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จดหมายจากี่คำณุพอ่คำณุแมท่่ั่�
ทั่ำางานท่ั่� Snap Inc.
เรียีน คุณุพ่อ่คุณุแม่ ่และผู้้ �ปกคุรีอง

ลก้วัยัรีุน่ของคุณุได้ �สรี �างบัญัชี ีSnapchat แล�วัตอนนี�
เกดิ้อะไรีข้ �น? คุณุอาจรี้ �สก้สงสยัวัา่ทำำาไม่ลก้วัยัรีุน่จง้
ต �องการีใชี �แอปทำี�ลบัเน้�อหาสว่ันใหญอ่อกตาม่คุา่เรีิ�ม่ต �น 
แพ่ลตฟอรีม์่ส้�อสงัคุม่ออนไลนก์ำาลงัม่ีการีพ่ฒันาอยา่งตอ่
เน้�อง และเรีาเข �าใจด้วีัา่การีตดิ้ตาม่ให�ทำนัอาจเป็นเรี้�อง
ยาก จง้เป็นธรีรีม่ด้าทำี�อาจม่ีคุำาถาม่และข�อกงัวัล และเรีา
หวังัวัา่คุณุจะพ่บัวัา่คุ้ม่่้อนี�เป็นปรีะโยชีนใ์นการีเรียีนรี้ �
เกี�ยวักบัั Snapchat และเป็นแหลง่ข �อม่ล้สำาหรีบััให �คุวัาม่
รี้ �และพ่ฒันาลก้วัยัรีุน่ของคุณุ

เรีาทำรีาบัวัา่คุณุต �องการีตรีวัจสอบัให�แน่ใจวัา่ลก้วัยัรีุน่
ของคุณุจะได้ �รีบััคุวัาม่คุุ �ม่คุรีองและได้ �รีบััทำรีาบัข�อม่ล้เป็น
อยา่งด้ใีนขณะทำี�ใชี �แอปของเรีา เรีาม่ีเป�าหม่ายทำี�จะจดั้หา

พ่้ �นทำี�ให �วัยัรีุน่ได้ �แสด้งคุวัาม่คุดิ้สรี �างสรีรีคุแ์ละตวััตน
ทำี�แทำ �จรีงิของตนเอง Snapchat จง้แตกตา่งจากส้�อสงัคุม่
ออนไลนแ์บับัด้ั �งเด้มิ่เน้�องจากแอปนี�สรี �างเพ่้�อให �ม่ีวัธิกีารี
สนุก ๆ ในการีตดิ้ตอ่กบััเพ่้�อนสนิทำ ไม่ใ่ชีคุ่นแปลกหน�า

ในแอปทำี�คุรีอบัคุลมุ่ คุ้ม่่้อของชีมุ่ชีนของเรีา ตลอด้จน
พ่นัธม่ิตรีด้ �านคุวัาม่ปลอด้ภัยัหลากหลายกลุม่่ของเรีาทำี�
ทำำางานอย้ ่

เรีาได้ �สรี �างคุ้ม่่้อของผู้้ �ปกคุรีองนี�เพ่้�อจดั้หาข�อม่ล้เพ่ิ�ม่เตมิ่
ให �กบััคุณุ ซึ่้�งจะชีว่ัยให�คุณุและคุรีอบัคุรีวััได้ �แสด้งคุวัาม่
เป็นตวััคุณุ เพ่ลดิ้เพ่ลนิกบััชีว่ังเวัลาขณะปัจจบุันั เรียีน
รี้ �เกี�ยวักบััโลกใบันี� และสนุกไปด้�วัยกนัอยา่งปลอด้ภัยั 
เรีาหวังัวัา่คุณุจะพ่บัวัา่คุ้ม่่้อนี�ม่ีปรีะโยชีนเ์ม่้�อคุณุสนทำนา
กบััลก้วัยัรีุน่ของคุณุอยา่งเปิด้เผู้ยและซึ่้�อตรีงเกี�ยวักบัั
กจิกรีรีม่ทำางออนไลนข์องพ่วักเขา 

โปร์ดจำาไวว้า่เร์ายน่ด่ช้ว่ยเหลื่อคำณุแล่ะล่กูี่วย่รุ์น่ของคำณุ!

 จดหมายจากี่คำณุพอ่คำณุแมท่่ั่�ทั่ำางานท่ั่� Snap Inc.

เรีาไม่อ่นุญาตให�ม่ีการีแสด้งคุวัาม่คุดิ้เห็นจากบัคุุคุล
ทำั�วัไป และการีตั �งคุา่เรีิ�ม่ต �นของเรีาทำำาให �ผู้้ �ใชี �งาน 
Snapchat สาม่ารีถรีบััข �อคุวัาม่จากบัคุุคุลทำี�ได้ �เพ่ิ�ม่เป็น
เพ่้�อนแล �วัเทำา่นั�น ซึ่้�งตา่งจากแพ่ลตฟอรีม์่อ้�น ๆ 

นอกจากจะใชี �พ่ด้้คุยุกบััเพ่้�อน ๆ ได้ �แล �วั Snapchat ยงั
เหม่าะสำาหรีบััใชี �ตดิ้ตอ่กนัในคุรีอบัคุรีวัั Snapchat ชีว่ัย
ให�คุณุได้ �ใชี �คุวัาม่คุดิ้สรี �างสรีรีคุใ์นส้�อสารีด้ �วัยวัธิกีารีทำี�
สนุกและเป็นกนัเอง! แอปนี�จง้เป็นทำี�ทำี�จะได้ �สนุกไปด้�วัย
กนั (โด้ยไม่ต่ �องกงัวัลกบััรีายการีสิ�งทำี�ต �องทำำาหรีอ้การีแจ �ง
เตอ้นให�ล �างจาน) แตคุ่ณุจะม่ีโอกาสได้ �สง่รีป้ภัาพ่ไรี �สารีะ
และเพ่ลดิ้เพ่ลนิกบััชีว่ังเวัลาขณะปัจจบุันั (โด้ยไม่ท่ำำาให �
คุลงัภัาพ่ของคุณุเต็ม่ไปด้�วัยรีป้ภัาพ่!) ใชี � Snapchat 
เพ่้�อถา่ย Snap ของสตัวัเ์ลี �ยงในคุรีอบัคุรีวััในขณะทำี�ลก้
วัยัรีุน่ของคุณุอย้ท่ำี�โรีงเรียีน หรีอ้เพ่ิ�ม่เลนสข์องเรีาเพ่้�อ
ทำำาให �ลก้วัยัรีุน่ของคุณุได้ �หวััเรีาะ! 

เรีาเข �าใจวัา่แอปใด้ ๆ ทำี�ชีว่ัยอำานวัยคุวัาม่สะด้วักในการี
ส้�อสารียอ่ม่ม่ีโอกาสทำี�จะถก้นำาไปใชี �ในทำางทำี�ผู้ิด้ ด้งันั�น
เรีาจง้ได้ �ทำุม่่เทำเวัลา ทำรีพั่ยากรี และพ่ลงังานม่ากม่ายเพ่้�อ
คุวัาม่ปลอด้ภัยัของแพ่ลตฟอรีม์่ของเรีา และจะยงัคุงทำำา
เชีน่นี�ตอ่ไป เรีาทำำาให �วัยัรีุน่ทำรีาบัวัา่คุวัาม่ปลอด้ภัยัของ
พ่วักเขาคุอ้สิ�งสำาคุญัทำี�สดุ้สำาหรีบััเรีา โด้ยใชี�การีรีายงาน

"ทำำ�ไมลูกูวัยัรุ่่�นของฉัันจึงึ
ต้้องก�รุ่ใช้แ้อปท่ำ�ลูบเน้�อห�
ส่�วันใหญ่�ของพวักเข�ต้�มค่��
เรุ่่�มต้้น?"
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ในฐานะผู้้ �ปกคุรีองหรีอ้นักการีศึก้ษา คุณุอาจ
ทำรีาบัวัา่ Snapchat เป็นแอปสง่ข �อคุวัาม่และ
กล�องถา่ยรีป้ทำี�เป็นวัธิกีารีหน้�งทำี�วัยัรีุน่ใชี �ส้�อสารี
กบััเพ่้�อน ๆ ในปัจจบุันั ตั �งแตช่ีว่ังเรีิ�ม่ต �น เรีาเน�นทำี�
จะชีว่ัยให�เพ่้�อนในชีวีัติจรีงิได้ �ตดิ้ตอ่กนัเม่้�อพ่วัก
เขาอย้ห่า่งกนัและรี้ �สก้สบัายใจทำี�จะแสด้งคุวัาม่
เป็นตวััตนของพ่วักเขาในขณะนั�น Snapchat 
สรี�างข้ �นเพ่้�อเป็นเคุรี้�องม่้อสำาหรีบััชีว่ัยให�ผู้้ �คุน
รี้ �สก้สบัายใจทำี�จะแสด้งคุวัาม่เป็นตวััเองผู้า่นกล�อง
ของตนเอง

Snapchat ตั �งใจสรี �างข้ �นให �แตกตา่งจากส้�อ
สงัคุม่ออนไลนแ์บับัด้ั �งเด้มิ่ โด้ยใชี�วัธิกีารีทำี�ทำำาให �
ชีมุ่ชีนของเรีาปลอด้ภัยัม่ากข้ �น เรีาสนับัสนุนให�
ผู้้ �ปกคุรีองและวัยัรีุน่ได้ �พ่ด้้คุยุกนัอยา่งสม่ำ�าเสม่อ
เกี�ยวักบััการีใชี � Snapchat และแพ่ลตฟอรีม์่อ้�น ๆ 
อยา่งเหม่าะสม่ เรีาจง้รีวับัรีวัม่คุ้ม่่้อนี�ข้ �นม่า

