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เครื่่�องมือ่ความืปลอดภัยัของ 
Facebook เคล็ดลบัสำำาหรัื่บผู้้ �นำำาหญิงิ

#SheLeads
เมื่่�อผู้้ �หญิงิเป็็นผู้้ �นำ� ทุุกคนจะก��วหน��ไป็ด้�วยกนั
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ถึงึผู้้ �นำ�หญิงิ

ที่่� Facebook เรื่ามืโ่อกาสำอนัำยอดเย่�ยมืในำการื่มืส่ำว่นำรื่ว่มืโดยตรื่งกบั
ผู้้ �หญิงิที่่�มืห่นำ �าที่่�การื่งานำสำาธารื่ณะหลากหลายที่่�ที่ำางานำอยา่งที่่ม่ืเที่
เพื่่�อพัื่ฒนำาชุม่ืชุนำของตนำเองผู้า่นำแพื่ลตฟอรื่ม์ืของเรื่า
ไมืว่า่ผู้้ �หญิงิเหลา่นัำ�นำจะลงสำมืคัรื่รัื่บเลอ่กตั �ง บรื่หิารื่ปรื่ะเที่ศหรื่อ่เมือ่งตา่งๆ หรื่อ่เป็นำ
หวัหนำ �าพื่รื่รื่คการื่เมือ่ง Facebook ก็มื่ง่มืั�นำในำการื่ให �บรื่กิารื่แพื่ลตฟอรื่ม์ืเพื่่�อชุว่ย
ให �ผู้้ �หญิงิเชุ่�อมืตอ่ถึงึกนัำและสำรื่ �างชุม่ืชุนำของตนำเองได �อยา่งปลอดภัยั
นัำ�นำจงึเป็นำเหตผู่้ลที่่�เรื่าได �รื่วบรื่วมืเคล็ดลบัตา่งๆ ไว �ในำค้ม่ือ่ฉบบันำ่�ให �คณ่และที่ม่ืของ
คณ่ ซึ่ึ�งเป็นำคำาแนำะนำำาในำการื่สำรื่ �างกล่ม่ื กำาหนำดบที่บาที่ในำเพื่จ ใชุ �เครื่่�องมือ่การื่ดแ้ลและ
ตวักรื่อง รื่วมืถึงึรื่ายงานำความืคดิเห็นำที่่�ไมืเ่หมืาะสำมื นำอกจากนำ่� เรื่ายงัได �ใสำเ่คล็ดลบัพื่่�นำ
ฐานำบางสำว่นำเพื่่�อชุว่ยให �คณ่ขยายกล่ม่ืเป�าหมืายและเชุ่�อมืตอ่บนำ Facebook ได �
เรื่าหวงัวา่เคล็ดลบัเหลา่นำ่�จะเป็นำปรื่ะโยชุนำใ์นำยามืที่่�คณ่มืส่ำว่นำรื่ว่มื
กบัผู้้ �มืส่ำทิี่ธเิลอ่กตั �งและชุม่ืชุนำของคณ่บนำ Facebook ตอ่ไป เรื่า
รื่้ �สำกึเป็นำเกย่รื่ตอิยา่งยิ�งที่่�ได �สำนัำบสำน่ำนำการื่ที่ำางานำของคณ่ 

ขอแสำดงความืนัำบถึอ่

Katie Harbath
ผู้้ �อำานำวยการื่ด �านำนำโยบายสำาธารื่ณะสำำาหรัื่บ
การื่เลอ่กตั �งที่ั�วโลกของ Facebook

Antigone Davis
หวัหนำ �าฝ่่ายความืปลอดภัยัที่ั�ว
โลกของ  Facebook
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โป็รไฟล์ ์
โปรื่ไฟลส์ำว่นำตวัมืว่ตัถึป่รื่ะสำงคส์ำำาหรัื่บการื่ใชุ �งานำที่่�ไมืใ่ชุเ่ชุงิพื่าณชิุยแ์ละเป็นำตวัแที่นำ
บค่คลแตล่ะคนำ โปรื่ไฟลข์องคณ่คอ่คอลเลกชุั�นำรื่ป้ภัาพื่ สำตอรื่่� และปรื่ะสำบการื่ณท์ี่่�บอก
เลา่เรื่่�องรื่าวของคณ่ นำอกจากนำ่�โปรื่ไฟลข์องคณ่ยงัรื่วมืไปถึงึไที่มืไ์ลนำข์องคณ่ด �วย 

+ คณ่สำามืารื่ถึมืเ่พื่่�อนส่ว่นตัวัได้�ส่ง้ส่ดุ้ 5,000 คนแล์ะส่�มื่�รถึมื่ผีู้้ �
ตัดิ้ตั�มื่ได้�ไมื่จ่ำ�กดั้จำ�นวน โดยคณ่สำามืารื่ถึเปล่�ยนำบญัิชุส่ำว่นำตวัเป็นำเพื่จ
บนำ Facebook ได �หากคณ่ต �องการื่เชุ่�อมืตอ่กบัผู้้ �อ่�นำมืากกวา่ 5,000 คนำ 

+ คณ่สำามืารื่ถึเล์อ่กก�รตั ั�งค�่คว�มื่เป็็นส่ว่นตัวัส่ำ�หรบัโพื่ส่ตัข์องตันเอง
ได � เชุน่ำ ตวัเลอ่กในำการื่กำาหนำดเป�าหมืายโพื่สำตไ์ปยงักล่ม่ืเพื่่�อนำบางกล่ม่ื

+ คณ่สำามืารื่ถึส่ง่แล์ะรบัข�อคว�มื่ส่ว่นตัวัได้� 

+ คณ่สำามืาด้แ้ล์เพื่จได้�หล์�ยเพื่จ

+ คณ่สำามืารื่ถึแท็ุกเพื่จหรอ่โป็รไฟล์ใ์นโพื่ส่ตัไ์ด � ยกเว �นำกรื่ณ่ที่่�
โปรื่ไฟลนั์ำ�นำตั �งคา่ความืเป็นำสำว่นำตวัไมืใ่ห �ดำาเนำนิำการื่ดงักลา่ว

+ คณ่สำามืารื่ถึส่ร��งกล์ุม่ื่และเป็นำส่มื่�ชิกิในหล์�ยๆ กล์ุม่ื่ได �

ชุด่เครื่่�องมือ่บนำ Facebook ของคณ่: 
โปรื่ไฟล ์เพื่จ และกล่ม่ื
โปรื่ไฟล ์เพื่จ และกล่ม่ืตา่งก็มืฟ่่เจอรื่แ์ละวธิเ่ชุ่�อมื
ตอ่กบัชุม่ืชุนำของตนำเองที่่�แตกตา่งกันำไป

https://www.facebook.com/help/116067818477568
https://www.facebook.com/help/116067818477568
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เพื่จ

บค่คลสำาธารื่ณะสำามืารื่ถึสำรื่ �างเพื่จเพื่่�อเชุ่�อมืตอ่กบัผู้้ �มืส่ำทิี่ธเิลอ่กตั �งหรื่อ่เหลา่
แฟนำของตนำเองบนำ Facebook ได � เพื่จจะมืร่ื่ป้ลกัษณเ์หมือ่นำกบัโปรื่ไฟล์
สำว่นำตวั แตม่ืเ่ครื่่�องมือ่เฉพื่าะตา่งๆ สำำาหรัื่บใชุ �มืส่ำว่นำรื่ว่มืกบักล่ม่ืเป�าหมืายของ
คณ่ โดยเพื่จสำามืารื่ถึมืผู่้้ �จัดการื่เพื่จที่่�มืโ่ปรื่ไฟลส์ำว่นำตวัได �หลายคนำ

+ เรื่าไมื่จ่ำ�กดั้จำ�นวนคนที่่�สำามืารื่ถึถึก้ใจเพื่จของคณ่ 

+ คณ่สำามืารื่ถึเพื่ิ�มืจำานำวนำผู้้ �ตดิตามืผู้า่นำเพื่จทุี�น�่จบัตั�มื่องและเพื่จทุี�คณุอ�จถึก้ใจ

+ คณ่สำามืารื่ถึตัอบกล์บัข�อคว�มื่ที่่�เหลา่แฟนำและผู้้ �ตดิตามื
สำง่ถึงึคณ่ แตจ่ะไมืส่ำามืารื่ถึสำรื่ �างการื่สำนำที่นำาได � 

+ คณ่สำามืารื่ถึกำาหนำดให �ผู้้ �คนหล์�ยคนที่่�มืส่ำทิี่ธิ�การื่อน่ำญิาต
ทุี�แตักตั�่งกนัเป็็นผู้้ �ด้แ้ล์เพื่จของคณ่ได � 

+ คณ่สำามืารื่ถึแท็ุกเพื่จอ่�นในโพื่ส่ตัแ์ล์ะรป้็ภ�พื่ รื่วมืถึงึโปรื่ไฟลท์ี่่�โพื่สำตต์อ่สำาธารื่ณะได � 

+ คณ่สำามืารื่ถึเข �าถึงึข�อมื่ล้์เชิงิล์กึของเพื่จ ซึ่ึ�งมืเ่กณฑ์ช์ุ่�วดัเก่�ยวกบั
การื่เพื่ิ�มืจำานำวนำแฟนำ การื่มืส่ำว่นำรื่ว่มื และการื่เข �าถึงึของคณ่ 

+ คณ่สำามืารื่ถึใชุ �ผู้ลติภัณัฑ์ต์า่งๆ เชุน่ำ ก�รกล์�่วถึงึ ก�รถึ�มื่ตัอบ แล์ะก�ร
จดั้อนัด้บัคว�มื่คดิ้เห็นในำการื่มืส่ำว่นำรื่ว่มืเหลา่แฟนำกบัผู้้ �ตดิตามืได �

