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คำ�นูำ�
 หัลักส้ตรวัย์เพชัรร้�ทัำนูสื�อ: เนืู�อหั�และวิธ่ก�รสอนู เป็นผู้ลุ่ผู้ลุ่ิตจัากการวิิจััย

เชีิงปฎิิบััติการแบับัมีสื่�วินร�วิมในโคีรงการสืู่งวิัยไม�เสื่พื่สื่่�ออย�างสื่่�มเสื่ี�ยง: สื่ร้างนักสื่่�อสื่าร

สื่่ขภาวิะที�รู้เท�าทันสื่่�อแลุ่ะสื่ารสื่นเทศ แลุ่ะโคีรงการผูู้้สืู่งอาย่รู้ทันสื่่�อ: สื่ร้างหลุ่ักสืู่ตร

แลุ่ะขยายเคีร่อข�ายนักสื่่�อสื่ารสื่่ขภาวิะ ม่�งเสื่ริมสื่ร้างศักยภาพื่การเป็นนักสื่่�อสื่าร

สื่่ขภาวิะที�รู้เท�าทันสื่่�อของผูู้้สืู่งอาย่หร่อ นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร ให้กับันักเรียนโรงเรียน

ผูู้้สืู่งอาย่ในพื่่�นที�นำาร�อง 5 พื่่�นที� ได้แก� กร่งเทพื่มหานคีร-โรงเรียนผูู้้สืู่งอาย่เขตยานนาวิา

ภาคีกลุ่าง-โรงเรียนผูู้้สืู่งอาย่เฉลุ่ิมพื่ระเกียรติฯตำาบัลุ่พื่ลุ่ับัพื่ลุ่าไชีย อำาเภออู�ทอง จัังหวิัด

สื่่พื่รรณบั่รี ภาคีตะวิันออกเฉียงเหน่อ-โรงเรียนผูู้้สืู่งอาย่เทศบัาลุ่นคีรสื่กลุ่นคีรจัังหวิัด

สื่กลุ่นคีร ภาคีใต้-รีสื่อร์ทผูู้้สืู่งอาย่ ตำาบัลุ่ชีะมาย อำาเภอท่�งสื่ง จัังหวิัดนคีรศรีธรรมราชี

แลุ่ะภาคีเหน่อ-โรงเรียนชีราบัาลุ่วิ่ฒิวิิทยาลุ่ัย อำาเภอดอยสื่ะเก็ดแลุ่ะเทศบัาลุ่ตำาบัลุ่

แม�ปูคีา อำาเภอสื่ันกำาแพื่ง จัังหวิัดเชีียงใหม� โดยคีณะนักวิิจััยจัากกลุ่่�มวิิจััยการสื่่�อสื่าร

เพื่่�อการพื่ัฒนาสื่ถาบัันวิิจััยภาษาแลุ่ะวิัฒนธรรมเอเชีีย มหาวิิทยาลุ่ัยมหิดลุ่ สื่นับัสื่น่น

โดยสื่ำานักงานกองท่นสื่นับัสื่น่นการสื่ร้างเสื่ริมสื่่ขภาพื่ (สื่สื่สื่.) 

 หลุ่ักสืู่ตรเลุ่�มนี�บัรรจั่เน่�อหาสื่าระเร่�องการรู้เท�าทันสื่่�อแลุ่ะวิิธีการถ�ายทอด

เน่�อหาผู้�านกิจักรรม ร้�ทำันูสื�อร้�ทำันูโลก เร�เลือกสื�อเอง สื�อบูอกสื�อหัลอก ร้�ทำันู

ตนูเอง และ ค�ถ�ร้�ทำันูสื�อ“หัย์ุด-คิด-ถ�ม-ทำำ�” แต�ลุ่ะบัทมีลุ่ักษณะสื่ั�น 

กระชีับั ง�ายต�อการทำาคีวิามเข้าใจัเพื่่�อให้ นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร สื่ามารถนำาไปใชี้สื่อนเพื่่�อ

เสื่ริมสื่ร้างการรู้เท�าทันส่ื่�อให้กับัผูู้้สูื่งอาย่อ่�นๆ ทั�งในโรงเรียนผูู้้สูื่งอาย่แลุ่ะในช่ีมชีนได้

 คีณะนักวิิจััยหวิังเป็นอย�างยิ�งวิ�า หลุ่ักสืู่ตรวิัยเพื่ชีรรู้ทันสื่่�อ: เน่�อหาแลุ่ะวิิธีการ

สื่อนเลุ่�มนี�จัะเป็นประโยชีน์ในการขยายต�อยอดสื่ร้างภูมิคี่้มกันให้ผูู้้สืู่งอาย่บัริโภคี

สื่่�ออย�างปลุ่อดภัยแลุ่ะร�วิมสื่ร้างพื่ลุ่เม่องสืู่งวิัยที�มีพื่ลุ่ังบัวิกให้กับัสื่ังคีมไทยต�อไป 

คณะนูักวิจััย์
กรกฎ�คม 2563
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วัย์เพชัร
วัย์เพชัร

เป็นวิัยที�มีคี่ณคี�า เปรียบัได้ดั�ง “เพื่ชีร” 
ที�ผู้�านการเจัียระไนด้วิยประสื่บัการณ์

วัย์เพชัร
เป็นวิัยที�เพื่ียบัพื่ร้อม มีเวิลุ่า 

มีประสื่บัการณ์ มีเงินทอง แลุ่ะคีวิามมั�นคีง

วัย์เพชัร
เป็นวิัยที�มีพื่ระคี่ณ ใชี้ชี�วิงชีีวิิตสื่ร้างคีน 
ทั�งลุู่กหลุ่านใกลุ่้ชีิดแลุ่ะคีนที�เคียพื่บัเจัอ

วัย์เพชัร
เป็นวิัยที�ต้องมี “คีวิามสื่่ข”

ดังนั�น...

อย�ายอมให้สื่ิ�งใดมาทำาลุ่ายคีวิามสื่่ขของวิัยเพื่ชีร 

อย�าให้สื่ิ�งใดมาทำาให้วิัยเพื่ชีร

ต้องเป็นกังวิลุ่ ผู้ิดหวิัง หร่อเสื่ียใจั 

เพื่ชีร ต้องเปลุ่�งประกาย เป็นที�หมายปอง 

แลุ่ะต้องได้รับัการปกป้องคี่้มคีรองอย�างดีที�สื่่ด

ด้แลรักษ�ใหั�เจัิดจัรัส สมกับูคำ�ว่� “เพชัร”
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 ท�ามกลุ่างข้อมูลุ่ข�าวิสื่ารมากมายในปัจัจั่บััน มีทั�งข�าวิจัริง ข�าวิปลุ่อม

ข�าวิบิัดเบ่ัอน ข้อมูลุ่โน้มน้าวิชัีกจูังใจั แลุ่ะโฆษณาชีวินเช่ี�อมากมายที�ปรากฏ

ในสื่่�อหลุ่ายชีนิด ทั�งสื่่�อโทรทัศน์วิิทย่ หนังสื่่อพื่ิมพื่์นิตยสื่าร สื่่�อออนไลุ่น์

อย�างเฟซบั่�คี ไลุ่น์ อินสื่ตาแกรม ติ�กต�อก หร่อแม้แต�ผูู้้คีนที�มาพืู่ดคี่ยกับัเรา

ก็ลุ่้วินนำาข้อมูลุ่ต�างๆ มาสืู่�คีวิามสื่นใจัของเราทั�งสื่ิ�น สื่ิ�งเหลุ่�านี�จัะเป็นประโยชีน์

หร่อเป็นโทษข้�นอยู�กับัตัวิเราเองที�ต้องรู้เท�าทัน พื่ิจัารณาคีวิามน�าเชี่�อถ่อ แลุ่ะ

การนำาข้อมูลุ่เหลุ่�านั�นไปใชี้ให้เหมาะสื่ม

 ประเทศไทยมีอัตราสื่�วินผูู้้มีอาย่ 60 ปีข้�นไปถ้งร้อยลุ่ะ 20 ของประชีากร

ทั�งประเทศ จััดเป็นสื่ังคีมสืู่งอาย่โดยสื่มบัูรณ์ (Completed Aged Society) 

ผูู้้สืู่งอาย่สื่�วินใหญ่�เป็นผูู้้มีคีวิามพื่ร้อมในหลุ่ายๆ ด้าน เชี�น มีเวิลุ่ามากข้�น

มีทรัพื่ย์สื่ินจัากการเก็บัสื่ะสื่มมาตลุ่อดชี�วิงชีีวิิตการทำางาน หร่อมีผูู้้สื่นับัสื่น่น

ดูแลุ่ทั�งจัากลุู่กหลุ่าน จัากสื่วิัสื่ดิการต�างๆ เป็นต้น คีวิามพื่ร้อมนี�เอง

ที�อาจัทำาให้ผูู้้สืู่งอาย่ใชี้เวิลุ่าไปกับัการเปิดรับัข้อมูลุ่ข�าวิสื่ารจัากสื่่�อ แต�ด้วิย

คีวิามถดถอยทางร�างกายจั้งอาจัทำาให้ผูู้้สืู่งอาย่มีคีวิามรอบัคีอบัในการพื่ิจัารณา

คีวิามน�าเชี่�อถ่อของข้อมูลุ่น้อยลุ่ง แลุ่ะตัดสื่ินใจัใชี้ข้อมูลุ่นั�นในทางที�ไม�เกิด

ประโยชีน์หร่อบัางคีรั�งถ้งกับัเป็นโทษต�อตัวิเอง

เกริ�นูนูำ�
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 หลุ่ักสืู่ตรวิัยเพื่ชีรรู้ทันสื่่�อ พื่ัฒนาข้�นจัากการตระหนักถ้ง
คีวิามปลุ่อดภัยในการใชี้สื่่�อของผูู้้สืู่งอาย่เพื่่�อไม�ให้เสื่ี�ยงต�อ
การใชี้ข้อมูลุ่ในทางที�อาจัเป็นโทษกับัตัวิเองหร่อผูู้้อ่�น โดยมี
เป้าหมายให้ผูู้้สืู่งอาย่รู้ทันสื่่�อ ซ้�งหมายถ้งเข้าใจัวิัตถ่ประสื่งคี์
ของสื่่�อ เข้าใจักลุ่ไกการทำางานของสื่่�อ แลุ่ะรู้ทันตนเองนั�นคี่อ 
เข้าใจัในคีวิามรู้ส้ื่กน้กคิีดของตัวิเองเม่�อได้รับัข้อมูลุ่ข�าวิสื่าร
จัากส่ื่�อต�างๆ 
 การรู้ทันสื่่�อแลุ่ะรู้ทันตนเอง เป็นสื่ิ�งสื่ำาคีัญ่ในย่คีปัจัจั่บััน
ที�จัะชี�วิยให้ผูู้้สืู่งอาย่ปลุ่อดภัยจัากการใชี้ข้อมูลุ่ข�าวิสื่ารต�างๆ 
ที�ได้เปิดรับัเป็นจัำานวินมากในท่กๆ วิัน

เป้�หัม�ย์
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ส่วนูประกอบูของหัลักส้ตร

บูทำท่ำ� 1 ร้�ทัำนูสื�อ ร้�ทัำนูโลก
1 ชัี�วิโมง

บูทำท่ำ� 2 เร�เลือกสื�อเอง
1 ชัี�วิโมง

บูทำท่ำ� 3 สื�อบูอก สื�อหัลอก 
1 ชัี�วิโมงคีร้�ง

บูทำท่ำ� 4 ร้�ทัำนูตนูเอง
1 ชัี�วิโมง

บูทำท่ำ� 5 ค�ถ�ร้�ทัำนูสื�อ หัยุ์ด คิด ถ�ม ทำำ�
1 ชัี�วิโมงคีร้�ง

นำาเสื่นอ เทคีโนโลุ่ยีการสื่ร้างคีวิามน�าเช่ี�อถ่อของส่ื่�อ แลุ่ะผู้ลุ่กระทบัที�เกิดข้�นจัากการไม�รู้
เท�าทันส่ื่�อ รวิมถ้งแนะนำาหน�วิยงานหร่อกลุ่่�มองค์ีกรเพ่ื่�อใช้ีตรวิจัสื่อบัคีวิามน�าเช่ี�อถ่อของข้อมูลุ่

นำาเสื่นอ คีวิามรู้คีวิามเข้าใจัในกระบัวินการที�ผูู้้รับัสื่าร เลุ่่อกรับัส่ื่�อ เลุ่่อกรับัข้อมูลุ่ด้วิยตัวิเอง

นำาเสื่นอ ขั�นตอนการทำางานของสื่่�อโฆษณา เบั่�องหลุ่ังคีวิามคีิดของภาพื่แลุ่ะเสื่ียง
ที�นำาเสื่นอเพื่่�อโน้มน้าวิใจัผูู้้ชีมผูู้้ฟัง 

นำาเสื่นอ คีวิามรู้คีวิามเข้าใจัในประสื่าทการรับัรู้ทั�ง 5 สื่�วินของมน่ษย์ ได้แก� ตา หู จัมูก 
ลุ่ิ�น สื่ัมผู้ัสื่ อันนำาไปสืู่�คีวิามรู้สื่้ก แลุ่ะการกระทำาที�เชี่�อมโยงจัากคีวิามรู้สื่้กนั�น

เป็นการเชี่�อมโยงคีวิามรู้คีวิามเข้าใจัจัากเน่�อหาในบัทที� 1- 4 แลุ่้วินำาคีวิามรู้นั�นมาวิิเคีราะห์
ข้อมูลุ่ที�ได้รับัจัากสื่่�อ โดยมีตัวิชี�วิยคี่อ คีาถารู้ทันสื่่�อ 4 ข้อ หย่ด คีิด ถาม ทำา
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ก�รจััดอบูรมหัลักส้ตรนู่�ใหั�ได�ประสิทำธิภุ�พควรม่ผู้้�เร่ย์นูไม่เกินู
ครั�งละ 25 คนู 

กิจักรรมท่ำ�ม่ก�รแบู่งกลุ่มย่์อย์ ควรม่สม�ชิักแต่ละกลุ่มไม่เกินู 5 คนู
และจััดใหั�ม่พ่�เล่�ย์ง 1 คนูประจัำ�กลุ่ม 

ประเมินูผู้้�เร่ย์นูก่อนูเริ�มกิจักรรม (Pre-test) ด�วย์แบูบูประเมินู
ในูภุ�คผู้นูวก ข.

