงานพื่ฤต้กิรัรัมที่ี�เลัวรัา้ยินั�น ไม�ว�าจำะเป็็นที่ั �งแบบออนไลันห์รัอืในโลักความเป็็นจำรังิ   
บางครัั �งคนที่ี�เพื่ิกเฉยิไม�ไดีพ้ื่ยิายิามจำะหยิดุีการักลัั�นแกลัง้หรัอืช�วยิเหลัอืเป้็าหมายิ นักเรัยีินเลัอืก
ไดีว้�าจำะช�วยิเหลัอืคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็าแลัะยินืหยิดัีข้า้งความอ�อนโยินแลัะสู่ิ�งที่ี�ดี ีที่ั �งแบบโดียิสู่�วนต้วั
แลัะแบบเปิ็ดีเผู้ยิ

ถา้ฉัันเห็นเหตุก่าร์ณ	์ฉัันสาม่าร์ถช่วยเหลุ่อไดโ้ดยก่าร์…
•  การัหาที่างแสู่ดีงความอ�อนโยินหรัอืการัสู่นับสู่นุนคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็าแบบสู่�วนต้วั ผู้�านที่างโที่รัศึพัื่ที่ ์

การัสู่�ง SMS หรัอืข้อ้ความสู่�วนต้วั
•  แสู่ดีงการัสู่นับสู่นุนคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็าแบบเปิ็ดีเผู้ยิดีว้ยิการัพื่ด่ีสู่ิ�งดีีๆ  เกี�ยิวกบัคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็า  

เพื่ื�อต้อบโต้ก้บัความคดิีเห็นหรัอืโพื่สู่ต้ท์ี่ี�หยิาบคายิ
•  การัสู่นับสู่นุนในที่ี�สู่าธิารัณ์ะอกีวธิิหีน่�งคอืการัรัวบรัวมเพื่ื�อนมาเยิอะๆ แลัว้ช�วยิกนัโพื่สู่ต้ ์

ความเห็นดีีๆ  จำำานวนมากเกี�ยิวกบับคุคลัที่ี�ต้กเป็็นเป้็า (แต้�ไม�ต้อ้งไป็ว�ารัา้ยิคนที่ี�กา้วรัา้ว  

สงสยัเมื่อไร ก็ถามได�เลุย: บัที่ท่ีี่ 2

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาคยุกัน

 จากผู�เพกิเฉัยเป็น็ผู�ชว่ยเหลืุอ
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เพื่รัาะเธิอกำาลังัที่ำาใหเ้ห็นเป็็นต้วัอยิ�าง ไม�ใช�ไป็ต้อบโต้)้
•  การัชี �ใหเ้ห็นถ้ง่พื่ฤต้กิรัรัมที่ี�รัา้ยิกาจำในความเห็น หรัอืการัต้อบกลับัป็รัะมาณ์ว�า “ที่ำาแบบนั�น  

ไม�ดีเีลัยิ” (ถ้า้สู่บายิใจำแลัะคดิีว�าป็ลัอดีภัยัิที่ี�จำะที่ำาแบบนั�น แต้�จำำาไวว้�าใหร้ัะบแุค�พื่ฤต้กิรัรัมนั�น 
ไม�ใช�ต้วับคุคลั)

•  การัต้ดัีสู่นิใจำไม�ข้ยิายิดีรัาม�าดีว้ยิการัแชรั ์โพื่สู่ต้ซ์ึ่ำ �า หรัอืบอกต้�อคนอื�นๆ เกี�ยิวกบัโพื่สู่ต้ห์รัอื
ความเห็นที่ี�หยิาบคายินั�น

•  การัรัายิงานการัลั�วงลัะเมิดี บอกคนที่ี�สู่ามารัถ้ใหก้ารัช�วยิเหลัอืไดี ้เช�น ผู้่ป้็กครัอง ครั ่หรัอื  
ที่ี�ป็รัก่ษาในโรังเรัยีิน

ไม�ว�าจำะยินืหยิดัีเพื่ื�อผู้่อ้ื�น รัายิงานเรัื�องที่ี�สู่รัา้งความเจ็ำบป็วดี หรัอืไม�ใหค้วามสู่นใจำเรัื�องบางเรัื�อง
เพื่ื�อป้็องกนัไม�ใหม้นัข้ยิายิวงกวา้งออกไป็ นักเรัยีินก็มีกลัยิทุี่ธิม์ากมายิใหเ้ลัอืกโดียิจำะข้่ �นอยิ่�กบั
สู่ถ้านการัณ์ ์ดีว้ยิความอ�อนโยินเพื่ียิงเล็ักนอ้ยิ ใครัๆ ก็สู่รัา้งความแต้กต้�างที่ี�ยิิ�งใหญ�ใน  
การัคลัี�คลัายิสู่ถ้านการัณ์แ์ยิ�ๆ  ไดี ้

ข้�อคิด

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  แจำกสู่ำาเนาใบงานในหนา้ถ้ดัีไป็

ใหนั้กเรัยีินแต้�ลัะคน

ก่าร์ป็ร์บัเป็ลีุ�ยนที่�ท่ำาไดส้ำาหร์บัชั �นป็.2-3: การัใหนั้กเรัยีินอ�านใบงานสู่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัองรั�วมกบั
กลัุ�มข้องต้นเองอาจำใชเ้วลัานาน คณุ์จำง่อาจำอ�านสู่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัองใหท้ี่ั �งชั �นเรัยีินฟััง แลัะให ้  
ที่ั �งหอ้งอภัปิ็รัายิรั�วมกนั ลัองดีว่�าเด็ีกๆ บอกคำาต้อบที่ี�ถ้ก่ต้อ้งไดีไ้หมก�อนที่ี�จำะเฉลัยิใหฟั้ัง (คำาต้อบ
อยิ่�ดีา้นลั�าง) (แลัะอยิ�าลัมืว�าถ้า้นักเรัยีินชั �น ป็.2 - ป็.3 ไม�เคยิป็รัะสู่บกบัเหต้กุารัณ์ต์้ามที่ี�อธิบิายิ 
ไวใ้นใบงาน พื่วกเข้าก็อาจำมีพื่ี�นอ้งที่ี�อายิมุากกว�าที่ี�อาจำเคยิป็รัะสู่บหรัอืต้อ้งการัพื่ด่ีคยุิเกี�ยิวกบั
ป็รัะสู่บการัณ์นั์�น)

1. ผูู้ที้่�เพิก่เฉัยหร์อ่ใหค้ิวาม่ช่วยเหลุ่อ
หลังัอภัปิ็รัายิเรัื�องบที่บาที่ข้า้งต้น้ ใหแ้จำกใบงานแลัว้ใชเ้วลัา 15 นาที่ใีหนั้กเรัยีินอ�านสู่ถ้านการัณ์ ์
จำำาลัองที่ั �ง 3 สู่ถ้านการัณ์แ์ลัะจำดัีหมวดีหม่�ใหแ้ต้�ลัะการัต้อบสู่นอง (ถ้า้มีเวลัา ใหท้ี่ั �งชั �นเรัยีิน  
ช�วยิกนัสู่รัา้งสู่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัองที่ี� 4)

2. ผูู้ใ้หค้ิวาม่ช่วยเหลุ่อที่�โร์งเร์ยีนแลุะบนโลุก่ออนไลุน ์
อภัปิ็รัายิคำาต้อบข้า้งต้น้ หรัอืหลังัจำบการัอภัปิ็รัายิ ใหถ้้ามว�าพื่วกเข้าบอกไดีห้รัอืไม�ว�า 
ที่ำาไมการัมีคนที่ี�ยิื�นมือเข้า้ช�วยิเหลัอือยิ่�ในโรังเรัยีินแลัะโลักออนไลันถ์้ง่เป็็นสู่ิ�งที่ี�ดีี

3.	อภิป็ร์าย
ถ้า้มีเวลัาใหถ้้ามนักเรัยีินว�ามีการัต้อบสู่นองไหนที่ี�จำดัีหมวดีหม่�ยิากหรัอืไม� แลัะเพื่รัาะอะไรั   
ใหม้ีการัอภัปิ็รัายิถ้ง่เรัื�องนั�น

กิจกรรม

 คิำาตอบสำาหร์บัแต่ลุะเหตุก่าร์ณ์
ในใบงาน:

สถานก่าร์ณที์่�	1: พื่, ช, พื่ (เพื่รัาะ
ไม�ไดีช้�วยิใหสู้่ถ้านการัณ์ด์ีขี้่ �น), ช, 
ช

สถานก่าร์ณที์่�	2: ช, พื่, ช, ช

สถานก่าร์ณที์่�	3: ช, ช, พื่, พื่, ช

สถานก่าร์ณที์่�	4: พื่วกเธิอเฉลัยิ
เองเลัยิ!
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ต้อนนี�นักเรัยีินก็รั่แ้ลัว้ว�าคนที่ี�เพื่ิกเฉยิสู่ามารัถ้ใชพ้ื่ลังัแห�งความอ�อนโยินข้องต้วัเองที่ำาสู่ิ�งดีีๆ  แลัะเป็ลัี�ยินเป็็นคนที่ี�ช�วยิใครัสู่กัคนที่ี�
ถ้ก่กลัั�นแกลัง้ไดี ้ดีา้นลั�างนี�คอืต้วัอยิ�างการักลัั�นแกลัง้หรัอืลั�วงลัะเมิดีในโลักออนไลัน ์3 เหต้กุารัณ์ ์แต้�ลัะเหต้กุารัณ์จ์ำะมีรัายิการั 
การัต้อบสู่นองให ้แน�นอนว�าที่กุเหต้กุารัณ์ไ์ม�ไดีม้ีคำาต้อบที่ี�ถ้ก่ต้อ้งชดัีเจำนเพื่ียิงคำาต้อบเดียีิว (บางครัั �งการัเลัอืกหลัายิคำาต้อบก็อาจำ
จำะเป็็นผู้ลัดีมีากกว�าจร์งิๆ) แต้�ต้วัเลัอืกดีา้นลั�างแต้�ลัะข้อ้คอืสู่ิ�งที่ี�ผู้่ท้ี่ี�เพื่ิกเฉยิหรัอืผู้่ท้ี่ี�ใหค้วามช�วยิเหลัอืจำะเลัอืกที่ำา อ�านแต้�ลัะรัายิการั
แลัะต้ดัีสู่นิใจำเลัอืกคำาต้อบ ถ้า้เลัอืก “ผู้่ท้ี่ี�เพื่ิกเฉยิ” ก็ใหใ้สู่� “พื่” หรัอืถ้า้เลัอืก “ผู้่ท้ี่ี�ใหค้วามช�วยิเหลัอื” ก็ใสู่� “ช” ในช�องว�างที่ี�อยิ่�ข้า้ง
การัต้อบสู่นอง

ถ้า้มีเวลัา ใหท้ี่ั �งชั �นอภัปิ็รัายิถ้ง่ข้อ้ที่ี�ดีต่้ดัีสู่นิยิากกว�าพื่รัอ้มใหเ้หต้ผุู้ลั อกีที่างเลัอืก: อาจำใหนั้กเรัยีินช�วยิคดิีสู่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัองที่ี� 4 
ซึ่่�งอาจำเป็็นเหต้กุารัณ์ท์ี่ี�เคยิเกดิีข้่ �นในโรังเรัยีิน แลัว้ใหท้ี่ั �งชั �นช�วยิคดิีถ้ง่วธิิกีารัต้อบสู่นองที่ี�มีการัช�วยิเหลัอืหรัอืแค�มองดีอ่ยิ่�ห�างๆ

ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 2

จากผู�เพกิเฉัยเป็น็ผู�ชว่ยเหลืุอ

เพื่ื�อนคนหน่�งที่ำาโที่รัศึพัื่ที่ต์้กต้อนกม้ดีื�มนำ �าใกลั ้ๆ  กบัสู่นามฟัตุ้บอลัโรังเรัยีิน มีคนมาเจำอเข้า้แลัว้
เอาไป็ใชสู้่�งข้อ้ความที่ี�รัา้ยิกาจำมากๆ เกี�ยิวกบันักเรัยีินอกีคนใหห้ลัายิๆ คนในที่มีฟัตุ้บอลั ที่ำาให ้
ดีเ่หมือนว�าเพื่ื�อนข้องคณุ์เป็็นคนสู่�งข้อ้ความที่ี�หยิาบคายิเหลั�านั�น นักเรัยีินรั่จ้ำกัคำาว�า “การัแอบอา้ง
บคุคลัอื�น” ใช�ไหม คนที่ี�เจำอโที่รัศึพัื่ที่แ์ลัว้เอาไป็สู่�งข้อ้ความนั�นแอบอา้งต้วัว�าเป็็นเจำา้ข้องโที่รัศึพัื่ที่ ์
แลัว้คนที่ี�ต้กเป็็นเป้็าโจำมต้ก็ีมาต้�อว�าเจำา้ข้องโที่รัศึพัื่ที่ต์้วัจำรังิว�าเป็็นคนที่ี�แยิ�มากๆ ที่ั �งๆ ที่ี�เธิอไม�ใช�
คนที่ี�สู่�งข้อ้ความหยิาบคายินั�นเลัยิ ไม�มีใครัรั่เ้ลัยิว�าจำรังิๆ แลัว้ใครัเป็็นคนสู่�งข้อ้ความแยิ�ๆ  ดีงักลั�าว 
นักเรัยีิน...

□  ต้ไีข้�ข้ยิายิดีรัาม�าดีว้ยิการัแชรัข์้อ้ความที่ี�รัา้ยิกาจำนั�นกบัเพื่ื�อนคนอื�นๆ

□  สู่งสู่ารัเพื่ื�อนแต้�ก็ไม�ไดีท้ี่ำาอะไรัเพื่รัาะจำบัมือใครัดีมไม�ไดีว้�าใครัเป็็นต้วัการั

□  ต้ามหาคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็าในข้อ้ความแยิ�ๆ  แลัว้บอกว�าข้อ้ความนั�นไม�ไดีม้าจำากเพื่ื�อนข้องเธิอ 
สู่อบถ้ามว�าเข้ารั่สู้่ก่อยิ�างไรับา้งแลัะต้อ้งการัความช�วยิเหลัอืหรัอืไม�

หม่ายเหตุสำาหร์บัคิร์:ู นักเรัยีินอาจำจำะรั่สู้่ก่ว�าข้อ้นี�ยิาก นั�นแป็ลัว�าพื่วกเข้าเฉลัยีิวฉลัาดีมาก  
ต้วัเลัอืกข้องข้อ้นี�ไม�มีพื่ฤต้กิรัรัมข้องการัเป็็นผู้่เ้พื่ิกเฉยิหรัอืยิื�นมือเข้า้ช�วยิเหลัอือยิ�างแที่จ้ำรังิ 
เพื่รัาะดีจ่ำะเป็็นการัที่ำาใหสู้่ถ้านการัณ์แ์ยิ�ลังเสู่ยีิมากกว�า ซึ่่�งอาจำจำะมีป็รัะโยิชนต์้�อการันำามา
อภัปิ็รัายิรั�วมกนั

□  แลัะเพื่ื�อนข้องคณุ์ก็ใหท้ี่กุคนในที่มีฟัตุ้บอลัมาโพื่สู่ต้ช์ื�นชมคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็า

□  แลัะเพื่ื�อนข้องคณุ์ก็รัายิงานเหต้กุารัณ์นี์�ถ้ง่ครัใ่หญ�แบบไม�เปิ็ดีเผู้ยิต้วัต้น โดียิแจำง้กบัครัใ่หญ�
ว�าที่กุฝึ� ายิจำะต้อ้งหารัอืกนัเรัื�องการัรักัษาความป็ลัอดีภัยัิที่ี�ดีขี้องโที่รัศึพัื่ที่แ์ลัะการัล็ัอก
โที่รัศึพัื่ที่ข์้องต้วัเอง แลัะอาจำใหแ้จำง้ป็รัะกาศึในต้อนเชา้ดีว้ยิ 

สถานการณ์ทีี่� 1 
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สถานการณ์ทีี่� 2

สถานการณ์ทีี่� 3

สถานการณ์ทีี่� 4

คณุ์ครัสู่่รัา้งบล็ัอกข้องชั �นเรัยีินสู่ำาหรับัวชิาศึลิัป็-์ภัาษาใหท้ี่ั �งชั �นสู่ามารัถ้เข้ยีิน แกไ้ข้ แลัะโพื่สู่ต้ ์
ความคดิีเห็นไดี ้วนัต้�อมาคณุ์ครัล่ัาป็� วยิแลัะครัท่ี่ี�มาสู่อนแที่นไม�สู่งัเกต้เห็นว�าในบล็ัอกข้อง  
ชั �นเรัยีินนั�นปั็�นป็� วนข้นาดีไหน มีใครับางคนโพื่สู่ต้ค์วามเห็นที่ี�เลัวรัา้ยิมากๆ เกี�ยิวกบันักเรัยีิน  
คนหน่�งในชั �น นักเรัยีิน...