+ คณ่สำามืารื่ถึแบนผู้้ �ใชิ� ที่่�โพื่สำตห์รื่อ่แสำดงความืคดิเห็นำ
บนำเพื่จหรื่อ่โพื่สำต/์รื่ป้ภัาพื่ของคณ่ได �

+ คณ่สำามืารื่ถึควบคมุื่เน่�อห�ที่่�แฟนำๆ ของคณ่โพื่สำตบ์นำเพื่จของคณ่ได �

+ คณ่สำามืารื่ถึกำ�หนด้เป็� �หมื่�ยโพื่ส่ตัไ์ป็ยงัป็ระเทุศหรอ่ภ�ษ�หนึ�ง
โด้ยเฉพื่�ะบนำเพื่จ ไที่มืไ์ลนำ ์และ/หรื่อ่ฟ่ดขา่วของคณ่ได �

+ คณ่สำามืารื่ถึโป็รโมื่ทุโพื่ส่ตับ์นเพื่จได � (การื่โฆษณาแบบมืค่า่ใชุ �จา่ย)
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สำาธารื่ณะ สำว่นำตัว

ใครื่สำามืารื่ถึเห็นำสำิ�งที่่�สำมืาชุกิ
โพื่สำต ์แสำดงความืคดิเห็นำ
และแชุรื่ใ์นำกล่ม่ืได �บ �าง

ที่ก่คนำ สำมืาชุกิปัจจบ่นัำ

ใครื่สำามืารื่ถึดร้ื่ายชุ่�อ
สำมืาชุกิในำกล่ม่ืได �บ �าง ผู้้ �คนำบนำ Facebook สำมืาชุกิปัจจบ่นัำ

ใครื่สำามืารื่ถึดผู้้้ �ดแ้ล
และผู้้ �ควบคม่ืได �บ �าง ผู้้ �คนำบนำ Facebook ผู้้ �คนำบนำ Facebook

กล์ุม่ื่
กล่ม่ืเป็นำพื่่�นำที่่�ให �ผู้้ �คนำได �มืาสำนำที่นำาเก่�ยวกบัความืสำนำใจที่่�มืร่ื่ว่มืกนัำ คณ่สำามืารื่ถึ
สำรื่ �างกล่ม่ืเพื่่�อจด่ปรื่ะสำงคใ์ดกไ็ด � ไมืว่า่จะเพื่่�อเชุ่�อมืตอ่กบัพื่นัำกงานำคนำสำำาคญัิ ผู้้ �มื่
สำทิี่ธเิลอ่กตั �ง หรื่อ่คณะกรื่รื่มืการื่วางแผู้นำการื่เลอ่กตั �งรื่ายหลกั รื่วมืถึงึสำามืารื่ถึปรัื่บ
แตง่การื่ตั �งคา่ความืเป็นำสำว่นำตวัของกล่ม่ื (กล่ม่ืสำาธารื่ณะหรื่อ่กล่ม่ืสำว่นำตวั) ได �ด �วย
เชุน่ำกนัำ โดยขึ�นำอย้ก่บัผู้้ �ที่่�คณ่ต �องการื่ให �สำามืารื่ถึเข �ารื่ว่มืและมืองเห็นำกล่ม่ื
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เรื่าตรื่ะหนัำกดถ่ึงึความืสำำาคญัิที่่� Facebook เป็นำพื่่�นำที่่�ที่่�ผู้้ �คนำรื่้ �สำกึมืั�นำใจที่่�จะสำ่�อสำารื่ เรื่าจงึมื่ง่
ป�องกนัำไมืใ่ห �มืก่ารื่ใชุ �งานำที่่�ไมืเ่หมืาะสำมืบนำบรื่กิารื่ของเรื่าอยา่งจรื่งิจัง นัำ�นำจงึเป็นำเหตผู่้ลที่่�ได �
เรื่าได �จัดที่ำามืาตรื่ฐานำชุม่ืชุนำขึ�นำมืา ซึ่ึ�งรื่ะบส่ำ ิ�งที่่�ได �รัื่บอน่ำญิาตและไมืไ่ด �รัื่บอน่ำญิาตให �ดำาเนำนิำ
การื่บนำ Facebook มืาตรื่ฐานำของเรื่ามืผู่้ลบงัคบัใชุ �กบัเนำ่�อหาที่ก่ปรื่ะเภัที่ที่ั�วโลก มืาตรื่ฐานำ
ของเรื่าออกแบบมืาเพื่่�อให �มืค่วามืครื่อบคลม่ื เชุน่ำ เนำ่�อหาที่่�อาจไมืถ่ึอ่วา่เป็นำคำาพื่ด้ที่่�แสำดง
ความืเกลย่ดชุงัอาจยงัคงถึก้ลบออกเนำ่�องจากละเมืดินำโยบายของเรื่าด �านำการื่กลั�นำแกล �ง การื่
คก่คามื หรื่อ่ความืรื่น่ำแรื่งที่่�เชุ่�อได �วา่จะเกดิขึ�นำ

อา่นำมืาตรื่ฐานำชุม่ืชุนำของ Facebook ได �ที่่�:

เรื่าต �องการื่เปิดโอกาสำให �แสำดงความืคดิเห็นำ ซึ่ึ�งมืกัรื่วมืถึงึการื่พื่ด้คย่เพื่่�อวพิื่ากษ์
วจิารื่ณบ์ค่คลที่่�ปรื่ากฏในำขา่วหรื่อ่เป็นำที่่�รื่้ �จักในำวงกว �าง อยา่งไรื่กต็ามื การื่พื่ด้
คย่เก่�ยวกบับค่คลสำาธารื่ณะจะต �องเป็นำไปตามืมืาตรื่ฐานำชุม่ืชุนำของเรื่า และเรื่า
จะลบเนำ่�อหาเก่�ยวกบับค่คลสำาธารื่ณะที่่�ละเมืดินำโยบายอ่�นำๆ ออก ซึ่ึ�งรื่วมืถึงึคำา
พื่ด้ที่่�แสำดงความืเกลย่ดชุงั หรื่อ่การื่ขม่ืข้ท่ี่่�เชุ่�อได �วา่จะเกดิขึ�นำจรื่งิ

เรื่าไมืย่นิำยอมืให �มืก่ารื่คก่คามืเกดิขึ�นำบนำ Facebook เรื่าต �องการื่ให �ผู้้ �คนำรื่้ �สำกึปลอดภัยัที่่�จะมื่
สำว่นำรื่ว่มืและเชุ่�อมืตอ่กบัชุม่ืชุนำของตนำเอง โดยนำโยบายด �านำการื่คก่คามืของเรื่ามืผู่้ลบงัคบั
ใชุ �กบัที่ั �งบค่คลสำาธารื่ณะและบค่คลที่ั�วไป เนำ่�องจากเรื่าต �องการื่ป�องกนัำไมืใ่ห �มืบ่ค่คลหรื่อ่
เนำ่�อหาที่่�ไมืพ่ื่งึปรื่ะสำงคห์รื่อ่เป็นำอนัำตรื่ายบนำแพื่ลตฟอรื่ม์ื เรื่าอน่ำญิาตให �ผู้้ �คนำแชุรื่โ์พื่สำตแ์ละ
แชุรื่ต์อ่ได � หากเห็นำได �ชุดัวา่เป็นำการื่แชุรื่เ์พื่่�อปรื่ะณามืการื่คก่คามืหรื่อ่สำรื่ �างความืตรื่ะหนัำกตอ่
ปรื่ะเด็นำนำ่� ที่ั �งนำ่�ข ึ�นำอย้ก่บับรื่บิที่และเจตนำา นำอกเหนำอ่จากการื่รื่ายงานำพื่ฤตกิรื่รื่มืและเนำ่�อหา
ดงักลา่วแล �ว เรื่ายงัสำนัำบสำน่ำนำให �ใชุ �เครื่่�องมือ่ตา่งๆ บนำ Facebook เพื่่�อป�องกนัำอก่ด �วย

นำโยบายและการื่รื่ายงานำ

เป�าหมืายของมืาตรื่ฐานำชุม่ืชุนำคอ่การื่สำรื่ �างสำภัาพื่แวดล �อมืที่่�ปลอดภัยั
เพื่่�อสำง่เสำรื่มิืการื่แสำดงออก เรื่าพัื่ฒนำานำโยบายของเรื่าโดยองิจาก
ความืคดิเห็นำของผู้้ �ใชุ �ในำชุม่ืชุนำของเรื่าและจากผู้้ �เชุ่�ยวชุาญิในำ
สำาขาตา่งๆ เชุน่ำ เที่คโนำโลยแ่ละความืปลอดภัยัสำาธารื่ณะ 

facebook.com/communitystandards

http://facebook.com/communitystandards
http://facebook.com/communitystandards


7

ก�รกล์ ั�นแกล์�งแล์ะก�รคกุค�มื่

เรื่าไมือ่น่ำญิาตให �โพื่สำตเ์นำ่�อหาที่่�มือ่งคป์รื่ะกอบตอ่ไปนำ่�เก่�ยวกบัที่ก่คนำ รื่วมืถึงึบค่คลสำาธารื่ณะ 

D ข �อความืที่่�มืเ่จตนำาใชุ �ความืรื่น่ำแรื่ง

D การื่เรื่ย่กรื่ �องให �มืก่ารื่ใชุ �ความืรื่น่ำแรื่ง

D ข �อความืที่่�สำนัำบสำน่ำนำความืรื่น่ำแรื่ง

D การื่โจมืตบ่ค่คลอ่�นำตามืสำถึานำะความืเป็นำ
เหย่�อจากการื่ลว่งละเมืดิที่างเพื่ศหรื่อ่
การื่แสำวงหาผู้ลปรื่ะโยชุนำท์ี่างเพื่ศ 

D การื่เรื่ย่กรื่ �องให �บค่คลหรื่อ่กล่ม่ืคนำ
ใดๆ ที่ำารื่ �ายตวัเองหรื่อ่ฆา่ตวัตาย