3

คำวามรู์เ้บื้องต้้นเก่ี่�ยวก่ี่บ 
Snapchat

Snapchat คืำออะไร์?
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คำำาถามท่ั่�วไปท่ั่�พบบอ่ย
เรีาได้ �สรี �างสรีรีคุว์ัธิกีารีด้ �วัยกล�องของเรีาเพ่้�อให �ผู้้ �คุนได้ �แสด้ง
คุวัาม่เป็นตวััเองโด้ยใชี�เคุรี้�องม่้อสรี �างสรีรีคุข์องเรีา ซึ่้�ง Snap 
เพ่ียงรีายการีเด้ยีวัสาม่ารีถบัอกเลา่สิ�งตา่ง ๆ ได้ �ม่ากกวัา่ข �อคุวัาม่
ซึ่้�งม่ีข �อจำากดั้ คุณุสาม่ารีถเป็นตวััคุณุเองได้ �อยา่งอสิรีะกบััผู้้ �คุนทำี�
คุณุใสใ่จทำี�สดุ้ใน Snapchat คุำาตอบัสำาหรีบััคุำาถาม่ทำี�พ่บับัอ่ย
ทำี�สดุ้ของคุณุม่ีด้งัตอ่ไปนี�: 

1  แอปน้่ทั่ำางานอยา่งไร์?
หลงัจากทำี�คุณุลงทำะเบัยีนบัญัชีแีละสรี �าง Bitmoji ของคุณุแล�วั 
ก็ได้ �เวัลาทำี�จะเรีิ�ม่การีสำารีวัจ! Snapchat ม่ี 5 แท็ำบั (จากซึ่�ายไป
ขวัา) ได้ �แก ่แผู้นทำี� แชีทำ กล�อง เรี้�องรีาวั และ Spotlight โด้ยเม่้�อ
เปิด้ Snapchat ข้ �นม่าจะเข �าไปยงักล �อง 

เพ่ียงแตะไอคุอนกล�องเพ่้�อถา่ยรีป้หรีอ้แตะคุ�างไวั �เพ่้�อถา่ยวัดิ้โีอ 
คุณุสาม่ารีถสง่รีป้ภัาพ่หรีอ้วัดิ้โีอ ซึ่้�งเรียีกวัา่ "Snap" ให�กบััเพ่้�อน ๆ   
โด้ยไม่ไ่ด้ �ม่ีการีออกแบับัให�สาม่ารีถรีบััข �อคุวัาม่ทำี�สง่ม่าจากคุน
แปลกหน�าได้ �งา่ย เม่้�อคุณุสรี �างบัญัชีเีป็นคุรีั �งแรีก คุณุจะไม่่
สาม่ารีถรีบััข �อคุวัาม่จากบัคุุคุลทำี�คุณุไม่ไ่ด้ �เพ่ิ�ม่เป็นเพ่้�อน ซึ่้�งเป็น
ไปตาม่คุา่เรีิ�ม่ต �น 

แส่ดงค่วั�มเป็น
ตั้วัค่ณ่!

2  ช้ว่ยบอกี่ขอ้มูล่เพ่�มเต่้มเก่ี่�ยวก่ี่บ Snap ใหก่้ี่บฉ่ัน
ได้ไหม? 

Snaps สรี�างข้ �นม่าเพ่้�อให �สาม่ารีถส้�อสารี
ได้ �อยา่งงา่ยด้ายและรีวัด้เร็ีวั เชีน่เด้ยีวักบัั
การีสนทำนาในชีวีัติจรีงิ! ด้งันั�นเม่้�อคุณุสง่ 
Snap ให�กบััเพ่้�อน รีะบับัจะลบั Snap ด้งั
กลา่วัตาม่คุา่เรีิ�ม่ต �นเชีน่เด้ยีวักบััเวัลาทำี�
เอย่คุำาพ่ด้้ออกม่า เรีาเชี้�อวัา่การีทำำาเชีน่
นี�ชีว่ัยทำำาให �การีสนทำนาม่ีรีะด้บััคุวัาม่
สม่จรีงิม่ากข้ �น ซึ่้�งเรีาจะได้ �เห็นได้ �จาก 
Snapchat ในทำกุ ๆ วันั

โปรีด้จำาไวั �วัา่ แม่� Snap จะออกแบับัม่าให�ถก้ลบัออกตาม่คุา่เรีิ�ม่
ต �น แตเ่พ่้�อนก็ยงัสาม่ารีถถา่ยสกรีนีช็ีอต บันัทำก้หน�าจอ หรีอ้จบัั
ภัาพ่ได้�โด้ยใชี�อปุกรีณเ์คุรี้�องอ้�น

3  Snap มม่าต้ร์ฐานคำวามปล่อดภ่ัยเปน็อยา่งไร์? 

 ผู้้ �ใชี �  ทำกุคุนของ Snapchat จะต�องปฏิบิัตัติาม่ เง้�อนไขการีให�
บัรีกิารี  และ คุ้ม่่้อของชีมุ่ชีน ของ Snap ซึ่้�งห �าม่ไม่ใ่ห �ใชี �คุำาพ่ด้้
แสด้งคุวัาม่เกลยีด้ชีงั การีเลอ้กปฏิบิัตั ิ
การีให�ข �อม่ล้ทำี�ผู้ิด้ การีกลั�นแกล�ง การี
ลว่ังละเม่ิด้ เน้�อหาทำี�ม่ีคุวัาม่รีนุแรีง และ
อ้�น ๆ อกีม่ากม่าย โด้ย Snap ม่ีทำมี่งานทำี�
จดั้ตั �งข้ �นม่าโด้ยเฉพ่าะทำี�เป็นผู้้ �สรี �างและ
บังัคุบััใชี �นโยบัายเหลา่นี� 

หากต�องการีเรียีนรี้ �เพ่ิ�ม่เตมิ่เกี�ยวักบััวัธิี
การีทำี�เรีาใชี �คุุ �ม่คุรีองผู้้ �ใชี �ของเรีา โปรีด้
ตรีวัจสอบั ศึน้ยค์ุวัาม่เป็นสว่ันตวัั ของ
เรีา

4  มก่ี่าร์กี่ำาหนดอายุสุำาหร์บ่กี่าร์สุร์า้งบญ่ช้ใ่ช้ไ่หม? 

ใชีแ่ล �วั เรีาไม่อ่นุญาตให�ผู้้ �ทำี�ม่ีอายตุำ�ากวัา่ 13 ปีสรี �างบัญัชีหีรีอ้
ใชี � Snapchat และเรีาไม่ต่ �องการีให�บัรีกิารีแกบ่ัคุุคุลใด้ก็ตาม่ทำี�
ม่ีอายตุำ�ากวัา่ 13 ปีโด้ยตรีง หากคุณุม่ีลก้ทำี�ม่ีอายตุำ�ากวัา่ 13 ปีทำี�ใชี � 
Snapchat โปรีด้ตดิ้ตอ่เรีาโด้ยรีะบัชุี้�อผู้้ �ใชี �ของลก้ของคุณุ และ
การีตรีวัจสอบัยน้ยนัคุวัาม่สมั่พ่นัธข์องคุณุ 

คุณุสาม่ารีถคุวับัคุมุ่ได้ �วัา่คุณุจะแบัง่ปันข �อม่ล้กบััใคุรีบั�าง 
แบัง่ปันด้ �วัยวัธิกีารีใด้ และคุนเหลา่นั�นจะสาม่ารีถด้ข้ �อม่ล้
ด้งักลา่วัใน Snapchat ได้ �นานแคุไ่หน

24HR

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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    เรุ่�ใหค้่วั�มส่ำ�คั่ญ่กับก�รุ่ส่รุ่�้ง
คู่�มอ้ท่ำ�มป่รุ่ะส่ท่ำธิภ่�พ เพ้�อค่่้มค่รุ่อง
ผูู้ใ้ช้ง้�น Snapchat ของเรุ่� แลูะ
จึดัห�ส่่�งแวัดลู้อมท่ำ�ปลูอดภัยแลูะ
ส่นก่ส่น�นส่ำ�หรุ่บัแส่ดงค่วั�มค่่ด
ส่รุ่�้งส่รุ่รุ่ค์่แลูะค่วั�มเป็นตั้วัเอง 
ห�กลูกูวัยัรุ่่�นของค่ณ่มข่อ้กังวัลู
เก่�ยวักับค่วั�มปลูอดภัย พวักเข�
ค่วัรุ่รุ่�ยง�นใหเ้รุ่�ทำรุ่�บเส่มอ

5  ฉ่ันจะดแูล่ล่กูี่วย่รุ์น่ใหใ้ช้ ้Snapchat อยา่ง
ปล่อดภ่ัยได้อยา่งไร์? 

Snapchat ตั �งใจสรี �างข้ �นม่าให�แตกตา่งจากส้�อสงัคุม่ออนไลน ์
แบับัด้ั �งเด้มิ่ โด้ยใชี�วัธิกีารีทำี�ทำำาให �ชีมุ่ชีนของเรีาปลอด้ภัยัม่ากข้ �น 
Snapchat เป็นทำี�สำาหรีบััตดิ้ตอ่และส้�อสารีกบััเพ่้�อน ๆ และคุนทำี�
คุณุรีกั แตส่ิ�งสำาคุญัก็คุอ้การีได้ �รี้ �วัธิใีชี �งานอยา่งปลอด้ภัยั เรีาขอ
แนะนำาให �เข �าไปทำี� ศึน้ยค์ุวัาม่ปลอด้ภัยั เพ่้�อเรียีนรี้ �เพ่ิ�ม่เตมิ่เกี�ยวั
กบัันโยบัายของเรีา ทำมี่งานของเรีา และข�อม่ล้สำาหรีบััผู้้ �ปกคุรีอง
และนักการีศึก้ษา คุำาแนะนำาทำี�เป็นปรีะโยชีนส์ำาหรีบััลก้วัยัรีุน่ของ
คุณุก็คุอ้ ให�สรี �างรีหสัผู้า่นทำี�คุาด้เด้ายาก ตรีวัจสอบัยน้ยนัอเีม่ล
และหม่ายเลขโทำรีศึพั่ทำข์องลก้วัยัรีุน่ รีบััคุำาขอเป็นเพ่้�อนจากผู้้ �ทำี�
ลก้วัยัรีุน่รี้ �จกัในชีวีัติจรีงิเทำา่นั�น และอา่นคุ้ม่่้อของชีมุ่ชีนของเรีา
อยา่งละเอยีด้ เพ่้�อให �ลก้วัยัรีุน่ได้ �ลองชีว่ัยเหลอ้เพ่้�อน ๆ ให�ทำำา
ตาม่พ่วักเขาด้�วัย! 