ก�รถ่�ย์ทำอดเนืู�อหั�และอธิบู�ย์สรุปแต่ละกิจักรรม ใหั�ใชั�เนืู�อหั�หัลัก
ของแต่ละบูทำและสรุปเชืั�อมโย์งต�มแนูวทำ�งท่ำ�ระบุูไว�ทำ��ย์กิจักรรม

ใชั�กิจักรรมเสริมสร��งก�รเร่ย์นูร้� ต�มลำ�ดับูของบูทำท่ำ�กำ�หันูดไว�
ไม่ควรข��มหัรือสลับูลำ�ดับู

ควรทำำ�กิจักรรมตั�งสติก่อนูสต�ร์ทำก่อนูเข��ส่้บูทำเร่ย์นูแต่ละบูทำ

เมื�อทำำ�กิจักรรมครบูทัำ�ง 5 บูทำแล�วใหั�ประเมินูผู้้�เร่ย์นูในูภุ�พรวม 
(Post-test)  ด�วย์แบูบูประเมินูในูภุ�คผู้นูวก ข. อ่กครั�ง

วิธ่ก�รใชั�หัลักส้ตร
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ผู้้�สอนูและพ่�เล่�ย์งประจัำ�กลุ่ม

ผู้้�สอนู
คือวิทำย์�กรหัลัก 

- คีวิบัคี่มการดำาเนินกิจักรรมให้
  อยู�ในกรอบัเน่�อหาของแต�ลุ่ะบัท 
- ถ�ายทอดเน่�อหา
- สื่ร่ปประเด็นคีวิามรู้ให้ตรงกับั
  เป้าหมายในแต�ลุ่ะบัท 
- คีวิบัคี่มเวิลุ่าการดำาเนินกิจักรรม
   แต�ลุ่ะชี�วิง 

พ่�เล่�ย์งประจัำ�กลุ่ม
คือผู้้�ชั่วย์คนูสำ�คัญของผู้้�สอนู

- กระต้่นให้ผูู้้เรียนเกิดการเรียนรู้อย�างมีสื่�วินร�วิม 
- ถามคีำาถามย�อยในกลุ่่�ม 
- เรียกให้สื่มาชีิกแต�ลุ่ะคีนได้มีโอกาสื่แสื่ดง
  คีวิามคีิดเห็น 
- เตรียมอ่ปกรณ์แลุ่ะแบับัสื่อบัถาม 
- จัดบัันท้กคีำาตอบัแลุ่ะคีวิามคีิดเห็นของกลุ่่�ม
- คี่มเวิลุ่าการทำากิจักรรมแต�ลุ่ะชี�วิงให้สื่ำาเร็จั
  ตามกำาหนด
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คุณสมบูัติของผู้้�สอนูนู่�

หมายถ้ง สื่ามารถส่ื่�อสื่ารใช้ีเทคีนิคีวิิธีการ แลุ่ะใช้ีส่ื่�อประกอบั
การถ�ายทอดเน่�อหา ให้ผูู้้สูื่งอาย่ได้รับัคีวิามรู้คีวิามเข้าใจั
ตรงตามเป้าหมายที�หลัุ่กสูื่ตรกำาหนดไว้ิ

ม่คว�มส�ม�รถในูก�รถ่�ย์ทำอดคว�มร้� 3

1 ม่คว�มร้�พื�นูฐ�นูเรื�องก�รร้�เท่ำ�ทัำนูสื�อ
หมายถ้ง มีคีวิามรู้ คีวิามเข้าใจัในหลัุ่กการรู้ทันส่ื่�อ ค่ีอ รู้ถ้ง
ผู้ลุ่กระทบัที�เกิดข้�นจัากการใช้ีข้อมูลุ่ รู้แลุ่ะเข้าใจั
ในหลัุ่กการรู้ทันตนเอง ค่ีอมีสื่ติตั�งรับัข้อมูลุ่ที�มา
กระทบัประสื่าทสัื่มผัู้สื่ต�างๆ

2 หมายถ้ง ผูู้้สื่อนใชี้หลุ่ักการรู้ทันสื่่�อแลุ่ะรู้ทันตนเองอยู�เสื่มอ
ในชีีวิิตประจัำาวิัน สื่ามารถนำาเหต่การณ์ใกลุ่้ตัวิในสื่ังคีม 
ในชี่มชีน มาเป็นตัวิอย�างให้ผูู้้สืู่งอาย่เข้าใจัได้ชีัดเจันข้�น

เป็นูผู้้�ใชั�สื�ออย่์�งร้�เท่ำ�ทัำนู เพื�อเป็นูตัวอย่์�งใหั�
กับูผู้้�เร่ย์นูได� 
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ทำักษะก�รเป็นูผู้้�สอนู

ก�รเป็นูผู้้�สอนูทำ่�ด่

1. ร้�เร� ร้�เข� ร้�สภุ�พแวดล�อม
2. ตั�งเป้�หัม�ย์ก�รสอนู
3. เตร่ย์มเนูื�อหั�
4. เตร่ย์มวิธ่ก�รสอนู

1. ร้�เร� ร้�เข� ร้�สภุ�พแวดล�อม
ร้�เร� คี่อ การพื่ิจัารณาตัวิผูู้้สื่อนเองวิ�า มีคีวิามรู้ในเร่�องที�จัะสื่อน 

มีคีวิามเชี่�อวิ�าเร่�องที�จัะสื่อนมีประโยชีน์ แลุ่ะมีคีวิามถนัดในการสื่อน 
หลุ่ักสืู่ตรนี�ต้องการให้ผูู้้สื่อนมีคีวิามรู้เร่�องการรู้เท�าทันสื่่�อ แลุ่ะเชี่�อวิ�าการรู้เท�าทันสื่่�อ

เป็นเร่�องมีประโยชีน์ เป็นเร่�องสื่ำาคีัญ่ที�สื่มคีวิรถ�ายทอดให้ผูู้้สืู่งอาย่ได้ทราบั

ร้�เข� คี่อ การทำาคีวิามรู้จัักวิ�าผูู้้เรียนเป็นใคีร มีคีวิามสื่นใจัเร่�องที�จัะเรียนอย�างไร 
มีคีวิามถนัดในการเรียนอย�างไร หลุ่ักสืู่ตรนี�ผูู้้เรียนคี่อผูู้้สืู่งอาย่ ผูู้้เรียนคีวิรมีคีวิามสื่นใจั
ที�จัะเรียนรู้เร่�องการรู้เท�าทันสื่่�อ แลุ่ะผูู้้เรียนคีวิรจัะเข้าร�วิมกิจักรรมได้ทั�ง 5 กิจักรรม

ร้�สภุ�พแวดล�อม คี่อ การพื่ิจัารณาวิ�าสื่ภาพื่แวิดลุ่้อมของการอบัรม
มีคีวิามพื่ร้อม ทั�งสื่ถานที�เรียน เวิลุ่า แลุ่ะอ่ปกรณ์ต�างๆ 
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ร้�เร�

เรามีคีวิามรู้เร่�อง “การรู้เท�าทันสื่่�อ” 
แคี�ไหน ต้องเรียนรู้เพื่ิ�มเติมไหม เร่ย์นูร้�

ปรับูคว�มคิด

ฝึกฝนู

เรามั�นใจั เห็นคีวิามสื่ำาคัีญ่ แลุ่ะเห็นประโยชีน์
ที�จัะให้ผูู้้อ่�นรู้เท�าทันส่ื่�อ

เรามีทักษะการถ�ายทอดคีวิามรู้พื่อไหมต้อง
เรียนรู้แลุ่ะฝึกฝนเพื่ิ�มเติมไหม ต้องมีผูู้้ชี�วิยไหม

ร้�เข�

ผูู้้สืู่งอาย่เป็นกลุ่่�มไหน จัำานวินเท�าไร 
เป็นชีายหร่อหญ่ิงกี�คีน

หั�ข�อม้ลเพิ�ม

หั�ข�อม้ลเพิ�ม

สังเกต

ผูู้้เข้าอบัรมสื่นใจัเร่�องการรู้เท�าทันสื่่�อหร่อไม�
ผูู้้เรียนถูกบัังคีับัให้เรียนหร่อไม�

ผูู้้เข้าอบัรมเรียนรู้ด้วิยวิิธีใดเป็นหลุ่ัก (การฟัง
การดู การร�วิมกิจักรรม การเขียน การคีิด 
การร้องรำาทำาเพื่ลุ่ง การตอบัคีำาถามฯลุ่ฯ)

ร้�สภุ�พ
แวดล�อม

สื่ภาพื่ห้อง ข้อจัำากัดต�างๆ ในการอบัรม ด้สถ�นูทำ่�จัริง

หั�ข�อม้ลเพิ�มชี�วิงเวิลุ่าการอบัรม เทศกาลุ่ เหต่การณ์ใน
ชี่มชีน 

คว�มพร�อม ข�อพิจั�รณ� สิ�งทำ่�ต�องทำำ�

คว�มพร�อม ข�อพิจั�รณ� สิ�งทำ่�ต�องทำำ�

คว�มพร�อม ข�อพิจั�รณ� สิ�งทำ่�ต�องทำำ�

13      หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันส่ือ : เน้ือหาและวิธีการสอน



ก�รตั�งเป้�หัม�ย์ก�รสอนู
 คือ ก�รกำ�หันูดว่�เมื�อเร่ย์นูจับูแล�วผู้้�เร่ย์นูจัะต�องเกิดก�รเปล่�ย์นูแปลง

• เป้�หัม�ย์ระย์ะสั�นู เชี�น เม่�อจับักิจักรรมที� 1 ผูู้้เรียนสื่ามารถบัอกได้วิ�า
  ข้อมูลุ่ใดมีคีวิามเสีื่�ยง หร่อ

• เป้�หัม�ย์ระย์ะย์�ว เชี�น เม่�อสิื่�นส่ื่ดการอบัรมทั�ง 5 บัท ผูู้้เรียนสื่ามารถจัดจัำา
  คีาถารู้ทันส่ื่�อได้ หร่อ

• เป้�หัม�ย์เปล่�ย์นูแปลงพฤติกรรม เชี�น เม่�อผู้�านการอบัรมแลุ้่วิ ผูู้้เข้าอบัรม
  จัะแชีร์ข้อมูลุ่ทางไลุ่น์น้อยลุ่ง หร่อ 

 • เป้�หัม�ย์เปล่�ย์นูแปลงคว�มคิด คว�มเชัื�อ เชี�น หลุ่ังจัากได้เรียนรู้      
   เน่�อหากิจักรรม สื่่�อบัอก สื่่�อหลุ่อก ผูู้้เข้าอบัรมจัะไม�ด�วินเชี่�อข้อมูลุ่
   ที�ได้รับัรู้เป็นคีรั�งแรก 

ในการอบัรมหลุ่ักสืู่ตรนี� ผูู้้เข้าอบัรมคี่อผูู้้สืู่งอาย่ที�อาจัจัะเบั่�อหน�ายการนั�งเรียน

นานๆ ดังนั�นผูู้้สื่อนคีวิรตั�งเป้าหมายระยะสื่ั�น โดยอาจัจัะใชี้เป้าหมาย

ในการเรียนรู้ ที�กำาหนดไวิ้ในแต�ลุ่ะบัทเป็นกรอบัใหญ่� แลุ่ะตั�งเป้าหมายย�อย

ในขณะดำาเนินกิจักรรม เชี�น กิจักรรมที�มีการแบั�งกลุ่่�ม ให้ผูู้้สืู่งอาย่ท่กคีน

ได้แสื่ดงคีวิามคีิดเห็น เป็นต้น ผูู้้สื่อนต้องอธิบัายให้ผูู้้เรียนเห็นคีวิามสื่ำาคีัญ่

ของเป้าหมายที�ตั�งข้�น เพื่่�อเป็นแรงจัูงใจัให้ทั�งผูู้้สื่อนแลุ่ะผูู้้เรียนดำาเนินกิจักรรม

ให้บัรรลุ่่เป้าหมายเดียวิกันได้สื่ำาเร็จั

2. ตั�งเป้�หัม�ย์ก�รสอนู
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3. เตร่ย์มเนูื�อหั�
ผูู้้สื่อนคีวิรจััดเตรียมเน่�อหาให้สื่อดคีลุ่้องกับัเป้าหมายที�ตั�งไวิ้ 

ซ้�งเน่�อหาอาจัแบั�งได้เป็น 3 ระดับั ได้แก�

โดยผูู้้สื่อนคีวิรเรียงลุ่ำาดับัจัากเน่�อหาที�สื่ำาคีัญ่ที�สื่่ด เตรียมคีำาสื่ำาคีัญ่

ที�จัะใชี้เน้น แลุ่ะสื่อนเร่�องที�เข้าใจัง�ายก�อนเร่�องที�มีคีวิามซับัซ้อน 

โดยหลุ่ักสืู่ตรนี� ได้กำาหนดเน่�อหาการอบัรมไวิ้เป็นประเด็นที�เชี่�อมโยงกันแลุ่้วิ 

ผูู้้สื่อนสื่ามารถนำาเน่�อหาไปใชี้ โดยเลุ่่อกวิิธีการสื่อนให้เหมาะสื่มกับั

ผูู้้สืู่งอาย่ที�เข้ามาร�วิมเรียนรู้

เนูื�อหั�ทำ่�ต�องร้� 
เป็นแนวิคีิดหลุ่ักที�จัะนำาไปสืู่�การเปลุ่ี�ยนแปลุ่งที�เป็น