□  แสู่ดีงความเห็นในความคดิีเห็นนั�นว�า “ที่ำาแบบนั�นไม�ดีเีลัยิ” แลัะ “ฉันเป็็นเพื่ื�อนข้อง 
บอกไดีเ้ลัยิว�าไม�จำรังิสู่กันิดี”

□  ไม�สู่นใจำจำนกว�าคณุ์ครัจ่ำะกลับัมา

□  ใหนั้กเรัยีินคนอื�นๆ เข้า้ไป็ต้�อว�าความเห็นแยิ�ๆ  หรัอืโพื่สู่ต้ช์ื�นชมนักเรัยีินคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็า

□  บอกครัท่ี่ี�มาสู่อนแที่นว�ามีการัแสู่ดีงพื่ฤต้กิรัรัมที่ี�รัา้ยิกาจำในบล็ัอกข้องชั �นเรัยีิน แลัะเข้าอาจำไป็
แจำง้ใหค้ณุ์ครัท่ี่รัาบ

มีเกมออนไลันเ์กมหน่�งที่ี�เพื่ื�อนๆ หลัายิคนชอบเลั�นกนัมาก ป็กต้แิลัว้การัแชที่ในเกมก็เกี�ยิวกบัสู่ิ�งที่ี�
เกดิีข้่ �นในเกมเป็็นสู่�วนใหญ� ถ้ง่บางที่อีาจำจำะเลัยิเถ้ดิีไป็บา้ง แต้�ก็มกัเป็็นการัข้�มกนัป็รัะสู่าเพื่ื�อนฝึง่
มากกว�าจำะเป็็นอะไรัที่ี�เลัวรัา้ยิจำรังิจำงั แต้�ครัั �งนี� มีผู้่เ้ลั�นคนหน่�งเรัิ�มพื่ด่ีจำาหยิาบคายิมากๆ   
ถ้ง่เพื่ื�อนคณุ์ที่ี�เลั�นเกมนี�อยิ่� แลัะไม�มีที่ทีี่�าว�าจำะหยิดุีง�ายิๆ จำนวนัต้�อมาก็ยิงัไม�เลักิพื่ด่ี นักเรัยีิน..

□  โที่รัหาเพื่ื�อนแลัว้บอกว�าคณุ์ก็ไม�ไดีช้อบเรัื�องนี�นัก แลัะถ้ามว�าคณุ์ 2 คนควรัที่ำาอยิ�างไรั

□  โที่รัหาเพื่ื�อนที่กุคนที่ี�คณุ์รั่จ้ำกัแลัะเลั�นเกมนี�ดีว้ยิกนั (อยิ�าลัมืบอกใหเ้พื่ื�อนรั่ด้ีว้ยิว�าคณุ์จำะที่ำา
แบบนี�) เพื่ื�อดีว่�าเพื่ื�อนๆ จำะเห็นดีว้ยิไหมว�าถ้ง่เวลัาที่ี�ต้อ้งเรัยีิกรัอ้งใหห้ยิดุีความหยิาบคายินี�
เสู่ยีิที่ี

□  ต้ดัีสู่นิใจำรัอดีว่�าเด็ีกคนนี�จำะหยิดุีหรัอืไม� แลัว้อาจำค�อยิที่ำาอะไรัสู่กัอยิ�าง

□  ออกจำากเกมไป็สู่กัพื่กั

□  ดีก่ฎข้องชมุชนในเกมแลัะถ้า้มีกฎหา้มกลัั�นแกลัง้ ใหร้ัายิงานพื่ฤต้กิรัรัมแยิ�ๆ  นี�ดีว้ยิ 
รัะบบรัายิงานข้องเกม

สู่รัา้งสู่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัองจำากชวีติ้จำรังิรั�วมกนัที่ั �งชั �น โดียิอาศึยัิสู่ถ้านการัณ์ท์ี่ี�นักเรัยีินคนใดี  
คนหน่�งเคยิไดีย้ินิมา แลัว้คดิีการัต้อบสู่นองข้องคนที่ี�เพื่ิกเฉยิแลัะคนที่ี�ลักุข้่ �นช�วยิเพื่ื�อแสู่ดีง  
ใหเ้ห็นว�านักเรัยีินเข้า้ใจำถ้ง่สู่ิ�งที่ี�เรัากำาลังัพื่ด่ีคยุิกนั
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บ�อยิครัั �งที่ี�นักเรัยีินต้อ้งการัช�วยิเหลัอืคนที่ี�เป็็นเป้็าหมายิข้องการักลัั�นแกลัง้แต้�ไม�รั่ว้�าต้อ้งที่ำาอยิ�างไรั กจิำกรัรัมนี�แสู่ดีงใหเ้ห็นว�า 
พื่วกเข้ามีต้วัเลัอืก นำาเสู่นอต้วัอยิ�าง แลัะใหโ้อกาสู่ในการัสู่รัา้งการัต้อบสู่นองในเชงิบวกข้องต้วัเอง

✓  ม่องเห็นว�าเรัาที่กุคนเลัอืกที่ี�จำะยิื�นมือเข้า้ช�วยิเหลัอืผู้่อ้ื�นไดี ้
✓  เร์ยีนร์ูว้�ามีหลัากหลัายิวธิิทีี่ี�จำะแที่รักเข้า้ไป็แลัะเป็็นคนที่ี�ยิื�นมือช�วยิเหลัอืในสู่ถ้านการัณ์ ์

ที่ี�จำำาเพื่าะ
✓	 	เลุ่อก่วธิิตี้อบสู่นองจำากต้วัเลัอืกต้�างๆ ที่ี�ใหค้วามรั่สู้่ก่ป็ลัอดีภัยัิแลัะเหมาะสู่มกบันักเรัยีิน
✓  สร์า้งการัต้อบสู่นองต้�อสู่ถ้านการัณ์ด์ีว้ยิต้วัเอง

เมื�อพื่บเห็นคนที่ี�ที่ำาต้วัไม�ดีกีบัคนอื�นที่างออนไลัน ์ไม�ว�าจำะที่ำาใหอ้กีฝึ� ายิอบัอายิหรัอืถ้ก่กดีีกนั  
ถ้ก่ลัอ้เลัยีิน ไม�ใหเ้กยีิรัต้ ิถ้ก่ที่ำารัา้ยิความรั่สู้่ก่ ฯลัฯ ใหจ้ำำาไวว้�าคณุ์มีที่างเลัอืกเสู่มอ อยิ�างแรัก 
นักเรัยีินเลัอืกไดีว้�าจำะเป็็นคนที่ี�ยิื�นมือเข้า้ช�วยิเหลัอืแที่นที่ี�จำะเพื่ิกเฉยิดีว้ยิการัใหค้วามช�วยิเหลัอื
คนที่ี�ต้กเป็็นเป้็า ต้�อมา ถ้า้เลัอืกจำะช�วยิเหลัอื ก็เลัอืกไดีว้�าจำะช�วยิเหลัอืแบบไหน

สิ�งสำาคิญัที่�สุดที่�คิวร์ร์ูก็้่ค่ิอ	ก่าร์แคิร่์บัฟัิงถา้เข้าร์ูสึ้ก่แย่	แลุะก่าร์ไดร้์ูว้า่มี่ใคิร์สกั่คินใส่ใจนั�น
ช่วยคินที่�ตก่เป็็นเป้็าไดจ้ร์งิๆ

ต้อนนี� ไม�ใช�ที่กุคนที่ี�รั่สู้่ก่สู่ะดีวกใจำในการัยินืหยิดัีเพื่ื�อผู้่อ้ื�นแบบเปิ็ดเผู้ย ไม�ว�าจำะบนโลักออนไลัน ์
หรัอืในโรังอาหารัโรังเรัยีิน ถ้า้ที่ำาไดี ้ก็จำงอยิ�ารัรีัอ! นักเรัยีินสู่ามารัถ้...
•  ชี �ใหเ้ห็นถ้ง่พื่ฤต้กิรัรัมที่ี�รัา้ยิกาจำ (ไม�ใช�ต้วับคุคลั) โดียิพื่ด่ีว�าที่ำาแบบนั�นไม�ดีเีลัยิ
•  พื่ด่ีถ้ง่เรัื�องดีีๆ  ข้องคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็าในโพื่สู่ต้ห์รัอืความคดิีเห็นภัายิหลังั
•  เรัยีิกเพื่ื�อนมาชื�นชมคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็าที่างออนไลันด์ีว้ยิ
•  ออกมาอยิ่�ในโลักออฟัไลัน ์นักเรัยีินชวนคนๆ นั�นมาเลั�นดีว้ยิกนัที่ี�สู่นามเด็ีกเลั�นหรัอืนั�งกนิข้า้ว

กลัางวนัดีว้ยิกนัไดี ้

แต้�ถ้า้ไม�สู่ะดีวกใจำที่ี�จำะใหค้วามช�วยิเหลัอืแบบเปิ็ดีเผู้ยิก็ไม�เป็็นไรั เพื่รัาะยิงัสู่นับสู่นุนคนที่ี�ต้กเป็็น
เป้็าแบบเป็็นส่วนตวัก็ไดีเ้ช�นกนั นักเรัยีินสู่ามารัถ้...
•  สู่�งข้อ้ความหรัอื DM (ข้อ้ความสู่�วนต้วั) ไป็ถ้ามไดีว้�าเป็็นอยิ�างไรับา้ง
•  พื่ด่ีอะไรับางอยิ�างที่ี�อ�อนโยินหรัอืชื�นชมในโพื่สู่ต้ ์ความเห็น หรัอืข้อ้ความสู่�วนต้วั (ถ้า้สู่ามารัถ้ 

ใชสู้่ื�อที่ี�ป็กปิ็ดีต้วัต้นไดี)้
•  เข้า้ไป็พื่ด่ีกบัคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็าที่ี�โถ้งที่างเดีนิโดียิที่ี�ไม�ใหใ้ครัไดีย้ินิว�าคณุ์พื่รัอ้มจำะช�วยิเหลัอืเสู่มอ

หากเข้าต้อ้งการัพื่ด่ีคยุิหลังัเลักิเรัยีินหรัอืที่างโที่รัศึพัื่ที่ ์
•  ใหบ้อกเข้าว�าคณุ์คดิีว�าพื่ฤต้กิรัรัมเลัวรัา้ยินั�นไม�ถ้ก่ต้อ้ง แลัะถ้ามถ้ง่ความรั่สู้่ก่ที่ี�มีต้�อสู่ิ�งที่ี�เกดิีข้่ �น

ไม�ว�าจำะเลัอืกเป็็นคนที่ี�ยิื�นมือเข้า้ช�วยิเหลัอือยิ�างไรั นักเรัยีินก็มีต้วัเลัอืกในการัร์ายงานสู่ิ�งที่ี�เห็น 
ที่ั �งแบบเปิ็ดีเผู้ยิแลัะแบบสู่�วนต้วั ซึ่่�งอาจำหมายิถ้ง่การัรัายิงานพื่ฤต้กิรัรัมการักลัั�นแกลัง้ผู้�าน
เว็บไซึ่ต้ห์รัอืแอป็ หรัอืการัรัายิงานสู่ิ�งที่ี�เกดิีข้่ �นใหผู้้่ใ้หญ�คนที่ี�นักเรัยีินคดิีว�าจำะช�วยิใหสู้่ถ้านการัณ์ ์
ดีขี้่ �นรับัที่รัาบ โดียิเฉพื่าะอยิ�างยิิ�งคนที่ี�ช�วยิเหลัอืคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็าไดี ้

สงสยัเมื่อไร ก็ถามได�เลุย: บัที่ท่ีี่ 3

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาคยุกัน

 ผู�ชว่ยเหลืุอมทีี่างเลืุอก
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หลัายิต้�อหลัายิครัั �งที่ี�เรัาเห็นใครับางคนถ้ก่ที่ำารัา้ยิหรัอืลั�วงลัะเมิดี นักเรัยีินอยิากช�วยิแต้�ก็ไม�รั่ว้�า
ต้อ้งที่ำาอยิ�างไรัเสู่มอไป็ ต้อนนี�นักเรัยีินก็รั่แ้ลัว้ว�ามีหลัายิวธิิทีี่ี�จำะช�วยิคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็า แลัะรั่ว้�า  
มีที่างเลัอืกในการัสู่นับสู่นุนพื่วกเข้าในแบบที่ี�ต้วัเองก็สู่บายิใจำ นักเรัยีินมีพื่ลังัที่ี�จำะช�วยิเหลัอืผู้่ค้น
ดีว้ยิวธิิทีี่ี�ไดีผู้้ลัสู่ำาหรับัต้วัเอง

ข้�อคิด

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  ไวต้บ์อรัด์ีหรัอืข้าต้ั �งกรัะดีาน 

ที่ี�มกีรัะดีาษข้าวแผู้�นใหญ�ๆ   
ใหนั้กเรัยีินแป็ะโนต้้ต้ดิีหน่บ

•  ใบงาน “ผู้่ช้�วยิเหลัอืมทีี่างเลัอืก!” 
(คนลัะ 1 ชดุีหรัอือยิ�างนอ้ยิ  
กลัุ�มลัะ 1 ชดุี)

•  โนต้้ต้ดิีหน่บสู่ำาหรับันักเรัยีิน
แต้�ลัะกลัุ�ม

ก่าร์ป็ร์บัเป็ลีุ�ยนที่�ท่ำาไดส้ำาหร์บัชั �น	ป็.2 - ป็.3: การัใหนั้กเรัยีินอ�านใบงานสู่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัอง 
รั�วมกบักลัุ�มข้องต้นเองอาจำใชเ้วลัานานเกนิไป็ คณุ์จำง่อาจำอ�านสู่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัองใหท้ี่ั �งชั �นเรัยีิน
ฟััง แลัว้ใหท้ี่กุกลัุ�มช�วยิกนัคดิีการัต้อบสู่นองข้่ �นมา

ในกจิำกรัรัมนี� เรัาจำะลัองกนัว�าการัเป็็นคนที่ี�ยิื�นมือเข้า้ช�วยิเหลัอืเป็็นอยิ�างไรั ดีงันั�นมาสู่มมต้กินัว�า
ที่ั �งหอ้งข้องเรัาเลัอืกแลัว้ว�าจำะช�วยิคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็า

1. ใหนั้ก่เร์ยีนแบ่งก่ลุุ่ม่	ก่ลุุ่ม่ลุะ	5 คิน
ใหแ้ต้�ลัะกลัุ�มเลัอืกคนอ�านแลัะคนเข้ยีินอยิ�างลัะ 1 คน

2.	ใหทุ้่ก่ก่ลุุ่ม่อ่านแลุะอภิป็ร์ายสถานก่าร์ณที์่�น่าเจ็บป็วดนี�ดว้ยก่นั
สู่ถ้านการัณ์ท์ี่ั �ง 3 อยิ่�ในใบงานหนา้ถ้ดัีไป็

ในข้ณ์ะที่ี�ที่กุกลัุ�มอภัปิ็รัายิกนัอยิ่� ใหค้รัแ่บ�งไวต้บ์อรัด์ีหรัอืข้าต้ั �งกรัะดีานเป็็น 2 สู่�วนใหญ�ๆ    
โดียิเข้ยีินหวัข้อ้ว�า "สู่นับสู่นุนแบบเปิ็ดีเผู้ยิ" แลัะ "สู่นับสู่นุนแบบเป็็นสู่�วนต้วั"

3.	ทุ่ก่ก่ลุุ่ม่เลุ่อก่หร์อ่สร์า้งก่าร์ตอบสนองข้องตวัเองขึ้�นม่า	2	แบบสำาหร์บัแต่ลุะหวัข้อ้
นักเรัยีินจำะใชก้ารัต้อบสู่นองต้วัอยิ�างใน "มาคยุิกนั" หรัอืสู่รัา้งข้่ �นเองก็ไดี ้

4.	นัก่เร์ยีนแป็ะตวัเลุ่อก่ข้องตวัเองบนก่ร์ะดานแลุว้อ่านออก่เสียงใหท้่ั �งชั �นฟัิง
แลัว้คณุ์จำะช�วยิกรัะตุ้น้การัอภัปิ็รัายิในชั �นเรัยีินโดียิอาศึยัิต้วัเลัอืกต้�างๆ ที่ี�นักเรัยีินสู่รัา้งข้่ �น