D การื่โจมืตบ่ค่คลอ่�นำโดยใชุ �คำาพื่ด้ที่่�เสำ่�อมื
เสำย่ที่่�เก่�ยวกบักจิกรื่รื่มืที่างเพื่ศ

D การื่ตดิตอ่บค่คลหนำึ�งซึ่ำ�าๆ โดยที่่�บค่คลนัำ�นำแสำดงออก
ถึงึความืไมืป่รื่ะสำงคใ์ห �ตดิตอ่มืาอยา่งชุดัเจนำ

วธิท่ี่่�ดท่ี่่�สำด่ในำการื่รื่ายงานำเนำ่�อหาที่่�ไมืเ่หมืาะ
สำมืหรื่อ่สำแปมืบนำ Facebook คอ่การื่ใชุ �
ลงิกร์ื่ายงานำที่่�อย้ใ่กล �กบัเนำ่�อหานัำ�นำ 

ดข้ั �นำตอนำการื่รื่ายงานำความืคดิเห็นำได �ที่่�: facebook.com/help

เมื่�อมืก่ารื่รื่ายงานำสำิ�งใดตอ่ Facebook เรื่าจะตรื่วจสำอบและลบสำิ�งที่่�ขดัตอ่มืาตรื่ฐานำชุม่ืชุนำ
ของ Facebook ออก โดยเรื่าจะไมืแ่จ �งข �อมืล้ของบค่คลที่่�สำง่รื่ายงานำเมื่�อเรื่าตดิตอ่กบั
บค่คลที่่�ถึก้รื่ายงานำ เมื่�อคณ่รื่ายงานำสำิ�งที่่�ไมืเ่ป็นำไปตามืมืาตรื่ฐานำชุม่ืชุนำของเรื่าแล �ว คณ่
จะสำามืารื่ถึตรื่วจสำอบสำถึานำะของรื่ายงานำของคณ่ได �จากกลอ่งข �อความืการื่สำนัำบสำน่ำนำ 

facebook.com/support

http://facebook.com/help
http://facebook.com/support
http://facebook.com/support
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เครื่่�องมือ่ป�องกนัำการื่กลั�นำ
แกล �งและการื่คก่คามื

1. ป็ระวตัักิ�รจดั้ก�รเพื่จ: เพื่่�อเป็นำการื่ชุว่ยรัื่กษาความืปลอดภัยัของกล่ม่ืและเพื่จ
บนำ Facebook ขณะนำ่�เรื่ากำาหนำดให �ผู้้ �ดแ้ลบางคนำของกล่ม่ืและเพื่จยอดนำยิมืที่่�กำาลงั
ใชุ �งานำอย้เ่ปิดใชุ �งานำการื่ยน่ำยนัำตวัตนำแบบสำองชุั �นำ เพื่่�อชุว่ยป�องกนัำการื่เข �าครื่อบครื่อง
บญัิชุ ่ซึ่ึ�งเป็นำปัญิหาอยา่งยิ�งในำกรื่ณ่ที่่�เกดิการื่เข �าครื่อบครื่องบญัิชุโ่ดยมืเ่จตนำาเป็นำ
อนัำตรื่ายหรื่อ่มืผู่้้ �ดแ้ลที่่� “แปรื่พัื่กตรื่”์ เรื่ย่นำรื่้ �เพื่ิ�มืเตมิืเก่�ยวกบัวธิเ่ข �าถึงึเครื่่�องมือ่นำ่�

2. ก�รล์ด้ฟิชิชิิ�ง: ผู้้ �คนำสำามืารื่ถึยน่ำยนัำวา่อเ่มืลมืาจาก Facebook หรื่อ่ไมืไ่ด �โดยการื่
ตรื่วจสำอบวา่อเ่มืลดงักลา่วมืาจาก facebookmail.com หรื่อ่ไมื ่และโดยการื่ตรื่วจสำอบ
อเ่มืลลา่สำด่ที่่�เรื่าสำง่ให �ในำการื่ตั �งคา่การื่รัื่กษาความืปลอดภัยัและการื่เข �าสำ้ร่ื่ะบบ เรื่า
จะไมืข่อรื่หสัำผู้า่นำของคณ่ที่างอเ่มืลหรื่อ่ข �อความืบนำ Facebook โดยเด็ดขาด

3. ก�รตัอ่ตั��นก�รกล์ ั�นแกล์�งแล์ะก�รคกุค�มื่: เรื่าไมือ่น่ำญิาตให �มืก่ารื่กลั�นำแกล �ง
และการื่คก่คามืบนำ Facebook แตเ่รื่าเพื่รื่าะที่รื่าบดว่า่เรื่าไมืส่ำามืารื่ถึป�องกนัำหรื่อ่
ตรื่วจจับได �ที่ั �งหมืด เรื่าจงึมือบเครื่่�องมือ่ที่่�จะชุว่ยให �คณ่สำามืารื่ถึควบคม่ืปรื่ะสำบการื่ณ์
ของตนำเองได � เชุน่ำ คณ่สำามืารื่ถึเลอ่กที่่�จะไมืส่ำนำใจข �อความืที่ั �งหมืดจากบค่คลที่่�
กลั�นำแกล �ง หรื่อ่บล็อกข �อความืที่ั �งหมืดโดยไมืม่ืก่ารื่แจ �งเตอ่นำให �บค่คลนัำ�นำที่รื่าบ
และคณ่ยงัสำามืารื่ถึควบคม่ืความืคดิเห็นำในำโพื่สำตข์องตนำเองได �ด �วยเชุน่ำกนัำ 

4. ก�รควบคมุื่ผู้้ �ทุ ี�คณุโตั�ตัอบด้�วย: เรื่าเชุ่�อวา่คณ่ควรื่มืส่ำทิี่ธิ�ที่่�จะควบคม่ืได �วา่จะโต �ตอบ
กบัใครื่บ �างที่างออนำไลนำ ์ศน้ำยช์ุว่ยเหลอ่ของ Facebook อธบิายวธิก่ารื่ควบคม่ืวา่ใครื่
สำามืารื่ถึเข �าถึงึกลอ่งจดหมืายหรื่อ่โฟลเดอรื่ค์ำาขอสำง่ข �อความืของคณ่ในำ Messenger 
ได �บ �าง นำอกจากนำ่� คณ่ยงัสำามืารื่ถึใชุ �เครื่่�องมือ่อยา่งการื่บล็อกและการื่รื่ายงานำเพื่่�อ
หยด่ยั �งการื่โต �ตอบที่่�ไมืพ่ื่งึปรื่ะสำงคห์รื่อ่รื่ายงานำปัญิหาในำ Messenger ได �อก่ด �วย

ขอความืชุว่ยเหลอ่เพื่ิ�มืเตมิืได �ที่่�: facebook.com/help

https://www.facebook.com/help/435652350461228?helpref=search&sr=1&query=page%20management%20history&search_session_id=06a6762ba9103f11fdf77fb05737caa2
https://www.facebook.com/settings?tab=security§ion=recent_emails&view
https://www.facebook.com/help/messenger-app/2258699540867663
https://www.messenger.com/privacy
http://facebook.com/help
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ตัรวจส่อบว�่ผู้้ �ด้แ้ล์เพื่จใชิ�บญัิชิจีรงิ 
Facebook ตั �งอย้บ่นำพื่่�นำฐานำของตวัตนำที่่�แที่ �จรื่งิ ซึ่ึ�งสำง่เสำรื่มิืความืรัื่บผู้ดิชุอบและความื
เคารื่พื่ที่่�มืากขึ�นำ รื่วมืถึงึปรื่ะสำบการื่ณท์ี่่�ปลอดภัยักวา่เดมิืสำำาหรัื่บที่ก่คนำ โดยเรื่าจะลบ
บญัิชุป่ลอมืและบญัิชุท่ี่่�แอบอ �างเป็นำบค่คลอ่�นำออกเมื่�อเรื่าที่รื่าบเก่�ยวกบับญัิชุเ่หลา่
นำ่� โปรื่ดตรื่วจสำอบให �แน่ำใจวา่ผู้้ �ดแ้ลที่ก่คนำใชุ �บญัิชุ ่Facebook จรื่งิของตนำเองและ
ไมืใ่ชุบ่ญัิชุป่ลอมืเพื่่�อป�องกนัำไมืใ่ห �ผู้้ �ดแ้ลเพื่จเสำย่สำทิี่ธิ�การื่เข �าถึงึบญัิชุข่องตนำ

กำ�หนด้บทุบ�ทุในเพื่จ
ผู้้ �ที่่�ชุว่ยจัดการื่เพื่จมือ่ย้ ่6 บที่บาที่ที่่�แตกตา่งกนัำไป เมื่�อคณ่สำรื่ �างเพื่จ คณ่จะกลาย
เป็นำผู้้ �ดแ้ลของเพื่จนัำ�นำโดยอตัโนำมืตั ิซึ่ึ�งหมืายความืวา่มืเ่พื่ย่งคณ่เที่า่นัำ�นำที่่�สำามืารื่ถึ
เปล่�ยนำแปลงรื่ป้ลกัษณข์องเพื่จและเผู้ยแพื่รื่ใ่นำนำามืของเพื่จได � จากนัำ�นำคณ่จะสำามืารื่ถึ
กำาหนำดบที่บาที่ให �ผู้้ �อ่�นำชุว่ยจัดการื่เพื่จของคณ่ได � ผู้้ �ที่่�จัดการื่เพื่จแตล่ะคนำจะเข �าสำ้่
รื่ะบบบญัิชุส่ำว่นำตวัของตนำเองและจัดการื่เพื่จจากที่่�นัำ�นำ คณ่ไมืจ่ำาเป็นำต �องแชุรื่ร์ื่หสัำผู้า่นำ
ใดๆ เพื่่�อให �ผู้้ �คนำหลายคนำจัดการื่เพื่จของคณ่ ที่ก่คนำที่่�มืบ่ที่บาที่บนำเพื่จควรื่ตั �งคา่การื่
ยน่ำยนัำตวัตนำแบบสำองชุั �นำและที่ำาตามืกรื่ะบวนำการื่รัื่กษาความืปลอดภัยัที่่�รื่ะบไ่ว �ข �างต �นำ 