เป้าหมายของการสื่อน

เนูื�อหั�ทำ่�ควรร้� 
เป็นคีวิามรู้เสื่ริมที�ผูู้้เรียนคีวิรรู้เพื่ิ�มเติม แลุ่ะ

เนูื�อหั�ทำ่�อ�จัจัะได�ร้�
ระหวิ�างดำาเนินกิจักรรม มีคีวิามน�าสื่นใจัแลุ่ะเกี�ยวิข้องกับั

ประเด็นที�กำาลุ่ังเรียนรู้ 
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4. เตร่ย์มวิธ่ก�รสอนู
วิิธีการสื่อนต้องสื่อดคีลุ่้องกับั

คีวิามสื่ามารถของผูู้้เรียนแลุ่ะผูู้้สื่อน

• ผูู้้เรียนเรียนรู้อย�างไร ชี�วิงเวิลุ่าของคีวิามสื่นใจั คีวิามสื่ามารถ
ในการฟัง การมีสื่�วินร�วิม การคีิดวิิเคีราะห์ตามเน่�อหา
ที�เรียน 

• ผูู้้สื่อนสื่อนด้วิยวิิธีไหนได้ วิิธีไหนไม�ได้ คีวิรสื่อนเดี�ยวิหร่อ
มีผูู้้สื่อนร�วิม สื่อนแบับับัรรยายเลุ่�าให้ฟัง หร่อใชี้การ
เรียนรู้ผู้�านกิจักรรม 

• เลุ่่อกใชี้สื่่�อประกอบับัทเรียนให้เข้าใจัง�าย ไม�ซับัซ้อน
เชี�น power point คีลิุ่ปภาพื่ คีลิุ่ปเสีื่ยง หร่อส่ื่�อกิจักรรม
ให้ลุ่งม่อทำา เป็นต้น 

• บัรรยากาศสื่ถานที�เรียน มีคีวิามสื่ะอาด ปลุ่อดภัย 
สื่ะดวิก สื่บัายตามคีวิามเหมาะสื่ม
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เป็นกิจักรรมเตรียมคีวิามพื่ร้อมก�อนเข้าสืู่�บัทเรียน 

รวิบัรวิมสื่ติแลุ่ะสื่มาธิของผูู้้เรียนให้จัดจั�อกับัเร่�องที�จัะเรียนรู ้

เป็นกิจักรรมที�ต้องจััดให้มีก�อนเข้าสืู่�บัทเรียนแต�ลุ่ะบัท

การเลุ่่อกกิจักรรม ตั�งสื่ติก�อนสื่ตาร์ท ใชี้หลุ่ัก….

กิจักรรมตั�งสติ
ก่อนูสต�ร์ทำ

เชั��ๆ สดใส รับูบูทำเร่ย์นูใหัม่
ด�วย์ก�รเตร่ย์มใจัใหั�นูิ�ง

บู่�ย์ๆ เริ�มง่วง ต�องกระตุ�นูสมอง
ด�วย์คว�มสนูุกสนู�นูก่อนูเข��บูทำ
เร่ย์นู

ด้ร�ย์ละเอ่ย์ดในูภุ�คผู้นูวก ก.
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บูทำทำ่�

1
ร้�ทัำนูสื�อ
ร้�ทัำนูโลก
เป้�หัม�ย์ก�รเร่ย์นูร้�    ผูู้้สืู่งอาย่เข้าใจัคีวิามหมาย
แลุ่ะคีวิามสื่ำาคีัญ่ของการรู้เท�าทันสื่่�อ

เนืู�อหั�     การรู้เท�าทันสื่่�อของผูู้้สืู่งอาย่ หมายถ้ง 
การที�ผูู้้สืู่งอาย่มีคีวิามรู้คีวิามเข้าใจัการทำางานของสื่่�อ
แลุ่ะเข้าใจัตัวิเองในการเลุ่่อกเปิดรับัสื่่�อ มีคีวิามสื่ามารถ
ใชี้สื่่�อได้หลุ่ายชีนิดเชี�น โทรทัศน์ วิิทย่ หนังสื่่อพื่ิมพื่์ 
นิตยสื่าร หร่อ สื่่�อออนไลุ่น์ เชี�น อินเทอร์เน็ต เฟซบั่�คี
ไลุ่น์ แลุ่ะสื่ามารถพื่ิจัารณาถ้งเจัตนาของสื่่�อ 
คีวิามน�าเชี่�อถ่อ แลุ่ะผู้ลุ่กระทบัที�จัะเกิดข้�น ทำาให้
ผูู้้สืู่งอาย่ตัดสื่ินใจัได้อย�างรอบัคีอบัที�จัะเชี่�อหร่อไม�เชี่�อ
ข้อมูลุ่จัากสื่่�อต�างๆ
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ทำำ�ไมผู้้�ส้งอ�ย์ุต�อง
ร้�เทำ่�ทำันูสื�อ (คว�มสำ�คัญ)

 การที�ผูู้้สืู่งอาย่มีเวิลุ่า มีใจั มีเงิน ทำาให้ผูู้้สืู่งอาย่กลุ่ายเป็น “เป้�หัม�ย์” 
ของการสื่่�อสื่ารการตลุ่าดในสื่ังคีมปัจัจั่บััน เพื่ราะเป็นกลุ่่�มผูู้้บัริโภคีที�มีศักยภาพื่
ในการใชี้สื่ินคี้าแลุ่ะบัริการโดยเฉพื่าะกลุ่่�มที�อยู�ในชี�วิงเปลุ่ี�ยนผู้�านจัากการทำางานไปสืู่�ชีีวิิต
หลุ่ังเกษียณ เป็นผูู้้ที�ยังมีทั�งเงิน กำาลุ่ัง แลุ่ะเวิลุ่า ทำาให้นักการตลุ่าดพื่ยายามศ้กษา
คี่ณลุ่ักษณะของผูู้้สืู่งอาย่เพื่่�อทำาคีวิามเข้าใจัวิิถีการใชี้ชีีวิิต แลุ่ะหาชี�องทางเพื่่�อเข้าถ้ง
แลุ่ะด้งคีวิามสื่นใจัของผูู้้สืู่งอาย่ด้วิยการนำาเสื่นอสื่ินคี้าแลุ่ะบัริการที�ม่�งตอบัสื่นอง
ต�อคีวิามต้องการ เชี�น เร่�องสื่่ขภาพื่ เร่�องคีวิามเหงา เป็นต้น
 ผูู้้สืู่งอาย่ในสื่ังคีมไทยยังเป็น “เป้�หัม�ย์” ของการชีักจัูงทางคีวิามคีิด
แลุ่ะคีวิามเชี่�อ โดยมองวิ�าหากชีักจัูงให้ผูู้้สืู่งอาย่เชี่�อในคีวิามคีิดใดได้จัะมีอิทธิพื่ลุ่ให้ผูู้้คีน
ใกลุ่้ตัวิของผูู้้สืู่งอาย่คีลุ่้อยตามได้ด้วิยดังนั�น ผูู้้ที�จั้องหาผู้ลุ่ประโยชีน์จัากคีวิามเชี่�อ
ของผูู้้สืู่งอาย่ก็จัะใชี้การสื่่�อสื่ารท่กรูปแบับัในการชีักจัูงคีวิามคีิดแลุ่ะคีวิามเชี่�อของผูู้้สืู่งอาย่
เห็นได้จัากข้อมูลุ่มากมายถูกสื่�งผู้�านสื่่�อต�างๆ ทั�งสื่่�อเก�าอย�างโทรทัศน์ วิิทย่ สื่ิ�งพื่ิมพื่์ 
สื่่�อใหม�อย�างสื่ังคีมออนไลุ่น์ เชี�น ไลุ่น์ (line) เฟซบั่�คี เพื่่�อให้เข้าถ้งผูู้้สืู่งอาย่

ม่เวล� ม่ใจั ม่เงินู

• ม่เวล� ผูู้้สืู่งอาย่สื่�วินใหญ่� ทำางานประจัำาน้อยลุ่ง ทำาให้
มีเวิลุ่าวิ�างมากข้ �น สื่ามารถรับัข้อมูลุ่ข�าวิสื่ารจัากสื่่ �อต�างๆ 
ได้มากข้ �น

• ม่ใจั ผูู้้สืู่งอาย่เป็นผูู้้มีประสื่บัการณ์ ผู้�านเร่�องราวิหลุ่ากหลุ่าย
ในชีีวิิตมายาวินาน จั้งมีคีวิามเข้าใจัแลุ่ะเห็นอกเห็นใจัผูู้้ที�
ประสื่บัปัญ่หา พื่ร้อมให้คีวิามชี�วิยเหลุ่่อในสื่ิ�งที�พื่อชี�วิยได้

• ม่เงินู ผูู้้สืู่งอาย่สื่�วินใหญ่�มีทรัพื่ย์สื่ินที�เก็บัออมจัากการทำางาน
หร่อได้รับัเงินสื่นับัสื่น่นจัากคีรอบัคีรัวิหร่อจัากภาคีรัฐ 
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 ในด้านดี สื่่�อทั�วิไปทั�งสื่่�อเก�า (สื่่�อบั่คีคีลุ่ สื่่�อมวิลุ่ชีน สื่่�อสื่ิ�งพื่ิมพื่์) แลุ่ะสื่่�อสื่ังคีม
ออนไลุ่น์ ยังคีงทำาหน้าที�ให้ข้อมูลุ่ที�เป็นคีวิามรู้แลุ่ะมีประโยชีน์ต�อการดำารงชีีวิิตของ
ผูู้้สืู่งอาย่ เชี�น เร่�องการดูแลุ่สื่่ขภาพื่ การจััดการเร่�องที�อยู�อาศัย คีวิามรู้เกี�ยวิกับัสื่ถานการณ์
ในสื่ังคีมแลุ่ะในโลุ่กที�ชี�วิยให้ผูู้้สืู่งอาย่ปรับัตัวิได้ทันการเปลุ่ี�ยนแปลุ่ง
 การรู้เท�าทันสื่่�อเป็นการเตรียมคีวิามพื่ร้อมให้กับัผูู้้สืู่งอาย่ให้เป็นผูู้้ที�ฉลุ่าด
เลุ่่อกใชี้สื่่�ออย�างมีสื่ติ เป็นการสื่ร้างภูมิคี่้มกันต�อการสื่่�อสื่ารท่กรูปแบับั มีวิิจัารณญ่าณ
ในการพื่ิจัารณาข้อมูลุ่ก�อนตัดสื่ินใจัเพื่่�อไม�ตกเป็นเหย่�อการโน้มน้าวิชีักจัูงให้เสื่ียทรัพื่ย์
โดยไม�จัำาเป็น เสื่ียสื่่ขภาพื่จัากสื่ินคี้าแลุ่ะบัริการ ที�ไม�มีคี่ณภาพื่ หร่อเสื่ียชีีวิิตจัากคีวิามรู้
เท�าไม�ถ้งการณ์ การรู้เท�าทันสื่่�อทำาให้สื่ามารถพื่ิจัารณาข้อมูลุ่ที�ได้รับัอย�างมีเหต่ผู้ลุ่ 
หากข้อมูลุ่เป็นประโยชีน์ก็สื่ามารถสื่�งต�อเพื่่�อให้เกิดประโยชีน์ต�อบั่คีคีลุ่อ่�น คีนรอบัข้าง 
หร่อสื่ังคีมได้อีกมากมาย นับัเป็นวิิถีใหม�ของผูู้้สืู่งวิัย(New Normal) ที�เป็น active aging 
อย�างแท้จัริง

 ด้วิยคีวิามพื่ร้อมที�กลุ่ายเป็นเป้าหมายของการเอารัดเอาเปรียบั ทำาให้ผูู้้สืู่งอาย่มี 
“คว�มเส่�ย์ง” ที�อาจัเกิดจัากการไม�รู้เท�าทันสื่่�อ เพื่ราะคีวิามก้าวิหน้าทางเทคีโนโลุ่ยีทำาให้
สื่่�อมีเทคีนิคีวิิธีการตัดต�อทั�งภาพื่แลุ่ะเสื่ียง จัะเห็นได้จัากการนำาสื่่�อบั่คีคีลุ่มาตัดต�อไป
ปรากฏในสื่่�อออนไลุ่น์ เพื่่�อสื่ร้างคีวิามน�าเชี่�อถ่อ ตามรายงานการวิิจััยของพนูม คล่�ฉ�ย์�
(2562)1 ผูู้้สืู่งอาย่มีคีวิามเสื่ี�ยงจัากการใชี้สื่่�อในประเด็นต�างๆ ดังนี�

1. คีวิามเสื่ี�ยงที�ถูกหลุ่อกลุ่วิงจัากคีนแปลุ่กหน้าที�ทักมาทางไลุ่น์หร่อเฟซบั่�คี
2. คีวิามเสื่ี�ยงที�มาจัากข�าวิปลุ่อม
3. คีวิามเสื่ี�ยงที�มาจัากโฆษณาอวิดอ้างสื่รรพื่คี่ณที�เกินจัริง
4. คีวิามเสื่ี�ยงที�มาจัาก ดูดวิง ใบั้หวิย แลุ่ะการเสื่ี�ยงโชีคี
5. คีวิามเสื่ี�ยงจัากการถูกหลุ่อกให้โอนเงิน
6. คีวิามเสื่ี�ยงจัากการถูกขโมยข้อมูลุ่บััญ่ชีีผูู้้ใชี้งาน
7. คีวิามเสื่ี�ยงจัากสื่่�อลุ่ามก
8. คีวิามเสื่ี�ยงจัากคีลุ่ิปภาพื่หร่อคีำาพืู่ดที�แสื่ดงคีวิามร่นแรงเร้าใจัชีวินติดตาม
9. คีวิามเสื่ี�ยงที�เกิดจัากไวิรัสื่คีอมพื่ิวิเตอร์

1 พื่นม คีลีุ่�ฉายา. (2562). รายงานการวิิจััยเชิีงสื่ำารวิจัคีวิามผูู้กพัื่นแลุ่ะคีวิามเสีื่�ยงบันส่ื่�อสัื่งคีมออนไลุ่น์ของประชีาชีน: คีวิามผูู้กพัื่น คีวิามเสีื่�ยงจัากการใช้ีส่ื่�อสัื่งคีมออนไลุ่น์ แลุ่ะ
คีวิามรอบัรู้ทางดิจิัทัลุ่แลุ่ะการรู้เท�าทันของประชีาชีน. จ่ัฬาลุ่งกรณ์มหาวิิทยาลัุ่ย, คีณะนิเทศศาสื่ตร์.