กิจกรรม
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ต้อนนี�เมื�อนักเรัยีินอยิ่�ในกลัุ�มข้องต้วัเองแลัว้ ใหแ้ต้�ลัะกลัุ�มต้ดัีสู่นิใจำว�าอยิากเป็็นคนที่ี�ยิื�นมือเข้า้ช�วยิเหลัอืแบบไหน ข้ออาสู่าสู่มคัรั  
1 คนในกลัุ�มเป็็นคนเข้ยีิน (ลังในโนต้้ต้ดิีหน่บ) แลัว้อกีคนเป็็นคนอ�าน คนอ�านอ�านออกเสู่ยีิงสู่ถ้านการัณ์แ์รัก แลัว้ใหเ้วลัาที่กุกลัุ�ม
สู่ถ้านการัณ์ล์ัะ 5 นาที่เีพื่ื�ออภัปิ็รัายิแลัะต้ดัีสู่นิใจำว�าจำะสู่นับสู่นุนคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็าแบบเปิ็ดีเผู้ยิหรัอืแบบเป็็นสู่�วนต้วั คนเข้ยีินเข้ยีิน 
การัต้ดัีสู่นิใจำข้องที่ั �งกลัุ�มลังบนโนต้้ต้ดิีหน่บแลัว้เอาแผู้�นหน่�งไป็แป็ะไวใ้นช�อง “เปิ็ดีเผู้ยิ” แลัะอกีแผู้�นที่ี�ช�อง “เป็็นสู่�วนต้วั” บน  
ไวต้บ์อรัด์ี ในการัต้ดัีสู่นิใจำ ใหใ้ชแ้นวคดิีที่ี�ที่ั �งชั �นเพื่ิ�งอภัปิ็รัายิรั�วมกนัไป็ หรัอืหาวธิิชี�วยิเหลัอืคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็าในแบบข้องต้วัเอง   
ที่ำาต้ามข้ั �นต้อนนี�ซึ่ำ �าสู่ำาหรับัสู่ถ้านการัณ์ท์ี่ี� 2 แลัะ 3

หมายิเหต้:ุ วธิิทีี่ี�เหมาะสู่มในการัสู่นับสู่นุนคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็าไม�ไดีม้ีวธิิเีดียีิว เพื่รัาะแต้�ลัะคน (ไม�ว�าจำะเป็็นคนที่ี�ต้กเป็็นเป้็าหรัอืคนที่ี�  
เพื่ิกเฉยิ) นั�นแต้กต้�างกนั แลัะแต้�ลัะสู่ถ้านการัณ์ก็์ไม�เหมือนกนั เรัาแค�ต้อ้งการัลัองต้วัเลัอืกต้�างๆ ข้องการัเป็็นคนที่ี�ยิื�นมือเข้า้ 
ช�วยิเหลัอื

ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 3

ผู�ชว่ยเหลืุอมทีี่างเลืุอก

นักเรัยีินคนหน่�งโพื่สู่ต้ว์ดิีโีอต้วัเองกำาลังัรัอ้งคฟััเวอรัเ์พื่ลังข้องศึลิัปิ็นพื่อป็ชื�อดีงั นักเรัยีินคนอื�นๆ 
เรัิ�มโพื่สู่ต้ค์วามเห็นแรังๆ ใต้ว้ดิีโีอดีงักลั�าว นักเรัยีินจำะที่ำาอะไรัเพื่ื�อสู่นับสู่นุนเพื่ื�อนคนที่ี�โพื่สู่ต้ว์ดิีโีอ 
ใชไ้อเดียีิจำากหนา้ที่ี�แลัว้หรัอืต้กลังกนัในกลัุ�มถ้ง่การัต้อบสู่นองข้องต้วัเอง

คณุ์พื่บว�ามีนักเรัยีินคนหน่�งที่ี�โรังเรัยีินสู่รัา้งบญัชโีซึ่เชยีิลัมีเดียีิป็ลัอมโดียิใชช้ื�อข้องนักเรัยีิน 
อกีคน แลัว้โพื่สู่ต้ร์ัป่็แลัะมีมที่ี�พื่ด่ีถ้ง่นักเรัยีินคนอื�น ครั ่แลัะโรังเรัยีินในที่างเสู่ยีิหายิ คณุ์ต้ดัีสู่นิใจำ
จำะที่ำาอะไรัเพื่ื�อสู่นับสู่นุนนักเรัยีินคนที่ี�ถ้ก่แอบอา้งในที่างที่ี�ไม�ดีนีี� พื่ิจำารัณ์าไอเดียีิจำากหนา้ที่ี�แลัว้
หรัอืคดิีการัต้อบสู่นองข้องต้วัเองข้่ �นมา

นักเรัยีินคนหน่�งสู่�งภัาพื่ถ้�ายิหนา้จำอความเห็นที่ี�เพื่ื�อนข้องคณุ์โพื่สู่ต้ไ์วใ้หนั้กเรัยีินอกีคนแลัะนำามา
ลัอ้กนัสู่นุกป็าก ภัาพื่หนา้จำอนั�นถ้ก่โพื่สู่ต้ซ์ึ่ำ �าแลัะแพื่รั�หลัายิอยิ�างรัวดีเร็ัวที่ั�วโรังเรัยีิน คณุ์จำะที่ำา
อะไรัเพื่ื�อสู่นับสู่นุนนักเรัยีินเจำา้ข้องความเห็นที่ี�ถ้ก่ถ้�ายิภัาพื่หนา้จำอแลัว้นำาไป็แชรัต์้�อ เลัอืก 1 ใน 
ไอเดียีิที่ี�เรัาเพื่ิ�งอภัปิ็รัายิกนัไป็ในหอ้ง หรัอืต้ดัีสู่นิใจำกบัการัต้อบสู่นองข้องต้วัเอง

สถานการณ์ทีี่� 1

สถานการณ์ทีี่� 3

สถานการณ์ทีี่� 2
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สงสยัเมื่อไร ก็ถามได�เลุย: บัที่ท่ีี่ 4.1

 เมื�อเห็นสิ�งทีี่�ที่ำาให�รู�สกึไมส่บัายใจ: จะที่ำาอยา่งไร
นักเรัยีินไดีเ้รัยีินรั่ว้�าเมื�อเห็นภัาพื่หรัอืวดิีโีอที่ี�ที่ำาใหร้ั่สู้่ก่ไม�สู่บายิใจำ ก็ควรัจำะเชื�อมั�นในความรั่สู้่ก่ข้องต้นเองโดียิการัไม�ดีต่้�อ แลัะ 
พื่ด่ีคยุิถ้ง่สู่ิ�งที่ี�เห็นกบัผู้่ใ้หญ�ที่ี�ต้นเองไวใ้จำ

หมายิเหต้พุื่ิเศึษสู่ำาหรับันักการัศึก่ษา เนื�องจำากนักเรัยีินรัะดีบัป็รัะถ้มศึก่ษาต้อนต้น้มกัจำะใชง้านอนิเที่อรัเ์น็ต้นอ้ยิกว�านักเรัยีินที่ี� 
โต้กว�า กจิำกรัรัมนี�จำะช�วยิใหนั้กเรัยีินอายินุอ้ยิจำดัีการักบัภัาพื่หรัอืข้อ้ความไม�พื่่งป็รัะสู่งคท์ี่ี�อาจำพื่บเจำอไดีท้ี่กุที่ี� หากเด็ีกๆ พื่บเนื�อหา
หรัอืการัสู่ื�อสู่ารัไม�พื่่งป็รัะสู่งคท์ี่างออนไลันแ์ลัว้มารัายิงานใหค้ณุ์ที่รัาบภัายิหลังั ใหท้ี่ำาต้ามข้ั �นต้อนต้�อไป็นี�
1.  ข้อบคณุ์นักเรัยีินที่ี�นำาเรัื�องมารัายิงานแลัะบอกใหพ้ื่วกเข้ารั่ว้�าพื่วกเข้าที่ำาถ้ก่แลัว้ที่ี�แจำง้ใหค้ณุ์ที่รัาบ
2.  ฟัังสู่ิ�งที่ี�พื่วกเข้ารัายิงานแลัะเชื�อว�าเป็็นความจำรังิ ถ้า้รั่สู้่ก่สู่บายิใจำ คณุ์ค�อยิๆ ถ้ามรัายิลัะเอยีิดีเพื่ิ�มเต้มิไดี ้แต้�หา้มบงัคบักดีดีนั  

ในสู่ถ้านการัณ์เ์ช�นนี� หนา้ที่ี�ข้องคณุ์คอืการัรับัฟัังไม�ใช�เป็็นผู้่สู้่อบสู่วน
3.  ถ้า้เด็ีกบอกว�ามีผู้่ใ้หญ�เป็็นคนแชรัเ์นื�อหาไม�พื่่งป็รัะสู่งคนั์�น หรัอืมีการัต้ดิีต้�อใดีๆ ที่ี�ไม�เหมาะสู่ม ใหร้ัายิงานสู่ิ�งที่ี�คณุ์รับัฟัังแก� 

ผู้่บ้รัหิารัโรังเรัยีิน ใหท้ี่ำาความเข้า้ใจำความลัะเอยีิดีอ�อนข้องข้อ้มล่ันี�แลัะสู่ิ�งที่ี�สู่ำาคญัที่ี�สู่ดุีในการัดีแ่ลัเด็ีก
4.  ต้รัวจำดีใ่หม้ั�นใจำว�าผู้่บ้รัหิารัต้ดิีต้ามเรัื�องอยิ�างจำรังิจำงั

การัดีร่ัป่็ภัาพื่หรัอืวดิีโีอในโที่รัศึพัื่ที่ ์แท็ี่บเล็ัต้ หรัอืคอมพื่ิวเต้อรัเ์ป็็นเรัื�องที่ี�สู่นุก เอามือแต้ะที่ี�ศึรีัษะ
ถ้า้ใครัเคยิดีร่ัป่็ภัาพื่หรัอืวดิีโีอในโที่รัศึพัื่ที่ ์แท็ี่บเล็ัต้ หรัอืคอมพื่ิวเต้อรั ์[จำดีจำำานวนเด็ีกที่ี�ยิกมือข้่ �น
แต้ะศึรีัษะ]
• นักเรัยีินดีเ่นื�อหาเหลั�านั�นกบัใครั (“ครัอบครัวั” “เพื่ื�อน” “เพื่ื�อนรั�วมชั �น”)
• นักเรัยีินชอบดีอ่ะไรับา้ง (คำาต้อบหลัากหลัายิ)
• นักเรัยีินรั่สู้่ก่อยิ�างไรัต้อนที่ี�ดี ่(“ต้ื�นเต้น้” “มีความสู่ขุ้” “ผู้�อนคลัายิ”)

การัดีร่ัป่็ภัาพื่แลัะวดิีโีอไม�ไดีสู้่นุกเสู่มอไป็ ดีดีีนิ�วถ้า้นักเรัยีินเคยิดีอ่ะไรัที่ี�น�าเบื�อ หรัอืน�าสู่บัสู่น 
หรัอืน�ากลัวั [จำดีจำำานวนคนที่ี�ดีดีีนิ�ว] 

ลัองคดิีถ้ง่ต้อนที่ี�อารัมณ์เ์สู่ยีิมากๆ สู่ ิไม�ใช�ต้อนที่ี�ดีห่นา้จำอแท็ี่บเล็ัต้หรัอืที่วีนีะ หมายิถ้ง่เวลัาไหน
ก็ไดีท้ี่ี�อารัมณ์เ์สู่ยีิ ไม�จำำาเป็็นต้อ้งพื่ด่ีว�าเกดิีอะไรัข้่ �น เดีี�ยิวครัจ่ำะยิกต้วัอยิ�างใหฟั้ังว�ารั�างกายิข้องเรัา
จำะรั่สู้่ก่อะไรับา้งเมื�อคนเรัาอารัมณ์เ์สู่ยีิ ใหย้ิกมือข้่ �นถ้า้ไดีย้ินิคำาที่ี�รั�างกายิข้องเธิอเคยิรั่สู้่ก่ต้อนที่ี�
อารัมณ์เ์สู่ยีิ ใหเ้วน้รัะยิะหลังัจำากที่ี�บอกความรั่สู้่ก่ข้องรั�างกายิแต้�ลัะข้อ้…
หนา้รัอ้นผู้�าว หวัใจำเต้น้แรัง เหงื�อออกที่ี�ฝึ� ามือ มวนที่อ้ง หายิใจำถ้ี� นักเรัยีินรั่สู้่ก่ถ้ง่สู่ิ�งเหลั�านี�ใน
รั�างกายิใช�ไหม

ถ้า้มีคนเปิ็ดีรัป่็ภัาพื่หรัอืวดิีโีอที่ี�ที่ำาใหอ้ารัมณ์เ์สู่ยีิ นักเรัยีินก็สู่ามารัถ้ป็ฏิเิสู่ธิไม�ดีไ่ดี ้นั�นคอืการั
เสู่รัมิสู่รัา้งที่กัษะในการัป็ฏิเิสู่ธิ ซึ่่�งเป็็นสู่ิ�งที่ี�สู่ำาคญัมาก

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาคยุกัน

✓   ตร์ะหนัก่ร์ูเ้นื�อหาไม�พื่่งป็รัะสู่งค ์
✓   เข้า้ใจว�าต้อ้งที่ำาอยิ�างไรัเมื�อพื่บเนื�อหาเหลั�านั�น
✓   สร์า้งแผู้นสู่ำาหรับัการัพื่ด่ีคยุิถ้ง่สู่ิ�งที่ี�ที่ำาใหพ้ื่วกเข้าไม�สู่บายิใจำกบัผู้่ใ้หญ�ที่ี�ไวใ้จำไดี ้

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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แลัว้คำาที่ี�สู่ามารัถ้ใชเ้พื่ื�อป็ฏิเิสู่ธิรัป่็ภัาพื่หรัอืวดิีโีอที่ี�ที่ำาใหร้ั่สู้่ก่ไม�สู่บายิใจำมีอะไรับา้ง (“หยิดุีเถ้อะ
ครับั/ค�ะ” “ผู้ม/หน่ไม�ชอบเลัยิ” “ผู้ม/หน่ไม�อยิากดีอ่นันี�”)
เข้ยีินไอเดียีิข้องนักเรัยีินลังบนกรัะดีาน
•  หนัไป็หาเพื่ื�อนที่ี�อยิ่�ข้า้งๆ แลัว้ฝ่ึกพื่ด่ีวลัเีหลั�านี� โดียิใหใ้ชน้ำ �าเสู่ยีิงที่ี�หนักแน�นแลัะใหเ้กยีิรัต้ ิ 
ใหนั้กเรัยีินไดีล้ัองฝ่ึก 2-3 วลัี

•  อะไรัที่ี�ที่ำาใหก้ารัป็ฏิเิสู่ธิยิากบา้ง (“ถ้า้อกีฝึ� ายิไม�ยิอมฟััง” “ถ้า้อกีฝึ� ายิยิงัคงเปิ็ดีภัาพื่/วดิีโีอ 
คลัา้ยิๆ กนัต้�อ” “ถ้า้นักเรัยีินกลัวัหรัอือบัอายิที่ี�จำะป็ฏิเิสู่ธิ” “ถ้า้อกีฝึ� ายิอายิมุากกว�า”)

นี�คอืวธิิทีี่ี�สู่ำาคญัมากๆ ที่ี�จำะที่ำาใหนั้กเรัยีินมีความกลัา้หาญ (อา้งองิจำากบที่ที่ี� 1)

บางครัั �งนักเรัยีินอาจำเห็นสู่ิ�งที่ี�ที่ำาใหร้ั่สู้่ก่ไม�สู่บายิใจำเวลัาที่ี�ใชโ้ที่รัศึพัื่ที่ ์แท็ี่บเล็ัต้ หรัอืคอมพื่ิวเต้อรั ์
อยิ่�คนเดียีิว แต้ะที่ี�ศึรีัษะถ้า้เหต้กุารัณ์นี์�เคยิเกดิีข้่ �นกบันักเรัยีิน [จำดีจำำานวนคนที่ี�แต้ะศึรีัษะ]
•  นักเรัยีินควรัที่ำาอยิ�างไรัเมื�อเห็นสู่ิ�งเหลั�านั�นโดียิไม�ต้ั �งใจำ (“ปิ็ดีเลัยิ” “ปิ็ดีเครัื�อง”)
•  แลัว้ถ้า้มีคนเอาใหด้ีล่ั�ะ (“ผู้ม/หน่ไม�อยิากดี”่ “นั�นที่ำาใหผู้้ม/หน่รั่สู้่ก่ไม�ดีเีลัยิ”)