6  ฉ่ันจะร์ายงานขอ้ก่ี่งวล่ด้านคำวามปล่อดภ่ัยได้
อยา่งไร์? 

เรีาชีว่ัยให�ชีมุ่ชีนของเรีาสาม่ารีถตดิ้ตอ่ผู้า่นรีายงานในแอป และ
คุำาตชิีม่นอกแพ่ลตฟอรีม์่ได้ �อยา่งงา่ยด้ายเพ่้�อรีะบัผุู้้ �ใชี �และเน้�อหา
ทำี�ไม่เ่หม่าะสม่ ผู้้ �ใชี �สาม่ารีถรีายงานเน้�อหาผู้า่นการีรีายงานใน
แอป พ่อรีท์ำลับัรีกิารีสนับัสนุนของเรีา และบัญัชีทีำวัติเตอรีฝ่์่าย
สนับัสนุน Snapchat เรีาด้ำาเนินการีตาม่คุ้ม่่้อของชีมุ่ชีนและ
รีวับัรีวัม่คุำาตชิีม่เพ่้�อนำาม่าปรีบััปรีงุ Snapchat 

หมายเหต้:ุ หากคุณุรี้ �สก้วัา่ม่ีบัคุุคุลตกอย้ใ่นอนัตรีายฉุกเฉิน 
โปรีด้ตดิ้ตอ่หน่วัยงานบังัคุบััใชี �กฎหม่ายในทำ�องถิ�นของคุณุโด้ย
ทำนัทำี

"ใหรุ้่บัค่ำ�ขอเปน็เพ้�อน
จึ�กบ่ค่ค่ลูท่ำ�ค่ณ่รูุ่จ้ึกัใน
ช้ว่ัต่้จึรุ่ง่เทำ��นั�น"

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/report-abuse-in-app
https://twitter.com/snapchatsupport
https://twitter.com/snapchatsupport
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       แช้ทั่: 

ตั �งแตช่ีว่ังเรีิ�ม่ต �น เรีาให�คุวัาม่สำาคุญักบััการี
ชีว่ัยให�เพ่้�อนในชีวีัติจรีงิได้ �ตดิ้ตอ่กนัเม่้�อพ่วัก
เขาอย้ห่า่งกนัและรี้ �สก้สบัายใจทำี�จะแสด้งคุวัาม่
เป็นตวััตนของพ่วักเขาในขณะนั�น Snapchat 
อนุญาตให�ใชี �แชีทำแบับัวัดิ้โีอ ภัาพ่ถา่ย เสยีง 
และข�อคุวัาม่ ตลอด้จนการีตดิ้ตอ่ทำางโทำรีศึพั่ทำ ์
และวัดิ้โีอ โด้ยจะลบัข�อคุวัาม่ตาม่คุา่เรีิ�ม่ต �น 
และผู้้ �ใชี �จะไม่ส่าม่ารีถรีบััแชีทำแบับัตวััตอ่ตวัั
จากผู้้ �ทำี�พ่วักเขายงัไม่ไ่ด้ �เป็นเพ่้�อนด้ �วัย 

       กี่ล้่อง: 

เม่้�อเปิด้ Snapchat ข้ �นม่าจะเข �าส้ก่ล �องโด้ยอตัโนม่ตั ิจง้เป็นทำี�
ทำี�คุณุสาม่ารีถถา่ย Snap ซึ่้�งอาจจะเป็นวัดิ้โีอหรีอ้ภัาพ่ถา่ย หลงั
จากทำี�สรี �าง Snap แล�วัจะสาม่ารีถตกแตง่ Snap ด้งักลา่วัได้ �โด้ย
ใชี�เคุรี้�องม่้อสรี �างสรีรีคุ ์เชีน่ ฟิลเตอรี ์ข�อคุวัาม่ 
สตกิเกอรี ์ไฟลแ์นบั และอ้�น ๆ โด้ย Snap 
สาม่ารีถ: 

• สง่ในแชีทำ
• บันัทำก้ไปยงัคุวัาม่ทำรีงจำา
• เพ่ิ�ม่ลงในเรี้�องรีาวัของฉัน หรีอ้สรี �างเรี้�อง

รีาวัสว่ันตวััหรีอ้เรี้�องรีาวัทำี�กำาหนด้เอง 
• ลบัออก

หากต�องการีข�อม่ล้เพ่ิ�ม่เตมิ่วัา่ Snapchat ได้ �ลบั Snap และแชีทำ 
เม่้�อใด้ โปรีด้เข �าไปทำี�บัทำคุวัาม่สนับัสนุนของเรีา ทำี�นี� โปรีด้อา่น
หน�า 12 สำาหรีบััข �อม่ล้เพิ่�ม่เตมิ่เกี�ยวักบััข �อกำาหนด้เหลา่นี�!

       เร์ื�องร์าว: 

นี�คุอ้ทำี�ทำี�ผู้้ �ใชี �งาน Snapchat สาม่ารีถด้เ้รี้�องรีาวัจากเพ่้�อน ๆ ของ
พ่วักเขา ผู้้ �สรี �าง และชีมุ่ชีน Snapchat ทำี�กวั �างขวัางข้ �น! และยงั
เป็นทำี�ทำี�คุณุสาม่ารีถด้แ้ละรีบััชีม่การีสม่คัุรีรีบััข �อม่ล้จากตวััเลอ้ก 
Discover และ "สำาหรีบััคุณุ"

       Spotlight: 

Spotlight จะแสด้ง Snap 
ทำี�สนุกสนานทำี�สดุ้ซึ่้�งสรี �าง
โด้ยชีมุ่ชีน Snapchat ด้้
รีายการีโด้ยปัด้ข้ �นและลง
เพ่้�อด้เ้น้�อหาตา่ง ๆ หากคุณุ
พ่บัรีายการีทำี�ต �องการีด้เ้พ่ิ�ม่
เตมิ่ ให�แตะทำี�หวััใจเพ่้�อตั �ง
เป็นรีายการีทำี�ชี้�นชีอบัและ
ปรีบััแตง่ฟีด้ของคุณุให�เป็น
สว่ันตวัั!

วธ่ีก่ี่าร์ใช้้
ฟีเีจอร์ย์อดนย่ม

โปรีด้ตรีวัจสอบัข�อม่ล้พ่้ �นฐานบัางรีายการีของ Snapchat ทำี�ด้ �าน
ลา่งนี� เพ่้�อชีว่ัยนำาทำางให�คุณุในแอป โปรีด้อา่นคุำาศึพั่ทำข์อง Snap 
ทำี�หน�า 12 สำาหรีบััรีายการีฟีเจอรีท์ำั �งหม่ด้

สุ่�งสุำาค่ำญอ่นด่บแร์กี่: Snapchat สาม่ารีถทำำาได้ �ม่ากกวัา่การีสง่
ข �อคุวัาม่ทำี�เป็นภัาพ่ถา่ยและวัดิ้โีอ  แอปนี�ม่ี 5 แท็ำบั (จากซึ่�ายไป
ขวัา) ได้ �แก ่แผู้นทำี� Snap, แชีทำ, กล�อง, เรี้�องรีาวั และ Spotlight

      แผู้นท่ั่� Snap: 

แผู้นทำี� Snap เชี้�อม่ตอ่ชีมุ่ชีนของเรีากบััเพ่้�อนสนิทำของพ่วักเขา 
และกบััสถานทำี�ตา่ง ๆ ทำั�วัโลก โด้ยแผู้นทำี� Snap ออกแบับัม่า
โด้ยคุำาน้งถง้คุวัาม่เป็นสว่ันตวััเป็นอนัด้บััแรีก และได้�ปิด้การีแบัง่
ปันตำาแหน่งทำี�ตั �งตาม่คุา่เรีิ�ม่ต �นสำาหรีบััผู้้ �ใชี �ทำั �งหม่ด้เชีน่เด้ยีวักบัั
ผู้ลติภัณัฑ์ท์ำั �งหม่ด้ของเรีา เม่้�อผู้้ �ใชี �งาน Snapchat เปิด้แผู้นทำี� 
Snap เป็นคุรีั �งแรีก จะม่ีข �อคุวัาม่แจ �งให �พ่วักเขาเลอ้กบัคุุคุลทำี�
ต �องการีแบัง่ปันตำาแหน่งทำี�ตั �งด้ �วัย ไม่่
วัา่จะเป็นเพ่้�อนทำั �งหม่ด้ของพ่วักเขา 
เพ่้�อนบัางคุนทำี�กำาหนด้ไวั � หรีอ้ไม่แ่บัง่
ปันกบััใคุรีเลย (โหม่ด้ Ghost) สถาน
ทำี�บันแผู้นทำี� Snap อนุญาตให�ผู้้ �ใชี �งาน 
Snapchat สาม่ารีถด้เ้วัลาทำำาการีและ
รีวีัวิั ซึ่้ �อสนิคุ �ากลบัับั �าน และสั�งสนิคุ �า
แบับัจดั้สง่ถง้บั �านได้ �

https://support.snapchat.com/en-US/a/delete-my-account1
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หล่่กี่กี่าร์คำวามเปน็สุว่นต่้วของเร์า
คำวามเปน็สุว่นต่้วใน Snapchat