สื�อด่ ม่อย่้์ทัำ�วไป ผู้้�ส้งวัย์ต�อง ฉล�ดเลือก
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แหัล่งข�อม้ลทำ่�นู่�เชัื�อถือ
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ร้�ทำันูสื�อ ร้�ทำันูโลก

กิจักรรม

สื�อ/อุปกรณ์
1. คีลุ่ิปตัวิอย�าง (เทคีนิคีการเลุ่ียนแบับัภาพื่แลุ่ะเสื่ียง)
2. คีลุ่ิปกรณีตัวิอย�างผู้ลุ่กระทบัของการไม�รู้เท�าทันสื่่�อ
3. กระดาษ
4. ปากกาลุู่กลุ่่�น / ปากกาไวิท์บัอร์ด
5. กระดานรองเขียนประจัำากลุ่่�ม
6. กระดานไวิท์บัอร์ดหร่อฟลุ่ิปชีาร์ท
7. อ่ปกรณ์บัอกสื่ัญ่ญ่าณเวิลุ่า (กระดิ�ง ระฆัง นกหวิีด ฯลุ่ฯ)
8. แบับับัันท้กสื่ำาหรับัพื่ี�เลุ่ี�ยงประจัำากลุ่่�ม (สื่ีสื่้ม)
9. คีอมพื่ิวิเตอร์ โปรเจัคีเตอร์

1
เวล�ทำ่�ใชั�: 1 ชัั�วโมง
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เปิดคีลุ่ิปตัวิอย�างเกี�ยวิกับัการรู้เท�าทันสื่่�อ ให้ผูู้้เรียนทั�งห้องดูพื่ร้อมกัน 
เพื่่�อด้งคีวิามสื่นใจัเข้าสืู่�เน่�อหา “ก�รร้�เทำ่�ทำันูสื�อ”

แบั�งกลุ่่�มผูู้้เรียน กลุ่่�มลุ่ะไม�เกิน 5 คีน 
มีพื่ี�เลุ่ี�ยงประจัำากลุ่่�มลุ่ะ 1 คีน

เปิดคีลุ่ิปกรณีตัวิอย�างการไม�รู้เท�าทันสื่่�อ ผู้ลุ่กระทบัของ
การไม�รู้เท�าทันสื่่�อ 1 คีลุ่ิป (3 นาที)

เม่�อดูคีลุ่ิปจับั ผูู้้สื่อนตั�งคีำาถามที� 1 “เหั็นูอะไร” 
แลุ่ะให้สื่มาชีิกกลุ่่�มแลุ่กเปลุ่ี�ยนคีวิามคีิดกัน

หลุ่ังจัากนั�น ผูู้้สื่อนตั�งคีำาถามที� 2 “ร้�สึกหัรือคิดอย์่�งไร”
แลุ่ะให้สื่มาชีิกกลุ่่�มแลุ่กเปลุ่ี�ยนคีวิามคีิดกัน

พื่ี�เลุ่ี�ยงอธิบัายให้สื่มาชีิกในกลุ่่�มเข้าใจัคีำาวิ�า เห็นอะไร 
รู้สื่้กหร่อคีิดอย�างไรก�อน แลุ่้วิจั้งไลุ่�ถามทีลุ่ะคีน 
แลุ่ะจัดบัันท้กคีำาตอบัลุ่งในแบับับัันท้ก

แลุ่กเปลุ่ี�ยนกลุ่่�มใหญ่� โดยให้ผูู้้เรียนพืู่ดคี่ยถ้งประเด็น
การรู้เท�าทันสื่่�อในคีลุ่ิป ผูู้้สื่อนจัดประเด็นข้�น
กระดานไวิท์บัอร์ดหร่อฟลุ่ิปชีาร์ท (10 นาที)

ประเมินผู้ลุ่การเรียนรู้ด้วิยคีำาถาม

ผูู้้สื่อนสื่ร่ปเชี่�อมโยงเน่�อหาจัากคีลุ่ิปกรณีตัวิอย�าง
 o ได้เรียนรู้อะไรจัากคีลุ่ิป
 o การรู้เท�าทันสื่่�อสื่ำาคีัญ่ต�อผูู้้สืู่งอาย่อย�างไร
 o ผู้ลุ่กระทบัจัากการไม�รู้เท�าทันสื่่�อคี่ออะไร

1
2
3
4
5
6
7
8
9

วิธ่ก�รจััดกิจักรรม
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กิจักรรมท่ำ� 1 “ร้�ทัำนูสื�อ ร้�ทัำนูโลก”
คนูท่ำ� 1 เห็ันูอะไร..........................................................................................................

 ร้�สึกอย่์�งไร......................................................................................................

คนูท่ำ� 2 เห็ันูอะไร...........................................................................................................

 ร้�สึกอย่์�งไร......................................................................................................

คนูท่ำ� 3 เห็ันูอะไร...........................................................................................................

 ร้�สึกอย่์�งไร......................................................................................................

คนูท่ำ� 4 เห็ันูอะไร...........................................................................................................

 ร้�สึกอย่์�งไร......................................................................................................

คนูท่ำ� 5 เห็ันูอะไร...........................................................................................................

 ร้�สึกอย่์�งไร......................................................................................................

คนูท่ำ� 6 เห็ันูอะไร...........................................................................................................

 ร้�สึกอย่์�งไร......................................................................................................

บัูนูทึำกข�อสังเกตเพิ�มเติม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
     ลงชืั�อ (พ่�เล่�ย์ง)............................................................

แบูบูบัูนูทึำกสำ�หัรับูพ่�เล่�ย์ง
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บูทำทำ่�

2
เร�เลือกสื�อเอง

เป้�หัม�ย์ก�รเร่ย์นูร้�   ผูู้้สืู่งอาย่เข้าใจัเหต่ผู้ลุ่
การเลุ่่อกสื่่�อ

เนูื�อหั�    “สื�อจัะม่อิทำธิพลต่อผู้้�รับูส�รไม่ได�
หั�กผู้้�รับูส�รไม่เลือกนูำ�ข�อม้ลไปใชั�”  ข้อคีวิาม
นี�แสื่ดงให้เห็นวิ�าตัวิเราเองมีสื่�วินในการเปิด
โอกาสื่ให้เร่�องราวิต�างๆ จัากสื่่�อ เข้ามาสืู่�คีวิาม
สื่นใจัของเราแลุ่ะเลุ่่อกที�จัะเชี่�อแลุ่ะทำาตาม
ข้อคีวิามที�รับัเข้ามา
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 เม่�อมีข้อมูลุ่มากมายจัากสื่่�อต�างๆ  เราคีวิรต้องใชี้เวิลุ่าในการทำาคีวิามเข้าใจั

เร่�องราวิที�อยู�รอบัตัวิ โดยเลุ่่อกวิ�าจัะทำาคีวิามเข้าใจัเร่�องใดก�อน ซ้�งสื่�วินใหญ่�

จัะใชี้หลุ่ัก 3 ข้อ คี่อ
 1. คีวิามคี่้นเคียกับัสื่่�อ เชี�น ดูโทรทัศน์ ฟังวิิทย่ เลุ่�นโทรศัพื่ท์ม่อถ่อ ไลุ่น์ เฟซบั่�คี 

    อินสื่ตาแกรม 

 2. คีวิามสื่นใจัเน่�อหา เชี�น สื่นใจัเร่�องบัันเทิง เร่�องการเม่อง เร่�องส่ื่ขภาพื่ เร่�องแฟชัี�น 

  - ตรงกับัคีวิามอยากรู้กับัข้อมูลุ่นั�น

  - ตรงกับัคีวิามต้องการข้อมูลุ่

  - ตรงกับัคีวิามชีอบั รสื่นิยม

  - ตรงกับัคีวิามคีิด คีวิามเชี่�อที�มีอยู�

 3. จัำาไปใชี้ประโยชีน์ได้  

  - เราเห็นด้วิยกับัข้อมูลุ่นั�น

  - เราเห็นวิ�ามีประโยชีน์กับัตนเอง หร่อคีนใกลุ่้ชีิด

  - เราอยากนำาเร่�องนั�นไปเลุ่�า ถ�ายทอดให้คีนอ่�นรู้ด้วิย

  - เราอยากเก็บัไปถามให้หายสื่งสื่ัย 

  - เราอยากเก็บัข้อมูลุ่ไวิ้ใชี้ในอนาคีต

ข�อม้ลม�กม�ย์ ทำำ�ไมต�องเลือก
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 นอกจัากเราจัะเลุ่่อกสื่่�อด้วิยตัวิเอง โดยมีหลุ่ักคีวิามคี่้นเคียหร่อน�าสื่นใจั

หร่อคีิดวิ�าอาจัเป็นประโยชีน์ แต�เราก็ยังเลุ่่อกประเภทสื่่�อที�เหมาะสื่มกับัเน่�อหาที�สื่นใจั

อีกด้วิย เชี�น เลุ่่อกดูรายการบัันเทิงจัากโทรทัศน์ เลุ่่อกฟังเพื่ลุ่งจัากวิิทย่ เลุ่่อกอ�านข�าวิ

จัากหนังสื่่อพื่ิมพื่์เลุ่่อกซ่�อของใชี้จัากอินเทอร์เน็ตหร่อจัากการคี่ยกับัเพื่่�อน 

เลุ่่อกรับัคีวิามรู้จัากบั่คีคีลุ่ผูู้้เชีี�ยวิชีาญ่ ที�เป็นเชี�นนี�เพื่ราะแต�ลุ่ะสื่่�อมีลุ่ักษณะเฉพื่าะตัวิ ได้แก�

 

ทำำ�ไมเร�เลือกบู�งสื�อ 
และไม่เลือกบู�งสื�อ

โทำรทำัศนู ์

o โทรทัศน์จัอใหญ่� มีภาพื่เคีลุ่่�อนไหวิแลุ่ะ 
เสีื่ยงประกอบัเหม่อนจัริง 

o โทรทัศน์ใช้ีเทคีนิคีต�างๆ ทำาให้ท่กอย�างดู 
“เป็นูจัริง” ทำาให้คีลุ่้อยตาม แลุ่ะ
มีอารมณ์ร�วิมไปกับัสิื่�งที�เห็นในจัอได้ง�าย

เร�เลือกสื�อเพร�ะ 
คว�มคุ�นูเคย์ นู่�สนูใจั 

และเห็ันูว่�เป็นูประโย์ชัน์ู
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วิทำย์ุ

o เคีร่�องรับัวิิทย่มีราคีาถูก เปิดฟังได้ง�าย ฟังได้ท่กที� 
o ฟังด้วิย ทำางานอ่�นไปด้วิยได้ เป็นเพ่ื่�อนแก้เหงาได้ดี 
o ให้คีวิามรู้สื่้กใกลุ่้ชีิด เป็นกันเอง ถ้าเป็นเสื่ียงที�เรา 
   คี่้นเคียจัะยิ�งน�าเชี่�อถ่อ
o นำ�าเสื่ียง ลุ่ีลุ่าในการพืู่ดหร่อเสื่ียงประกอบั สื่ามารถ
   สื่ร้างจัินตนาการได้

หันูังสือพิมพ์
o มีข้อมูลุ่รายลุ่ะเอียดของเร่�องราวิ
   ที�สื่นใจั
o เก็บัไวิ้อ�านซำ�าได้
o เป็นเอกสื่ารอ้างอิงของย่คีสื่มัย
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สื�อบูุคคล

o เราสื่ามารถสื่อบัถามโต้ตอบัได้ทันที สื่ามารถแก้ไข ปรับัเปลุ่ี�ยนคีำาพืู่ด 

วิิธีการ หร่อให้ข้อมูลุ่เพื่ิ�มเติมได้จันเราเข้าใจั

o หากเป็นบั่คีคีลุ่ที�มีชี่�อเสื่ียง ได้รับัการยกย�อง เป็นที�รู้จัักอย�างกวิ้างขวิาง

   หร่อเป็นผูู้้เชีี�ยวิชีาญ่จัะยิ�งทำาให้ข้อมูลุ่ที�เขาพูื่ดน�าเช่ี�อถ่อมากข้�นไปด้วิย

o บ่ัคีคีลุ่ทำาให้เราคีลุ้่อยตามแลุ่ะทำาตามได้มากที�ส่ื่ด เพื่ราะใช้ีคีำาพูื่ด นำ�าเสีื่ยง 

   ลีุ่ลุ่า ท�าทาง การแสื่ดงอากัปกิริยาไปพื่ร้อมๆ กัน 
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อินูเทำอร์เนู็ต ออนูไลนู์
o ใชี้งานง�าย ผู้�านโทรศัพื่ท์ม่อถ่อ แท็บัเลุ่็ต โน้ตบั่�คี หร่อ คีอมพื่ิวิเตอร์ตั�งโต�ะ

o สื่่�อสื่ารโต้ตอบักันได้รวิดเร็วิทันที ทั�งแบับัสื่�วินตัวิ แลุ่ะแบับัสื่าธารณะ

o มีข้อมูลุ่น�าสื่นใจัมากมายแลุ่ะจัะเข้าดูเม่�อไหร�ก็ได ้

o มีภาพื่เคีลุ่่�อนไหวิเหม่อนโทรทัศน์ มีเสื่ียงเหม่อนวิิทย่ มีข้อคีวิามอ�านได้เหม่อน  