ถ้า้ไม�อยิากป็ฏิเิสู่ธิหรัอืที่ำาไม�ไดี ้ใหร้ัายิงานสู่ิ�งที่ี�เกดิีข้่ �นใหผู้้่ใ้หญ�ที่ี�ไวใ้จำที่รัาบ ผู้่ใ้หญ�จำะช�วยิดีแ่ลั
ใหนั้กเรัยีินป็ลัอดีภัยัิ ผู้่ใ้หญ�คนไหนที่ี�นักเรัยีินเชื�อใจำ  
(คำาต้อบหลัากหลัายิ) อยิ�าลัมืที่ำาต้วัหนักแน�นในต้อนที่ี�รัายิงานใหผู้้่ใ้หญ�ที่รัาบ เลั�าถ้ง่สู่ิ�งที่ี�เกดิีข้่ �น
ดีว้ยินำ �าเสู่ยีิงที่ี�หนักแน�นแลัะใหเ้กยีิรัต้ิ

เอาลั�ะ เรัาจำะมาฝ่ึกการัรัายิงานใหผู้้่ใ้หญ�ฟัังกนั

• สู่ื�อการัสู่อนที่ี�ต้อ้งใช:้

• ดีนต้รัทีี่ี�ฟัังแลัว้รั่สู้่ก่สู่งบ

•  สู่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัอง (หนา้ถ้ดัีไป็)

ก่าร์ร์ายงานโดยใชเ้สียงดนตร์ช่ีวย
1.  อธิีบายก่ฎใหท้่ั �งชั �นฟัิง	ดงันี�

ก) “ครัจ่ำะอ�านสู่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัอง”
ข้) “แลัะจำะเปิ็ดีดีนต้รัเีป็็นเวลัา 30 วนิาที่”ี
ค)  “ในรัะหว�างที่ี�เปิ็ดีเพื่ลังนั�น ก็ใหเ้ด็ีกๆ เดีนิไป็รัอบๆ แลัะคดิีถ้ง่สู่ิ�งที่ี�จำะรัายิงานใหผู้้่ใ้หญ�ฟััง”
ง) “เมื�อดีนต้รัหียิดุีลัง ใหห้าเพื่ื�อนที่ี�เป็็นค่�ข้องต้นแลัะรัายิงานใหเ้พื่ื�อนฟััง”

2. เลุ่อก่สถานก่าร์ณจ์ำาลุองแลุว้เปิ็ดเพลุง

3. ปิ็ดเพลุง 

กิจกรรม
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4.  ฟัิงนัก่เร์ยีนในร์ะหวา่งที่�พวก่เข้าฝึึก่ฝึน เลัอืกนักเรัยีิน 1 ค่�มาสู่าธิติ้ใหช้ั �นเรัยีินฟััง

5.  สุ่ม่เร์ยีก่นัก่เร์ยีนจำานวนหนึ�งแลัว้ถ้ามว�าในสู่ถ้านการัณ์นี์� พื่วกเข้าจำะที่ำาอยิ�างไรั

6. ท่ำาตาม่ข้ั �นตอนที่� 2-5 ซำ �ากบัสู่ถ้านการัณ์อ์ื�นๆ เที่�าที่ี�มีเวลัาเหลัอื

สถานก่าร์ณที์่� 1: มีคนเปิ็ดีคลัปิ็รัายิการัต้ลักใหนั้กเรัยีินดีแ่ลัว้คนนั�นรั่สู้่ก่ว�ามนัต้ลักมาก  
แต้�คลัปิ็นั�นที่ำาใหนั้กเรัยีินรั่สู้่ก่ไม�สู่บายิใจำ

สถานก่าร์ณที์่�	2: พื่ี�ข้องนักเรัยีินเปิ็ดีวดิีโีอรัถ้ชนใหด้ี ่เข้าคดิีว�ามนัต้ลักดีใีนข้ณ์ะที่ี�นักเรัยีิน 
บอกว�า “หยิดุี”

สถานก่าร์ณที์่�	3: สู่มาชกิในครัอบครัวัคนหน่�งชอบเลั�นเกมยิงิปื็นมากๆ ต้อนแรักนักเรัยีินก็ 
ชอบเหมือนกนั แต้�หลังัๆ เรัิ�มรั่สู้่ก่ไม�สู่บายิใจำ

สถานก่าร์ณที์่�	4: นักเรัยีินกำาลังัเลั�นเกมกบัคนอื�นๆ อยิ่� แลัว้ก็เห็นว�ามีคนหน่�งที่ี�ที่ำาต้วัหยิาบคายิ
กบัผู้่เ้ลั�นคนอื�นๆ

สถานก่าร์ณที์่�	5: ญาต้ขิ้องนักเรัยีินมาเที่ี�ยิวที่ี�บา้นแลัว้ก็มานั�งดีว่ดิีโีอดีว้ยิกนั แลัว้ญาต้ขิ้อง
นักเรัยีินก็เรัิ�มดีว่ดิีโีอที่ี�มีคนโป๊็เป็ลัอืยิ

นักเรัยีินอาจำเห็นสู่ิ�งที่ี�ที่ำาใหร้ั่สู้่ก่ไม�สู่บายิใจำที่ั �งในโลักแห�งความจำรังิแลัะในอนิเที่อรัเ์น็ต้ หากรั่สู้่ก่
ไม�ดีกีบัสู่ิ�งที่ี�เห็น ใหล้ัองพื่ด่ีป็ฏิเิสู่ธิ แลัว้ก็อยิ�าลัมืรัายิงานสู่ิ�งที่ี�เห็นใหผู้้่ใ้หญ�ที่รัาบเสู่มอ เพื่ื�อให ้ 
พื่วกเข้าช�วยิป็กป้็องที่กุคนใหป้็ลัอดีภัยัิ

รายการสถานการณ์
จำาลุอง

ข้�อคิด
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สงสยัเมื่อไร ก็ถามได�เลุย: บัที่ท่ีี่ 4.2

 สิ�งทีี่�ที่ำาให�ไมส่บัายใจบันโลุกออนไลุน ์ฉันัควรที่ำาอยา่งไร
นักเรัยีินจำะไดีเ้รัยีินรั่ว้�าอะไรัคอืเนื�อหาออนไลันท์ี่ี�ไม�เหมาะสู่มแลัะกลัยิทุี่ธิใ์นการัป็ฏิเิสู่ธิเนื�อหาเหลั�านั�น อกีที่ั �งจำะยิงัไดีเ้รัยีินรั่ ้
เกี�ยิวกบัการัรัายิงานเนื�อหาที่ี�บ�งบอกว�าใครับางคนไดีห้รัอืกำาลังัจำะที่ำารัา้ยิต้นเองหรัอืผู้่อ้ื�นดีว้ยิ

หมายิเหต้พุื่เิศึษสู่ำาหรับันักการัศึก่ษา ถ้า้รัะหว�างหรัอืหลังัจำากกจิำกรัรัมนี� นักเรัยีินเลั�าใหค้ณุ์ฟัังเกี�ยิวกบัการักลัั�นแกลัง้ การัคกุคาม 
การัลั�วงลัะเมดิี การัข้�มข้่�ว�าจำะใชค้วามรันุแรัง หรัอืแมก้รัะที่ั�งความคดิีฆ�าต้วัต้ายิ นั�นมกัเป็็นสู่ญัญาณ์ข้องความไวว้างใจำ แลัะคณุ์ 
จำะต้อ้งต้อบแที่นความไวว้างใจำนั�น งานวจิำยัิพื่บว�านักเรัยีินมกัจำะรัายิงานเนื�อหาที่ี�ลัะเอยีิดีอ�อนใหผู้้่ใ้หญ�ฟัังเพีื่ยิงคิร์ั �งเดียวเที่�านั�น  
ถ้า้รัายิงานครัั �งแรักแลัว้ไม�ไดีร้ับัการัช�วยิเหลัอื นักเรัยีินจำะไม�พื่ยิายิามอกี

ถ้า้เด็ีกๆ รัายิงานสู่ิ�งที่ี�รัา้ยิแรังใหค้ณุ์ฟััง โป็รัดีที่ำาต้ามข้ั �นต้อนต้�อไป็นี�
  1.  ข้อบคณุ์เด็ีกที่ี�มีความกลัา้หาญแลัะบอกกบัเข้าว�าคณุ์จำะคยุิกบัเข้าเป็็นการัสู่�วนต้วัโดียิเร็ัวที่ี�สู่ดุีเที่�าที่ี�จำะเป็็นไป็ไดี้
  2.  เมื�อพื่บกนัในที่ี�สู่�วนต้วัแลัว้ ใหข้้อบคณุ์นักเรัยีินอกีครัั �งแลัะสู่ญัญาว�าจำะป็กป้็องเข้าใหป้็ลัอดีภัยัิ หรัอืถ้า้นักเรัยีินรัายิงานเรัื�อง 

ข้องคนอื�น ก็ใหบ้อกว�าคนนั�นจำะไดีร้ับัความช�วยิเหลัอือยิ�างแน�นอน
  3.  ฟัังสู่ิ�งที่ี�พื่วกเข้ารัายิงานแลัะเชื�อว�าเป็็นความจำรังิ ถ้า้รั่สู้่ก่สู่บายิใจำ คณุ์ค�อยิๆ ถ้ามรัายิลัะเอยีิดีเพื่ิ�มเต้มิไดี ้แต้�หา้มบงัคบักดีดีนั  

ในสู่ถ้านการัณ์เ์ช�นนี� หนา้ที่ี�ข้องคณุ์คอืการัรับัฟัังไม�ใช�เป็็นผู้่สู้่อบสู่วน ถ้า้เป็็นเรัื�องรัา้ยิแรัง ใหร้ัายิงานต้�อผู้่บ้รัหิารัโรังเรัยีินแลัะ
ต้รัวจำดีใ่หม้ั�นใจำว�าผู้่บ้รัหิารัต้ดิีต้ามเรัื�องอยิ�างจำรังิจำงั

กจิำกรัรัมนี�จำะช�วยิใหนั้กเรัยีินรับัมือกบัสู่ถ้านการัณ์ท์ี่ี�มีคนมาที่ำา พื่ด่ี หรัอืแสู่ดีงเนื�อหาออนไลัน ์ 
ที่ี�ที่ำาใหนั้กเรัยีินรั่สู้่ก่ไม�สู่บายิใจำหรัอืกลัวั

ยิกมือข้่ �นหากนักเรัยีินเคยิพื่บเห็นเนื�อหา ความเห็น หรัอืพื่ฤต้กิรัรัมที่างออนไลันท์ี่ี�ที่ำาใหอ้ารัมณ์ ์
เสู่ยีิ โดียิอาจำจำะเป็็นข้อ้ความ รัป่็ภัาพื่ หรัอืวดิีโีอก็ไดี ้[จำดีจำำานวนคนที่ี�ยิกมือ]

เข้ยีินป็รัะโยิคนี�ลังบนกรัะดีานแลัะใหนั้กเรัยีินคดัีลัอกแลัะเต้มิลังในช�องว�าง  
“สู่ิ�งที่ี�เคยิที่ำาใหฉั้นอารัมณ์เ์สู่ยีิต้อนที่ี�ใชอ้นิเที่อรัเ์น็ต้คอื     ” ใหนั้กเรัยีินเข้ยีิน
ต้วัอยิ�างที่ี�จำะใชเ้ต้มิลังในช�องว�างข้องป็รัะโยิคนี�ลังในกรัะดีาษ 

ในรัะหว�างที่ี�นักเรัยีินเข้ยีินอยิ่� คณุ์ก็เดีนิสู่ำารัวจำคำาต้อบไป็รัอบๆ ถ้ามนักเรัยีินว�าต้อ้งการัจำะแชรั ์
คำาต้อบใหเ้พื่ื�อนๆ ในชั �นรั่ไ้หม

นักเรัยีินมีสู่ทิี่ธิิ �ที่ี�จำะรั่สู้่ก่ป็ลัอดีภัยัิแลัะสู่บายิใจำในโลักออนไลันเ์ช�นเดียีิวกบัต้อนที่ี�อยิ่�ในโรังเรัยีิน 
นักเรัยีินมีสู่ทิี่ธิิ �ที่ี�เลัอืกสู่ิ�งที่ี�จำะดีแ่ลัะคนที่ี�ต้อ้งการัคยุิดีว้ยิในโลักออนไลัน ์นักเรัยีินสู่ามารัถ้ป็ฏิเิสู่ธิ
ที่ี�จำะดีสู่่ิ�งที่ี�ที่ำาใหร้ั่สู้่ก่ไม�สู่บายิใจำ กจิำกรัรัมนี�จำะช�วยิเสู่รัมิสู่รัา้งที่กัษะในการัป็ฏิเิสู่ธิ ซึ่่�งเป็็นที่กัษะ
สู่ำาคญัที่ี�ที่กุคนต้อ้งมี

แลัว้การัป็ฏิเิสู่ธิสู่ิ�งที่ี�ที่ำาใหไ้ม�สู่บายิใจำมีวธิิไีหนบา้งลั�ะ ดีว่�านักเรัยีินต้อบป็รัะมาณ์นี�บา้งไหม:   
“ปิ็ดีเครัื�องอปุ็กรัณ์ข์้องเธิอไป็ซึ่ะ” “ลับสู่ิ�งที่ี�มีคนสู่�งให”้ “บล็ัอกหรัอืลับผู้่สู้่�ง” “บอกคนนั�นไป็ว�าผู้ม/ 
หน่ไม�ชอบอนันั�น ไม�ว�ามนัจำะคอือะไรัก็ต้าม”

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาคยุกัน

✓   ตร์ะหนัก่ร์ูเ้นื�อหาไม�พื่่งป็รัะสู่งค ์
✓   เข้า้ใจว�าต้นเองป็ฏิเิสู่ธิไม�ดีห่รัอืข้อ้งเกี�ยิวกบัเนื�อหาที่ี�ไม�พื่่งป็รัะสู่งคไ์ดี ้
✓   เร์ยีนร์ูก้ลัยิทุี่ธิใ์นการัป็ฏิเิสู่ธิ
✓   ฝึึก่ฝึนกลัยิทุี่ธินั์�น รัวมถ้ง่การัรัายิงานใหผู้้่ใ้หญ�ฟัังดีว้ยิ
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พื่ด่ีใหเ้ด็ีกๆ ไดีย้ินิต้วัเลัอืกเหลั�านี�ที่ั �งหมดี กรัะตุ้น้สู่�งเสู่รัมิใหนั้กเรัยีินยิกต้วัอยิ�างแบบเฉพื่าะ
เจำาะจำงถ้ง่วธิิกีารัป็ฏิเิสู่ธิเนื�อหาไม�พื่่งป็รัะสู่งคใ์นหลัายิๆ แพื่ลัต้ฟัอรัม์ นี�ก็เป็็นโอกาสู่ดีสีู่ำาหรับั  
คณุ์เช�นกนัที่ี�จำะไดีเ้รัยีินรั่เ้กี�ยิวกบัป็รัะสู่บการัณ์ก์ารัใชง้านอนิเที่อรัเ์น็ต้ข้องนักเรัยีินมากข้่ �น   
เพื่ื�อเป็็นป็รัะโยิชนต์้�อการัพื่ด่ีคยุิกนัในอนาคต้ เพื่ื�อใหนั้กเรัยีินไวว้างใจำแลัะใหก้ารัสู่ื�อสู่ารั  
เกดิีป็รัะโยิชนส์ู่ง่สู่ดุี คณุ์ต้อ้งพื่ยิายิามที่ำาต้วัเป็็นกลัางแลัะไม�ต้ดัีสู่นิ

บางครัั �งคนอื�นก็อาจำจำะที่ำาอะไรับางอยิ�างใหนั้กเรัยีินไม�สู่บายิใจำอยิ่�เรัื�อยิๆ หรัอือาจำจำะยิงัคงไม�
สู่บายิใจำอยิ่�แมเ้รัื�องจำะผู้�านไป็แลัว้ บางครัั �งนักเรัยีินก็อาจำจำะไม�รั่ว้ธิิรีับัมือกบัสู่ถ้านการัณ์ ์  
ซึ่่�งก็เป็็นเรัื�องที่ี�ป็กต้ ิผูู้ใ้หญ่หลัายิๆ คนก็ไม�รั่ว้ธิิรีับัมือกบับางสู่ถ้านการัณ์เ์ช�นกนั   
นักเรัยีินควรัที่ำาอยิ�างไรัในสู่ถ้านการัณ์นี์� ดีว่�านักเรัยีินสู่ามารัถ้ใหค้ำาต้อบป็รัะมาณ์นี�ไดีห้รัอืไม�: 
“ข้อความช�วยิเหลัอืจำากผู้่ใ้หญ�ที่ี�ต้นเองไวใ้จำ”