ดข้ั �นำตอนำการื่กำาหนำดบที่บาที่ (หากคณ่เป็นำผู้้ �ดแ้ล) ที่่�: facebook.com/help

ผู้้ �คนำจะได �รัื่บการื่แจ �งเตอ่นำหรื่อ่อเ่มืลเมื่�อคณ่กำาหนำดบที่บาที่ให �
กบัผู้้ �คนำเหลา่นัำ�นำ โดยขึ�นำอย้ก่บัการื่ตั �งคา่ของแตล่ะคนำ

เคล็ดลบัด �านำความืปลอดภัยัสำำาหรัื่บผู้้ �ดแ้ลเพื่จ

http://facebook.com/help
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บที่บาที่การื่จัดการื่เพื่จ

 ผู้
้�ดแ้

ล

ผู้้
�แก

�ไข

ผู้้
�คว

บค
่มื

ผู้้
�ลง

โฆ
ษ

ณ
า

ผู้้
�วเิ

ครื่
าะ

ห์

ผู้้
�จัด

กา
รื่ 

งา
นำ

จัดการื่บที่บาที่ในำเพื่จและการื่ตั �งคา่ 2

แก �ไขเพื่จและเพื่ิ�มืแอพื่ 2 2

สำรื่ �างและลบโพื่สำตใ์นำนำามืของเพื่จ 2 2

สำง่ข �อความืในำนำามืของเพื่จ 2 2 2

ตอบกลบัและลบความืคดิ
เห็นำและโพื่สำตใ์นำเพื่จ 2 2 2

ลบและแบนำบค่คลออกจากเพื่จ 2 2 2

สำรื่ �างโฆษณา การื่โปรื่โมืที่
หรื่อ่โพื่สำตท์ี่่�โปรื่โมืที่ 2 2 2 2 2

ดข้ �อมืล้เชุงิลกึ 2 2 2 2 2 2

ดแ้ท็ี่บคณ่ภัาพื่เพื่จ 2 2 2 2 2 2

ดว้า่ใครื่เผู้ยแพื่รื่ใ่นำนำามืของเพื่จ 2 2 2 2 2 2

เผู้ยแพื่รื่แ่ละจัดการื่งานำ 2 2 2

เปิดฟ่เจอรื่ง์านำสำำาหรัื่บโพื่สำต์ 2 2 2



11

ใชิ�เคร่�องมื่อ่ก�รควบคมุื่เพื่จแล์ะตัวักรอง
แมื �วา่คณ่จะไมืส่ำามืารื่ถึปิดใชุ �งานำความืคดิเห็นำบนำโพื่สำตข์องเพื่จไมืไ่ด � แตค่ณ่สำามืารื่ถึ
ซึ่อ่นำหรื่อ่ลบแตล่ะความืคดิเห็นำได � รื่วมืถึงึสำามืารื่ถึควบคม่ืความืคดิเห็นำและโพื่สำตจ์ากผู้้ �เข �า
ชุมืในำเชุงิรื่ก่โดยการื่บล็อกคำาและการื่เปิดตวักรื่องคำาหยาบคายสำำาหรัื่บเพื่จของคณ่ได �

ก�รบล็์อกคำ� 
เมื่�อมืค่นำใสำค่ำาที่่�คณ่บล็อกในำโพื่สำตห์รื่อ่ความืคดิเห็นำบนำเพื่จของ
คณ่ โพื่สำตนั์ำ�นำจะถึก้ที่ำาเครื่่�องหมืายวา่เป็นำสำแปมืโดยอตัโนำมืตั ิ

ดข้ั �นำตอนำการื่บล็อกคำาได �ที่่�: facebook.com/help

หากต �องการื่ยกเลกิการื่ที่ำาเครื่่�องหมืายโพื่สำตว์า่เป็นำสำแปมื ให �ไปที่่�บนัำที่กึกจิกรื่รื่มืของ
เพื่จของคณ่ แล �วคลกิส่แป็มื่ ในำคอลมัืนำซ์ึ่ �ายมือ่ จากนัำ�นำให �คลกิและเลอ่กยกเล์กิก�ร
ทุำ�เคร่�องหมื่�ยว�่เป็็นส่แป็มื่จากโพื่สำตนั์ำ�นำ หากต �องการื่ยกเลกิการื่ที่ำาเครื่่�องหมืาย
ความืคดิเห็นำวา่เป็นำสำแปมื ให �วางเมืาสำเ์หนำอ่ความืคดิเห็นำนัำ�นำแล �วคลกิเลกิซึ่อ่นำ 

ตัวักรองคำ�หย�บค�ย 
คณ่สำามืารื่ถึบล็อกคำาหยาบคายไมืใ่ห �ปรื่ากฏบนำเพื่จของคณ่ได �
หลายรื่ะดบั เรื่ากำาหนำดคำาที่่�จะบล็อกโดยการื่ใชุ �คำาที่่�ถึก้รื่ายงานำบอ่ย
ที่่�สำด่และวลท่ี่่�ชุม่ืชุนำที่ำาเครื่่�องหมืายไว �วา่ไมืเ่หมืาะสำมื 

ดข้ั �นำตอนำการื่เปิดตวักรื่องคำาหยาบคายได �ที่่�: facebook.com/help

ปิ็ด้ใชิ�ง�นโพื่ส่ตัข์องผู้้ �เข ��ชิมื่ 
คณ่ต �องเป็นำผู้้ �ดแ้ลจงึจะสำามืารื่ถึควบคม่ืสำิ�งที่่�ผู้้ �เข �าชุมืโพื่สำตบ์นำเพื่จของคณ่ได � หากคณ่
อน่ำญิาตให �ผู้้ �เข �าชุมืโพื่สำตบ์นำเพื่จของคณ่ได � โพื่สำตด์งักลา่วจะปรื่ากฏในำสำว่นำ “โพื่สำตจ์ากผู้้ �
เข �าชุมื” ด �านำขวาของเพื่จ หากคณ่อน่ำญิาตการื่โพื่สำตร์ื่ป้ภัาพื่และวดิโ่อ โพื่สำตจ์ากผู้้ �อ่�นำจะ
ปรื่ากฏในำสำว่นำ “รื่ป้ภัาพื่” และ “วดิโ่อ” ของเพื่จ 

ดข้ั �นำตอนำการื่อน่ำญิาตหรื่อ่ปิดใชุ �งานำโพื่สำตข์องผู้้ �อ่�นำได �ที่่�: facebook.com/help

หน่ำวยงานำรัื่ฐบาลหรื่อ่เจ �าหนำ �าที่่�ที่างการื่เมือ่งอาจมืข่ �อจำากดับางอยา่งในำการื่ดำาเนำนิำการื่ขั �นำตอนำ
เหลา่นำ่� โปรื่ดสำอบถึามืที่่�ปรื่กึษาด �านำจรื่ยิธรื่รื่มืหรื่อ่กฎหมืายของคณ่ หากมืข่ �อสำงสำยัใดๆ

ล์บแล์ะแบนผู้้ �คน
เมื่�อคณ่แบนำบค่คลจากเพื่จของคณ่ บค่คลเหลา่นัำ�นำจะไมืถ่ึก้ใจเพื่จอก่ตอ่ไป คนำที่่�คณ่แบนำ
จะยงัสำามืารื่ถึแชุรื่เ์นำ่�อหาจากเพื่จของคณ่ไปยงัที่่�อ่�นำๆ บนำ Facebook ได � แตจ่ะไมืส่ำามืารื่ถึ
โพื่สำตบ์นำเพื่จ ถึก้ใจหรื่อ่แสำดงความืคดิเห็นำในำโพื่สำตข์องเพื่จ รื่วมืถึงึไมืส่ำามืารื่ถึสำง่ข �อความื
ถึงึเพื่จหรื่อ่ถึก้ใจเพื่จของคณ่ได �อก่ โดยคณ่สำามืารื่ถึแบนำบค่คลหรื่อ่เพื่จอ่�นำจากเพื่จของคณ่
ได �หลากหลายวธิ ่

ดข้ั �นำตอนำการื่ลบและแบนำผู้้ �คนำได �ที่่�: facebook.com/help

https://www.facebook.com/help
http://facebook.com/help
http://facebook.com/help
http://facebook.com/help
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เล์อ่กคว�มื่เป็็นส่ว่นตัวัของกล์ุม่ื่ของคณุ 
เมื่�อคณ่สำรื่ �างกล่ม่ื คณ่สำามืารื่ถึเลอ่กได �วา่จะกำาหนำดให �กล่ม่ืเป็นำกล่ม่ืสำาธารื่ณะหรื่อ่กล่ม่ืสำว่นำ
ตวั โดยขึ�นำอย้ก่บัคนำที่่�คณ่ต �องการื่ให �สำามืารื่ถึเข �ารื่ว่มืและมืองเห็นำกล่ม่ืได � นำอกจากนำ่� ผู้้ �ดแ้ล
กล่ม่ืยงัสำามืารื่ถึเลอ่กกำาหนำดได �วา่จะให �แสำดงกล่ม่ืให �ผู้้ �คนำเห็นำหรื่อ่ซึ่อ่นำไว �

แส่ด้งให�เห็น: ที่ก่คนำจะสำามืารื่ถึหากล่ม่ืได �พื่บในำการื่ค �นำหาและที่่�อ่�นำๆ บนำ Facebook