   หนังสื่่อพื่ิมพื่์ นิตยสื่าร แลุ่ะยังสื่ามารถคี่ยกับัเพื่่�อนได้

o ประหยัด ไม�มีคี�าใชี้จั�ายเพื่ิ�ม

จัะเห็นวิ�า 
เร� “เลือก” สื�อเอง 
สื่่�อไม�ได้เดินเข้ามาหาเรา 
แต�เราเดินเข้าหาสื่่�อ
เม่�อเราอยากได้ข้อมูลุ่ 
โดยเราเดินเข้าหาสื่่�อ
ที�เราค้่ีนเคียซ้�งมีเน่�อหาที�เราสื่นใจั 
แลุ่ะเราคีิดวิ�าจัะได้ใชี้ประโยชีน์
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เร�เลือกสื�อเอง

กิจักรรม

สื�อ/อุปกรณ์
1. หนังสื่่อพื่ิมพื่์เฉพื่าะหน้าหน้�ง ตามจัำานวินผูู้้เรียน 
2. รูปภาพื่สื่่�อ (โทรทัศน์ วิิทย่ สื่ิ�งพื่ิมพื่์ บั่คีคีลุ่ อินเทอร์เน็ต) 
3. กระดาษ A4 
4. ปากกาลุู่กลุ่่�น / ปากกาไวิท์บัอร์ด
5. กระดานรองเขียนประจัำากลุ่่�ม
6. กระดานไวิท์บัอร์ดหร่อฟลุ่ิปชีาร์ท
7. แบับับัันท้กสื่ำาหรับัพื่ี�เลุ่ี�ยงประจัำากลุ่่�ม (สื่ีเขียวิ)

2
เวล�ทำ่�ใชั�: 1 ชัั�วโมง
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วิธ่ก�รจััดกิจักรรม

กิจักรรมนู่�ม่ 2 ขั�นูตอนู

1. ผูู้้เรียนนั�งเป็นวิงใหญ่�แจักหนังสื่่อพื่ิมพื่์ให้คีนลุ่ะ 1 หน้า 
2. ผูู้้สื่อนกำาหนดให้แต�ลุ่ะคีนเลุ่่อกข้อมูลุ่ที�สื่นใจัจัากหนังส่ื่อพิื่มพ์ื่ข้�นมา 1 เร่�อง

ในเวิลุ่า 3 นาที แลุ่้วิตั�งคีำาถาม
 o เลุ่่อกเร่�องอะไร
 o ทำาไมจั้งเลุ่่อกเร่�องนั�น
3. แลุ่กเปลุ่ี�ยนรวิมกลุ่่�มใหญ่� ผูู้้สื่อนจัดประเด็นข้�นกระดานไวิท์บัอร์ดหร่อ

ฟลุ่ิปชีาร์ท  (10  นาที)

ขั�นูตอนูทำ่� 1 เลือกข�อม้ล1
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4. ให้ผูู้้เรียนย่นข้�นแลุ่ะรอฟังคีำาถาม 

5. ทีมงานกำาหนดจั่ดแลุ่ะวิางรูปสื่่�อในห้องเรียน 5 จั่ด (โทรทัศน์ วิิทย่ 

สื่ิ�งพื่ิมพื่์ บั่คีคีลุ่ อินเทอร์เน็ต) 

6. ผูู้้สื่อนให้คีำาถาม “ทำ่�นูเลือกรับูข�อม้ลทำ่�เก่�ย์วกับู ‘สุขภุ�พ’ จั�กสื�อใด

ม�กทำ่�สุด” 

7. เม่�อได้ยินคีำาถาม ให้ผูู้้เรียนคีิดหาคีำาตอบัพื่ร้อมกับัออกเดินชี้าๆ ด้วิย

คีวิามสื่งบั (ไม�พื่ดูคีย่ ไม�หยอกลุ่อ้) ภายในบัรเิวิณหอ้งเรยีน เม่�อคีดิใคีร�คีรวิญ่   

ดแีลุ่ว้ิ ใหเ้ดนิไปหยด่ตรงภาพื่ส่ื่�อที�ตวัิเองรบัับั�อยที�สื่ด่ จัะไดก้ลุ่่�มคีนที�เลุ่อ่ก   

รับัสื่่�อชีนิดเดียวิกัน จััดพื่ี�เลุ่ี�ยงประจัำากลุ่่�มลุ่ะ 1 คีน

8. ผูู้้สื่อนตั�งคีำาถามให้ผูู้้เรียนในกลุ่่�มแลุ่กเปลุ่ี�ยนคีวิามคีิดเห็น 

“ทำำ�ไมจัึงเลือกรับูข�อม้ลสุขภุ�พจั�กสื�อนู่�บู่อย์ทำ่�สุด” 

9. พื่ี�เลุ่ี�ยงถามคีำาถามทีลุ่ะคีน แลุ่้วิจัดคีำาตอบัของผูู้้เรียน

10. ผูู้้สื่อนตั�งคีำาถามวิ�า “ถ��เป็นูข�อม้ลเก่�ย์วกับู บูันูเทำิง ทำ่�นูจัะเลือก

   รับูจั�กสื�อใดม�กทำ่�สุด”

ขั�นูตอนูทำ่� 2 เลือกสื�อ2
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11. เม่�อได้ยินคีำาถาม ให้ผูู้้เรียนคีิดหาคีำาตอบัพื่ร้อมกับัออกเดินชี้าๆ ด้วิย    

คีวิามสื่งบั (ไม�พืู่ดคี่ย ไม�หยอกลุ่้อ) ภายในบัริเวิณห้องเรียน เม่�อคีิด    

ใคีร�คีรวิญ่ดีแลุ่้วิ ให้เดินไปหย่ดตรงภาพื่สื่่�อที�ตัวิเองรับับั�อยที�สื่่ด จัะได้

กลุ่่�มคีนที�เลุ่่อกรับัสื่่�อชีนิดเดียวิกัน จััดพื่ี�เลุ่ี�ยงประจัำากลุ่่�มลุ่ะ 1 คีน

12. ผูู้้สื่อนตั�งคีำาถามให้ผูู้้เรียนในกลุ่่�มแลุ่กเปลุ่ี�ยนคีวิามคีิดเห็น 

“ทำำ�ไมจัึงเลือกรับูข�อม้ลบูันูเทำิงจั�กสื�อนู่�บู่อย์ทำ่�สุด” 

13. พื่ี�เลุ่ี�ยงถามคีำาถามทีลุ่ะคีน แลุ่้วิจัดคีำาตอบัของผูู้้เรียน

14. แลุ่กเปลุ่ี�ยนรวิมกลุ่่�มใหญ่� ผูู้้สื่อนจัดประเด็นข้�นกระดานไวิท์บัอร์ดหร่อ      

ฟลุ่ิปชีาร์ท  (10 นาที)

15. ผูู้้สื่อนสื่ร่ปเชี่�อมโยงคีวิามรู้จัากประสื่บัการณ์ในห้องเรียน (15 นาที)

 o ขั�นตอนการเลุ่่อกสื่่�อ (เปิดรับั สื่นใจั จัดจัำา)

 o เหต่ผู้ลุ่ในการเลุ่่อกสื่่�อ
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กิจิกิรรมที่่� 2 “เลือืกิสืื่�อ”
ท่า่นเลือืกรัับข้้อมูลูืท่่�เก่�ยวกบั “สุุข้ภาพ” จากสืุ�อไหนมูากท่่�สุุด
สืุ�อ   
ท่ำาไมูถึงึเลือืกรัับจากสืุ�อน่�มูากท่่�สุุด
            
            

ท่า่นเลือืกรัับข้้อมูลูืเก่�ยวกบั “บันเท่งิ“ จากสืุ�อไหนมูากท่่�สุุด
สืุ�อ   
ท่ำาไมูถึงึเลือืกรัับจากสืุ�อน่�มูากท่่�สุุด
            
            

บันท่กึข้อ้สัุงเกตเพิ�มูเติมู
            
            
            
         

ลืงชืื่�อ (พ่�เลื่�ยง)   
  

กิจักรรมท่ำ� 2 “เลือกสื�อ”
แบูบูบัูนูทึำกสำ�หัรับูพ่�เล่�ย์ง

ท่ำ�นูเลือกรับูข�อม้ลท่ำ�เก่�ย์วกับู “สุขภุ�พ” จั�กสื�อไหันูม�กท่ำ�สุด
ส่ื่�อ..............................................................................................................................................
ทำาไมถ้งเลุ่่อกรับัจัากส่ื่�อนี�มากที�ส่ื่ด
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ท่ำ�นูเลือกรับูข�อม้ลเก่�ย์วกับู “บัูนูเทิำง“ จั�กสื�อไหันูม�กท่ำ�สุด
ส่ื่�อ..............................................................................................................................................
ทำาไมถ้งเลุ่่อกรับัจัากส่ื่�อนี�มากที�ส่ื่ด
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

บัูนูทึำกข�อสังเกตเพิ�มเติม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
      ลงชืั�อ (พ่�เล่�ย์ง)................................................
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บูทำทำ่�

3
สื�อบูอก
สื�อหัลอก

เนูื�อหั�     ในสื่ภาพื่สื่ังคีมที�รีบัเร�ง ทำาให้การสื่่�อสื่าร

มีเวิลุ่าแลุ่ะพื่่�นที�จัำากัด ผูู้้สื่�งสื่ารจั้งต้องเลุ่่อกข้อมูลุ่

ที�เขาเห็นวิ�าสื่ำาคีัญ่ที�สื่่ดมาสื่่�อสื่ารก�อนเสื่มอ ดังนั�น 

ข้อมูลุ่ที�ผูู้้รับัสื่ารได้รับัจั้งไม�ใชี�ข้อมูลุ่ทั�งหมด

แต�เป็นข้อมูลุ่ที�ผู้�านการคีัดเลุ่่อกจัากผูู้้สื่�งสื่ารมาแลุ่้วิ

วิ�าข้อมูลุ่นั�นจัะสื่�งผู้ลุ่กระทบักับัผูู้้รับัสื่ารตามที�

ผูู้้สื่�งสื่ารต้องการได้

เป้�หัม�ย์ก�รเร่ย์นูร้�     ผูู้้สืู่งอาย่รู้จัักเทคีนิคีวิิธีการ
โน้มน้าวิใจัของผูู้้สื่�งสื่าร
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สื่่�อบัอกเร่�องที�ตั�งใจัอยากให้เรารู้ เน่�องจัาก

มีเวิลุ่าน้อยแลุ่ะมีสื่่�ออ่�นๆ อีกมากมายให้เราเลุ่่อก

เปิดรับั สื่่�อจั้งต้องบัอกสื่ิ�งที�คีิดวิ�าจัะตรงกับัคีวิาม

สื่นใจัของเราก�อน เชี�น เสื่นอทางแก้ปัญ่หาที�เรา

กำาลุ่ังเผู้ชีิญ่ เสื่นอสื่ินคี้า ตัวิยา วิิธีการ คีวิามเชี่�อต�างๆ

ที�คีิดวิ�าเราสื่นใจั แลุ่ะสื่่�อมักบัอกแต�ประโยชีน์

ที�เราจัะได้รับั 

สื�อบูอกอะไร สื�อหัลอกอะไร
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สิ�งท่ำ�สื�อบูอกไม่หัมด อ�จัเป็นูไปได� 2 กรณ่

เป็นข้อมูลุ่ที�ไม�อยากบัอกกับัผูู้้ชีมผูู้้ฟัง เชี�น คีวิามไม�สื่ะอาดของ
การผู้ลุ่ิต ราคีาแพื่งไม�สื่มเหต่ผู้ลุ่ สื่�วินผู้สื่มที�อาจัเป็นอันตราย
กับับัางคีนหร่อเบั่�องหลุ่ังธ่รกิจัที�ไม�ได้มาตรฐาน เป็นต้น

เป็นข้อมูลุ่เลุ่็กน้อยที�ไม�สื่ำาคีัญ่ เม่�อมีเวิลุ่าจัำากัดจั้งเลุ่่อกบัอกแต�สื่�วินที�
เป็นประโยชีน์กับัผูู้้ชีม ผูู้้ฟัง1

2
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 สื่่�อหลุ่อกลุ่�อให้เราเดินเข้าหา ตามที�เราเข้าใจัแลุ่้วิวิ�า “เร�เลือกสื�อเอง” ดังนั�น 
สื่่�อต้องทำาท่กวิิถีทางเพื่่�อด้งดูดให้เราเลุ่่อก สื่่�อจัะใชี้วิิธีโน้มน้าวิใจัเรา ดังนี�
 - ใชี้บั่คีคีลุ่ที�น�าเชี่�อถ่อมาโน้มน้าวิใจัเรา เชี�น ผูู้้เชีี�ยวิชีาญ่ ผูู้้นำาคีวิามคีิด 
ผูู้้ประสื่บัคีวิามสื่ำาเร็จั ดารา หร่อคีนที�กำาลุ่ังมีปัญ่หาเหม่อนเรา 
 - ใชี้ภาษาแลุ่ะท�าทาง โดยคีิดคีำาให้น�าสื่นใจั ติดหูติดตาง�าย เชี�น “ด่ทำ่�สุด” 
“ใชั�ได�จัริง” “รับูรองผู้ล” รวิมถ้งใชี้หน้าตาท�าทางที�โดดเด�นจัำาง�าย 
 - ใช้ีบัรรยากาศ โดยสื่ร้างสื่ภาพื่แวิดลุ้่อมให้สิื่นค้ีามีคีวิามสื่ำาคัีญ่ ชีวินให้เราคีลุ้่อยตาม
 - ใชี้ลุ่ักษณะของสื่่�อ เชี�น ภาพื่ เสื่ียง เทคีนิคีพื่ิเศษ คีวิามสื่ะดวิกรวิดเร็วิ
คีวิามใกลุ่้ชีิดกับัผูู้้ชีมผูู้้ฟัง 
 - ใชี้การบัอกคีวิามจัริงเพื่ียงคีร้�งเดียวิ ชีวินให้เราติดตาม

อย�างนี�แลุ่้วิ ผูู้้สืู่งอาย่ต้องเข้าใจัการทำางานของสื่่�อที�ไม�บัอกข้อมูลุ่ทั�งหมด สื่่�อมีเจัตนา
เลุ่่อกสื่ิ�งที�อยากจัะบัอก แลุ่ะหลุ่อกลุ่�อให้เราเดินเข้าไปหาด้วิยตัวิของเราเอง
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สื�อบูอก สื�อหัลอก 