อยิ�าลัมืว�าถ้ง่แมว้�าเรัาจำะป็ฏิเิสู่ธิแลัว้ ก็ไม�ไดีห้มายิความว�าเรัาจำะรัายิงานเนื�อหาหรัอืพื่ฤต้กิรัรัมนั�น
ไม�ไดี ้นักเรัยีินสู่ามารัถ้ที่ำาไดีท้ี่ั �งสู่องอยิ�าง

ถ้า้ต้อ้งการัความช�วยิเหลัอืแลัะรัายิงานสู่ิ�งที่ี�เกดิีข้่ �นใหผู้้่ใ้หญ�ที่รัาบ แต้�ผู้่ใ้หญ�ช�วยิเหลัอืไม�ไดี ้
นักเรัยีินควรัที่ำาอยิ�างไรั (“รัายิงานใหผู้้่ใ้หญ�อกีคนที่รัาบ”) เรัาที่รัาบดีวี�าการัรัายิงานไม�ใช�เรัื�องง�ายิ
เสู่มอไป็ ผู้่เ้ชี�ยิวชาญรัะบวุ�านักเรัยีินมกัจำะรัายิงานเพื่ียิงแค�ครัั �งเดียีิวเที่�านั�น ดีงันั�นเรัาจำง่อยิากบอก
เธิอที่กุคนว�า ใหพ้ื่ยิายิามรัายิงานต้�อไป็ จำนกว�าจำะเจำอผู้่ใ้หญ�ที่ี�สู่ามารัถ้ใหค้วามช�วยิเหลัอืไดี ้

ผู้่ใ้หญ�ที่ี�โรังเรัยีินที่ี�นักเรัยีินไวว้างใจำที่ี�ว�าจำะใหค้วามช�วยิเหลัอืไดีค้อืใครับา้ง (คำาต้อบหลัากหลัายิ) 
ผู้่ใ้หญ�หลัายิคนที่ี�นี�พื่รัอ้มที่ี�จำะพื่ด่ีคยุิเสู่มอถ้า้นักเรัยีินต้อ้งการัความช�วยิเหลัอื

เรัาจำะมาฝ่ึกการัป็ฏิเิสู่ธิแลัะการัรัายิงานสู่ิ�งที่ี�ไม�พื่่งป็รัะสู่งค ์รัวมถ้ง่สู่ิ�งที่ี�ที่ำาใหนั้กเรัยีินไม�สู่บายิใจำ
หรัอืกลัวักนั

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  สู่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัอง (หนา้ถ้ดัีไป็)

• กรัะดีาษที่ี�เข้ยีินคำาว�า “ป็ฏิเิสู่ธิ”

•  กรัะดีาษอกีแผู้�นที่ี�เข้ยีินคำาว�า 
“รัายิงาน”

1.  วางกรัะดีาษ 2 แผู้�นนี�ไวค้นลัะฝัึ� งข้องหอ้ง

2.  เลัอืกเหต้กุารัณ์ส์ู่มมต้จิำากรัายิการัแลัว้อ�านใหท้ี่ั �งชั �นฟััง หรัอืจำะสู่รัา้งเหต้กุารัณ์ท์ี่ี�เกี�ยิวข้อ้งกนั 
ข้่ �นมาเองก็ไดี ้

3.  แลัว้บอกใหนั้กเรัยีินคดิีว�าต้นเองจำะเลัอืกป็ฏิเิสู่ธิหรัอืรัายิงานสู่ิ�งที่ี�เกดิีข้่ �นใหผู้้่ใ้หญ�ที่รัาบแลัว้ 
ข้อความช�วยิเหลัอื

4.  ใหนั้กเรัยีินเดีนิไป็ยิงัแต้�ลัะฝัึ� งข้องหอ้งที่ี�ต้รังกบัสู่ิ�งที่ี�ต้นเองเลัอืก

5.  ใหแ้ต้�ลัะกลัุ�มป็รัก่ษากนัว�าพื่วกเข้าจำะพื่ด่ีหรัอืที่ำาอยิ�างไรัเมื�อป็ฏิเิสู่ธิหรัอืรัายิงาน พื่รัอ้มที่ั �ง 
บอกเหต้ผุู้ลั

6.  เรัยีิกต้วัแที่นข้องแต้�ลัะกลัุ�มออกมา 1 คนเพื่ื�อสู่าธิติ้วธิิกีารัรัายิงานแลัะป็ฏิเิสู่ธิ

7.  ที่ำาแบบเดีมิกบัเหต้กุารัณ์ส์ู่มมต้อิื�นๆ เที่�าที่ี�มีเวลัาเหลัอื

กิจกรรม

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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นักเรัยีินอาจำพื่บเห็นสู่ิ�งต้�างๆ ในอนิเที่อรัเ์น็ต้ที่ี�เป็็นเรัื�องน�ากลัวัสู่ดุีๆ เช�น มีคนบอกว�าเข้าจำะที่ำา 
บางอยิ�างที่ี�อาจำที่ำารัา้ยิต้วัเองหรัอืคนอื�น ในสู่ถ้านการัณ์เ์ช�นนี� ใหแ้จำง้ผู้่ใ้หญ�ที่นัที่เีพื่ื�อช�วยิเหลัอื 
ที่กุคนใหป้็ลัอดีภัยัิ

ข้�อคิด

สถานก่าร์ณที์่�	1: เพื่ื�อนที่ี�ชอบใชค้ำาหยิาบคายิเวลัาแชต้

สถานก่าร์ณที์่�	2: นักเรัยีินเห็นข้อ้ความที่ี�เหยิยีิดีเพื่ศึในช�องความคดิีเห็นอยิ่�เป็็นป็รัะจำำา

สถานก่าร์ณที์่�	3: มีคนลัอ้เลัยีินรัป่็ถ้�ายิที่ี�มีนักเรัยีินอยิ่�ในนั�น

สถานก่าร์ณที์่�	4: มีคนพื่ด่ีจำาเหยิยีิดีเชื �อชาต้ใิสู่�นักเรัยีิน

สถานก่าร์ณที์่�	5: มีคนข้อใหนั้กเรัยีินสู่�งรัป่็โป๊็เป็ลัอืยิข้องนักเรัยีินไป็ใหเ้ข้า

สถานก่าร์ณที์่�	6: นักเรัยีินเห็นโพื่สู่ต้ท์ี่ี�รัะบวุ�าจำะมีคนพื่กปื็นไป็โรังเรัยีิน

รายการสถานการณ์
จำาลุอง
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รัายิการัที่วีหีรัอืวดิีโีอออนไลันส์ู่ดุีโป็รัดีข้องนักเรัยีินคอือะไรับา้ง [ข้อนักเรัยีินที่ี�ต้อ้งการัเป็็น  
อาสู่าสู่มคัรัแชรัข์้อ้มล่ั] 
• ที่ำาไมนักเรัยีินถ้ง่ชอบรัายิการัเหลั�านี� (“มนัต้ลักดี”ี “มนัมีฉากการัต้�อสู่่ห้รัอืการัผู้จำญภัยัิเยิอะ 
เป็็นต้น้”) 
• นักเรัยีินรั่สู้่ก่อยิ�างไรัข้ณ์ะรับัชม (“มีความสู่ขุ้” “ต้ื�นเต้น้”)

เรัามกัจำะชอบดีร่ัายิการัที่วีหีรัอืวดิีโีอเพื่รัาะว�ามนับนัเที่งิใช�ไหม มีใครัรั่บ้า้งว�า “บนัเที่งิ” แป็ลัว�า
อะไรั [ข้อนักเรัยีินที่ี�ต้อ้งการัเป็็นอาสู่าสู่มคัรัแชรัข์้อ้มล่ั]/รัายิการัที่ี�มีความบนัเที่งิจำะที่ำาใหนั้กเรัยีิน
รั่สู้่ก่ดี ีแลัะที่ำาใหม้ีความสู่ขุ้ในการัดี ่อาจำที่ำาใหห้วัเรัาะหรัอืผู้�อนคลัายิ หรัอืที่ำาใหสู้่นใจำเพื่รัาะไดี ้
เรัยีินรั่อ้ะไรัใหม�ๆ  หรัอืต้ื�นเต้น้แบบสู่ดุีข้ดีีแลัะอดีใจำรัอดีต่้อนต้�อไป็แที่บจำะไม�ไหว แต้�บางครัั �ง
รัายิการัก็อาจำจำะไม่่มีความบนัเที่งิเพื่รัาะมีคนหรัอืสู่ตั้วบ์าดีเจ็ำบอยิ�างรันุแรัง มีคนหยิาบคายิหรัอื 
น�ากลัวัมากๆ หรัอืมีบางอยิ�างที่ี�ที่ำาใหนั้กเรัยีินรั่สู้่ก่กงัวลัหรัอืเศึรัา้หมอง นักเรัยีินบอกไดีไ้หมว�า 
มีวดิีโีอหรัอืรัายิการัไหนบา้งที่ี�คดิีว�าไม�มีความบนัเที่งิแลัะที่ำาไมถ้ง่คดิีเช�นนั�น  
[ข้อนักเรัยีินที่ี�ต้อ้งการัเป็็นอาสู่าสู่มคัรัแชรัข์้อ้มล่ั]

วนันี� เรัาจำะมาฝ่ึกฝึนสู่ิ�งที่ี�นักเรัยีินสู่ามารัถ้ที่ำาไดี ้หากครัั �งหนา้พื่บเห็นหรัอืไดีย้ินิสู่ิ�งที่ี�ที่ำาให ้  
ไม�สู่บายิใจำในที่วีหีรัอือนิเที่อรัเ์น็ต้
•  ถ้า้นักเรัยีินดีร่ัายิการัที่วีหีรัอืวดิีโีอเพื่ียิงลัำาพื่งัแลัะเห็นหรัอืไดีย้ินิสู่ิ�งที่ี�ที่ำาใหไ้ม�สู่บายิใจำ  
ใหปิ้็ดีที่วีไีดีเ้ลัยิ [เข้ยีินคำาว�า “ปิ็ดีเครัื�อง” ลังบนกรัะดีาน]

•  ถ้า้ยิงัคงรั่สู้่ก่ไม�สู่บายิใจำแมว้�าจำะปิ็ดีเครัื�องไป็แลัว้ ก็ใหห้าผู้่ใ้หญ�ที่ี�ไวใ้จำไดีแ้ลัะพื่ด่ีคยุิถ้ง่  
สู่ิ�งที่ี�ต้นเองเห็นแลัะความรั่สู้่ก่ที่ี�เกดิีข้่ �น [เข้ยีินคำาว�า “พื่ด่ีคยุิกบัผู้่ใ้หญ�ที่ี�ไวใ้จำ” ลังบนกรัะดีาน]

•  ใครัคอืผู้่ใ้หญ�ที่ี�นักเรัยีินไวใ้จำแลัะพื่ด่ีคยุิไดี ้[เข้ยีินไอเดียีิข้องนักเรัยีินใต้ค้ำาว�า “ผู้่ใ้หญ�ที่ี�ไวใ้จำ” 
บนกรัะดีาน] (คำาต้อบที่ี�เป็็นไป็ไดี ้ไดีแ้ก� แม� พื่�อ ผู้่ด้ีแ่ลั คณุ์ครั ่ฯลัฯ)

•  ถ้า้นักเรัยีินดีร่ัายิการัที่วีหีรัอืวดิีโีอออนไลันก์บัเพื่ื�อนหรัอืครัอบครัวั แลัว้เห็นหรัอืไดีย้ินิสู่ิ�งที่ี� 
ที่ำาใหไ้ม�สู่บายิใจำ ใหพ้ื่ด่ีออกมาแลัะบอกไป็ว�าต้นเองรั่สู้่ก่อยิ�างไรั [เข้ยีินคำาว�า “พื่ด่ีออกมา”  
ลังบนกรัะดีาน]

•  เช�น อาจำจำะพื่ด่ีข้่ �นมาว�า “รัายิการันี�น�ากลัวั ดีอ่ยิ�างอื�นกนัเถ้อะ” นักเรัยีินพื่ด่ีอะไรัไดีอ้กีบา้ง  
[เข้ยีินไอเดียีิข้องนักเรัยีินลังบนกรัะดีานใต้ค้ำาว�า “พื่ด่ีออกมา”] (คำาต้อบที่ี�เป็็นไป็ไดี ้ไดีแ้ก�  
“ผู้ม/หน่ไม�อยิากดีอ่นันี�แลัว้เพื่รัาะว�ามนัที่ำาใหร้ั่สู้่ก่ไม�ดีเีลัยิ” “เรัาดีอ่ยิ�างอื�นที่ี�เรัาที่ั �งสู่องคน  
ชอบกนัดีกีว�า”)  

ถ้า้นักเรัยีินพื่ด่ีออกมาแลัว้แต้�อกีฝึ� ายิก็ยิงัยินืยินัที่ี�จำะเปิ็ดีสู่ิ�งที่ี�นักเรัยีินไม�ชอบ ใหเ้ดีนิออกจำาก
หอ้งแลัว้บอกผู้่ใ้หญ�ที่ี�ไวใ้จำ

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาคยุกัน

✓  เข้า้ใจว�าการัรั่สู้่ก่กลัวัหรัอืเศึรัา้เมื�อเห็นสู่ิ�งที่ี�ที่ำาใหไ้ม�สู่บายิใจำที่ั �งในจำอแลัะนอกจำอนั�นเป็็น
เรัื�องป็กต้ิ

✓  ร์ูว้�าต้นเองป็ฏิเิสู่ธิที่ี�จำะดีสู่่ิ�งที่ี�ที่ำาใหร้ั่สู้่ก่ไม�ดีใีนรัายิการัโชว ์เกม หรัอืวดิีโีอไดี ้
✓  เข้า้ใจวธิิปี็ฏิเิสู่ธิเนื�อหาที่ี�ไม�พื่่งป็รัะสู่งค ์
✓  ร์ูว้�าต้นเองสู่ามารัถ้พื่ด่ีคยุิกบัใครัไดีถ้้า้พื่บเจำอสู่ิ�งที่ี�ที่ำาใหไ้ม�สู่บายิใจำ

ใหนั้กเรัยีินฝ่ึกฝึนสู่ิ�งที่ี�จำะที่ำาในครัั �งถ้ดัีไป็เมื�อเห็นหรัอืไดีย้ินิสู่ิ�งที่ี�ที่ำาใหไ้ม�สู่บายิใจำในวดิีโีอ เกมออนไลัน ์หรัอืรัายิการัที่วีี
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เรัาจำะมาฝ่ึกการัพื่ด่ีเมื�อเห็นหรัอืไดีย้ินิสู่ิ�งที่ี�ที่ำาใหไ้ม�สู่บายิใจำบนที่วี ีในเกม หรัอืวดิีโีอ แลัะพื่ด่ีคยุิ
กบัผู้่ใ้หญ�ที่ี�นักเรัยีินไวใ้จำกนั [ช�วยินักเรัยีินจำบัค่�]

ครัจ่ำะอ�านสู่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัอง แลัว้ใหนั้กเรัยีินฝ่ึกสู่ิ�งที่ี�ต้นเองจำะที่ำาเมื�ออยิ่�ในสู่ถ้านการัณ์นั์�น   
โดียิใหผู้้ลัดัีกนักบัเพื่ื�อน เรัามาลัองที่ำาสู่ถ้านการัณ์แ์รักไป็พื่รัอ้มๆ กนันะ

เลัอืกเหต้กุารัณ์ส์ู่มมต้จิำากรัายิการัดีา้นลั�างแลัว้ใหนั้กเรัยีินฝ่ึกกบัเพื่ื�อนเพื่ื�อต้ดัีสู่นิใจำว�าจำะจำดัีการั
กบัเหต้กุารัณ์นั์�นอยิ�างไรั ใหเ้วลัานักเรัยีินฝ่ึกสู่กัครั่�แลัว้ข้ออาสู่าสู่มคัรัมาแชรัใ์หท้ี่ั �งชั �นดี ่  
ที่ำากจิำกรัรัมต้�อไป็เรัื�อยิๆ กบัเหต้กุารัณ์ส์ู่มมต้อิื�นเมื�อมีเวลัาเหลัอื

กิจกรรม

สถานก่าร์ณที์่�	1: นักเรัยีินกำาลังัดีว่ดิีโีอออนไลันก์บัสู่มาชกิในครัอบครัวั คนในวดิีโีอใชค้ำาหยิาบ
แลัะพื่ด่ีจำาไม�ดีซีึ่่�งที่ำาใหนั้กเรัยีินรั่สู้่ก่ไม�ดีไีป็ดีว้ยิ นักเรัยีินเลัอืกที่ี�จำะพื่ด่ีออกมา นักเรัยีินจำะพื่ด่ีอะไรั 
[หนัไป็หาอกีคนแลัะพื่ด่ีสู่ิ�งที่ี�ต้นเองต้อ้งการัพื่ด่ี]