ทำี� Snap เรีาให�คุวัาม่สำาคุญักบััคุวัาม่เป็นสว่ันตวััเป็น
อนัด้บััแรีก เรีาทำรีาบัวัา่คุณุให�คุวัาม่ไวั �วัางใจทำกุคุรีั �งทำี�
คุณุใชี � Snapchat หรีอ้ผู้ลติภัณัฑ์อ์้�นใด้ของเรีา ด้งั
นั�นเรีาจง้ปฏิบิัตัติอ่ข �อม่ล้ของคุณุแตกตา่งจากบัรีษัิทำ
ด้�านเทำคุโนโลยสีว่ันใหญร่ีายอ้�น ๆ

แม่�วัา่ผู้ลติภัณัฑ์ข์องเรีาได้ �ม่ีการีพ่ฒันาอยา่งตอ่
เน้�อง แตห่ลกัการีคุวัาม่เป็นสว่ันตวััของเรีายงัคุงไม่่
เปลี�ยนแปลง:

• เรีาส้�อสารีอยา่งซึ่้�อตรีงและเปิด้เผู้ย
• คุณุเลอ้กวัธิทีำี�จะแสด้งคุวัาม่เป็นตวััคุณุ
• เรีาออกแบับัโด้ยคุำาน้งถง้คุวัาม่เป็นสว่ันตวััเป็น

อนัด้บััแรีก
• คุณุเป็นผู้้ �คุวับัคุมุ่ข �อม่ล้ของคุณุ

หากต�องการีเรียีนรี้ �เพ่ิ�ม่เตมิ่วัา่เรีาคุำาน้งถง้คุวัาม่เป็น
สว่ันตวััของคุณุเป็นอนัด้บััแรีกอยา่งไรี โปรีด้เข �าไป
ทำี� ศึน้ยค์ุวัาม่เป็นสว่ันตวััของเรีา ซึ่้�งคุณุจะพ่บัรีาย
ละเอยีด้เพ่ิ�ม่เตมิ่เกี�ยวักบััหลกัการีคุวัาม่เป็นสว่ันตวัั
ของเรีา นโยบัายคุวัาม่เป็นสว่ันตวััของเรีา และหาก
คุณุกำาลงัม่องหาบัทำสรีปุสำาหรีบััปรีะเด็้นสำาคุญั โปรีด้
อา่นคุำาอธบิัายเรี้�องคุวัาม่เป็นสว่ันตวััของคุณุ

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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4  ใช้ง้านก่ี่บเพื�อน ๆ เท่ั่าน่น้ : Snapchat สรี�างข้ �นม่าเพ่้�อ
ใชี �ตดิ้ตอ่กบััเพ่้�อนสนิทำของคุณุ เรีาขอแนะนำาให �คุณุเป็นเพ่้�อน
หรีอ้รีบััคุำาขอเป็นเพ่้�อนจากผู้้ �ทำี�คุณุรี้ �จกัในชีวีัติจรีงิเทำา่นั�น โด้ย
คุวัรีเตอ้นให�ลก้วัยัรีุน่ของคุณุทำรีาบัวัา่การีพ่บัปะกบัับัคุุคุลทำี�ได้ �
พ่บัเจอทำางออนไลนอ์าจไม่ป่ลอด้ภัยั!

5  ต้ร์วจสุอบกี่าร์ต่้ง้ค่ำาคำวามเปน็สุว่นต่้วของคำณุ : 
เลอ้กบัคุุคุลทำี�จะสาม่ารีถสง่ Snap ให�คุณุ ด้เ้รี้�องรีาวัของคุณุ 
หรีอ้ด้ต้ำาแหน่งทำี�ตั �งของคุณุในแผู้นทำี� Snap ในการีตั �งคุา่ของคุณุ 
ทำั �งนี�ตาม่คุา่เรีิ�ม่ต �นจะม่ีเพ่ียงเพ่้�อน ๆ ของคุณุเทำา่นั�นทำี�สาม่ารีถ
ตดิ้ตอ่คุณุโด้ยตรีงหรีอ้ด้เ้รี้�องรีาวัของคุณุ

6  กี่ำาหนดต้ำาแหนง่ท่ั่�ต่้ง้ของคำณุในแผู้นท่ั่� : คุณุ
สาม่ารีถเลอ้กทำี�จะแบัง่ปันตำาแหน่งทำี�ตั �งของคุณุกบััเพ่้�อนทำั �งหม่ด้
ทำี�คุณุเพ่ิ�ม่เพ่้�อนกลบััไป กลุม่่เพ่้�อนทำี�เลอ้กไวั � หรีอ้คุณุอาจเปิด้
โหม่ด้ Ghost เม่้�อคุณุไม่ต่ �องการีเปิด้เผู้ยตำาแหน่งทำี�ตั �ง แผู้นทำี� 
Snap จะอปัเด้ตตำาแหน่งทำี�ตั �งของคุณุในขณะทำี�คุณุกำาลงัใชี �งาน
แอป และแบัง่ปันตำาแหน่งทำี�ตั �งของคุณุกบัับัคุุคุลทำี�คุณุเลอ้กทำี�จะ
แบัง่ปันตำาแหน่งทำี�ตั �งด้ �วัยเทำา่นั�น! 

7  เปล่่�ยนแปล่งบุคำคำล่ท่ั่�สุามาร์ถดเูร์ื�องร์าวของฉ่ัน : 
การีตั �งคุา่คุวัาม่เป็นสว่ันตวััตาม่คุา่เรีิ�ม่ต �นจะกำาหนด้ให�ผู้้ �ใชี �งาน 
Snapchat ทำี�คุณุเพ่ิ�ม่เทำา่นั�นทำี�สาม่ารีถด้เ้รี้�องรีาวัของคุณุได้ � การี
ตั �งคุา่คุวัาม่เป็นสว่ันตวััทำี�คุณุกำาหนด้ไวั �เม่้�อคุณุโพ่สต ์Snap ไป
ยงัเรี้�องรีาวัของคุณุจะยงัคุงอย้ส่ำาหรีบัั Snap ด้งักลา่วั แม่�คุณุจะ
เปลี�ยนแปลงการีตั �งคุา่ในภัายหลงัก็ตาม่

8  ร์ายงานกี่าร์ใช้ง้านในทั่างท่ั่�ผู้ด่ใน Snapchat : 
คุณุสาม่ารีถรีายงานการีใชี �งานในทำางทำี�ผู้ิด้ใน Snapchat ได้ �
เสม่อ ซึ่้�งรีวัม่ถง้การีลว่ังละเม่ิด้ การีกลั�นแกล�ง หรีอ้ข �อกงัวัลใด้ ๆ 
เกี�ยวักบััคุวัาม่ปลอด้ภัยั หากม่ีผู้้ �ทำี�ทำำาให �คุณุรี้ �สก้ไม่ส่ะด้วักใจ คุณุ
สาม่ารีถบัล็อกผู้้ �ใชี �งาน Snapchat ด้งักลา่วัและออกจากแชีทำ 
กลุม่่ใด้ ๆ ได้ � และหากต�องการีรีายงาน ให�กด้ Snap หรีอ้เรี้�อง
รีาวัคุ �างไวั � และเลอ้กแตะปุ่ ม่ "รีายงาน Snap" 

9  คำวามแต้กี่ต่้างร์ะหวา่งกี่าร์ล่บแล่ะกี่าร์บล็่อกี่
เพื�อน : เม่้�อคุณุลบับัางคุนออกจากรีายชี้�อเพ่้�อนของคุณุ คุน
เหลา่นั�นจะไม่ส่าม่ารีถด้เ้รี้�องรีาวัสว่ันตวััใด้ ๆ ของคุณุ แตจ่ะยงัคุง
สาม่ารีถด้เ้น้�อหาทำี�คุณุตั �งคุา่ไวั �เป็นสาธารีณะ คุนเหลา่นั�นอาจยงั
คุงสาม่ารีถแชีทำหรีอ้สง่ Snap ให�คุณุได้ �ซึ่้�งจะข้ �นอย้ก่บััการีตั �งคุา่
คุวัาม่เป็นสว่ันตวััของคุณุ เม่้�อคุณุบัล็อกเพ่้�อน เพ่้�อนคุนด้งักลา่วั
จะไม่ส่าม่ารีถด้เ้รี้�องรีาวัของคุณุ สง่ Snap ให�คุณุ หรีอ้สง่แชีทำ
ให�คุณุ

กี่าร์ใช้ง้าน Snapchat อยา่งปล่อดภ่ัย
คำำาแนะนำาท่ั่�เปน็ปร์ะโยช้น์เร์ื�องคำวามปล่อดภ่ัย

Snapchat เป็นทำี�สำาหรีบััตดิ้ตอ่และส้�อสารีกบััเพ่้�อน ๆ และคุน
ทำี�รีกั แตส่ิ�งทำี�สำาคุญัเชีน่กนัก็คุอ้การีรี้ �วัธิใีชี �งานอยา่งปลอด้ภัยั เรีา
ขอแนะนำาให �เข �าไปทำี� ศึน้ยค์ุวัาม่ปลอด้ภัยั ของเรีาเพ่้�อเรียีนรี้ �เพ่ิ�ม่
เตมิ่เกี�ยวักบัันโยบัายของเรีา ทำมี่งานของเรีา และข�อม่ล้สำาหรีบัั
ผู้้ �ปกคุรีองและนักการีศึก้ษา ทำั �งนี�โปรีด้ทำรีาบัวัา่ Snapchat ม่ีไวั �
สำาหรีบัับัคุุคุลทำี�ม่ีอาย ุ13 ปีข้ �นไป

นอกจากนี�เรีายงันำาเสนอการีสนับัสนุนในแอปสำาหรีบััผู้้ �ใชี �งาน 
Snapchat ทำี�อาจเผู้ชีญิวักิฤตดิ้ �านสขุภัาพ่จติหรีอ้อารีม่ณ ์หรีอ้
ผู้้ �ทำี�อยากเรียีนรี้ �เพ่ิ�ม่เตมิ่เกี�ยวักบััปัญหาเหลา่นี� และวัธิกีารีทำี�พ่วัก
เขาสาม่ารีถชีว่ัยเหลอ้เพ่้�อน ๆ ให�จดั้การีกบััปัญหาด้งักลา่วัได้ � 
เคุรี้�องม่้อ Here For You จะให�แหลง่ข �อม่ล้ด้ �านคุวัาม่ปลอด้ภัยั
ทำี�ผู้้ �เชีี�ยวัชีาญพ่ฒันาข้ �นม่า ในขณะทำี�ผู้้ �ใชี �งาน Snapchat คุ�นหา
หวััข �อบัางอยา่ง รีวัม่ถง้หวััข �อเกี�ยวักบััคุวัาม่วัติกกงัวัล ภัาวัะซึ่ม้่
เศึรี �า คุวัาม่เคุรียีด้ คุวัาม่โศึกเศึรี �า คุวัาม่คุดิ้ทำี�จะฆ่า่ตวััตาย และ
การีกลั�นแกล�ง

คุำาแนะนำาเพ่้�อการีใชี �งาน Snapchat อยา่งปลอด้ภัยัม่ีด้งันี�!