กิจักรรม

สื�อ/อุปกรณ์

1. ภาพื่สิื่นค้ีา / บัริการ ใช้ีเป็นโจัทย์จัับัสื่ลุ่าก

2. ภาพื่อาชีีพื่ (พื่รีเซนเตอร์) 

3. คีลิุ่ปเบ่ั�องหลัุ่งการถ�ายทำาโฆษณา

4. กระดานไวิท์บัอร์ด / ฟลิุ่ปชีาร์ท

5. กระดิ�ง / นกหวีิด

6. ปากกาลูุ่กลุ่่�น / ปากกาไวิท์บัอร์ด

7. แบับับัันท้กสื่ำาหรับัพีื่�เลีุ่�ยงประจัำากลุ่่�ม (สีื่ฟ้า)

3
เวล�ท่ำ�ใชั�: 1 ชัั�วโมงครึ�ง
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วิธ่ก�รจััดกิจักรรม

แบั�งกลุ่่�มผูู้้เรียน กลุ่่�มลุ่ะไม�เกิน 5 คีน มีพื่ี�เลุ่ี�ยงประจัำากลุ่่�มลุ่ะ 1 คีน

ให้แต�ลุ่ะกลุ่่�มลุ่องสื่มมติตนเองเป็นเจ้ัาของสิื่นค้ีา/บัริการ โดยการจัับัสื่ลุ่ากโจัทย์
ภาพื่สื่ินคี้า/บัริการ ข้�นมา 1 ภาพื่ เชี�น
 o เสื่่�อผู้้า เคีร่�องแต�งกาย
 o ผู้ลุ่ิตภัณฑ์์อาหารเสื่ริม
 o อ่ปกรณ์อำานวิยคีวิามสื่ะดวิกผูู้้สืู่งอาย่
 o บัริการผูู้้ดูแลุ่ผูู้้สืู่งอาย่
 o รับัสื่มัคีรสื่มาชีิกชีมรมลุ่ีลุ่าศเพื่่�อสื่่ขภาพื่
 o ท�องเที�ยวิสื่บัายๆ สื่ไตลุ่์ผูู้้สืู่งอาย่

แต�ลุ่ะกลุ่่�มคิีดเน่�อหาเพ่ื่�อขายสิื่นค้ีาของตน โดยคีำาน้งถ้งประเด็นต�าง ๆ ดังนี� (15 นาที)
 o ขายอะไร ยี�ห้ออะไร ราคีาเท�าไหร� 
 o สื่รรพื่ค่ีณที�ต้องการโฆษณา
 o เขียนข้อมูลุ่ลัุ่บัที�บัอกหร่อโฆษณาไม�ได้แยกไว้ิในกระดาษอีกแผู้�น 
เป็นข้อมูลุ่ที�บัอกไปแลุ่้วิคีนจัะไม�ซ่�อ (พื่ี�เลุ่ี�ยงอธิบัายให้เข้าใจัตรงกัน)
 o เลุ่่อกใช้ีส่ื่�อ 1 ชีนิดที�คิีดวิ�าผูู้้ซ่�อจัะเปิดรับัข้อมูลุ่สิื่นค้ีานี�
 o เลุ่่อกอาชีีพื่ของบ่ัคีคีลุ่ที�จัะใช้ีเป็นพื่รีเซนเตอร์ในการโฆษณา 
 o เม่�อเลุ่่อกส่ื่�อที�จัะใช้ีแลุ้่วิ (ห้ามเปลีุ่�ยนแปลุ่ง) ให้เวิลุ่าเตรียมตัวินำาเสื่นอ
ตามส่ื่�อที�เลุ่่อก 10 นาที โดยพีื่�เลีุ่�ยงกลุ่่�มชี�วิยแนะนำาเทคีนิคีของแต�ลุ่ะส่ื่�อ 

แต�ลุ่ะกลุ่่ �มออกมานำาเสื่นอ โดยให้แสื่ดงบัทบัาทสื่มมติเหม่อนโฆษณาจัริง
(30 วิินาทีต�อกลุ่่�ม)

ให้แต�ลุ่ะคีนเลุ่่อกวิ�า โฆษณาขายสิื่นค้ีาของกลุ่่�มใดน�าสื่นใจั หร่ออยากซ่�อของกลุ่่�มใด
มากที�ส่ื่ด เพื่ราะอะไร

ผูู้้สื่อนสื่ร่ปผู้ลุ่กิจักรรม แลุ่ะให้ข้อมูลุ่เพื่ิ�มเติมในประเด็นที�ตกหลุ่�น (10 นาที)
 o สื่่�อโน้มน้าวิใจัเราด้วิยเทคีนิคีอะไรได้บั้าง 
 o สื่ร่ปด้วิยคีลุ่ิปเบั่�องหลุ่ังการถ�ายทำาโฆษณา

1
2

3

4
5
6
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กิจักรรมท่ำ� 3 “บูอกเพ่ย์งครึ�ง”

ชืั�อผู้ลิตภัุณฑ์์..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

สื�อท่ำ�เลือกใชั�...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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บูทำทำ่�

4
ร้�ทัำนู
ตนูเอง

เนูื�อหั�   รูป รสื่ กลุ่ิ�น เสื่ียง สื่ัมผู้ัสื่ ทำาให้เราเกิด

คีวิามรู้สื่้กไปได้ต�างๆ นานา เชี�น เม่�อดูโทรทัศน์

เห็นคีนทะเลุ่าะกัน ได้ยินเสื่ียงคีนตะโกน

ต�อวิ�ากัน ก็อาจัทำาให้เรามีคีวิามรู้สื่้กหลุ่ายอย�าง

เชี�น โกรธ สื่ะใจั สื่งสื่าร เห็นใจั เบั่�อ หร่อปลุ่ง 

หร่อเม่�อเราได้กลุ่ิ�นข้าวิสื่วิยห่งสื่่กใหม� เราอาจั

รู้สื่้กหิวิ สื่ิ�งต�างๆ รอบัตัวิจั้งสื่ามารถกระต่้นคีวิาม

รู้สื่้กของเราได้ แลุ่ะเม่�อรู้สื่้กแลุ่้วิเราอยากทำา

อะไรต�อไป นั�นคี่อสื่ิ�งที�เราต้องรู้ทันตัวิเอง

เป้�หัม�ย์ก�รเร่ย์นูร้� ผูู้้สืู่งอาย่เข้าใจัวิ�าการรับั

รู้ของตัวิเองนำาไปสืู่�การกระทำา
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ต�  เห็ันูร้ป ตัวหันัูงสือ สิ�งสวย์ง�ม สิ�งนู่�กลัว สย์ดสย์อง

ห้ั  ได�ยิ์นูเส่ย์งดนูตร่ เส่ย์งธรรมชั�ติ เส่ย์งหััวเร�ะ เส่ย์งร�องไหั�

จัม้ก  ได�กลิ�นูดอกไม� กลิ�นูธ้ป กลิ�นูอ�หั�ร กลิ�นูนูำ��หัอม

ลิ�นู  ร้�รสเปร่�ย์ว ขม เค็ม หัว�นู 

ร่�งก�ย์ ร้�สัมผัู้ส ร้�ร�อนู ร้�หันู�ว อ่อนูนุู่ม แข็งกระด��ง 

  เร่ย์บูหัรือขรุขระ

เม่�อเราได้เห็น ได้ยิน ได้กลุ่ิ�น ได้ชีิม ได้จัับั สื่ิ�งต�างๆ แลุ่้วิ สื่มองจัะสื่ั�งการให้เราเกิดคีวิาม
รู้สื่้กยินดี เศร้า ร�าเริง สื่งสื่าร ต่�นตัน มีคีวิามสื่่ข หดหู� โกรธ หร่อรู้สื่้กอะไรได้อีกมากมาย

ประส�ทำสัมผัู้สทัำ�ง 5 พ�เร�ไปไหันู?
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 โดยธรรมชีาติเม่�อเกิดคีวิามรู้ส้ื่ก คีนเรามักทำาตามคีวิามรู้ส้ื่กนั�น เชี�น 

รู้ส้ื่กมีคีวิามส่ื่ขจัะยิ�มหัวิเราะ รู้ส้ื่กสื่งสื่ารจัะหาทางชี�วิยเหลุ่่อ รู้ส้ื่กถูกใจั

จัะต้องการได้เป็นเจ้ัาของ รู้ส้ื่กหิวิจัะอยากรับัประทาน รู้ส้ื่กเหน่�อยจัะอยากพัื่ก 

เป็นต้น หากเราเข้าใจัแลุ้่วิวิ�าส่ื่�อตั�งใจัโน้มน้าวิใจัเราด้วิยการเสื่นอภาพื่ เสีื่ยง

แลุ่ะเทคีนิคีต�างๆ มากระต้่นคีวิามรู้ส้ื่กของเรา เราจ้ังต้องรู้ทันคีวิามรู้ส้ื่กของ

ตนเองในขณะที�เปิดรับัข้อมูลุ่จัากส่ื่�อ

 ร้�ตัวทัำ�วพร�อม ท่กคีรั�งที�เปิดรับัส่ื่�อ ก�อนอ่�นเราต้อง วิเคร�ะห์ัตนูเอง 

โดยวิิเคีราะห์วิ�าข้อมูลุ่ที�ได้รับันั�นตรงกับัคีวิามต้องการของเราหร่อไม� เราได้

ประโยชีน์จัากข้อมูลุ่นั�นหร่อไม� สิื่นค้ีาหร่อบัริการนั�นเป็นคีวิามจัำาเป็นแท้จัริง

หร่อเป็นคีวิามต้องการอยากได้ตามกระแสื่ เพื่ราะบัางคีรั�งช่ี�อเร่�อง ช่ี�อสิื่นค้ีา

อาจัน�าสื่นใจั มีหีบัห�อสื่วิยงามน�ามองน�าหยิบัจัับั แต�รายลุ่ะเอียดภายใน

กลัุ่บัไม�ตรงคีวิามต้องการของเรา จ้ังคีวิรอ�านสื่รรพื่ค่ีณแลุ่ะสื่อบัถาม

ใบัอน่ญ่าตของผู้ลิุ่ตภัณฑ์์นั�นๆก�อนวิ�ามี อย. หร่อไม� ข้อมูลุ่สื่�วินประกอบั 

เพ่ื่�อวิิเคีราะหใ์ห้แน�ใจัวิ�าข้อมูลุ่ที�เรากำาลัุ่งรับัอยู�นั�นตรงกับัคีวิามตอ้งการจัรงิๆ
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 ประเมินูผู้ลกระทำบูท่ำ�จัะเกิดขึ�นู  เพ่ื่�อเป็น

การประเมินข้อมูลุ่จัากส่ื่�อทั�งด้านดีแลุ่ะด้านที�เป็นอันตราย

ผูู้้สูื่งอาย่คีวิรถามตัวิเองก�อนตัดสิื่นใจัวิ�า ถ้าเช่ี�อแลุ้่วิ

จัะเกิดอะไรข้�น ถ้าซ่�อไปแลุ้่วิจัะเด่อดร้อนไหม ถ้าทำาตาม

แลุ้่วิจัะเป็นอย�างไร เพื่ราะผูู้้สื่�งสื่ารมักมีเจัตนาโน้มน้าวิ

ให้เราตัดสิื่นใจัแลุ่ะแสื่ดงพื่ฤติกรรมบัางอย�างหลัุ่งจัาก

รับัข้อมูลุ่นั�น เราจ้ังต้องสื่ามารถประเมินได้วิ�าพื่ฤติกรรมนั�น

จัะสื่�งผู้ลุ่อย�างไรต�อไป

 แสดงพฤติกรรมอย์่�งร้�เท่ำ�ทัำนู  ผูู้้รับัสื่ารที�

ชีาญ่ฉลุ่าดจัะแสื่ดงพื่ฤติกรรมด้วิยการทำาตาม หร่อบัอกต�อ

ก็ต�อเม่�อได้คิีดใคีร�คีรวิญ่ถ้งผู้ลุ่กระทบัที�จัะเกดิข้�นแลุ้่วิแลุ่ะ

ตัดสิื่นใจัวิ�าคีวิรแสื่ดงพื่ฤตกิรรมอย�างไร หากพื่บัวิ�า ข้อมูลุ่

ที�ได้รับัมานั�นโน้มน้าวิให้เราเสื่ยีเปรียบั เสีื่ยทรัพื่ย ์เสีื่ยเวิลุ่า

เสีื่ยโอกาสื่เราก็คีวิรปฏิเสื่ธการชัีกชีวินนั�น แลุ่ะหากประเมิน

แลุ้่วิพื่บัวิ�าข้อมูลุ่นั�นจัะทำาให้เกิดผู้ลุ่กระทบัทางลุ่บัต�อผูู้้อ่�น

ต�อสัื่งคีม ก็คีวิรเฝ้าระวัิงแลุ่ะหาชี�องทางรายงานให้ผูู้้มี

อำานาจัจััดการแก้ไขต�อไป

โดย์สรุป   ผู้้�ส ้งอ�ย์ุควรร้�ทำ ันูตนู เอง

อย่้์เสมอ เมื�อเปิดรับูข�อม้ลจั�กสื�อท่ำ�เข��ม�

กระตุ�นูคว�มร้�สึก อย์่�ใหั�ภุ�พ เส่ย์ง 

หัรือเทำคนูิคใดๆ จั�กสื�อม�ชัักจั้งใหั�เร�

ต�องเส่ย์เงินูหัรือเส่ย์ประโย์ชันู์โดย์ไม่จัำ�เป็นู
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ร้�ทำันูตนูเอง