สถานก่าร์ณที์่�	2: นักเรัยีินกำาลังัดีร่ัายิการัที่วีใีหม�เพื่ียิงลัำาพื่งั นักเรัยีินดีต่้อนที่ี� 1 ไดีค้รั่�งหน่�ง แลัว้
สู่ิ�งที่ี�น�ากลัวัที่ี�สู่ดุีก็เกดิีข้่ �น อา๊ก! ฉากนั�นต้ดิีอยิ่�ในใจำหลัอกหลัอนไม�ยิอมหายิไป็ไหน แลัะนักเรัยีินก็
เรัิ�มเชื�อว�ามนัอาจำเกดิีข้่ �นกบัต้วัเอง นักเรัยีินจำง่ต้ดัีสู่นิใจำปิ็ดีรัายิการัดีงักลั�าวแลัะเลั�าใหผู้้่ใ้หญ�  
ที่ี�ต้นเองเชื�อใจำฟััง 
[หนัไป็หาค่�ข้องนักเรัยีินแลัะบอกว�าต้นจำะเลั�าใหใ้ครัฟัังแลัะเลั�าอะไรั]

สถานก่าร์ณที์่�	3: นักเรัยีินกำาลังัดีว่ดิีโีอออนไลันอ์ยิ่�กบัเพื่ื�อน เพื่ื�อนคนหน่�งเปิ็ดีวดิีโีอที่ี�มี  
คนโป๊็เป็ลัอืยิใหด้ี ่นักเรัยีินรั่สู้่ก่ไม�ดีอียิ�างมาก นักเรัยีินไม�รั่ว้�าเพื่ื�อนคนอื�นรั่สู้่ก่อยิ�างไรั แต้�ต้วัเอง 
ไม�อยิากดีว่ดิีโีอต้�อไป็แลัว้ นักเรัยีินต้ดัีสู่นิใจำพื่ด่ีออกมา 
[หนัไป็หาค่�ข้องนักเรัยีินแลัะบอกว�าต้นจำะพื่ด่ีว�าอะไรั]

สถานก่าร์ณที์่�	4: นักเรัยีินกำาลังัเลั�นเกมออนไลันแ์บบหลัายิผู้่เ้ลั�น แลัว้เห็นว�ามีผู้่เ้ลั�นคนหน่�ง  
ที่ี�ต้ั �งใจำก�อกวนผู้่เ้ลั�นคนอื�น มีคนบอกใหห้ยิดุี แต้�เข้าหวัเรัาะใสู่� 
[หนัไป็หาค่�ข้องนักเรัยีินแลัะบอกว�าต้นจำะพื่ด่ีว�าอะไรั]

สถานก่าร์ณที์่�	5: ลัก่พื่ี�ลัก่นอ้งข้องนักเรัยีินกำาลังัเลั�นเกมที่ี�มีฉากยิงิปื็นเป็็นจำำานวนมาก   
มีหลัายิคนบาดีเจ็ำบ นักเรัยีินข้อใหเ้ป็ลัี�ยินเป็็นเกมอื�น แต้�ที่กุคนก็เพื่ิกเฉยิ 
[หนัไป็หาค่�ข้องนักเรัยีินแลัะบอกว�าต้นจำะที่ำาอะไรั]

สถานก่าร์ณที์่�	6: นักเรัยีินอยิ่�ที่ี�บา้นเพื่ื�อนแลัะไดีย้ินิข้�าวในที่วีทีี่ี�ที่ำาใหร้ั่สู้่ก่เศึรัา้มากๆ เมื�อกลับัมา
ถ้ง่บา้น ก็ต้ดัีสู่นิใจำเลั�าใหผู้้่ใ้หญ�ที่ี�ไวใ้จำฟััง  
[หนัไป็หาค่�ข้องนักเรัยีินแลัะบอกว�าต้นจำะเลั�าใหใ้ครัฟัังแลัะเลั�าอะไรั]

รายการสถานการณ์
จำาลุอง

ถ้า้เกม วดิีโีอ หรัอืรัายิการัที่วีทีี่ำาใหร้ั่สู้่ก่ไม�สู่บายิใจำ นักเรัยีินก็ไม�จำำาเป็็นต้อ้งดี ่ต้อนนี�นักเรัยีิน  
ก็รั่แ้ลัว้ว�าต้อ้งที่ำาอยิ�างไรับา้ง:
•  ถ้า้อยิ่�คนเดียีิว ก็ปิ็ดีไป็เลัยิ
•  ถ้า้ยิงัคงรั่สู้่ก่ไม�ดีอียิ่� ก็ใหพ้ื่ด่ีคยุิกบัผู้่ใ้หญ�ที่ี�ไวใ้จำ
•  ถ้า้คนอื�นเปิ็ดีใหด้ี ่ก็ใหพ้ื่ด่ีออกไป็เลัยิแลัะบอกว�าต้นเองรั่สู้่ก่อยิ�างไรั
•  ถ้า้พื่ด่ีออกไป็แลัว้แต้�คนนั�นก็ยิงัดีื �อดีง่เปิ็ดีใหด้ีอ่กี ก็ใหเ้ดีนิหนีออกมาแลัะ/หรัอืเลั�าใหค้นที่ี�

นักเรัยีินเชื�อใจำฟััง

ข้�อคิด
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อะไรัคอืเหต้ผุู้ลัที่ี�ที่ำาใหผู้้่ค้นที่ำาต้วัหยิาบคายิใสู่�คนอื�นบนโลักออนไลัน ์“การันินที่า” “ไม�ใหเ้กยีิรัต้”ิ 
“ความเข้า้ใจำผู้ิดี” “ที่ำาต้วัหยิาบคายิ”)

ผู้่ค้นมีความข้ดัีแยิง้บนโลักออนไลันไ์ดีจ้ำากหลัากหลัายิเหต้ผุู้ลั เรัาสู่ามารัถ้หลักีเลัี�ยิงความวุ�นวายิ
นั�นไดีด้ีว้ยิการัพื่ยิายิามแสู่ดีงความอ�อนโยินต้�อผู้่อ้ื�น หรัอืไม�ต้อ้งเข้า้ไป็ยิุ�งเกี�ยิว บางครัั �งเรัื�องมนั
อาจำบานป็ลัายิมาจำากสู่ิ�งที่ี�เกดิีข้่ �นในโรังเรัยีิน แลัะในบางครัั �ง คนเรัาก็พื่ด่ีหรัอืที่ำาต้วัไม�ดีโีดียิไม�มี
สู่าเหต้ ุดีดีีนิ�วถ้า้นักเรัยีินเคยิเห็นหรัอืไดีย้ินิคนอื�นที่ำาสู่ิ�งแยิ�ๆ  เหลั�านี� [จำดีจำำานวนคนที่ี�ดีดีีนิ�ว]:
•  การัโพื่สู่ต้แ์สู่ดีงความเห็นที่ี�ไม�ใหเ้กยีิรัต้ผิู้่อ้ื�นในรัป่็ภัาพื่หรัอืวดิีโีอ
•  การัแชรัเ์รัื�องรัาวนินที่าว�ารัา้ยิหรัอืการัโกหกเกี�ยิวกบัผู้่อ้ื�น
•  การัแสู่รัง้เป็็นคนอื�นเพื่ื�อใหพ้ื่วกเข้าเดีอืดีรัอ้น
•  การัต้ั �งฉายิาใหอ้บัอายิ
•  การัใชภ้ัาษาที่ี�เหยิยีิดีเชื �อชาต้หิรัอืแสู่ดีงความรังัเกยีิจำคนที่ี�รักัเพื่ศึเดียีิวกนั

ยิกมือข้่ �นถ้า้เคยิมีคนที่ำาต้วัหยิาบคายิใสู่�นัก่เร์ยีนบนโลักออนไลัน ์[จำดีจำำานวนคนที่ี�ยิกมือ]
•  นักเรัยีินจำะรั่สู้่ก่อยิ�างไรัถ้า้มีคนพื่ด่ีหรัอืที่ำาสู่ิ�งแยิ�ๆ  ใสู่�บนโลักออนไลัน ์(“โกรัธิ” “โมโห” “เศึรัา้” 
“รั่สู้่ก่แยิ�”)

• นักเรัยีินคดิีว�าจำะโต้ต้้อบกลับัไป็ไหม (“ใช�”  “ไม�”)

การัรั่สู้่ก่โกรัธิเป็็นเรัื�องธิรัรัมชาต้เิมื�อนักเรัยีินคดิีว�ามีคนที่ำาเรัื�องที่ี�หยิาบคายิ ความรั่สู้่ก่ที่ี�อยิาก 
จำะโต้ก้ลับัก็อาจำจำะรันุแรังมากดีว้ยิ ลัองคดิีถ้ง่ผู้ลัที่ี�จำะต้ามมาถ้า้หากเรัาโต้ต้้อบกลับัไป็ [ ใหเ้วลัา
นักเรัยีินไดีค้ดิี] หนัไป็บอกไอเดียีิใหเ้พื่ื�อนข้า้งๆ ฟััง [หลังัจำากนั�น 1 นาที่ก็ีใหสูุ้่�มเรัยีิกนักเรัยีิน 
บางสู่�วนเพื่ื�อต้อบคำาถ้าม] (“เรัิ�มที่ะเลัาะกนัใหญ�โต้” “ดีรัาม�า” “มีหลัายิคนที่ี�ต้อ้งไป็เกี�ยิวข้อ้ง”  
“ต้กที่ี�นั�งลัำาบาก”)

การัโต้ต้้อบพื่ฤต้กิรัรัมแยิ�ๆ  ดีว้ยิพื่ฤต้กิรัรัมที่ี�แยิ�ยิิ�งกว�าเป็็นสู่าเหต้หุลักัที่ี�ที่ำาใหเ้กดิีความข้ดัีแยิง้
แลัะบานป็ลัายิบนโลักออนไลัน ์นักเรัยีินสู่ามารัถ้โต้ต้้อบกบัพื่ฤต้กิรัรัมแยิ�ๆ  โดียิไม�ใหเ้กดิี 
ความข้ดัีแยิง้ดีว้ยิวธิิใีดีไดีบ้า้ง (“ไม�ต้อ้งไป็สู่นใจำมนั” “บอกใหค้นนั�นหยิดุี” “บล็ัอกหรัอืลับคนนั�น
ออกไป็”)

เมื�อโกรัธิหรัอืรั่สู้่ก่ไม�สู่บายิใจำ เรัามกัจำะพื่ด่ีหรัอืที่ำาอะไรัที่ี�ไม�ดีตี้�อคนอื�น เพื่รัาะฉะนั�นเรัาจำง่จำำาเป็็น
ต้อ้งที่ำาใจำใหเ้ย็ินลังก�อนที่ี�จำะต้ดัีสู่นิใจำที่ำาอะไรัอยิ�างอื�น กลัยิทุี่ธิห์น่�งในการัสู่งบสู่ต้อิารัมณ์ก็์คอื
การัหายิใจำเข้า้ลัก่ๆ ชา้ๆ 

ใหท้ี่ั �งชั �นฝ่ึกหายิใจำเข้า้ลัก่ๆ ชา้ๆ พื่รัอ้มกนั

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาคยุกัน

✓  ตร์ะหนัก่ร์ูว้�าพื่ฤต้กิรัรัมแยิ�ๆ  บนโลักออนไลันส์ู่ามารัถ้ก�อใหเ้กดิีความข้ดัีแยิง้ที่ี�โรังเรัยีินไดี ้
✓  ร์ะบุวิธีีในการัหลักีเลัี�ยิงการัที่ำาใหค้วามข้ดัีแยิง้ในโลักออนไลันบ์านป็ลัายิ

นักเรัยีินจำะไดีเ้รัยีินรั่ว้�าพื่ฤต้กิรัรัมที่ี�ดีหีรัอืไม�ดีก็ีเป็็นเพื่ียิงแค�พื่ฤต้กิรัรัม ไม�ว�าจำะที่ั �งบนโลักออนไลันห์รัอืในโลักความเป็็นจำรังิ  
พื่วกเข้าจำะไดีสู้่ำารัวจำวธิิใีนการัรับัมือกบัพื่ฤต้กิรัรัมแยิ�ๆ  เพื่ื�อหลักีเลัี�ยิงการัรั�วมเป็็นสู่�วนหน่�งข้องดีรัาม�าหรัอืการัที่ำาใหค้วามข้ดัีแยิง้
บานป็ลัายิรัา้ยิแรัง

สงสยัเมื่อไร ก็ถามได�เลุย: บัที่ท่ีี่ 5.2

 การรบััมอืกับัพฤติกรรมแย่ๆ  บันโลุกออนไลุน์

มีต้�อหนา้ถ้ดัีไป็ →
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แลัว้มีกลัยิทุี่ธิอ์ื�นๆ อะไรัอกีบา้งที่ี�นักเรัยีินเคยิใชสู้่งบสู่ต้ใินเวลัาที่ี�โกรัธิหรัอืรั่สู้่ก่ไม�ดี ี  
(“นับถ้อยิหลังั” “บอกต้วัเองว�าไม�ต้อ้งกงัวลั” “คดิีถ้ง่สู่ิ�งที่ี�ที่ำาใหม้ีความสู่ขุ้”)

นักเรัยีินจำะรั่สู้่ก่อยิ�างไรัถ้า้เห็นคนอื�นที่ำาต้วัหยิาบคายิใสู่�ผู้่อ้ื�นในโลักออนไลัน ์(“โกรัธิ” “กงัวลัว�า
อาจำจำะเกดิีข้่ �นกบัต้วัเอง” “ไม�สู่บายิใจำ” “ชอบใจำ”) 
•  จำะเกดิีอะไรัข้่ �นเวลัาที่ี�มีคนเห็นพื่ฤต้กิรัรัมที่ี�แยิ�ๆ  แลัว้ไม�พื่ด่ีอะไรั หรัอืหวัเรัาะ หรัอืรั�วมกนัที่ำา 
พื่ฤต้กิรัรัมแยิ�ๆ  นั�นดีว้ยิ (“พื่วกเข้ากำาลังัสู่�งเสู่รัมิใหค้นมีพื่ฤต้กิรัรัมแยิ�ๆ  มากข้่ �น” “พื่วกเข้าที่ำาให ้
คนอื�นรั่สู้่ก่ว�าไม�เป็็นที่ี�ต้อ้นรับั” “พื่วกเข้าคอืคนที่ี�ที่ำาพื่ฤต้กิรัรัมแยิ�ๆ  เสู่ยีิเอง”) 

 แลัว้จำะเกดิีอะไรัข้่ �นถ้า้ผู้่ค้นต้�างก็ลักุข้่ �นมาต้�อต้า้นพื่ฤต้กิรัรัมที่ี�ไม�ดี ี(“คนอื�นๆ จำะค�อยิๆ ต้รัะหนักว�า
พื่ฤต้กิรัรัมนั�นไม�ใช�สู่ิ�งดี”ี “ผู้่ค้นจำะใจำดีแีลัะใหเ้กยีิรัต้คินอื�นมากข้่ �น”)

ดีดีีนิ�วถ้า้นักเรัยีินเคยิช�วยิเหลัอืคนอื�นที่ี�ถ้ก่แกลัง้ [ จำดีจำำานวนคนที่ี�ดีดีีนิ�ว] สูุ่�มเรัยีิกนักเรัยีินบางสู่�วน
ใหเ้ลั�าเรัื�องการัช�วยิเหลัอืคนอื�น แลัว้รั่สู้่ก่อยิ�างไรัที่ี�ไดีช้�วยิเหลัอืคนอื�น (“รั่สู้่ก่ดี”ี)

นักเรัยีินควรัที่ำาอยิ�างไรัถ้า้รั่สู้่ก่ไม�สู่บายิใจำหรัอืไม�ป็ลัอดีภัยัิที่ี�จำะต้�อต้า้นกบัพื่ฤต้กิรัรัมแยิ�ๆ    
ที่ี�พื่บเจำอ (“ข้อความช�วยิเหลัอืจำากผู้่ใ้หญ�”)

เรัาจำะมาฝ่ึกวธิิโีต้ต้้อบกบัพื่ฤต้กิรัรัมแยิ�ๆ  ที่ี�พื่บเจำอบนโลักออนไลันก์นั

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  ใบงาน: “การัรับัมอืกบัพื่ฤต้กิรัรัม

แยิ�ๆ  บนโลักออนไลัน”์ (แจำก 1 
แผู้�นต้�อกลัุ�ม โดียิใหแ้ต้�ลัะกลัุ�มมี 
3-4 คน)