ซ่อ่นไว�: เฉพื่าะสำมืาชุกิเที่า่นัำ�นำที่่�สำามืารื่ถึหากล่ม่ืได �พื่บในำการื่ค �นำหาและที่่�อ่�นำๆ บนำ  
Facebook โปรื่ดที่รื่าบวา่กล่ม่ืสำาธารื่ณะจะแสำดงให �ผู้้ �คนำเห็นำเที่า่นัำ�นำ หากต �องการื่ซึ่อ่นำกล่ม่ื 
สำาธารื่ณะ คณ่ต �องเปล่�ยนำความืเป็นำสำว่นำตวัของกล่ม่ืจากสำาธารื่ณะเป็นำสำว่นำตวักอ่นำ จากนัำ�นำ 
จงึซึ่อ่นำกล่ม่ื

ส่ว่นตัวั: เฉพื่าะสำมืาชุกิเที่า่นัำ�นำที่่�สำามืารื่ถึดส้ำมืาชุกิในำกล่ม่ืและสำิ�งที่่�สำมืาชุกิโพื่สำตไ์ด �

ส่�ธ�รณะ: ที่ก่คนำสำามืารื่ถึดส้ำมืาชุกิในำกล่ม่ืและสำิ�งที่่�สำมืาชุกิโพื่สำตไ์ด �

อนมุื่ตััคิำ�ขอ เป็็นส่มื่�ชิกิใหมื่่
หากคณ่เป็นำผู้้ �ดแ้ลกล่ม่ื คณ่สำามืารื่ถึเลอ่กอน่ำมืตั ิผู้้ �เข �ารื่ว่มืกล่ม่ืของคณ่ได �โดยการื่เปิดการื่
อน่ำมืตั ิสำมืาชุกิใต �ตวัเลอ่ก “การื่ตั �งคา่กล่ม่ื” คณ่สำามืารื่ถึเรื่ย่งลำาดบั กรื่อง และยอมืรัื่บหรื่อ่
ปฏเิสำธคำาขอเป็นำสำมืาชุกิที่ล่ะหลายรื่ายการื่ได � หากคณ่มืก่ล่ม่ืปิด คณ่ยงัสำามืารื่ถึตั �งคำาถึามื
สำำาหรัื่บผู้้ �ที่่�สำง่คำาขอเข �ารื่ว่มืกล่ม่ืของคณ่ได �สำง้สำด่ 3 คำาถึามื

บล็์อกหรอ่ล์บส่มื่�ชิกิทุี�ล์ะเมื่ดิ้กฎออก 
ผู้้ �ดแ้ลสำามืารื่ถึลบหรื่อ่บล็อกสำมืาชุกิออกจากกล่ม่ื รื่วมืถึงึเนำ่�อหาที่่�สำมืาชุกิเหลา่นัำ�นำสำรื่ �าง
ภัายในำกล่ม่ืได �ในำขั �นำตอนำเดย่ว สำมืาชุกิที่่�ถึก้ลบออกจะต �องขอเข �ารื่ว่มืกล่ม่ือก่ครัื่ �งหาก
ต �องการื่กลับเข �ารื่ว่มืกล่ม่ื สำมืาชุกิที่่�ถึก้บล็อกจะไมืส่ำามืารื่ถึค �นำหากล่ม่ืในำการื่ค �นำหาหรื่อ่ด้
เนำ่�อหาใดๆ ของกล่ม่ืได � และสำมืาชุกิในำกล่ม่ืจะไมืส่ำามืารื่ถึเพื่ิ�มืสำมืาชุกิที่่�ถึก้บล็อกเข �าในำ
กล่ม่ือก่ครัื่ �งได �

กำ�หนด้บทุบ�ทุเพื่่�อชิว่ยคณุในก�ร ควบคมุื่
หากคณ่เป็นำผู้้ �ดแ้ลกล่ม่ื คณ่สำามืารื่ถึเลอ่กอน่ำมืตัผิู้้ �เข �ารื่ว่มืกล่ม่ืของคณ่ได �โดยการื่เปิดการื่
อน่ำมืตัสิำมืาชุกิใต �ตวัเลอ่ก “การื่ตั �งคา่กล่ม่ื” 

เคล็ดลบัด �านำความืปลอดภัยัสำำาหรัื่บผู้้ �ดแ้ลกล่ม่ื
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 ระบ ุพื่นัธกจิแล์ะหล์กัป็ฏิบิตััขิองกล์ุม่ื่ให�ชิดั้เจน
แจ �งให �ผู้้ �คนำที่รื่าบถึงึเป�าหมืายของกล่ม่ื รื่วมืถึงึพื่ฤตกิรื่รื่มืที่่�ยอมืรัื่บได �และยอมืรัื่บไมืไ่ด � โดย
คณ่สำามืารื่ถึปักหมืด่โพื่สำตไ์ว �ที่่�ด �านำบนำสำด่ของกล่ม่ืได �หนำึ�งโพื่สำตใ์นำนำามืของผู้้ �ดแ้ล โพื่สำตท์ี่่�
ปักหมืด่ไว �จะคงอย้ท่ี่่�ด �านำบนำสำด่จนำกวา่จะถึก้ลบออกหรื่อ่เลกิปักหมืด่

ตัรวจส่อบโพื่ส่ตั ์กอ่นทุี�โพื่ส่ตั ์จะเผู้ยแพื่ร ่

ผู้้ �ดแ้ลสำามืารื่ถึเลอ่กอน่ำมืตัโิพื่สำตก์อ่นำที่่�โพื่สำตจ์ะปรื่ากฏในำกล่ม่ืของคณ่ได � หากคณ่เลอ่กการื่
ดำาเนำนิำการื่นำ่� คณ่จะได �รัื่บการื่แจ �งเตอ่นำเมื่�อมืโ่พื่สำตท์ี่่�รื่อให �คณ่อน่ำมืตัอิย้่

ร�ยง�นก�รล์ะเมื่ดิ้ ตัอ่ Facebook
ในำฐานำะผู้้ �ดแ้ลกล่ม่ื คณ่จะเห็นำการื่แจ �งเตอ่นำในำกล่ม่ืเมื่�อมืผู่้้ �รื่ายงานำโพื่สำตใ์ห �คณ่
ที่รื่าบ ฟ่เจอรื่น์ำ่�ชุว่ยให �สำมืาชุกิในำกล่ม่ืสำามืารื่ถึเนำ �นำโพื่สำตต์า่งๆ ให �คณ่ตรื่วจสำอบได �ไมืว่า่จะ
ด �วยเหตผู่้ลใด (เชุน่ำ โพื่สำตท์ี่่�ไมืเ่หมืาะสำมืหรื่อ่สำรื่ �างความืไมืพ่ื่อใจ)

คณ่สำามืารื่ถึเลอ่กดำาเนำนิำการื่ตอ่ไปนำ่�

+ ไมืส่ำนำใจโดยการื่ลบรื่ายงานำนัำ�นำออกจากลำาดบัรื่ายงานำ

+ ลบโพื่สำต์

+ ลบโพื่สำตแ์ละบล็อกสำมืาชุกิ ที่่�สำรื่ �างโพื่สำตด์งักลา่ว

หากต �องการื่รื่ายงานำโพื่สำตไ์ปยงั Facebook ให �ค �นำหาโพื่สำตใ์นำการื่สำนำที่นำาของกล่ม่ืของ
คณ่  แล �วคลกิเครื่่�องหมืาย 3 จด่บนำโพื่สำต ์จากนัำ�นำเลอ่กรื่ายงานำวา่เป็นำการื่ใชุ �งานำที่่�ไมืเ่หมืาะ
สำมื โปรื่ดที่รื่าบวา่รื่ายงานำจะไมืร่ื่ะบต่วัตนำ

เรื่ย่นำรื่้ �เพื่ิ�มืเตมิืเก่�ยวกบัมืาตรื่ฐานำชุม่ืชุนำของ Facebook ได �ที่่�:

facebook.com/communitystandards

http://facebook.com/communitystandards


14

จดั้ก�รผู้้ �ทุ ี�ส่�มื่�รถึเป็็นเพื่่�อนแล์ะตัดิ้ตั�มื่คณุได้�
คณ่สำามืารื่ถึมืเ่พื่่�อนำได �ไมืเ่กนิำ 5,000 คนำแตส่ำามืารื่ถึมืผู่้้ �ตดิตามืได �ไมืจ่ำากดัจำานำวนำ 

โดยที่่�เพื่่�อนำจะตดิตามืคณ่โดยอตัโนำมืตั ินำอกจากนำ่� คณ่ยงัสำามืารื่ถึอน่ำญิาตให �ผู้้ �ที่่�ไมืใ่ชุเ่พื่่�อนำ
ของคณ่ตดิตามืคณ่ได �ด �วย

ดข้ั �นำตอนำการื่เปล่�ยนำผู้้ �ที่่�สำามืารื่ถึเพื่ิ�มืคณ่เป็นำเพื่่�อนำหรื่อ่จัดการื่
ผู้้ �ที่่�สำามืารื่ถึตดิตามืคณ่ได �ที่่�: facebook.com/help

ก�รจดั้อนัด้บัคว�มื่คดิ้เห็น
หากมืก่ารื่เปิดการื่จัดอนัำดบัความืคดิเห็นำไว �สำำาหรัื่บเพื่จหรื่อ่โปรื่ไฟลข์องคณ่ ความืคดิเห็นำที่่�
มืจ่ำานำวนำการื่กดถึก้ใจหรื่อ่การื่ตอบกลบัมืากที่่�สำด่ รื่วมืถึงึความืคดิเห็นำจากเพื่่�อนำหรื่อ่โปรื่ไฟล์
และเพื่จที่่�ตรื่วจสำอบยน่ำยนัำแล �วจะปรื่ากฏที่่�ด �านำบนำตามืคา่เรื่ิ�มืต �นำ หากคณ่ปิดการื่จัดอนัำดบั
ความืคดิเห็นำไว �สำำาหรัื่บเพื่จของคณ่ เพื่จจะแสำดงความืคดิเห็นำตามืลำาดบัเวลาตามืคา่เรื่ิ�มืต �นำ  