กิจักรรม

สื�อ/อุปกรณ์
1. กระดาษ / ปากกาลุู่กลุ่่�นเพื่่�อบัันท้ก
2. อ่ปกรณ์ที�ใชี้ทดสื่อบัประสื่าทสื่ัมผู้ัสื่ทั�ง 5

o รูปภาพื่ ที�มีเร่�องราวิ กระต่้นอารมณ์
   คีวิามรู้สื่้กแลุ่ะคีวิามคีิด (ดู)
o เพื่ลุ่ง หร่อ เสื่ียง ที�กระต่้นอารมณ์
   คีวิามรู้สื่้กแลุ่ะคีวิามคีิด (ฟัง)
o กลุ่ิ�น ที�กระต่้นอารมณ์คีวิามรู้สื่้กแลุ่ะคีวิามคีิด (ดม)
o วิัตถ่ ที�กระต่้นอารมณ์คีวิามรู้สื่้กแลุ่ะคีวิามคีิด (สื่ัมผู้ัสื่)
o ของกิน ที�กระต่้นอารมณ์คีวิามรู้สื่้กแลุ่ะคีวิามคีิด (ชีิม)

3. คีลุ่ิปวิิดีโอ แสื่ดงการโน้มน้าวิใจัของสื่่�อ
4. แบับับัันท้กสื่ำาหรับัพื่ี�เลุ่ี�ยงประจัำากลุ่่�ม (สื่ีเหลุ่่อง)

4
เวล�ท่ำ�ใชั�: 1 ชัั�วโมง

หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันส่ือ : เน้ือหาและวิธีการสอน50      



วิธ่ก�รจััดกิจักรรม
แบั�งกลุ่่�มผูู้้เรียน ไม�เกินกลุ่่�มลุ่ะ 5 คีน จััดให้นั�งบันเก้าอี�ลุ้่อมวิงหลุ่วิมๆ 

ผูู้้สื่อนอธิบัายวิิธีการทดสื่อบัประสื่าทสัื่มผัู้สื่ เม่�อผูู้้เรียนใช้ีประสื่าทสัื่มผัู้สื่ตามที�ผูู้้สื่อนกำาหนดแลุ้่วิ 

ให้ผูู้้เรียนตอบัคีำาถาม 2 ข้อ 

 o รู้ส้ื่กอะไร

 o อยากทำาอะไร

 พีื่�เลีุ่�ยงประจัำากลุ่่�มชี�วิยจัดบัันท้กคีวิามรู้ส้ื่กของแต�ลุ่ะคีนลุ่งในกระดาษ 

เริ�มทดสื่อบัประสื่าทสัื่มผัู้สื่ โดยเริ�มจัากการหลัุ่บัตาท่กคีรั�ง 

 หัลับูต� – ลืมต�ด้ภุ�พ – พีื่�เลีุ่�ยงบัันท้กคีวิามรู้ส้ื่กแลุ่ะคีวิามต้องการของแต�ลุ่ะคีน 

 แลุ่กเปลีุ่�ยนคีวิามคิีดเห็น

 หัลับูต� – ฟัังเส่ย์ง - พีื่�เลีุ่�ยงบัันท้กคีวิามรู้ส้ื่กแลุ่ะคีวิามต้องการของแต�ลุ่ะคีน

 แลุ่กเปลีุ่�ยนคีวิามคิีดเห็น

 หัลับูต� – ดมกลิ�นู - พีื่�เลีุ่�ยงบัันท้กคีวิามรู้ส้ื่กแลุ่ะคีวิามต้องการของแต�ลุ่ะคีน

 แลุ่กเปลีุ่�ยนคีวิามคิีดเห็น

 หัลับูต� – สัมผัู้สวัตถุ - พีื่�เลีุ่�ยงบัันท้กคีวิามรู้ส้ื่กแลุ่ะคีวิามต้องการของแต�ลุ่ะคีน

 แลุ่กเปลีุ่�ยนคีวิามคิีดเห็น

 หัลับูต� – ชิัมรส - พีื่�เลีุ่�ยงบัันท้กคีวิามรู้ส้ื่กแลุ่ะคีวิามต้องการของแต�ลุ่ะคีน

 แลุ่กเปลีุ่�ยนคีวิามคิีดเห็น

ผูู้้สื่อนตั�งคีำาถาม “ประส�ทำสัมผัู้สของผู้้�รับูส�รเก่�ย์วข�องกับูโฆษณ�อย่์�งไร” ให้แลุ่กเปลีุ่�ยน

คีวิามเห็นในกลุ่่�มใหญ่� 

เปิดคีลิุ่ปตัวิอย�างโฆษณา ให้ผูู้้เรียนร�วิมกันวิิเคีราะห์การรู้เท�าทันตนเอง 

ผูู้้สื่อนอธิบัายสื่ร่ปกิจักรรม 

 o เรารับัรู้ข้อมูลุ่ผู้�านประสื่าทสัื่มผัู้สื่ทั�ง 5

 o เม่�อรับัรู้ข้อมูลุ่แลุ้่วิ จัะเกิดคีวิามรู้ส้ื่กอย�างใดอย�างหน้�งโดยธรรมชีาติ

 o เม่�อเกิดคีวิามรู้ส้ื่กแลุ้่วิ จัะต้องมีพื่ฤติกรรมอย�างใดอย�างหน้�ง

 o บัรรดาส่ื่�อทั�งหลุ่ายต�างก็รู้ธรรมชีาติของคีนในข้อนี� แลุ่ะนำาเสื่นอข้อมูลุ่ต�างๆ เป็นสิื่�ง

เร้าให้เราเกิดคีวิามรู้ส้ื่กแลุ่ะแสื่ดงพื่ฤติกรรมตามที�ส่ื่�อต้องการ “หั�กเร�ร้�ทัำนูว่�กำ�ลังถ้กโนู�ม

นู��วด�วย์สิ�งเร�� เร�จัะไม่ตกเป็นูเหัยื์�อ”

1
2

3

4
5
6
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กิจักรรมท่ำ� 4 “ร้�ทัำนูตนูเอง” 
1.หัลับูต� – ลืมต�ด้ภุ�พ

คีนที� 1 รู้สื่้กอย�างไร..................................อยากทำาอะไร............................................

คีนที� 2 รู้สื่้กอย�างไร.................................อยากทำาอะไร............................................

คีนที� 3 รู้สื่้กอย�างไร.................................อยากทำาอะไร............................................

2.หัลับูต� – ฟัังเพลง

คีนที� 1 รู้สื่้กอย�างไร.................................อยากทำาอะไร............................................

คีนที� 2 รู้สื่้กอย�างไร.................................อยากทำาอะไร............................................

คีนที� 3 รู้สื่้กอย�างไร.................................อยากทำาอะไร............................................

3.หัลับูต� – ดมกลิ�นู

คีนที� 1 รู้สื่้กอย�างไร.................................อยากทำาอะไร............................................

คีนที� 2 รู้สื่้กอย�างไร.................................อยากทำาอะไร............................................

คีนที� 3 รู้สื่้กอย�างไร.................................อยากทำาอะไร............................................

4.หัลับูต� – ชัิมอ�หั�ร

คีนที� 1 รู้สื่้กอย�างไร.................................อยากทำาอะไร............................................

คีนที� 2 รู้สื่้กอย�างไร.................................อยากทำาอะไร............................................

คีนที� 3 รู้สื่้กอย�างไร.................................อยากทำาอะไร............................................

5.หัลับูต� – สัมผู้ัสสิ�งของ

คีนที� 1 รู้สื่้กอย�างไร.................................อยากทำาอะไร............................................

คีนที� 2 รู้สื่้กอย�างไร.................................อยากทำาอะไร............................................

คีนที� 3 รู้สื่้กอย�างไร.................................อยากทำาอะไร............................................

บูันูทำึกข�อสังเกตเพิ�มเติม

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..……… 

     ลงชัื�อ (พ่�เล่�ย์ง)...................................................

แบูบูบัูนูทึำกสำ�หัรับูพ่�เล่�ย์ง
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บูทำทำ่�

5
ค�ถ� ร้�ทัำนูสื�อ

หัยุ์ด คิด 
ถ�ม ทำำ�

เนูื�อหั�   
คีาถา  คี่อ ข้อคีวิามสื่ำาคีัญ่ที�ต้องท�องจัำาให้   
 ข้�นใจั
คีาถา  ใชี้เม่�อเกิดคีวิามวิิตกกังวิลุ่ กลุ่ัวิวิ�า
 จัะไม�ปลุ่อดภัยจัากสื่ิ�งต�างๆ
คีาถา  ใชี้บั�อยๆ ให้กลุ่ายเป็นคีวิามเคียชีิน
 ชี�วิยปกป้องเราจัากคีวิามกังวิลุ่ได้
 โดยอัตโนมัติ

เป้�หัม�ย์ก�รเร่ย์นูร้� ผูู้้สืู่งอาย่ใชี้คีาถารู้
ทันสื่่�อ 4 ข้อเป็นเคีร่�องม่อในการใชี้สื่่�ออย�าง
รู้เท�าทัน
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“หัยุ์ด” 
ยั์บูยั์�ง ตั�งสติ

หัย์ุด คือ อะไร?
เป็นการยับัยั�งไม�ให้มีการกระทำาใดๆ 

หัย์ุด เพื�ออะไร?
ตั�งสื่ติ...ให้เวิลุ่าตัวิเองได้พื่ิจัารณาสื่ิ�งที�เห็นหร่อได้ยินจัากสื่่�อ 
ตั�งรับั...มีเวิลุ่าทำาคีวิามรู้จัักธรรมชีาติแลุ่ะอิทธิพื่ลุ่ของสื่่�อ 

คีาถารู้ทันส่ื่�อ เป็นูเทำคนิูคท่ำ�จัะช่ัวย์ใหั�เร�ร้�ทัำนูก�รโนู�มนู��วใจัของสื�อต่�งๆ 

คีาถารู้ทันส่ื่�อ ประกอบัด้วิย 

“หัยุ์ด”  ยั์บูยั์�ง ตั�งสติ
“คิด”    จัำ�เป็นูไหัม จัะม่ใครเดือดร�อนู
“ถ�ม”   หั�ข�อม้ลก่อนู
“ทำำ�” อย่์�งร้�เท่ำ�ทัำนู 

ค�ถ� ร้�ทัำนูสื�อ
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หย่ด เม่�อได้รับัข้อมูลุ่จัากสื่่�อ เชี�น 
เม่�อชีมรายการขายสื่ินคี้าทางโทรทัศน์ เราคีวิร “หย่ด” ก�อนตัดสื่ินใจั 
เม่�อฟังรายการวิิเคีราะห์ข�าวิ เราคีวิร “หย่ด” ก�อนเชี่�อ 
เม่�อฟังข้อมูลุ่สื่ินคี้าจัากคีนขายเราคีวิร “หย่ด” ก�อนซ่�อ 

หัย์ุด ใชั�ในูขั�นูตอนูไหันู?

หัยุ์ด อย่์�งไร?
ใชี้เทคีนิคีการถ�วิงเวิลุ่า โดยแยกสื่่�อเป็น 2 ประเภท ได้แก� สื่่�อที�เราโต้ตอบัได้ทันที เชี�น 

บ่ัคีคีลุ่อินเทอร์เน็ต หร่อเฟซบ่ั�คี แลุ่ะส่ื่�อที�เราโต้ตอบัไม�ได้ทันที เชี�น โทรทัศน์ วิิทย่

หนังสื่่อพื่ิมพื่์ นิตยสื่าร เป็นต้น

สื�อท่ำ�เร�ตอบูโต�ไม่ได�ในูทัำนูท่ำ เร� “หัยุ์ด” 

ด�วย์ก�ร...

o ใช้ีเวิลุ่าไปทำาอย�างอ่�นก�อนจัะตัดสิื่นใจั

o เดินเลุ่ยสื่ินคี้านั�นไปก�อน

o เปลุ่ี�ยนชี�อง หร่อ เลุ่่�อนผู้�านข้อมูลุ่นั�น

      ไปก�อน

o รับัฟังข้อมูลุ่อย�างเดียวิ ไม�กด 

   ไม�พื่ิมพื่์ไม�ตอบัในทันที 

o หากจัำาเป็นต้องตอบักลุ่ับั อาจัใชี ้   

  ประโยคีวิ�า ขอเวิลุ่าคิีดให้รอบัคีอบั

  อีกหน�อย

สื�อทำ่�เร�โต�ตอบูได�ทำันูทำ่ เร� “หัยุ์ด” ด�วย์ก�ร...
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คิด ใชั�ในูขั�นูตอนูไหันู?
คีิด เม่�อเราได้รู้จัักแลุ่ะเข้าใจัธรรมชีาติของ

สื่่�อที�เราเลุ่่อกเปิดรับัแลุ่้วิ เชี�น เม่�อดูรายการ

ขายสื่ินคี้าทางโทรทัศน์ เราต้อง “คิด” 

วิ�าภาพื่สื่ินคี้าที�นำามาแสื่ดงเป็นการแต�งภาพื่

ให้ดูดี ดูใหญ่�ด้วิยการใชี้กลุ่้องขยายภาพื่ให้

ใหญ่�ข้�น หร่อจััดแสื่งสื่�องไปที�สื่ินคี้าให้

ดูเด�นข้�น เราต้อง “คิด” วิ�าโทรทัศน์เสื่นอ

ภาพื่สื่ินคี้าได้น�าดูแลุ่ะใชี้ดารามาพืู่ดชีักจัูงให้

เชี่�อตามอีกด้วิย จัากนั�นก็ต้อง “คิด” วิ�าหาก

เราตัดสื่ินใจัซ่�อ จัะใชี้เงินจัากสื่�วินไหน 

มีใคีรต้องเด่อดร้อนหร่อไม�สื่บัายใจัหร่อไม�

“คิด” 
จัำ�เป็นูไหัม จัะม่ใครเดือดร�อนู

คิด คือ อะไร?
เป็นชี�วิงของการพื่ิจัารณาไตร�ตรองข้อมูลุ่ที�ได้รับั 

ทั�งข้อมูลุ่เน่�อหา แลุ่ะข้อมูลุ่ของสื่่�อ 

คิด เพื�ออะไร?
เพื่่�อทบัทวินคีวิามตอ้งการที�แทจ้ัรงิของตวัิเอง ทบัทวินคีวิามรู้แลุ่ะประสื่บัการณ์