1. ใหนั้ก่เร์ยีนจบัก่ลุุ่ม่	3-4	คิน	แลัว้แจำกใบงานกลัุ�มลัะ 1 แผู้�น

2. ใหแ้ต่ลุะก่ลุุ่ม่ตอบคิำาถาม่ใตส่้วน	ก่ ในใบงาน

3. ใหแ้ต่ลุะก่ลุุ่ม่แลุก่ใบงานก่นั

4. จาก่นั�นใหทุ้่ก่ก่ลุุ่ม่ตอบคิำาถาม่ใตส่้วน	ข้ ในใบงานใหม�ที่ี�ไดีร้ับั

5. เร์ยีก่แต่ลุะก่ลุุ่ม่ข้่ �นมาต้อบคำาถ้ามใหท้ี่ั �งชั �นฟััง

กิจกรรม

เมื�อพื่บเห็นพื่ฤต้กิรัรัมแยิ�ๆ  บนโลักออนไลัน ์การัโต้ต้้อบอยิ�างเหมาะสู่มเป็็นเรัื�องที่ี�สู่ำาคญัมาก  
หากนักเรัยีินพื่ยิายิามที่ี�จำะต้อบโต้พ้ื่ฤต้กิรัรัมแยิ�ๆ  ดีว้ยิต้นเอง ก็อาจำจำะกลัายิเป็็นชนวนที่ี�ก�อให ้
เกดิีความข้ดัีแยิง้ หรัอืที่ำาใหบ้างสู่ิ�งบางอยิ�างที่ี�เกดิีข้่ �นที่ี�โรังเรัยีินยิิ�งแยิ�ข้่ �นไป็อกี ไม�ว�าจำะเป็็น  
บนโลักออนไลันห์รัอืที่ี�โรังเรัยีิน ถ้า้ใชเ้วลัาสู่กัครั่�ในการัสู่งบสู่ต้อิารัมณ์แ์ลัว้ค�อยิโต้ต้้อบดีว้ยิ  
วธิิอีื�น ก็อาจำจำะหลักีเลัี�ยิงความข้ดัีแยิง้ไดี ้

ถ้า้มีคนที่ี�ที่ำาต้วัหยิาบคายิใสู่�บ่อยๆ แลัะนักเรัยีินก็ไม�รั่ว้�าจำะหยิดุีเข้าไดีย้ิงัไง ใหข้้อความช�วยิเหลัอื
จำากผู้่ใ้หญ�

ข้�อคิด
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ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 5.2

การรบััมอืกับัพฤติกรรมแย่ๆ  บันโลุกออนไลุน์
เข้ยีิน 1 สู่ถ้านการัณ์ท์ี่ี�มีคนที่ำาต้วัแยิ�ๆ  บนโลักออนไลันท์ี่ี�นักเรัยีินอาจำพื่บเจำอ

นักเรัยีินจำะโต้ต้้อบอยิ�างไรัถ้า้เกดิีข้่ �นกบัต้นเอง

เหต้ใุดีจำง่โต้ต้้อบดีว้ยิวธิินีี�

นักเรัยีินจำะโต้ต้้อบอยิ�างไรัถ้า้เห็นสู่ิ�งนี�เกดิีข้่ �นกบัคนอื�น

เหต้ใุดีจำง่โต้ต้้อบดีว้ยิวธิินีี�

สว่น ก

สว่น ข้
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คำาแนะนำาอยิ�างหน่�งที่ี�ป็รัากฏิอยิ�างสู่อดีคลัอ้งกนัต้ลัอดีบที่เรัยีินเหลั�านี�คอื ถ้า้นักเรัยีินบงัเอญิไป็เจำอสู่ิ�งที่ี�ที่ำาใหไ้ม�สู่บายิใจำหรัอื 
เลัวรัา้ยิกว�านั�น กรัะตุ้น้ใหพ้ื่วกเข้ารัายิงานเหต้กุารัณ์ด์ีงักลั�าว จำงกลัา้หาญแลัะพื่ด่ีกบัคนที่ี�ไวใ้จำที่ี�ใหค้วามช�วยิเหลัอืไดี ้ซึ่่�งรัวมถ้ง่ต้วั
คณุ์ครัใ่หญ� หรัอืผู้่ป้็กครัอง นักเรัยีินควรัจำบัใจำความไดีจ้ำากบที่เรัยีินใดีบที่เรัยีินหน่�ง แต้�เพื่ื�อใหม้ั�นใจำ นี�คอืการัอภัปิ็รัายิที่ั �งชั �นเรัยีิน 
ที่ี�มุ�งเนน้เรัื�อง “สู่งสู่ยัิเมื�อไรั ก็ถ้ามไดีเ้ลัยิ” โดียิเฉพื่าะ ดีา้นลั�างนี� คณุ์จำะพื่บกบัรัายิการัสู่ถ้านการัณ์ต์้�างๆ ที่ี�การัพื่ด่ีคยุิกนัสู่ามารัถ้
ช�วยิไดีจ้ำรังิๆ 

หมายิเหต้สุู่ำาคญัสู่ำาหรับันักการัศึก่ษา:
 1.  เด็ีกๆ อาจำถ้ก่สู่อนหรัอืวางเงื�อนไข้มาไม�ให ้“พื่ด่ีจำาไรัสู้่ารัะ” กนัมาหลัายิต้�อหลัายิชั�วอายิคุนจำนกลัายิเป็็นบรัรัที่ดัีฐานที่างสู่งัคมไป็ 

แลัะผู้่เ้ชี�ยิวชาญการัป้็องกนัการักลัั�นแกลัง้ก็ที่ำางานอยิ�างหนักเพื่ื�อช�วยิใหเ้ด็ีกๆ เข้า้ใจำความแต้กต้�างรัะหว�าง “การัเลั�า” (การัพื่ด่ีจำา
ไรัสู้่ารัะ) แลัะการัข้อความช�วยิเหลัอื ช�วยิใหนั้กเรัยีินข้องคณุ์เห็นว�าการัข้อความช�วยิเหลัอืเมื�อเกดิีเรัื�องที่ี�สู่รัา้งความเจ็ำบป็วดีข้่ �น
ในโลักออนไลันไ์ม�ใช� “การัพื่ด่ีจำาไรัสู้่ารัะ” แต้�เป็็นเรัื�องข้องการัความช�วยิเหลัอืใหต้้วัเองหรัอืเพื่ื�อนๆ เมื�อมีคนถ้ก่ที่ำารัา้ยิ

  2.  สู่�งเสู่รัมิการัสู่ื�อสู่ารัแบบเปิ็ดีในชั �นเรัยีินข้องคณุ์แลัะเต้อืนใหนั้กเรัยีินรั่ว้�าคณุ์จำะคอยิเป็็นกองหนุนเพื่ื�อช�วยิเหลัอืต้วัแที่นข้อง
นักเรัยีินแลัะการัรัายิงานอยิ�างเหมาะสู่มเสู่มอ 

 3.   ในการัอภัปิ็รัายิดีา้นลั�างนี� ที่กุครัั �งที่ี�นักเรัยีินแชรัเ์รัื�องเวลัาที่ี�พื่วกเข้าข้อความช�วยิเหลัอืจำากผู้่ใ้หญ� อยิ�าลัมืใชน้ำ �าเสู่ยีิงข้อง  
การัสู่นที่นาในแบบที่ี�ที่ำาใหพ้ื่วกเข้าภัม่ิใจำแลัะกลัา้ที่ี�จำะลังมือที่ำา โดียิเฉพื่าะการัที่ี�เข้าออกมาพื่ด่ีต้�อหนา้เพื่ื�อนๆ 

✓  ร์บัร์ูว้�าการัข้อความช�วยิเหลัอืใหต้้วัเองหรัอืผู้่อ้ื�นเป็็นสู่ญัญาณ์ข้องความเข้ม้แข็้ง
✓  ร์ว่ม่ก่นัแสดงคิวาม่เห็นเกี�ยิวกบัสู่ถ้านการัณ์ท์ี่ี�การัพื่ด่ีคยุิสู่ามารัถ้ช�วยิไดีจ้ำรังิๆ

นี�คอืรัายิการัสู่ถ้านการัณ์ท์ี่ั �งหมดีที่ี�คณุ์อาจำพื่บเจำอบนโลักออนไลัน ์เรัาอาจำคยุิกนัไดีไ้ม�ครับที่กุข้อ้
เพื่รัาะครัห่วงัว�าเธิอจำะยิกมือเมื�อมีข้อ้ไหนที่ำาใหค้ดิีถ้ง่สู่ถ้านการัณ์ท์ี่ี�เคยิเจำอ แลัะคณุ์ที่ำาอะไรักบั
มนับา้ง เรัาจำะไดีค้ยุิถ้ง่สู่ถ้านการัณ์พ์ื่วกนั�นกนั

สงสยัเมื่อไร ก็ถามได�เลุย: บัที่ท่ีี่ 6

จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาคยุกัน

เมื�อใดทีี่�ควรข้อความชว่ยเหลืุอ

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  ใบงาน (เลัอืกต้ามรัะดีบัชั �น แจำก

คนลัะ 1 ชดุี):

 - สู่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัองสู่ำาหรับั 
  ชั �น ป็.2 - ป็.3

 - สู่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัองสู่ำาหรับั 
  ชั �น ป็.4 - ป็.6 

โป็รัดีดีสู่่ถ้านการัณ์จ์ำำาลัองดีา้นลั�างนี�เพื่ื�อที่ำากจิำกรัรัม

หมายิเหต้สุู่ำาหรับัผู้่บ้รัหิารัสู่ถ้านศึก่ษา: การัจำดัีใหม้ีการัอภัปิ็รัายิหม่�หรัอืจำดัีใหก้ลัุ�มหวัหนา้
นักเรัยีินในโรังเรัยีินข้องคณุ์ (หรัอืโรังเรัยีินมธัิยิมในพื่ื �นที่ี�การัศึก่ษา) คอยิแนะนำานักเรัยีินที่ี�  
อายินุอ้ยิกว�าในเรัื�องเกี�ยิวกบัสู่ถ้านการัณ์บ์นโลักออนไลันเ์หลั�านี�ก็เป็็นวธิิกีารัสู่อนที่ี�มี
ป็รัะสู่ทิี่ธิภิัาพื่ อกีที่ั �งยิงัดีง่ดีด่ีใหนั้กเรัยีินที่ี�อายินุอ้ยิกว�ามีสู่�วนรั�วมแลัะช�วยิเสู่รัมิสู่รัา้งใหแ้ข็้งแกรั�ง
ข้่ �นดีว้ยิ ถ้า้มีกลัุ�มพื่ี�เลัี �ยิงที่ี�โรังเรัยีินอยิ่�แลัว้ ใหเ้หลั�าพื่ี�เลัี �ยิงช�วยิสู่อนนักเรัยีินรัุ�นนอ้งเกี�ยิวกบั
เหต้กุารัณ์ส์ู่มมต้ขิ้า้งต้น้ แลัว้แชรัป์็รัะสู่บการัณ์ข์้องต้วัเองในการัรับัมือกบัสู่ถ้านการัณ์เ์หลั�านั�น

กิจกรรม

อาจำไม�ไดีเ้ป็็นแบบนั�นเสู่มอไป็ แต้�การัข้อความช�วยิเหลัอืไดีเ้มื�อไม�แน�ใจำว�าจำะที่ำาอยิ�างไรัคอืเรัื�อง
กลัา้หาญที่ี�ควรัที่ำา ถ้า้เป็็นการัช�วยิเหลัอืคณุ์หรัอืใครั บางคนเยิยีิวยิาบางเรัื�องที่ี�เจ็ำบป็วดีหรัอืหยิดุี
ไม�ใหเ้กดิีอนัต้รัายิข้่ �น ก็เป็็นที่ั �งเรัื�องที่ี�ฉลัาดีแลัะกลัา้หาญอยิ�างยิิ�ง

ข้�อคิด



สงสยัเมื่อไร ก็ถามได้เลย 135

สงสยัเมื่อไร ก็ถามได�เลุย: บัที่ท่ีี่ 6

ใบังาน: สถานการณจ์ำาลุองสำาหรบััชั�น ป็.2 - ป็.3

สถานก่าร์ณที์่�	1: นักเรัยีินต้อ้งการัความช�วยิเหลัอืในการัจำำารัหสัู่ผู้�าน [ข้อใหผู้้่ป้็กครัองหรัอืญาต้ิ
ที่ี�โต้กว�าช�วยิสู่อนที่ำาต้ามข้ั �นต้อนข้องการัสู่รัา้งรัหสัู่ผู้�านใหม�]

สถานก่าร์ณที์่�	2: ผู้่เ้ลั�นเกมคนหน่�งชอบชดุีในเกมข้องนักเรัยีินมากๆ แลัะเสู่นอที่ี�จำะจำ�ายิเงนิในเกม
เพื่ื�อซึ่ื �อไป็ นักเรัยีินจำะที่ำาอยิ�างไรั

สถานก่าร์ณที์่�	3: นักเรัยีินเห็นพื่ฤต้กิรัรัมที่ี�แยิ�มากๆ ในวดิีโีอแลัะไม�แน�ใจำว�าควรัที่ำาอยิ�างไรัดีี

สถานก่าร์ณที์่�	4: ผู้่เ้ลั�นเกมคนหน่�งถ้ามอายิแุลัะที่ี�อยิ่� นักเรัยีินจำะบอกเข้าไหม

สถานก่าร์ณที์่�	5: เพื่ื�อนเปิ็ดีวดิีโีอที่ี�มีความรันุแรังมากๆ ใหด้ี ่แลัะมีคนไดีร้ับับาดีเจ็ำบดีว้ยิ  
นักเรัยีินจำะที่ำาอยิ�างไรั

สถานก่าร์ณที์่�	6: นักเรัยีินอยิากที่ำาอะไรัสู่กัอยิ�างเกี�ยิวกบัความเห็นที่ี�หยิาบคายิมากๆ   
ในอนิเที่อรัเ์น็ต้ นักเรัยีินจำะที่ำาอยิ�างไรั

สถานก่าร์ณที์่�	7: มีคนในสู่นามเด็ีกเลั�นเรัิ�มลัอ้เลัยีินเด็ีกอกีคนเพื่รัาะว�าเด็ีกคนนั�นไม�มีโที่รัศึพัื่ที่ ์
แลัะเด็ีกคนนั�นก็รั่สู้่ก่เสู่ยีิใจำมากๆ นักเรัยีินจำะที่ำาอยิ�างไรั

สถานก่าร์ณที์่�	8: นักเรัยีินกำาลังัดีว่ดิีโีอที่ี�มีต้วัการัต์้น่ แลัะที่นัใดีนั�นเองก็มีสู่ิ�งที่ี�น�ากลัวัมากๆ   
โผู้ลั�ข้่ �นมาต้รังกลัาง

สถานการณ์จำาลุอง
สำาหรบััชั�น ป็.2 - ป็.3

1.  อ่านร์ายก่าร์ดงัก่ลุ่าวในใจ	ในรัะหว�างนั�น ใหค้ดิีว�ามีสู่ถ้านการัณ์ใ์ดีในนี�เคยิเกดิีข้่ �นกบันักเรัยีินหรัอืไม� นักเรัยีินอยิากพื่ด่ีกบั
ผู้่ใ้หญ�เพื่ื�อข้อความช�วยิเหลัอืในสู่ถ้านการัณ์ไ์หนไหม แลัว้ไดีพ้ื่ด่ีหรัอืไม� 

2.		ยก่ม่่อขึ้�นถ้า้อยิากบอกกบัที่กุคนว�านักเรัยีินที่ำาอะไรั (แลัะไม�ที่ำาอะไรั) พื่รัอ้มเหต้ผุู้ลั ถ้า้มีคนเลัอืกไป็แลัว้ ใหด้ีว่�ามีข้อ้อื�นที่ี�
นักเรัยีินพื่อพื่ด่ีคยุิไดีห้รัอืไม�

3. เร์าม่าคิยุก่นัถึงสถานก่าร์ณเ์หลุ่านั�น
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ใบังาน: สถานการณจ์ำาลุองสำาหรบััชั�น ป็.4 - ป็.6

สถานก่าร์ณที์่�	1: นักเรัยีินรั่สู้่ก่ว�ามีคนแฮ็กบญัช ีนักเรัยีินจำะที่ำาอะไรัไดีบ้า้งเพื่ื�อก่บ้ญัชกีลับัมา 
[ไป็ที่ี�สู่�วนช�วยิเหลัอืข้องแอป็หรัอืเว็บไซึ่ต้ ์แลัว้ที่ำาต้ามข้ั �นต้อนต้�างๆ เพื่ื�อยินืยินัว�านักเรัยีินคอื
เจำา้ข้องบญัช ีจำากนั�นใหล้ังชื�อเข้า้สู่่�รัะบบแลัะเป็ลัี�ยินรัหสัู่ผู้�าน แลัว้หา้มเปิ็ดีเผู้ยิใหใ้ครัรั่ ้  
เป็็นอนัข้าดียิกเวน้ผู้่ป้็กครัอง]