1  เลื่อกี่ร์หสุ่ผู้า่นท่ั่�คำาดเดายากี่ : เลอ้กรีหสัผู้า่นทำี�ม่ีคุวัาม่
ยาวัอยา่งน�อย 8 อกัขรีะ และไม่ม่่ีข �อม่ล้สว่ันบัคุุคุลของคุณุ เชีน่ 
ชี้�อ ชี้�อผู้้ �ใชี � หม่ายเลขโทำรีศึพั่ทำ ์หรีอ้วันัเกดิ้ของคุณุ รีหสัผู้า่น
ของคุณุคุวัรีม่ีตวััเลข สญัลกัษณ ์และตวััพ่ิม่พ่ใ์หญก่บััตวััพ่ิม่พ่ ์
เล็กผู้สม่กนั ไม่คุ่วัรีแบัง่ปันรีหสัผู้า่นของคุณุให�กบััผู้้ �อ้�น และไม่ใ่ชี �
รีหสัผู้า่นเด้ยีวักนักบััแอปหรีอ้เว็ับัไซึ่ตอ์้�น ๆ 

2  ต้ร์วจสุอบยนืยน่อ่เมล่หร์อืเบอร์ม์อืถือของคำณุ : 
ตรีวัจสอบัยน้ยนัวัา่ทำี�อย้อ่เีม่ลและเบัอรีม์่้อถอ้ทำี�เชี้�อม่โยงกบัับัญัชีี
ของคุณุม่ีคุวัาม่ถก้ต �องได้ �ในการีตั �งคุา่ Snapchat

3  ต่้ง้ค่ำากี่าร์ยนืยน่ต่้วต้นสุองข่น้ต้อน : นี�เป็นฟีเจอรี ์
คุวัาม่ปลอด้ภัยัทำี�สาม่ารีถเลอ้กได้ �เพ่้�อตรีวัจสอบัวัา่เป็นคุณุจรีงิ ๆ 
เม่้�อคุณุเข �าส้ร่ีะบับับัญัชี ีSnapchat ของคุณุ! การีทำำาเชีน่นี�ชีว่ัย
ให�บัญัชีขีองคุณุปลอด้ภัยัยิ�งข้ �น เรียีนรี้ �เพ่ิ�ม่เตมิ่ ทำี�นี�

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/enable-login-verification
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มน่ข่อง Headspace : 
Headspace และ Snap กำาลงัรีว่ัม่ม่้อกนั
เพ่้�อชีว่ัยให�ผู้้ �ใชี �งาน Snapchat สาม่ารีถ
เข �าถง้การีฝ้่กสม่าธแิละการีเจรีญิสติ
โด้ยม่ีผู้้ �ให �คุำาแนะนำาได้ �โด้ยตรีงในแอป 
เม่้�อใชี �ม่ินิของ Headspace ผู้้ �ใชี �งาน 
Snapchat จะสาม่ารีถฝ้่กทำำาสม่าธกิบัั
เพ่้�อน ๆ และสง่ข �อคุวัาม่ให�กำาลงัใจเพ่้�อ
ชีว่ัยเสรีมิ่สรี �างพ่ลงัใจให�แกเ่พ่้�อน ๆ ทำี�
ต �องการีคุวัาม่ชีว่ัยเหลอ้ โปรีด้ทำรีาบัวัา่
ฟีเจอรีนี์�ให �บัรีกิารีเฉพ่าะในปรีะเทำศึทำี�รีะบัุ
ไวั �เทำา่นั�น

Here For You : เคุรี้�องม่้อในการีคุ �นหาทำี�ม่ีแหลง่ข �อม่ล้
และเน้�อหาทำี�แปลเป็นภัาษาทำ�องถิ�นจากองคุก์รีผู้้ �เชีี�ยวัชีาญทำี�ไม่่
แสวังหาผู้ลกำาไรี ซึ่้�งจะแสด้งผู้ลเม่้�อผู้้ �คุนพ่ิม่พ่ค์ุำาทำี�เกี�ยวัข �องกบัั
การีอย้ใ่นสภัาวัะวักิฤต ิหวััข �อการีคุ �นหา ได้ �แก ่ภัาวัะซึ่ม้่เศึรี �า 
คุวัาม่วัติกกงัวัล คุวัาม่เศึรี �าโศึก การีกลั�นแกล�ง คุวัาม่ม่ั�นใจใน
รีา่งกาย สขุภัาพ่จติของกลุม่่ LGBTQ และอ้�น ๆ

กี่าร์ร์ายงานในแอป : เคุรี้�องม่้อการีรีายงานในแอปของเรีา
อนุญาตให�ผู้้ �ใชี �งาน Snapchat แจ �งเตอ้นเรีาโด้ยไม่ต่ �องรีะบัุ
ชี้�อเม่้�อพ่วักเขากงัวัลวัา่เพ่้�อนอาจม่ีคุวัาม่เสี�ยงทำี�จะทำำารี �ายตวััเอง 
นอกจากนี�เรีายงัแบัง่ปันแหลง่ข �อม่ล้ให�กบััผู้้ �ทำี�แจ �งเตอ้น Snap 
ให�ทำรีาบัสถานการีณด์้งักลา่วั และผู้้ �ทำี�ได้ �รีบัับัรีกิารีสนับัสนุนใน
แอป โด้ยเผู้ยแพ่รีห่น�าเว็ับัไซึ่ตส์นับัสนุนทำี�ม่ีแหลง่ข �อม่ล้เกี�ยวักบัั
การีทำำารี �ายตวััเองและสายด้ว่ันวักิฤตใินม่ากกวัา่ 20 ปรีะเทำศึและ
ภัาษา

ในปี 2017 เรีาเรีิ�ม่ใชี �งานแหลง่ข �อม่ล้เกี�ยวักบััภัาวัะวักิฤตใินแอป 
สำาหรีบััสม่าชีกิชีมุ่ชีนของเรีา โด้ยการีด้ำาเนินการีนี�จะด้เ้หม่้อน
ข�อคุวัาม่จากฝ่่ายสนับัสนุน Snapchat ทำมี่การีปฏิบิัตังิานด้ �าน
การีบังัคุบััใชี �กฎหม่ายของเรีาจะรีบีัตดิ้ตอ่หน่วัยงานบังัคุบััใชี �
กฎหม่ายเม่้�อเรีาเชี้�อโด้ยสจุรีติใจวัา่เกดิ้ภัยัคุกุคุาม่ทำี�อาจทำำาให �
เกดิ้การีเสยีชีวีัติได้ �ตลอด้เวัลา อยา่งไรีก็ตาม่ Snapchat ไม่ใ่ชี่
แหลง่ข �อม่ล้การีด้ำาเนินการีทำี�เชีี�ยวัชีาญด้�านสขุภัาพ่จติ หากเพ่้�อน
หรีอ้คุนทำี�คุณุรีกัตกอย้ใ่นอนัตรีาย โปรีด้ใชี�บัรีกิารีสำาหรีบััเหตุ
ฉุกเฉิน เชีน่ สายด้ว่ันป�องกนัการีฆ่า่ตวััตาย และ Crisis Textline 
หรีอ้โทำรี 911 

Safety Snapshot ในช้อ่ง Discover : สนับัสนุน
ให�ลก้วัยัรีุน่ของคุณุสม่คัุรีรีบััข �อม่ล้จาก Safety Snapshot 
ซึ่้�งเป็นการีแสด้งใน Discover ทำี�เน�นให �คุวัาม่รี้ �แกผู่้้ �ใชี �งาน 
Snapchat เกี�ยวักบััคุวัาม่ปลอด้ภัยัทำางด้จิทิำลั และวัธิกีารีสำาคุญั
ในการีด้แ้ลคุวัาม่ปลอด้ภัยัของบัญัชี ีSnapchat ของคุณุ! โปรีด้
ทำรีาบัวัา่ชีอ่งทำางด้งักลา่วัให�บัรีกิารีเฉพ่าะในปรีะเทำศึทำี�รีะบัเุทำา่นั�น

หนา้แหล่่งขอ้มูล่ : โปรีด้เข �าไปทำี� ศึน้ยค์ุวัาม่ปลอด้ภัยั เพ่้�อ
ด้ร้ีายชี้�อพ่นัธม่ิตรีด้ �านคุวัาม่ปลอด้ภัยัทำั �งหม่ด้และแหลง่ข �อม่ล้
สำาหรีบััคุณุและลก้วัยัรีุน่! 