ส่ำ�หรบัเพื่จ

หากต �องการื่เปิดหรื่อ่ปิดการื่จัดอนัำดบัความืคดิเห็นำ คณ่จะต �องเป็นำผู้้ �ดแ้ลเพื่จ 

ดข้ั �นำตอนำการื่เปิดหรื่อ่ปิดการื่จัดอนัำดบัความืคดิเห็นำ (หาก
คณ่เป็นำผู้้ �ดแ้ล) ได �ที่่�: facebook.com/help

ส่ำ�หรบัโป็รไฟล์์

ดข้ั �นำตอนำการื่เปิดหรื่อ่ปิดการื่จัดอนัำดบัความืคดิเห็นำ
สำำาหรัื่บโปรื่ไฟลไ์ด �ที่่�: facebook.com/help 

การื่ควบคม่ืโปรื่ไฟล์
หากคณ่ใชุ �โปรื่ไฟลเ์พื่่�อเชุ่�อมืตอ่กบัผู้้ �มืส่ำทิี่ธิ
เลอ่กตั �ง นำ่�คอ่ข �อมืล้เบ่�องต �นำบางสำว่นำ 

http://facebook.com/help
https://www.facebook.com/help/196050490547892
https://www.facebook.com/help/196050490547892
https://www.facebook.com/help/289207354498410
http://facebook.com/help
http://facebook.com/help
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คว�มื่คดิ้เห็นส่แป็มื่
ตวักรื่องอตัโนำมืตัอิาจซึ่อ่นำความืคดิเห็นำที่่�มืก่ารื่ตรื่วจพื่บวา่เป็นำสำแปมื ซึ่ึ�งรื่วมืถึงึความืคดิเห็นำ
ที่่�มืค่ำาที่่�ถึก้บล็อกจากเพื่จ

ความืคดิเห็นำเหลา่นำ่�จะปรื่ากฏขึ�นำเป็นำสำเ่ที่าตอ่ผู้้ �ที่่�จัดการื่เพื่จ แตจ่ะไมืแ่สำดงตอ่
สำาธารื่ณะ หากคณ่เป็นำผู้้ �ดแ้ลเพื่จและต �องการื่แสำดงความืคดิเห็นำที่่�ปรื่ากฏขึ�นำเป็นำสำเ่ที่า ให �
วางเมืาสำเ์หนำอ่ความืคดิเห็นำดงักลา่วแล �วคลกิ “เลกิซึ่อ่นำ”

ความืคดิเห็นำที่่�มืก่ารื่ที่ำาเครื่่�องหมืายวา่เป็นำสำแปมืจะถึก้ย �ายไปด �านำลา่ง

คว�มื่คดิ้เห็นบนก�รถึ�่ยทุอด้ส่ด้
เมื่�อเรื่ิ�มืสำตรื่ม่ื คอลมัืนำด์ �านำซึ่ �ายมือ่จะแสำดงความืคดิเห็นำบนำโพื่สำตถ์ึา่ยที่อดสำดของ
คณ่ ซึ่ึ�งจะชุว่ยให �คณ่สำามืารื่ถึควบคม่ืการื่สำนำที่นำาและเฝ่�าสำงัเกตสำตรื่ม่ืสำดของคณ่ได �
ในำเวลาเดย่วกนัำ เมืน้ำดร็ื่อปดาวนำท์ี่ำาให �คณ่สำามืารื่ถึเลอ่กนำำาการื่ตั �งคา่ตอ่ไปนำ่�ไปใชุ �เพื่่�อ
ชุว่ยให �สำามืารื่ถึจัดการื่ความืคดิเห็นำได �อยา่งงา่ยดายยิ�งขึ�นำ โดยคณ่สำามืารื่ถึใชุ �การื่ตั �งคา่
มืากกวา่ 1 รื่ายการื่ในำแตล่ะครัื่ �ง

ก�รตั ั�งค�่แชิทุทุี�ใชิ�ง�นได้�มื่ดี้งันี�

+ ชิ��: ผู้้ �แสำดงความืคดิเห็นำสำามืารื่ถึแสำดงความืคดิเห็นำได �ที่ก่ๆ 10 วนิำาที่เ่ที่า่นัำ�นำ

+ ก�รส่นทุน�: แชุที่ของคณ่จะแสำดงเฉพื่าะความืคดิเห็นำที่่�มืค่วามืยาวอยา่งนำ �อย 
100 ตวัอกัษรื่

+ ผู้้ �ตัดิ้ตั�มื่: เฉพื่าะผู้้ �ตดิตามืของคณ่เที่า่นัำ�นำที่่�สำามืารื่ถึแสำดงความืคดิเห็นำได �

+ ถึก้จำ�กดั้: บญัิชุข่องผู้้ �รัื่บชุมืต �องมือ่ายอ่ยา่งนำ �อย 2 สำปัดาหจ์งึจะแสำดงความืคดิเห็นำได �

+ ป็� องกนั: ผู้้ �รัื่บชุมืต �องตดิตามืสำตรื่ม่ืเมือรื่เ์ป็นำเวลาอยา่งนำ �อย 15 นำาที่จ่งึจะสำามืารื่ถึแสำดง
ความืคดิเห็นำได �

ในำกรื่ณ่ที่่�ใชุ �งานำบนำเดสำกท็์ี่อป ขณะนำ่�หากผู้้ �ที่่�ไมืใ่ชุผู่้้ �ตดิตามืพื่ยายามืแสำดงความื
คดิเห็นำในำสำตรื่ม่ืของคณ่เมื่�อคณ่เปิดใชุ �งานำ “เฉพื่าะผู้้ �ตดิตามื” ไว � รื่ะบบจะแจ �ง
ให �บค่คลดงักลา่วให �ตดิตามืเพื่จของคณ่กอ่นำ หากผู้้ �ที่่�ไมืใ่ชุผู่้้ �ตดิตามืพื่ยายามื
แสำดงความืคดิเห็นำบนำมือ่ถึอ่ รื่ะบบจะไมืแ่จ �งให �บค่คลนัำ�นำตดิตามืเพื่จ
ของคณ่ และความืคดิเห็นำดงักลา่วจะไมืโ่พื่สำตต์อ่สำาธารื่ณะ

https://www.facebook.com/help/131671940241729
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ก�รเล์กิเป็็นเพื่่�อนแล์ะก�รบล็์อก
ดข้ั �นำตอนำการื่เลกิเป็นำเพื่่�อนำได �ที่่�: facebook.com/help

บค่คลที่่�คณ่เลกิเป็นำเพื่่�อนำจะไมืไ่ด �รัื่บการื่แจ �งเตอ่นำ หากคณ่ไมืต่ �องการื่ให �ใครื่เห็นำโปรื่ไฟล์
ของคณ่ เพื่ิ�มืคณ่เป็นำเพื่่�อนำ หรื่อ่สำง่ข �อความืถึงึคณ่ได � คณ่สำามืารื่ถึบล็อกบค่คลโดยการื่
ไปที่่�โปรื่ไฟลข์องบค่คลนัำ�นำแล �วเลอ่ก “บล็อก” จากเมืน้ำ “...” บนำรื่ป้ภัาพื่หนำ �าปก

เล์อ่กกล์ุม่ื่เป็� �หมื่�ยของคณุ
ที่ก่ครัื่ �งที่่�คณ่อพัื่เดตสำถึานำะ แชุรื่ร์ื่ป้ภัาพื่ หรื่อ่โพื่สำตส์ำิ�งใดกต็ามืบนำ Facebook คณ่
สำามืารื่ถึเลอ่กผู้้ �ที่่�สำามืารื่ถึมืองเห็นำสำิ�งที่่�คณ่แชุรื่ไ์ด �โดยการื่ใชุ �เครื่่�องมือ่ “ตวัเลอ่ก
กล่ม่ืเป�าหมืาย” โดยคณ่สำามืารื่ถึเลอ่กที่่�จะแชุรื่ก์บัที่ก่คนำ แคเ่พื่่�อนำของคณ่ หรื่อ่แมื �
กรื่ะที่ั�งกล่ม่ืเป�าหมืายที่่�กำาหนำดเองได � เมื่�อคณ่สำรื่ �างกล่ม่ืเป�าหมืายที่่�กำาหนำดเอง คณ่
จะสำามืารื่ถึเลอ่กแชุรื่ก์บักล่ม่ืคนำที่่�เฉพื่าะเจาะจงได � โปรื่ดอยา่ลม่ืวา่เมื่�อคณ่โพื่สำต์
ไปยงัไที่มืไ์ลนำข์องผู้้ �อ่�นำ บค่คลดงักลา่วจะเป็นำผู้้ �ควบคม่ืวา่ใครื่ดโ้พื่สำตไ์ด �บ �าง

หน่ำวยงานำรัื่ฐบาลหรื่อ่เจ �าหนำ �าที่่�ที่างการื่เมือ่งอาจมืข่ �อจำากดับางอยา่งในำการื่
ดำาเนำนิำการื่ขั �นำตอนำเหลา่นำ่� โปรื่ดสำอบถึามืที่่�ปรื่กึษาด �านำจรื่ยิธรื่รื่มืหรื่อ่กฎหมืาย
ของคณ่ หากมืข่ �อสำงสำยัใดๆ