สถานก่าร์ณที์่�	2: นักเรัยีินไม�แน�ใจำว�ามีบางอยิ�างเป็็นกลัโกงหรัอืไม�แลัะคดิีว�าต้วัเองอาจำหลังเชื�อ
ไป็แลัว้ 

สถานก่าร์ณที์่�	3: ผู้่เ้ลั�นเกมคนหน่�งเรัิ�มถ้ามคำาถ้ามที่ี�ไม�ไดีเ้กี�ยิวข้อ้งกบัเกมแลัะก็เป็็นคำาถ้ามที่ี�
ค�อนข้า้งน�าอายิ นักเรัยีินจำะต้อบคำาถ้ามไหม

สถานก่าร์ณที์่�	4: นักเรัยีินเห็นว�ามีคนกำาลังัพื่ด่ีจำาเหยิยีิดีเชื �อชาต้อิยิ่�ในแชต้ข้องเกม 

สถานก่าร์ณที์่�	5: นักเรัยีินกงัวลัว�าอาจำเผู้ลัอแชรัอ์ะไรับางอยิ�างที่ี�ไม�ควรัแชรัไ์ป็ในอนิเที่อรัเ์น็ต้ 
(บอกพื่วกเรัาก็ต้�อเมื�อรั่สู้่ก่สู่บายิใจำที่ี�จำะบอก แต้�ถ้า้ไม�อยิากบอก ก็ใหบ้อกเรัาว�านักเรัยีินจำดัีการั
กบัสู่ถ้านการัณ์นั์�นอยิ�างไรั)

สถานก่าร์ณที์่�	6: นักเรัยีินเห็นใครับางคนข้�มข้่�ว�าจำะชกต้�อยิหรัอืที่ำารัา้ยิอกีคน 

สถานก่าร์ณที์่�	7: มีคนโพื่สู่ต้เ์รัื�องที่ี�แยิ�มากๆ เกี�ยิวกบัต้นเองที่างออนไลัน ์แลัะมนัที่ำาใหค้ณุ์รั่สู้่ก่
กงัวลัใจำเกี�ยิวกบัคนคนนั�น

สถานการณจ์ำาลุอง
สำาหรบััชั�น ป็.4 - ป็.6

1.  อ่านร์ายก่าร์ดงัก่ลุ่าวในใจ ในรัะหว�างนั�น ใหค้ดิีว�ามีสู่ถ้านการัณ์ใ์ดีในนั�นเคยิเกดิีข้่ �นกบันักเรัยีินหรัอืไม� นักเรัยีินอยิากพื่ด่ีกบั
ผู้่ใ้หญ�เพื่ื�อข้อความช�วยิเหลัอืในสู่ถ้านการัณ์ไ์หนไหม แลัว้ไดีพ้ื่ด่ีหรัอืไม� 

2.  ยก่ม่่อขึ้�นถ้า้อยิากบอกกบัที่กุคนว�านักเรัยีินที่ำาอะไรั (แลัะไม�ที่ำาอะไรั) พื่รัอ้มเหต้ผุู้ลั ถ้า้มีคนเลัอืกไป็แลัว้ ใหด้ีว่�ามีข้อ้อื�นที่ี�
นักเรัยีินพื่อพื่ด่ีคยุิไดีห้รัอืไม�

3. เร์าม่าพูดคิยุถึงสถานก่าร์ณเ์หลุ่านั�นก่นั
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ที่ั �งชั �นจำะพื่ิจำารัณ์าเนื�อหาป็รัะเภัที่ต้�างๆ ต้ดัีสู่นิใจำว�าจำะรัายิงานหรัอืไม� แลัะพื่ด่ีคยุิถ้ง่เหต้ผุู้ลั โดียิใชอ้ปุ็กรัณ์ข์้องโรังเรัยีิน  
ในการัสู่าธิติ้วธิิกีารัรัายิงานเนื�อหาแลัะพื่ฤต้กิรัรัมที่ี�ไม�เหมาะสู่ม

✓  มี่คิวาม่ร์ูเ้กี�ยิวกบัมาต้รัฐานชมุชนหรัอืข้อ้กำาหนดีในการัใหบ้รักิารัข้องแอป็แลัะบรักิารั
✓  ตร์ะหนัก่ถ้ง่เครัื�องมือออนไลันส์ู่ำาหรับัการัรัายิงานการัลั�วงลัะเมิดี
✓  พิจาร์ณาว�าเมื�อใดีที่ี�ควรัใชเ้ครัื�องมือเหลั�านั�น
✓  พูดคิยุถึงเหต้ผุู้ลัแลัะเวลัาในการัรัายิงานการัลั�วงลัะเมิดี

เมื�อความรัา้ยิกาจำแลัะเนื�อหาที่ี�ไม�เหมาะสู่มอื�นๆ ป็รัากฏิข้่ �นในโลักออนไลัน ์ผู้่ค้นก็มีที่างเลัอืก
สู่ำาหรับัการัจำดัีการั ในกจิำกรัรัมสู่ดุีที่า้ยินี� เรัาจำะคยุิกนัถ้ง่สู่ิ�งที่ี�สู่ำาคญัที่ี�สู่ดุีสู่ิ�งหน่�ง นั�นคอื การัพื่ด่ีคยุิ
กบัคนที่ี�เรัาไวใ้จำ ซึ่่�งจำะช�วยิใหนั้กเรัยีินรั่ว้ธิิใีหค้วามช�วยิเหลัอืที่ี�เหมาะสู่มที่ี�สู่ดุี อกีต้วัเลัอืกหน่�ง 
ก็คอืการัรัายิงานสู่ิ�งนั�นในแอป็หรัอืบรักิารัที่ี�เจำอ ซึ่่�งจำะช�วยิใหเ้นื�อหานั�นถ้ก่ลับไดี ้การัฝ่ึกต้รัวจำสู่อบ
ข้อ้กำาหนดีในการัใหบ้รักิารัหรัอืกฎข้องชมุชนข้องแอป็ แลัะการัใชง้านเครัื�องมือในการัรัายิงาน 
ใหคุ้น้ชนิก็เป็็นเรัื�องที่ี�สู่ำาคญั 

นักเรัยีินควรัฝ่ึกใหเ้ป็็นนิสู่ยัิกบัการัถ้�ายิภัาพื่หนา้จำอการัสู่นที่นาหรัอืกจิำกรัรัมที่ี�เป็็นอนัต้รัายิหรัอื 
น�าสู่งสู่ยัิก�อนใชเ้ครัื�องมือบล็ัอกหรัอืรัายิงาน (ซึ่่�งอาจำที่ำาใหห้ลักัฐานข้องกจิำกรัรัมดีงักลั�าวหายิไป็) 
การัที่ำาแบบนี�ที่ำาใหม้ั�นใจำไดีว้�าผู้่ใ้หญ�ที่ี�ไวใ้จำจำะเห็นว�าเกดิีอะไรัข้่ �นบา้งแลัะช�วยิแกไ้ข้สู่ถ้านการัณ์ ์
ไดี ้
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จุดป็ระสงค์การเรยีนรู�

มาคยุกัน

รายงานที่างออนไลุนด์�วย

แอป็แลัะบรักิารัสู่�วนใหญ�มีเครัื�องมือสู่ำาหรับัรัายิงานแลัะ/หรัอืบล็ัอกเนื�อหาที่ี�ไม�เหมาะสู่ม   
แลัะถ้า้เรัาใชเ้ครัื�องมือเหลั�านั�น ก็จำะช�วยิเหลัอืผู้่ค้นที่ี�เกี�ยิวข้อ้ง ชมุชน แลัะต้วัแพื่ลัต้ฟัอรัม์เองไดี ้ 
ก�อนบล็ัอกหรัอืรัายิงานเนื�อหาที่ี�ไม�เหมาะสู่ม อยิ�าลัมืถ้�ายิภัาพื่หนา้จำอเก็บไวเ้พื่ื�อจำะไดีม้ีหลักัฐาน
ข้องสู่ถ้านการัณ์นั์�น

ข้�อคิด

ส่�อก่าร์สอนที่�ตอ้งใช:้
•  ใบงาน: “รัายิงานที่างออนไลัน ์

ดีว้ยิ” (คนลัะชดุี)

1. ตร์วจสอบก่ฎข้องชุม่ชนใชอ้ปุ็กรัณ์ใ์หม้ากที่ี�สู่ดุีเที่�าที่ี�ชั �นเรัยีินข้องคณุ์จำะเข้า้ใชง้านไดี ้ถ้า้มี
หลัายิเครัื�อง ใหแ้บ�งออกเป็็นกลัุ�มๆ ใหท้ี่กุคน ช�วยิกนัคน้หาข้อ้กำาหนดีในการัใหบ้รักิารัในบญัชทีี่ี�
เกี�ยิวข้อ้งกบัข้องโรังเรัยีินอยิ�างนอ้ยิ 3 บญัช ีแลัะใหห้ากฎเกี�ยิวกบัการัลั�วงลัะเมิดีแลัะการักลัั�นแกลัง้

2. หาวิธีีร์ายงานปั็ญหา	คน้หาเครัื�องมือสู่ำาหรับัการัรัายิงานเนื�อหาหรัอืพื่ฤต้กิรัรัมที่ี�ไม�เหมาะสู่ม
ในแอป็หรัอืเว็บไซึ่ต้ ์(ถ้า้มีอปุ็กรัณ์ห์รัอืคอมพื่ิวเต้อรัแ์ค�เครัื�องเดียีิวในหอ้ง ใหแ้ต้�ลัะกลัุ�มผู้ลัดัีกนั 
มาที่ี�หนา้จำอ)

3.ตร์วจสอบเหตุก่าร์ณส์ม่ม่ติต่างๆ	ท่ั �งหม่ด	ใหท้ี่กุคนนั�งลังแลัะอ�านสู่ถ้านการัณ์ท์ี่ั �งหมดีที่ี�  
อยิ่�ในใบงานในหนา้ถ้ดัีไป็

4. นัก่เร์ยีนจะร์ายงานไหม่ ใหนั้กเรัยีินยิกมือถ้า้จำะรัายิงานเนื�อหาดีงักลั�าว แลัว้ค�อยิข้อให้
นักเรัยีินยิกมือถ้า้จำะไม�รัายิงาน

5. ถา้ร์ายงาน	เพร์าะอะไร์	ใหค้นที่ี�จำะรัายิงานบอกเหต้ผุู้ลัใหช้ั �นฟััง แลัะใหค้นที่ี�จำะไม�รัายิงาน 
ที่ำาแบบเดียีิวกนั

หมายิเหต้:ุ นานๆ ที่จีำะมีคำาถ้ามหรัอืแนวที่างที่ี�เหมาะสู่มเพื่ียิงข้อ้เดียีิว อยิ�าลัมืบอกใหท้ี่กุคนรับัรั่ ้
ก�อนเรัิ�มการัอภัปิ็รัายิที่ั �งชั �นเรัยีิน

กิจกรรม
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อ�านแต้�ลัะเหต้กุารัณ์ส์ู่มมต้ดิีา้นลั�างแลัว้ยิกมือถ้า้นักเรัยีินจำะรัายิงานในแอป็หรัอืบรักิารัที่ี�เจำอเนื�อหานั�นเข้า้ ใหถ้้ามว�าใครับา้งที่ี�จำะ
รัายิงานแลัะไม�รัายิงาน แลัว้ใหอ้ธิบิายิว�าที่ำาไมจำง่เลัอืกที่ำาเช�นนั�น จำากนั�นใหอ้ภัปิ็รัายิต้วัเลัอืกเหลั�านั�นพื่รัอ้มกนัที่ั �งชั �น (ที่กุคนควรัรั่ ้
ว�าไม�ค�อยิมีต้วัเลัอืกที่ี�เหมาะสู่มเพื่ียิงข้อ้เดียีิวหรัอก จำง่เป็็นเหต้ผุู้ลัว�าที่ำาไมการัอภัปิ็รัายิถ้ง่จำะช�วยิไดี ้ไม�ควรัมีใครัต้อ้งรั่สู้่ก่แยิ�กบั 
สู่ิ�งที่ี�ต้วัเองเลัอืกที่ำา แมแ้ต้�ผู้่ใ้หญ�เองก็ไม�ไดีร้ั่ว้�าต้อ้งรัายิงานต้อนไหนแลัะอยิ�างไรัเสู่มอไป็)

ใบังาน: บัที่ท่ีี่ 7

รายงานที่างออนไลุน์ด�วย

นักเรัยีินคนหน่�งโพื่สู่ต้ร์ัป่็หม่�ในบญัชสีู่าธิารัณ์ะ แลัว้คณุ์ก็ไม�ชอบหนา้ต้าข้องต้วัเองในรัป่็นั�นเลัยิ 
คณุ์จำะรัายิงานรัป่็นั�นไหม ถ้า้รั่ว้�าใครัเป็็นคนโพื่สู่ต้ ์นักเรัยีินจำะคยุิกบัคนนั�นแลัว้ข้อใหล้ับรัป่็ออก
ไหม นักเรัยีินจำะต้อบสู่นองอยิ�างไรั

ใครับางคนสู่รัา้งบญัชขี้องนักเรัยีินคนหน่�งที่ี�คณุ์รั่จ้ำกัโดียิใชช้ื�อแลัะรัป่็ข้องเข้า พื่วกเข้าเป็ลัี�ยิน
ภัาพื่นั�นเป็็นมีมแลัว้วาดีหนวดีแลัะเครัื�องหนา้ป็รัะหลัาดี ลังไป็ ที่ำาใหร้ัป่็นั�นกลัายิเป็็นเรัื�องต้ลัก 
นักเรัยีินจำะรัายิงานบญัชนัี�นไหม

ใครับางคนโพื่สู่ต้ค์วามคดิีเห็นแยิ�ๆ  จำำานวนมากเกี�ยิวกบันักเรัยีินคนหน่�งในโรังเรัยีินโดียิไม�บอกชื�อ 
แต้�คณุ์คดิีว�ารั่ว้�าคนๆ นั�นเป็็นใครั คณุ์จำะรัายิงานความคดิีเห็นพื่วกนั�นไหม

นักเรัยีินคนหน่�งสู่รัา้งบญัชโีดียิมีชื�อโรังเรัยีินข้องคณุ์อยิ่�ในชื�อหนา้จำอ แลัะโพื่สู่ต้ร์ัป่็ภัาพื่นักเรัยีิน
พื่รัอ้มความคดิีเห็นที่ี�ที่กุคนรั่ ้บางความคดิีเห็นก็โหดีรัา้ยิกบันักเรัยีินหลัายิคน บางความคดิีเห็น 
ก็เป็็นการัชื�นชม นักเรัยีินจำะรัายิงานความคดิีเห็นที่ี�โหดีรัา้ยิ ที่ั �งบญัช ีหรัอืที่ั �งค่�

คนืหน่�ง คณุ์สู่งัเกต้ว�านักเรัยีินคนหน่�งแสู่ดีงความคดิีเห็นที่างออนไลันว์�าเข้าจำะไป็มีเรัื�องกบั
นักเรัยีินอกีคนในโรังอาหารัวนัพื่รัุ�งนี� นักเรัยีินจำะรัายิงาน ความคดิีเห็นนั�นไหม นักเรัยีินจำะรัายิงาน
ถ้ง่ครัห่รัอืครัใ่หญ�ในวนัรัุ�งข้่ �นหรัอืไม� หรัอืที่ำาที่ั �งสู่องอยิ�าง

นักเรัยีินกำาลังัดีว่ดิีโีอการัต์้น่แลัะจำ่�ๆ  ก็มีเนื�อหาป็รัะหลัาดีๆ อยิ่�ในนั�นที่ี�ไม�เหมาะกบัเด็ีกอยิ�าง
แน�นอนแลัะที่ำาใหนั้กเรัยีินไม�สู่บายิใจำ นักเรัยีินจำะรัายิงานเรัื�องนี�ไหม

นักเรัยีินกำาลังัเลั�นเกมออนไลันก์บัเพื่ื�อนๆ แลัว้มีใครับางคนที่ี�ไม�มีใครัรั่จ้ำกัเลัยิเรัิ�มเชต้คยุิดีว้ยิ  
เข้าก็ไม�ไดีท้ี่ำาอะไรัไม�ดี ีแต้�นักเรัยีินไม�รั่จ้ำกัเข้า นักเรัยีินจำะไม�สู่นใจำหรัอืจำะรัายิงานคนๆ นี�
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