แต้ะในแอปค้ำาง
ไวเ้พื�อสุแกี่น

คำำานงึถึงคำณุเสุมอ
แหล่่งขอ้มูล่เก่ี่�ยวก่ี่บสุขุภัาพ

Snap มุ่ง่ม่ั�นอยา่งแทำ�จรีงิทำี�จะรีกัษาคุวัาม่ปลอด้ภัยัและสขุภัาพ่
ของชีมุ่ชีนของเรีา เรีาใชี �ทำมี่งาน เทำคุโนโลย ีนโยบัาย และคุวัาม่
รีว่ัม่ม่้อ เพ่้�อชีว่ัยให�ผู้้ �ใชี �งาน Snapchat ปลอด้ภัยั ม่ีสขุภัาพ่ด้ ี
และได้�รีบััข �อม่ล้

เรีาทำำางานรีว่ัม่กบััผู้้ �เชีี�ยวัชีาญในอตุสาหกรีรีม่และหน่วัยงานทำี�
ไม่ใ่ชีภ่ัาคุรีฐัเพ่้�อจดั้หาแหลง่ข �อม่ล้และบัรีกิารีสนับัสนุนสำาหรีบัั
ผู้้ �ใชี �งาน Snapchat ทำี�จำาเป็นต �องได้ �รีบััคุวัาม่ชีว่ัยเหลอ้ หาก
ต�องการีด้ร้ีายชี้�อพ่นัธม่ิตรีด้ �านคุวัาม่ปลอด้ภัยัทำั �งหม่ด้ของเรีา 
โปรีด้เข �าไปทำี� พ่นัธม่ิตรีด้ �านคุวัาม่ปลอด้ภัยัของเรีา

Snapchat จดั้หาแหลง่ข �อม่ล้และฟีเจอรีด์้ �านสขุภัาพ่ในแอป 
เพ่้�อชีว่ัยสนับัสนุนลก้วัยัรีุน่ของคุณุ ไม่ว่ัา่พ่วักเขาจะแสวังหา
บัรีกิารีสนับัสนุนด้�านอารีม่ณห์รีอ้เพ่ียงแคุต่ �องการีแชีทำ! ฟีเจอรี ์
ด้ �านสขุภัาพ่ของเรีาออกแบับัม่าเพ่้�อให �คุวัาม่รี้ �และชีว่ัยให�สม่าชีกิ
ชีมุ่ชีน Snapchat สาม่ารีถชีว่ัยสนับัสนุนเพ่้�อนทำี�อาจกำาลงัม่ี
ปัญหาด้�านสขุภัาพ่จติ! 

Crisis Text Line: เรีารีว่ัม่ม่้อกบัั Crisis Text Line ซึ่้�ง
อนุญาตให�ผู้้ �ใชี �งาน Snapchat ทำี�อาศึยัอย้ใ่นสหรีฐัอเม่รีกิา 
สาม่ารีถแชีทำแบับัโต �ตอบัทำนัทำกีบััทำี�ปรีก้ษาทำี�ได้ �รีบััการีฝ้่กอบัรีม่
ได้�ฟรีแีละสาม่ารีถใชี�บัรีกิารีได้ �ตลอด้ 24 ชีั�วัโม่งทำกุวันั เพ่ียงสง่
ข �อคุวัาม่ KIND ไปยงั 741741 หรีอ้คุ �นหา Crisis Text Line ใน
แอป! หากคุณุไม่ไ่ด้ �อย้ใ่นสหรีฐัอเม่รีกิา โปรีด้ด้ ้แหลง่ข �อม่ล้ด้ �าน
คุวัาม่ปลอด้ภัยั สำาหรีบััข �อม่ล้เพ่ิ�ม่เตมิ่ 

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://www.snap.com/en-US/safety/safety-team
https://support.snapchat.com/en-US/a/Snapchat-Safety
https://support.snapchat.com/en-US/a/Snapchat-Safety


วธ่ีก่ี่าร์พูดคำยุก่ี่บล่กูี่วย่รุ์น่ของคำณุ
จุดเร์่�มต้้นในกี่าร์สุนทั่นา
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• แท็ำบัทำี�คุณุชี้�นชีอบัในแอปคุอ้แท็ำบัใด้? 
• ฉันจะตรีวัจสอบัให�แน่ใจได้ �อยา่งไรีวัา่ม่ีเพ่ียงเพ่้�อนของฉัน

เทำา่นั�นทำี�จะเห็น สิ�งทำี�ฉันโพ่สต?์
• เกม่ Snap ทำี�คุณุชี้�นชีอบัคุอ้เกม่ใด้?

กี่าร์ต้ร์ะหนก่ี่ถึงขอ้ก่ี่งวล่:

สิ�งสำาคุญัคุอ้การีทำรีาบัวัา่คุณุคุวัรีจบััตาด้พ้่ฤตกิรีรีม่ใด้ของลก้วัยั
รีุน่ของคุณุ พ่ฤตกิรีรีม่เหลา่นี�อาจแสด้งวัา่ลก้วัยัรีุน่ของคุณุกำาลงั
ม่ีปัญหาทำางออนไลน ์และอาจต�องการีการีสนับัสนุนพ่ิเศึษจาก
คุณุ ทำี�ปรีก้ษา หรีอ้ผู้้ �ใหญคุ่นอ้�น ๆ คุณุสงัเกตเห็นพ่ฤตกิรีรีม่ด้งั
ตอ่ไปนี�หรีอ้ไม่?่

• บัคุุลกิภัาพ่ทำี�แตกตา่งจากเด้มิ่ (คุวัาม่วัติกกงัวัล คุวัาม่กลวัั 
หรีอ้คุวัาม่โกรีธเพ่ิ�ม่ข้ �น)

• การีหลกีเลี�ยงการีพ่ด้้คุยุเกี�ยวักบััเทำคุโนโลย ี
• การีหลกีเลี�ยงการีใชี �โทำรีศึพั่ทำห์รีอ้แล็ปท็ำอป
• การีเก็บัตวััให �หา่งจากคุรีอบัคุรีวััและเพ่้�อน ๆ
• การีเปลี�ยนแปลงพ่ฤตกิรีรีม่ทำี�โรีงเรียีน (เกรีด้ลด้ลง ไม่คุ่อ่ย

ไปโรีงเรียีน การีหลบััในชีั �นเรียีน)
• คุวัาม่คุดิ้ทำี�จะฆ่า่ตวััตาย

หากคุณุสงัเกตเห็นพ่ฤตกิรีรีม่ในลกัษณะด้งักลา่วั คุณุคุวัรีพ่ด้้
คุยุกบััลก้วัยัรีุน่ของคุณุและอาจขอรีบััคุวัาม่ชีว่ัยเหลอ้จากผู้้ �
เชีี�ยวัชีาญหรีอ้ตรีวัจสอบัเคุรี้�องม่้ออย้ต่รีงนี�เพ่้�อคุณุ ในกรีณีทำี�
เกดิ้ชีว่ังเวัลาวักิฤตเิรีง่ด้ว่ัน โปรีด้ตรีวัจสอบัให�แน่ใจวัา่ลก้วัยั
รีุน่ทำรีาบัวัา่ม่ีบัรีกิารี Crisis Text Line ตลอด้จน 24 ชีั�วัโม่งทำกุ
วันั โด้ยสง่ข �อคุวัาม่ KIND ไปท่ำ� 741741เรีารีว่ัม่ม่้อกบััองคุก์รีด้งั
กลา่วัโด้ยตรีงเพ่้�อให �แน่ใจวัา่ชีมุ่ชีน Snapchat จะได้�รีบัับัรีกิารี
สนับัสนุนทำี�ฟรีแีละเป็นคุวัาม่ลบัั จากทำี�ปรีก้ษาด้ �านภัาวัะวักิฤตทิำี�
ได้ �รีบััการีฝ้่กอบัรีม่ 

กี่าร์ฝึึกี่ปฏ่ิบต่่้ด้านสุขุภัาพ:

Snapchat ออกแบับัม่าเพ่้�อให �ผู้้ �คุนสาม่ารีถเห็นสิ�งทำี�คุณุต �องการี
แบัง่ปันเทำา่นั�นได้ �นานตรีาบัเทำา่ทำี�คุณุต �องการีแบัง่ปันรีายการีด้งั
กลา่วั นอกจากนี�เรีายงัพ่ฒันาผู้ลติภัณัฑ์แ์ละฟีเจอรีใ์หม่ ่ๆ โด้ย
ใชี�วัธิกีารีออกแบับัเพ่้�อคุวัาม่ปลอด้ภัยั และชีว่ัยให�ชีมุ่ชีนของเรีา
สาม่ารีถเข �าถง้เคุรี้�องม่้อและแหลง่ข �อม่ล้เพ่้�อป�องกนัด้ �านสขุภัาพ่
เม่้�อชีมุ่ชีนหรีอ้เพ่้�อนของพ่วักเขาปรีะสบักบััวักิฤตดิ้ �านสขุภัาพ่จติ

เรีาทำรีาบัวัา่การีทำี�สาม่ารีถส้�อสารีกบััลก้วัยัรีุน่ของคุณุเกี�ยวักบัั
การีใชี � Snapchat เป็นสิ�งสำาคุญั เรีาจง้รีว่ัม่ม่้อกบััผู้้ �เชีี�ยวัชีาญ
จาก MindUP และ Crisis Text Line ตลอด้จนผู้้ �ปกคุรีองของ 
Snap เพ่้�อสรี �างจดุ้เรีิ�ม่ต �นในการีสนทำนาเกี�ยวักบััวัธิกีารีตดิ้ตอ่
กบััลก้วัยัรีุน่ของคุณุผู้า่น Snap การีตรีะหนักถง้พ่ฤตกิรีรีม่ทำี�ม่ี
โอกาสเกดิ้ข้ �นได้ � และวัธิกีารีสง่เสรีมิ่สขุภัาพ่ในแอป! 