คณ่สำามืารื่ถึใชุ �การื่ตรื่วจสำอบความืเป็นำสำว่นำตวัเพื่่�อตรื่วจสำอบและปรัื่บเปล่�ยนำ
การื่ตั �งคา่เพื่่�อให �ชุว่ยให �คณ่มืั�นำใจวา่คณ่กำาลงัแชุรื่ข์ �อมืล้กบับค่คลที่่�คณ่
ต �องการื่ เรื่าขอแนำะนำำาให �คณ่ตรื่วจสำอบกล่ม่ืเป�าหมืายสำำาหรัื่บข �อมืล้โปรื่ไฟล์
และโพื่สำตข์องคณ่เป็นำปรื่ะจำาเพื่่�อให �แน่ำใจวา่คณ่ยงัคงแชุรื่ข์ �อมืล้กบับค่คลที่่�
คณ่ต �องการื่ นำอกจากนำ่� ที่างลดัความืเป็นำสำว่นำตวัยงัชุว่ยให �คณ่สำามืารื่ถึเข �าถึงึ
การื่ตั �งคา่ความืเป็นำสำว่นำตวัของคณ่ได �อยา่งรื่วดเร็ื่ว

fb.me/PrivacyCheckup

http://facebook.com/help
http://fb.me/privacycheckup
http://fb.me/PrivacyCheckup
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เรื่าจะลบเนำ่�อหาที่่�ละเมืดิมื่�ตัรฐ�นชุิมื่ชินของเร�ออก คำาตชิุมืจากผู้้ �นำำาชุม่ืชุนำมืบ่ที่บาที่
สำำาคญัิในำการื่ลดการื่แพื่รื่ก่รื่ะจายการื่ให �ข �อมืล้ผู้ดิบนำแพื่ลตฟอรื่ม์ืของเรื่า คณุส่�มื่�รถึร�ยง�น
เน่�อห�ทุี�ส่มื่�ชิกิแล์ะผู้้ �ตัดิ้ตั�มื่โพื่ส่ตัใ์นชุิมื่ชินของคณุ ซ่ึ�งเป็็นเน่�อห�ทุี�คณุคดิ้ว�่ล์ะเมื่ดิ้
มื่�ตัรฐ�นชุิมื่ชินของเร�ได้� หรอ่คณุจะล์บโพื่ส่ตัด์้งักล์�่วออกด้�วยตันเองก็ได้�เชิน่กนั 

ฟ่เจอรื่ค์ณ่ภัาพื่ตา่งๆ ให �ข �อมืล้เชุงิลกึเก่�ยวกบัเนำ่�อหาที่่�ถึก้รื่ายงานำปัญิหาวา่เป็นำการื่ให �ข �อมืล้ผู้ดิ
แกผู่้้ �ดแ้ลกล่ม่ืและเจ �าของเพื่จ ใชิ�ฟีเจอรเ์หล์�่นี�เพื่่�อเฝ้� �ส่งัเกตัข�่วป็ล์อมื่ในชุิมื่ชินของคณุ

คณ่ภัาพื่กล่ม่ืจะชุว่ยให �ผู้้ �ดแ้ลเห็นำภัาพื่รื่วมืของเนำ่�อหาที่่�ถึก้ลบออกหรื่อ่ถึก้รื่ายงานำปัญิหา
เนำ่�องจากเป็นำการื่ละเมืดิมืาตรื่ฐานำชุม่ืชุนำ รื่วมืถึงึสำว่นำสำำาหรัื่บขา่วปลอมืที่่�พื่บในำกล่ม่ื 

คณุภ�พื่เพื่จจะให �ข �อมืล้ภัาพื่รื่วมืของเนำ่�อหาที่่�ถึก้ลบออกและถึก้รื่ายงานำปัญิหาเนำ่�องจาก
เป็นำการื่ละเมืดิมืาตรื่ฐานำชุม่ืชุนำและอ่�นำๆ แกท่ี่ก่คนำที่่�มืบ่ที่บาที่ในำการื่ดแ้ลเพื่จ เรื่าลดการื่เผู้ยแพื่รื่่
ของเนำ่�อหาที่่�เป็นำเท็ี่จหรื่อ่ชุวนำให �เข �าใจผู้ดิแตไ่มืไ่ด �ละเมืดิมืาตรื่ฐานำชุม่ืชุนำโดยตรื่ง ด �วยการื่ลด
ลำาดบัเนำ่�อหาให �แสำดงอย้ใ่นำสำว่นำลา่งๆ ของฟ่ดขา่วเพื่่�อให �มืค่นำเห็นำเนำ่�อหาดงักลา่วนำ �อยลง การื่ลด
การื่เผู้ยแพื่รื่ข่องเนำ่�อหานำ่�รื่วมืถึงึการื่ที่ำางานำรื่ว่มืกบัเครอ่ข�่ยพื่�รท์ุเนอรก์�รตัรวจส่อบข�อเท็ุจ
จรงิทุ ั�วโล์กของเรื่าด �วย สำำาหรัื่บกล่ม่ืที่่�แชุรื่ก์ารื่ให �ข �อมืล้ผู้ดิซึ่ำ�าๆ เรื่าจะลดการื่เผู้ยแพื่รื่ใ่นำฟ่ดขา่ว
และการื่แจ �งเตอ่นำตวักรื่องโดยรื่วมืจากกล่ม่ื 

โป็รด้ร�ยง�นเน่�อห�ทุี�ส่มื่�ชิกิแล์ะผู้้ �ตัดิ้ตั�มื่ในชุิมื่ชินของคณุโพื่ส่ตั ์ซ่ึ�งเป็็นเน่�อห�ทุี�คณุ
คดิ้ว�่อ�จเป็็นข�่วป็ล์อมื่ เรื่าจะให �บรื่บิที่เพื่ิ�มืเตมิืจากผู้้ �ตรื่วจสำอบข �อเท็ี่จจรื่งิแกผู่้้ �ใชุ �เมื่�อเนำ่�อหา
ไดรัื่บการื่ปรื่ะเมืนิำวา่เป็นำเท็ี่จโดยการื่ใสำป่�ายคำาเตอ่นำและการื่แจ �งเตอ่นำตอ่ผู้้ �คนำที่่�เห็นำเนำ่�อหาที่่�อาจ
เป็นำเท็ี่จ รื่วมืถึงึผู้้ �คนำที่่�เคยเห็นำเนำ่�อหาดงักลา่วในำอดต่ หรื่อ่ผู้้ �คนำที่่�พื่ยายามืแชุรื่เ์นำ่�อหานำ่� โดยเรื่า
หมืายถึงึสำิ�งเหลา่นำ่�โดยเฉพื่าะ 

บทุคว�มื่แล์ะป็� �ยคำ�เตัอ่นของก�รตัรวจส่อบข�อเท็ุจจรงิ: เรื่าจะเพื่ิ�มืป�ายคำาเตอ่นำให �กบั
โพื่สำตเ์มื่�อมืค่นำพื่ยายามืแชุรื่เ์นำ่�อหาที่่�ที่รื่าบวา่เป็นำการื่ให �ข �อมืล้ผู้ดิ นำอกจากนำ่� เรื่ายงัแจ �งผู้้ �ใชุ �ด �วย
ข �อความืป๊อปอพัื่เมื่�อผู้้ �ใชุ �พื่ยายามืแชุรื่โ์พื่สำตท์ี่่�มืเ่นำ่�อหาซึ่ึ�งพื่สิำจ้นำแ์ล �ววา่ไมืเ่ป็นำความืจรื่งิ หรื่อ่เคย
แชุรื่เ์นำ่�อหาในำอดต่ที่่�ภัายหลงัมืก่ารื่ตรื่วจสำอบข �อเท็ี่จจรื่งิและพื่บวา่เป็นำเท็ี่จ 

ป็ุ่ มื่บรบิทุ: ป่่ มืบรื่บิที่ของเรื่าได �รัื่บการื่ออกแบบมืาเพื่่�อให �ภัม้ืหิลงัและข �อมืล้เพื่ิ�มื
เตมิืเก่�ยวกบัผู้้ �เผู้ยแพื่รื่แ่ละลงิกท์ี่่�ปรื่ากฏในำฟ่ดขา่ว โดยป่่ มืบรื่บิที่จะปรื่ากฏรื่ว่มืกบั
ลงิกท์ี่่�แชุรื่ใ์นำฟ่ดขา่ว เมื่�อมืผู่้้ �คลกิ ป่่ มืจะเปิดการื่ด์ที่่�แสำดงข �อมืล้เพื่ิ�มืเตมิืเก่�ยวกบั
ผู้้ �เผู้ยแพื่รื่ใ่นำ Wikipedia, ลงิกท์ี่่�เก่�ยวข �อง, ข �อมืล้เก่�ยวกบัจำานำวนำครัื่�งที่่�มืก่ารื่แชุรื่์
ลงิกบ์นำ Facebook และตำาแหน่ำงที่่�แชุรื่ล์งิกไ์ป (ถึ �ามื)่ หากผู้้ �เผู้ยแพื่รื่ไ่มืม่ืข่ �อมืล้
บนำ Wikipedia เรื่าจะแจ �งวา่ไมืม่ืข่ �อมืล้ดงักลา่ว ซึ่ึ�งอาจเป็นำข �อมืล้ที่่�มืป่รื่ะโยชุนำเ์ชุน่ำกนัำ

การื่รัื่บมือ่กบัการื่ให �ข �อมืล้ผู้ดิ
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Messenger Rooms

Messenger Rooms เป็นำวธิใ่หมืใ่นำการื่มืส่ำว่นำ
รื่ว่มืกบัผู้้ �ตดิตามื พื่นัำกงานำ และผู้้ �มืส่ำว่นำได �
สำว่นำเสำย่ผู้า่นำวดิโ่อคอลแบบกล่ม่ื เมื่�อคณ่ไมื่
สำามืารื่ถึมืาพื่บปะกนัำด �วยตนำเองได � เรื่าสำรื่ �าง
ฟ่เจอรื่ห์ �องขึ�นำมืาโดยคำานำงึถึงึความืเป็นำสำว่นำ
ตวัเป็นำหลกัและออกแบบการื่ควบคม่ืเพื่่�อให �
คณ่สำามืารื่ถึจัดการื่ปรื่ะสำบการื่ณข์องคณ่ได � 