วธ่ีก่ี่าร์มสุ่ว่นร์ว่ม

การีสรี �างบัญัชี ีSnapchat ของคุณุเองอาจชีว่ัยให�คุณุเข �าใจ
แอปและเข �าใจลก้วัยัรีุน่ของคุณุได้ �ด้ขี้ �น 
เคำล็่ดล่่บมอือาช้พ่: ให�ลก้วัยัรีุน่ของคุณุเป็นผู้้ �สอนวัธิใีชี � 
Snapchat ใหม่ใ่ห �กบััคุณุ!  

ต่้อไปน้่เปน็คำำาถามสุนกุี่ ๆ สุำาหร์บ่ใช้ถ้ามเพื�อใหก้ี่าร์
สุนทั่นาร์าบร์ื�น:

• ขอด้ห้น่อยได้�ไหม่วัา่ Bitmoji ของคุณุเป็นอยา่งไรี?
• คุณุต�องการีสรี �างเรี้�องรีาวัสว่ันตวััสำาหรีบััคุรีอบัคุรีวััหรีอ้  

แชีทำกลุม่่สำาหรีบััเรีาหรีอ้ไม่?่
• คุณุใชี�ฟิลเตอรีใ์ด้บัอ่ยทำี�สดุ้? 
• การีแสด้ง Discover รีายการีใด้ทำี�คุณุชี้�นชีอบั? ฉันน่าจะ

ชีอบัรีายการีไหน? 
• เพ่้�อนสนิทำใน Snapchat ทำำางานอยา่งไรี? 
• ใคุรีเป็น Snapstreak ทำี�ยาวัทำี�สดุ้ของคุณุ? 
• ฉันสาม่ารีถบันัทำก้ Snap ได้ �ไหม่? เม่้�อฉันบันัทำก้แล �วั Snap 

ด้งักลา่วัจะอย้ท่ำี�ไหน? 
• ฉันจะเข �าส้โ่หม่ด้ Ghost ในแผู้นทำี� Snap ได้ �อยา่งไรี? 

2:23
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หล่่งจากี่ท่ั่�พูดคำยุก่ี่บล่กูี่วย่รุ์น่ของคำณุ:

ถง้ตอนนี�คุณุและลก้วัยัรีุน่ก็จะเชีี�ยวัชีาญในการีสนทำนาเรี้�อง 
Snapchat แล�วั จง้เป็นคุวัาม่คุดิ้ทำี�ด้ทีำี�จะกำาหนด้ข�อตกลงบัาง
อยา่งสำาหรีบััในอนาคุตและเพ่้�อให �แน่ใจวัา่คุณุจะได้ �พ่ด้้คุยุเรี้�อง
เหลา่นี�อยา่งตอ่เน้�อง! แม่�แตก่ารีทำำาสญัญากนัเรี้�องส้�อสงัคุม่
ออนไลนก็์สาม่ารีถชีว่ัยให�ทำั �งสองฝ่่ายม่ีคุวัาม่เป็นสว่ันตวััและ
คุวัาม่ไวั �วัางใจกนั การีสญัญาในเรี้�องเหลา่นี�จะชีว่ัยสง่เสรีมิ่ให �ทำั �ง
สองฝ่่ายเกดิ้คุวัาม่ไวั �วัางใจกนั 

ตอ่ไปนี�เป็นจดุ้เรีิ�ม่ต �นในการีสนทำนาเพ่้�อสง่เสรีมิ่ให �การีเกดิ้
ส้�อสารีทำี�ม่ีปรีะสทิำธภิัาพ่กบััลก้วัยัรีุน่ของคุณุ และสนับัสนุนให�
พ่วักเขาพ่ฒันาลกัษณะนิสยัในการีใชี �งานหน�าจอและส้�อสงัคุม่
ออนไลนอ์ยา่งม่ีปรีะสทิำธภิัาพ่ 

• สรี�างรีะบับัการีพ่ด้้คุยุ โด้ยจดั้ชีว่ังเวัลาสำาหรีบััการีพ่ด้้คุยุและ
รีบััฟัง เชีน่ ในชีว่ังเวัลารีบััปรีะทำานอาหารีของคุรีอบัคุรีวัั

• เปิด้โอกาสให�ลก้วัยัรีุน่ได้ �ม่ีสว่ันในการีพ่ด้้คุยุ ตั �งคุำาถาม่อยา่ง
เชีน่ "ลก้คุดิ้อยา่งไรีกบััเรี้�องนี�?" และตอบัสนองด้ �วัยการีเปิด้
รีบััคุวัาม่คุดิ้เห็นของพ่วักเขา

• เรียีนรี้ �วัธิกีารีรีบััฟังอยา่งแทำ�จรีงิโด้ยกำาจดั้สิ�งทำี�ด้ง้ด้ด้้คุวัาม่
สนใจให�ไขวั �เขวัและสบัตากนัเสม่อ

• ตกลงรีว่ัม่กนัเรี้�องการีจำากดั้เวัลาในแตล่ะวันั ซึ่้�งรีวัม่ถง้ "การี
หยดุ้พ่กั" การีใชี �ส้�อสงัคุม่ออนไลนห์รีอ้โทำรีศึพั่ทำ ์

• พ่ด้้คุยุอยา่งเปิด้เผู้ยเกี�ยวักบััคุวัาม่เสี�ยงและข�อกงัวัลเกี�ยวั
กบััโลกออนไลน ์ให�คุำาแนะนำาทำี�สาม่ารีถใชี�ได้ �จรีงิซึ่้�งลก้วัยั
รีุน่สาม่ารีถทำำาได้ �เพ่้�อจดั้การีกบััคุวัาม่เสี�ยงทำางออนไลน ์เชีน่ 
การีบัล็อกและการีรีายงาน

คุำาแนะนำาหลกัทำี�จะชีว่ัยให�ลก้วัยัรีุน่ของคุณุใชี �งานส้�อสงัคุม่ได้�
อยา่งปลอด้ภัยัและม่ีปรีะสทิำธภิัาพ่ม่ีด้งัตอ่ไปนี�:

• การีด้แ้ลให�โพ่สตท์ำางส้�อสงัคุม่ออนไลนอ์ย้เ่ฉพ่าะในกลุม่่คุน
สนิทำของคุณุเป็นสิ�งสำาคุญั ให�รีบััคุำาขอเป็นเพ่้�อนจากผู้้ �ทำี�คุณุ
รี้ �จกัจรีงิ ๆ เทำา่นั�น

• ให�ถาม่ตวััเองเสม่อวัา่: คุณุยายจะบัอกวัา่ยงัไง กอ่นทำี�คุณุจะ
โพ่สต!์

• อยา่เป็นแคุผู่้้ �สงัเกตการีณ ์หากคุณุพ่บัวัา่ม่ีสิ�งทำี�ทำำาให �คุณุ
รี้ �สก้ไม่ส่ะด้วักใจ โปรีด้รีายงานเรี้�องด้งักลา่วั! 

• ให�ปฏิบิัตัติาม่คุ้ม่่้อของชีมุ่ชีนเรี้�องคุวัาม่ม่ีนำ �าใจ

“
“

เรุ่�ทำก่ค่นส่�ม�รุ่ถช้�วัยนำ�ค่วั�ม
ส่ข่แลูะส่ข่ภ�พท่ำ�ด่ม�สู่�ช้ว่ัต่้ของ
พวักเรุ่�ได้โดยก�รุ่ฝึึกน่ส่ยัท่ำ�ทำำ�ให้
ค่่ดบวัก เช้�น ก�รุ่ฝึึกเจึรุ่ญ่่ส่ต่้ 
ก�รุ่แส่ดงค่วั�มขอบค่ณ่ แลูะก�รุ่
ทำำ�ส่่�งต้��ง ๆ ด้วัยค่วั�มมน่ำ��ใจึ 

- ดร. มอลลี สจ็็วต ลอวเ์ลอร ์

วธ่ีก่ี่าร์ต้ร์วจสุอบก่ี่บล่กูี่วย่รุ์น่ของคำณุมด่่งน้่:

• คุณุเคุยใชี� Headspace เพ่้�อทำำาสม่าธไิหม่?  
การีวัจิยัพ่บัวัา่การีทำำาสม่าธ ิหรีอ้การีฝ้่กเจรีญิสตสิาม่ารีถ
ชีว่ัยลด้คุวัาม่เคุรียีด้และชีว่ัยให�ม่ีคุวัาม่เป็นอย้ท่ำี�ด้ขี้ �น

• หากคุณุต�องการีรีายงานบัคุุคุลใน Snapchat คุณุทำรีาบัหรีอ้
ไม่ว่ัา่ต �องทำำาอยา่งไรี?

• คุณุได้�รีบััชีม่ Safety Snapshot ในชีอ่ง Discover ซึ่้�งเป็น
เรี้�องคุวัาม่ปลอด้ภัยัโด้ยเฉพ่าะหรีอ้ไม่?่

• คุณุได้�สม่คัุรีรีบััข �อม่ล้กบัั Here For You หรีอ้ไม่?่ คุณุ
สาม่ารีถด้ข้ �อม่ล้ด้ �วัยการีคุ �นหา "Here For You" ในแถบั
คุ�นหาใน Snapchat

• คุณุรี้ �สก้วัา่คุณุสาม่ารีถพ่ด้้คุยุกบััใคุรีสกัคุนได้�หากม่ีสิ�งทำี�
รีบักวันคุณุใน Snapchat ใชีไ่หม่?

• คุณุทำรีาบัหรีอ้ไม่ว่ัา่ม่แีหลง่ข �อม่ล้ใด้บั�างสำาหรีบััชีว่ัยสนับัสนุน
คุณุใน Snapchat?