เรื่ย่นำรื่้ �เพื่ิ�มืเตมิืเก่�ยวกบัการื่ควบคม่ื
ของคณ่สำำาหรัื่บ Rooms

วดิ้โีอถึ�่ยทุอด้ส่ด้

ผู้้ �คนำเรื่ิ�มืหนัำมืาใชุ � Facebook Live เป็นำชุอ่ง
ที่างในำการื่รัื่กษาการื่มืส่ำว่นำรื่ว่มืกบัผู้้ �ตดิตามื
และผู้้ �มืส่ำว่นำได �สำว่นำเสำย่ของตนำเองเอาไว �

เรื่ย่นำรื่้ �เพื่ิ�มืเตมิืเก่�ยวกบัวธิต่ั �งคา่วดิโ่อ
ถึา่ยที่อดสำดแรื่กของคณ่

เครื่่�องมือ่และ
ฟ่เจอรื่ใ์หมื่
อ่�นำ  ๆสำำาหรัื่บ
การื่มืส่ำว่นำรื่ว่มื

https://www.facebook.com/help/2624675161136855?helpref=search&sr=1&query=messenger%20rooms%20locking&search_session_id=973c4e5c0e3370ca415b0fc05ef30c39
https://www.facebook.com/help/2624675161136855?helpref=search&sr=1&query=messenger%20rooms%20locking&search_session_id=973c4e5c0e3370ca415b0fc05ef30c39
https://www.facebook.com/help/251301448666891?helpref=search&sr=20&query=live%20video%20controls&search_session_id=a150116e322f26c57238923285af4ded
https://www.facebook.com/help/251301448666891?helpref=search&sr=20&query=live%20video%20controls&search_session_id=a150116e322f26c57238923285af4ded
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ตั ั�งรหสั่ผู้�่นทุี�ค�ด้เด้�ย�ก 
1. รื่หสัำผู้า่นำชุว่ยปกป�องข �อมืล้สำว่นำตวัและอเ่มืลของคณ่ หรื่อ่บญัิชุบ่นำโซึ่

เชุย่ลมืเ่ดย่ตา่งๆ ของคณ่ อยา่บอกรื่หสัำผู้า่นำของคณ่กบัคนำอ่�นำ 

2. ใชุ �รื่หสัำผู้า่นำที่่�เดายาก รื่วมืถึงึตรื่วจสำอบให �แน่ำใจวา่รื่หสัำผู้า่นำมืค่วามืยาวอยา่งนำ �อย  
8 อกัขรื่ะ และใชุ �ตวัเลข ตวัอกัษรื่ และอกัขรื่ะพื่เิศษอยา่งเครื่่�องหมืายวรื่รื่คตอนำผู้สำมืกนัำ 

3. หลก่เล่�ยงรื่หสัำผู้า่นำอยา่งชุ่�อของคณ่, วนัำเกดิ, “password” หรื่อ่ “123456” ใชุ �
รื่หสัำผู้า่นำที่่�ตา่งกนัำสำำาหรัื่บบญัิชุแ่ตล่ะบญัิชุข่องคณ่ ด �วยวธิน่ำ่� หากมืค่นำรื่้ �รื่หสัำ
ผู้า่นำของคณ่ บค่คลนัำ�นำกไ็มืส่ำามืารื่ถึเข �าถึงึบญัิชุท่ี่ั �งหมืดที่่�คณ่มือ่ย้ไ่ด �

รบัก�รแจ�งเตัอ่นเกี�ยวกบัก�รเข��ส่้ร่ะบบทุี�ไมื่ร่้ �จกั 
เมื่�อคณ่เปิดใชุ �งานำการื่แจ �งเตอ่นำเก่�ยวกบัการื่เข �าสำ้ร่ื่ะบบที่่�ไมืร่ื่้ �จัก Facebook จะสำง่การื่แจ �ง
เตอ่นำให �คณ่หากมืค่นำพื่ยายามืเข �าสำ้ร่ื่ะบบบญัิชุข่องคณ่จากอป่กรื่ณห์รื่อ่เบรื่าวเ์ซึ่อรื่ท์ี่่�คณ่ไมื่
เคยใชุ �มืากอ่นำ

การื่รัื่กษาความืปลอดภัยัของบญัิชุ:่  
การื่ป�องกนัำดา่นำแรื่ก

โปรื่ดสำละเวลาสำกัครื่้แ่ละใชุ �ก�รตัรวจส่อบคว�มื่ป็ล์อด้ภยัเพื่่�อ
ตรื่วจสำอบและเพื่ิ�มืการื่รัื่กษาความืปลอดภัยัให �บญัิชุข่องคณ่   

fb.me/LoginNotifications

https://www.facebook.com/help/799880743466869
http://fb.me/LoginNotifications
http://fb.me/LoginNotifications
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เปิ็ด้ใชิ�ก�รยน่ยนัตัวัตันแบบส่องชิ ั�น
เมื่�อเปิดการื่อน่ำมืตักิารื่เข �าสำ้ร่ื่ะบบ คณ่จะต �องป�อนำรื่หสัำรัื่กษาความืปลอดภัยัพื่เิศษในำ
แตล่ะครัื่ �งที่่�คณ่พื่ยายามืเข �าถึงึบญัิชุ ่Facebook จากคอมืพื่วิเตอรื่ ์โที่รื่ศพัื่ที่ม์ือ่ถึอ่ หรื่อ่
เบรื่าวเ์ซึ่อรื่ใ์หมื ่

หากคณ่ใชุ � Chrome หรื่อ่ Opera เวอรื่ช์ุั�นำลา่สำด่ คณ่ยงัสำามืารื่ถึลงที่ะเบย่นำรัื่บคย่รั์ื่กษา
ความืปลอดภัยัของจรื่งิสำำาหรัื่บบญัิชุข่องคณ่ได � เพื่่�อให �คณ่เพื่ย่งต �องแตะอป่กรื่ณฮ์ารื่ด์แวรื่์
ขนำาดเล็กที่่�เสำย่บเข �ากบัชุอ่ง USB ของคอมืพื่วิเตอรื่ข์องคณ่ในำครัื่�งตอ่ไปที่่�คณ่เข �าสำ้ร่ื่ะบบ
หลงัจากเปิดใชุ �งานำการื่ยน่ำยนัำตวัตนำแบบสำองชุั �นำ คณ่สำามืารื่ถึซึ่่�อคย่รั์ื่กษาความืปลอดภัยั
ได �จากบรื่ษัิที่อยา่ง Yubico ได � โดยคย่ด์งักลา่วจะรื่องรัื่บมืาตรื่ฐานำ Universal 2nd Factor 
(U2F) ของ FIDO Alliance

ออกจ�กระบบบนอปุ็กรณท์ุี�ไมื่ไ่ด้�ใชิ�ง�น
สำว่นำ “ตำาแหน่ำงที่่�คณ่เข �าสำ้ร่ื่ะบบ” ในำ “การื่ตั �งคา่รัื่กษาความืปลอดภัยั” จะแสำดงรื่ายการื่
เบรื่าวเ์ซึ่อรื่แ์ละอป่กรื่ณท์ี่่�ใชุ �เข �าสำ้ร่ื่ะบบบญัิชุข่องคณ่เมื่�อเร็ื่วๆ นำ่� คลกิ “จบกจิกรื่รื่มื” เพื่่�อ
ยน่ำยนัำวา่คณ่ได �ออกจากเบรื่าวเ์ซึ่อรื่ห์รื่อ่อป่กรื่ณใ์นำรื่ายการื่แล �ว

  

ก�รตัรวจส่อบคว�มื่ป็ล์อด้ภยัจะชิว่ยให�คณุส่�มื่�รถึด้ำ�เนนิก�รตัอ่ไป็นี� 

+ ออกจากรื่ะบบ Facebook จากเบรื่าวเ์ซึ่อรื่แ์ละแอพื่ที่่�ไมืไ่ด �ใชุ �งานำ 

+ รัื่บการื่เตอ่นำการื่เข �าสำ้ร่ื่ะบบ ซึ่ึ�งจะแจ �งให �คณ่ที่รื่าบหากมืผู่้้ �พื่ยายามื
เข �าสำ้ร่ื่ะบบบญัิชุข่องคณ่จากคอมืพื่วิเตอรื่ห์รื่อ่โที่รื่ศพัื่ที่ใ์หมื ่

+ เรื่ย่นำรื่้ �วธิป่กป�องรื่หสัำผู้า่นำของคณ่

เรื่ย่นำรื่้ �เพื่ิ�มืเตมิืที่่�:

หากคณ่เชุ่�อวา่บญัิชุข่องคณ่ตกอย้ใ่นำอนัำตรื่ายเนำ่�องจากบค่คลอ่�นำหรื่อ่ไวรัื่สำ โปรื่ดไปที่่� 
fb.com/hacked เพื่่�อรัื่กษาความืปลอดภัยัให �บญัิชุข่องคณ่ 

fb.me/ActiveSessions

โปรื่ดสำละเวลาสำกัครื่้แ่ละใชุ �ก�รตัรวจส่อบคว�มื่ป็ล์อด้ภยัเพื่่�อ
ตรื่วจสำอบและเพื่ิ�มืการื่รัื่กษาความืปลอดภัยัให �บญัิชุข่องคณ่ 

fb.me/SecurityCheckup

fidoalliance.org fb.me/2fa

http://fb.com/hacked
http://fb.me/ActiveSessions
https://www.facebook.com/help/799880743466869
http://fb.me/SecurityCheckup
http://fidoalliance.org
http://fb.me/2fa
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หากต �องการื่เรื่ย่นำรื่้ �เพื่ิ�มืเตมิืเก่�ยว
กบัวธิใ่ชุ �ปรื่ะโยชุนำจ์าก Facebook 
เพื่่�อจัดรื่ะเบย่บ รื่ะดมืพื่ล และ
รื่ณรื่งค ์โปรื่ดไปที่่�:

facebook.com/gpa

http://facebook.com/gpa
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facebook.com/safety
facebook.com/gpa

http://facebook.com/safety
http://facebook.com/gpa