• คุณุใชี�เวัลานานเทำา่ใด้ในแอป? 
• คุณุเคุยรี้ �สก้สบััสนเม่้�อใชี �แอปนี�หรีอ้ไม่?่ คุณุทำำาอยา่งไรีหลงั

จากทำี�คุณุรี้ �สก้เชีน่นี�?
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Chat:  สง่แชีทำแบับัวัดิ้โีอ โทำรีศึพั่ทำ ์หรีอ้ข �อคุวัาม่ให�เพ่้�อนในชีวีัติ
จรีงิของคุณุ

Discover:   รีบััชีม่ขา่วัสารีและคุวัาม่บันัเทำงิรีะด้บััพ่รีเีม่ียม่ รีวัม่ถง้
รีายการีออรีจินัิลของ Snap และส้�อกรีะแสหลกั

Memories:   คุอลเลกชีนัสว่ันตวััของ Snap และเรี้�องรีาวัของผู้้ �
ใชี �งาน Snapchat ทำี�บันัทำก้ไปยงั Memories ของคุณุ  

Snapcode:  Snapcode เป็นรีป้ภัาพ่ชีนิด้พ่ิเศึษทำี�คุณุสาม่ารีถ
สแกนโด้ยใชี� Snapchat เพ่้�อทำำาสิ�งตา่ง ๆ เชีน่ เพ่ิ�ม่เพ่้�อนใหม่ ่หรีอ้
ปลด้ล็อกฟิลเตอรีแ์ละเลนส ์

Snap Star:  ผู้้ �สรี �าง (เชีน่ อนิฟลเ้อนเซึ่อรีแ์ละคุนด้งั) ซึ่้�งม่ีผู้้ �ชีม่
ม่ากม่ายจะม่ีด้าวัสทีำอง คุณุสาม่ารีถสม่คัุรีรีบััข �อม่ล้ของผู้้ �สรี �างเหลา่นี�
ได้ � 

Spotlight:  คุ�นพ่บัโลกแหง่ Snapchat ได้ �ในทำี�เด้ยีวั และด้ม้่มุ่
ม่องของชีมุ่ชีนของเรีาในแพ่ลตฟอรีม์่คุวัาม่บันัเทำงินี�

Streak:  ม่กัจะแสด้งด้�วัย     อโีม่จถิดั้จากชี้�อของเพ่้�อนคุณุในหน�า
จอแชีทำ และเป็นการีนับัแต�ม่จำานวันวันัทำี� Streak (ซึ่้�งได้ �แก ่Snap ทำี�ได้ �
แลกเปลี�ยนกนั) นั�นคุงอย้ ่โด้ย Streak ของ Snap ม่ีจดุ้ปรีะสงคุเ์พ่้�อ
ใชี �เป็นวัธิกีารีทำี�สนุกสนานและม่ีคุวัาม่สขุในการีจด้จำาวัา่คุณุสง่ Snap 
ให�ใคุรีม่ากทำี�สดุ้!

กี่ล้่อง:   เม่้�อคุณุสง่ Snap ซึ่้�งเป็นภัาพ่ถา่ยและวัดิ้โีอให�เพ่้�อนของ
คุณุ!

กี่าร์ค้ำนหา:  การีพ่ิม่พ่ใ์นการีคุ �นหาจะแสด้งให�คุณุเห็นสิ�งตา่ง ๆ เพ่้�อ
ให �คุณุสาม่ารีถคุ�นหาสิ�งทำี�เกี�ยวัข �องกบััคุณุม่ากทำี�สดุ้ เชีน่ การีคุ�นหา
เพ่้�อน หรีอ้การีเข �าไปทำี�เคุรี้�องม่้ออย้ต่รีงนี�เพ่้�อคุณุ 

กี่าร์เพ่�มด่วน:  การีแนะนำาเพ่้�อนในการีเพ่ิ�ม่ด้ว่ันจะเป็นไปตาม่
ปัจจยัสองสาม่ข�อ เชีน่ ผู้้ �ทำี�คุณุเป็นเพ่้�อนด้ �วัยอย้แ่ล �วั และผู้้ �ทำี�คุณุสม่คัุรี
รีบััข �อม่ล้

ฉันม่องเห็นเพ่ียงคุนเด้ยีวั:  ฟีเจอรีนี์�พ่บัได้�ใน Memories 
และชีว่ัยให�ผู้้ �ใชี �งาน Snapchat สาม่ารีถย�าย Snap และเรี้�องรีาวัทำี�
บันัทำก้ใน Memories ของพ่วักเขาไปยงัแท็ำบัฉันม่องเห็นเพ่ียงคุนเด้ยีวั
ของพ่วักเขา ซึ่้�งจำาเป็นต �องใชี �รีหสัเข �าถง้เพ่้�อรีบััชีม่

บร์ก่ี่าร์ต้ำาแหนง่ท่ั่�ต่้ง้:   Snapchat ใชี �ตำาแหน่งทำี�ตั �งของคุณุ
สำาหรีบััฟีเจอรี ์เชีน่ ฟิลเตอรี ์การีคุ�นหา แผู้นทำี� Snap การีโฆ่ษณา และ
อ้�น ๆ หากเปิด้ใชี �งานบัรีกิารีนี� จะม่ีการีอปัเด้ตตำาแหน่งทำี�ตั �งของคุณุใน
ขณะทำี�คุณุเปิด้ Snapchat   

ฟีลิ่เต้อร์:์  ปัด้ Snap ไปทำางขวัา แล�วัตวััเลอ้กฟิลเตอรีจ์ะปรีากฏิข้ �น
เพ่้�อเพ่ิ�ม่เอฟเฟกต ์ส ีแสด้งข�อม่ล้เกี�ยวักบััสถานทำี� ใส ่Bitmoji ของคุณุ 
แสด้งสิ�งทำี�คุณุกำาลงัทำำาอย้ ่และอ้�น ๆ 

เกี่มแล่ะมน่ข่อง Snap:  เกม่เป็นวัธิกีารีสนุก ๆ ในการีสงัสรีรีคุ ์
กบััเพ่้�อน ๆ ของคุณุทำาง Snapchat! ม่ินิของ Snap เป็นโปรีแกรีม่การี
เข �าถง้ขนาด้กะทำดั้รีดั้ทำี�สรี �างข้ �นให �เหม่าะกบััเพ่้�อน ๆ โด้ยเฉพ่าะ เชีน่ 
การีวัางแผู้นชีม่ภัาพ่ยนตรีช์ีว่ังกลางคุน้ หรีอ้การีสรี �างสำารีบััแฟลชี
การีด์้  

เคำร์ื�องมอืสุร์า้งสุร์ร์ค์ำ:   หลงัจากทำี�คุณุสรี �าง Snap แล�วั คุณุ
สาม่ารีถเพ่ิ�ม่สตกิเกอรี ์ข�อคุวัาม่ การีวัาด้ลายเส �น และอ้�น ๆ ได้ �

เร์ื�องร์าวของฉ่ัน:   ชีดุ้ Snap ทำี�เลน่ตาม่ลำาด้บััเวัลาซึ่้�งเพ่้�อน
สาม่ารีถรีบััชีม่ได้�เป็นเวัลา 24 ชีั�วัโม่ง คุณุสาม่ารีถเลอ้กตวััเลอ้กเพ่้�อ
แบัง่ปันกบััทำกุคุน เพ่้�อนของฉัน หรีอ้รีายชี้�อผู้้ �คุนทำี�กำาหนด้เอง  

เร์ื�องร์าวของเร์า:   คุอลเลกชีนัของ Snap ทำี�ผู้้ �ใชี �งาน Snapchat 
รีายตา่ง ๆ สง่ในชีมุ่ชีน ทำั �งนี� Snap ทำี�แสด้งในเรี้�องรีาวัของเรีาจะเป็น
เน้�อหาสาธารีณะทำี�สาม่ารีถแสด้งในแผู้นทำี� Snap และแม่�กรีะทำั�งทำี�อ้�น ๆ  
นอกแพ่ลตฟอรีม์่ 

เร์ื�องร์าวท่ั่�กี่ำาหนดเอง:   เลอ้กเพ่้�อนสำาหรีบััเรี้�องรีาวัทำี�กำาหนด้
เองของคุณุ! ทำกุคุนทำี�เข �ารีว่ัม่จะสาม่ารีถเพ่ิ�ม่ไปยงัเรี้�องรีาวันี�และด้้
สม่าชีกิคุนอ้�น ๆ ได้ �

เร์ื�องร์าวสุว่นต่้ว:   เรี้�องรีาวัสว่ันตวััอนุญาตให�ผู้้ �ใชี �งาน 
Snapchat สาม่ารีถสรี �างเรี้�องรีาวัทำี�จะแบัง่ปันได้ �กบััเพ่้�อนจำานวันทำี�
รีะบัไุวั �เทำา่นั�น

เล่นสุ:์   แตะทำี�ใบัหน�าเพ่้�อเปิด้ใชี �เลนสห์ม่นุ เลนสจ์ะชีว่ัยเพ่ิ�ม่
เอฟเฟกต ์3 ม่ิต ิวัตัถ ุตวััละคุรี และการีเปลี�ยนแปลงไปยงั Snap ของ
คุณุ

แผู้นท่ั่� Snap:  ด้ส้ิ�งทำี�กำาลงัเกดิ้ข้ �น คุ�นหาเพ่้�อนของคุณุ และ
รีบััแรีงบันัด้าลใจทำี�จะผู้จญภัยัโด้ยใชี�แท็ำบันี� จะม่ีการีปิด้การีแบัง่ปัน
ตำาแหน่งทำี�ตั �งตาม่คุา่เรีิ�ม่ต �น โด้ยคุณุสาม่ารีถตดั้สนิใจวัา่คุณุต �องการีทำี�
จะแบัง่ปันตำาแหน่งทำี�ตั �งของคุณุให�กบััเพ่้�อน ๆ หรีอ้เพ่ียงแคุเ่ก็บัข �อม่ล้
ด้งักลา่วัไวั �กบััตวััเองด้ �วัยการีใชี �โหม่ด้ Ghost

โหมด Ghost:   เม่้�อเปิด้ใชี �งานโหม่ด้นี� เพ่้�อน ๆ ของคุณุจะไม่่
สาม่ารีถด้ต้ำาแหน่งทำี�ตั �งของคุณุในแผู้นทำี� Snap!
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