เกี�ยวิกับัเน่�อหาแลุ่ะสื่่�อที�เปิดรับั เพื่่�อตัดสื่ินใจัให้รอบัคีอบัมากข้�น
ไม�ด�วินตอบัสื่นองในทันที การคีิดจัะนำาไปสืู่�การถาม แลุ่ะหาข้อมูลุ่เพื่ิ�มเติม 

หากไม�คีิด คีำาถามจัะไม�เกิดข้�น หร่อเกิดข้�นน้อยมาก 
ซ้�งอาจันำาไปสืู่�การตัดสื่ินใจั อย�างไม�เหมาะสื่ม สื่่�มเสื่ี�ยง 

แลุ่ะขาดคีวิามรับัผู้ิดชีอบั
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คิด อย่์�งไร?
o ใชี้ประสื่บัการณ์เดิมที�มีทั�งด้านบัวิกแลุ่ะด้านลุ่บั จัากที�เคียพื่บัเจัอด้วิยตนเอง 

   รอบัข้าง หร่อจัากสื่่�อต�างๆ ที�รับัรู้มา

o ใชี้คีวิามรู้ที�มีอยู�ในการคีิด พื่ิจัารณา  

o คิีดสื่ร่ปวิ�ามีสิื่�งใดที�ยังไม�รู้ เพ่ื่�อหาข้อมูลุ่เพิื่�มเติมประกอบัการตัดสิื่นใจัที�ถูกต้อง

o ไม�ด�วินสื่ร่ปคีวิามคีิด แม้วิ�า “คีิดวิ�า” ตนเองรู้ดีแลุ่้วิ หร่อไม�มีอะไรที�ยังไม�รู้  

   คีวิรทวินสื่อบัสื่ิ�งที�คีิดกับัคีนอ่�นๆ หร่อเปรียบัเทียบัข้อมูลุ่จัากแหลุ่�งอ่�นเพื่ิ�มเติม 

o ต้องคีิดเสื่มอวิ�า ประสื่บัการณ์แลุ่ะคีวิามรู้ของเราอาจัจัะไม�เพื่ียงพื่อ คีวิรหาข้อมูลุ่  

   หร่อคีวิามคีิดเห็นอ่�นๆ เพื่ิ�มเติม

“ถ�ม”
หั�ข�อม้ลก่อนู

ถ�ม คือ อะไร?
เป็นชี�วิงของการหาข้อมูลุ่/คีวิามคีิดเห็นจัากแหลุ่�งต�างๆ ทั�งการอ�านเพื่ิ�ม 

คี้นคีวิ้าเพื่ิ�ม การถามบั่คีคีลุ่ที�น�าเชี่�อถ่อ เชี�น ผูู้้เชีี�ยวิชีาญ่ เจั้าของข้อมูลุ่ 

ผูู้้มีประสื่บัการณ์มาก�อน

 

ถ�ม เพื�ออะไร?
o เพื่่�อให้ได้ข้อมูลุ่รอบัด้านมากข้�น  เชี�น ข้อดี-ข้อเสื่ียของสื่ินคี้าลุ่ักษณะนี� 

  แง�ม่มที�เราไม�เคียรู้ เราอาจัมองข้าม ไม�ทันเหต่การณ์ เบั่�องลุ่้กเบั่�องหลุ่ัง   

  วิัตถ่ประสื่งคี์ซ�อนเร้น เป็นต้น

o เพื่่�อให้มีข้อมูลุ่/คีวิามคีิดเห็นที�มากพื่อต�อการตัดสื่ินใจั

o เป็นการฝึกการเรียนรู้ตลุ่อดชีีวิิตของผูู้้สืู่งอาย่
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ถ�ม  ใชั�ในูขั�นูตอนูไหันู?
 ถามหลุ่ังจัากได้คีิดวิิเคีราะห์คีวิามต้องการของตนเอง วิิเคีราะห์คีวิามน�าเชี่�อถ่อ

ของเน่�อหา แลุ่ะวิิเคีราะห์เจัตนาการโน้มน้าวิใจัของผูู้้สื่�งสื่าร แลุ่้วิ จั้ง “ถ�ม” หาข้อมูลุ่

เพื่ิ�มเติมต�อไป

ถ�ม อย์่�งไร?
o เลุ่่อกถามหร่อคี้นหาคีำาตอบัจัากแหลุ่�งข้อมูลุ่ที�น�าเชี่�อถ่อ เชี�น “ถ�ม”

   เร่�องอาหารเสื่ริมจัากแพื่ทย์หร่อนักโภชีนาการ “ถ�ม” 

   เร่�องเคีร่�องม่อชี�างจัากชี�าง “ถ�ม” 

   เร่�องประสื่ิทธิภาพื่ของสื่ินคี้าจัากผูู้้ที�เคียใชี้มาก�อน เป็นต้น

o เลุ่่อกถามหร่อคี้นหาคีำาตอบัจัากแหลุ่�งข้อมูลุ่หลุ่ายๆ แหลุ่�ง เชี�น หากเราได้รับัข้อมูลุ่

  เร่�องเคีร่�องออกกำาลุ่ังกายผูู้้สืู่งอาย่ เราคีวิรเปิดหาข้อมูลุ่ในหนังสื่่อในสื่่�ออินเทอร์เน็ต 

   ถามจัากคีนที�เคียใชี้ เป็นต้น 

o เลุ่่อกถามหร่อคี้นหาคีำาตอบัจัากแหลุ่�งข้อมูลุ่ที�มีคีวิามคีิดเห็นแตกต�างกันเพื่่�อให้ได้

  ข้อมูลุ่ที�สื่มด่ลุ่ นำาไปสืู่�การตัดสื่ินใจัที�ไม�เอนเอียง เชี�น ถ้าเรากำาลุ่ังตัดสื่ินใจัจัะเข้าร�วิม  

  กิจักรรมหลุ่ังจัากได้ฟังคีนมาชีักชีวิน เราคีวิร “ถ�ม” คีนที�ไม�เห็นด้วิยกับักิจักรรมนี� 

  เพื่่�อรู้ถ้งม่มมองที�ต�างไป 
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“ทำำ�”
อย่์�งร้�เท่ำ�ทัำนู

ทำำ� คือ อะไร?
เป็นการแสื่ดงพื่ฤติกรรมตอบัสื่นองต�อข้อมูลุ่ที�ได้รับั 

ทำำ� เพื�ออะไร?
เพื่่�อตอบัสื่นองต�อข้อมูลุ่ที�ได้รับัอย�างเหมาะสื่ม ปลุ่อดภัย แลุ่ะรับัผู้ิดชีอบั
ต�อสื่ังคีม หากผูู้้สืู่งอาย่ใชี้คีาถา หย่ด-คีิด-ถาม มาแลุ่้วิอย�างสื่มบัูรณ์เพื่ียงพื่อ

 จัะชี�วิยให้ “ทำำ�” ในขั�นตอนสื่่ดท้ายนี� 
ได้อย�างเหมาะสื่ม ปลุ่อดภัย แลุ่ะรับัผู้ิดชีอบัต�อสื่ังคีม
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ทำำ� ใชั�ในูขั�นูตอนูไหันู?  
 ทำา อยู�ในขั�นตอนการแสื่ดงพื่ฤติกรรมอย�างรู้เท�าทันสื่่�อ “ทำำ�” ให้เห็น
วิ�าเราไม�ตกเป็นเหย่�อของสื่่�อ

ทำำ� อย์่�งไร?
 การ “ทำำ�” อาจัออกมาในรูปแบับัหลุ่ักๆ 3 กระบัวินการ คี่อ 
 1. ทำาด้วิยคีวิามคีิด เชี�น เชี่�อ/ไม�เชี่�อ ยอมรับั/ไม�ยอมรับั สื่นับัสื่น่น/
ต�อต้าน การทำาด้วิยคีวิามคีิดจัะเปลุ่ี�ยนเป็นพื่ฤติกรรมตามคีวิามคีิดนั�น เชี�น 
ถ้าเราเชี่�อ เรายอมรับั เราก็จัะสื่นับัสื่น่นหร่อซ่�อสื่ินคี้านั�น
 2. ทำาด้วิยอารมณ์คีวิามรู้สื่้ก เชี�น พื่อใจั ชีอบัใจั สื่น่ก เป็นสื่่ข หร่อ
ไม�สื่บัายใจักังวิลุ่ หดหู� เสื่ียใจั หวิาดผู้วิา หวิาดระแวิง ไม�เป็นสื่่ข อารมณ์
คีวิามรู้สื่้กจัะเปลุ่ี�ยนเป็นพื่ฤติกรรมเชี�นกัน เชี�น เม่�อเรามีคีวิามสื่่ขสื่น่กสื่นาน
เราจัะยิ�มหัวิเราะ เม่�อเรารู้สื่้กหดหู� เสื่ียใจั เราอาจัแสื่ดงสื่ีหน้ากังวิลุ่ หร่อ
พืู่ดคี่ยแสื่ดงคีวิามห�วิงใย พื่ฤติกรรมเหลุ่�านี�เป็นสื่ัญ่ญ่าณให้ผูู้้สื่�งสื่าร
รู้วิ�าเขาโน้มน้าวิเราได้ 
 3. ทำาด้วิยการกระทำา คี่อการแสื่ดงพื่ฤติกรรมอย�างใดอย�างหน้�ง
ต�อข้อมูลุ่ที�ได้รับั เชี�น การสื่�งต�อ การลุ่บัทิ�ง หร่อการร้องเรียนไปยัง
ผูู้้มีหน้าที�ดูแลุ่หากเห็นวิ�าไม�ถูกต้อง 
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ค�ถ� ร้�ทำันูสื�อ
หัย์ุด คิด ถ�ม ทำำ�

กิจักรรม

สื�อ/อุปกรณ์
1. โจัทย์การโน้มน้าวิใจัของส่ื่�อ เป็นข้อคีวิาม หร่อคีลิุ่ปสัื่�นๆ เข้าใจัง�าย 10 ข้อ
2. แผู้�นป้ายพื่ฤติกรรม เชี�น..
    สื่�งต�อ/ไม�สื่�งต�อ บัริจัาคี/ไม�บัริจัาคี เข้าร�วิม/ไม�เข้าร�วิม ทำาตาม/ไม�ทำาตาม
   ซ่�อ/ไม�ซ่�อ
3. แบับับัันท้กคีำาตอบัพื่ฤติกรรม 25 แผู้�น
4. ปากกาลุู่กลุ่่�น 25 ด้าม
5. สื่ัญ่ลุ่ักษณ์คีาถารู้ทันสื่่�อ “หัย์ุด คิด ถ�ม ทำำ�” อาจัเป็นลุู่กประคีำา พื่ัด 
   แผู้�นสื่ติ�กเกอร์ผู้้ายันต์ หร่ออ่ปกรณ์อ่�นใดที�จััดทำาได้ในโรงเรียนผูู้้สืู่งอาย่
    แลุ่ะแจักให้ผูู้้เรียนท่กคีน
6. แบับับัันท้กสื่ำาหรับัพื่ี�เลุ่ี�ยงประจัำากลุ่่�ม (สื่ีชี็อกกิ�ง พื่ิ�งคี์) 
7. คีอมพื่ิวิเตอร์ โปรเจัคีเตอร์

5
เวล�ท่ำ�ใชั�: 1 ชัั�วโมงครึ�ง
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วิธ่ก�รจััดกิจักรรม

ผูู้้สื่อนอธิบัายวิิธีการตอบัคีำาถาม พื่ร้อมกับัให้พีื่�เลีุ่�ยงแจักแบับับัันท้กสื่ำาหรับั

ผูู้้เรียน คีนลุ่ะ 1 แผู้�น

ผูู้้สื่อนเปิดส่ื่�อพื่ร้อมอ�านโจัทย์ทีลุ่ะข้อ แลุ่ะให้ผูู้้เรียนตอบัทันทีจันคีรบั 10 ข้อ 

แบั�งกลุ่่�มผูู้้เรียน กลุ่่�มลุ่ะไม�เกิน 5 คีน ให้แต�ลุ่ะกลุ่่�มนั�งห�างกันพื่อสื่มคีวิร

โดยมีพีื่�เลีุ่�ยงประจัำากลุ่่�ม 1 คีน

ทำำ�ซ็ำ��ข�อ 4 และข�อ 5 เพ่ื่�อให้ผูู้้เรียนได้ฝึกทักษะซำ�าๆ ให้เกิดคีวิามจัำาจันหมด

โจัทยที์�เตรียมไว้ิพีื่�เลีุ่�ยงบัันท้กคีำาตอบัในแบับับัันท้กคีำาตอบัพื่ฤตกิรรมสื่ำาหรบัั

พีื่�เลีุ่�ยง

ผูู้้สื่อนเปิดส่ื่�อพื่ร้อมอ�านโจัทย์เดิมทีลุ่ะข้ออีกคีรั�งหน้�ง

ผูู้้สื่อนสื่ร่ปกิจักรรม

เมื�อจับูคำ�ถ�มแต่ละข�อ ให้แต�ลุ่ะกลุ่่�มแลุ่กเปลีุ่�ยนคีวิามคีิดเห็น โดยพีื่�เลีุ่�ยง

กระต้่นให้แต�ลุ่ะคีนใช้ีคีาถารู้ทันส่ื่�อ หยด่ คิีด ถาม ทำา ก�อนตัดสิื่นใจัยกป้าย

คีำาตอบั (เขียวิ-แดง) โดยใช้ีคีำาถามกระต้่นการใช้ีคีาถา ดังนี�

o รับัรู้ข้อมูลุ่แลุ้่วิรู้ส้ื่กอย�างไรแลุ่ะต้องการอะไร (หยด่) – รู้ทันส่ื่�อ/รู้ทัน  

        ตนเอง

o คีวิามต้องการนั�น จัะเกิดประโยชีน์หร่อไม�อย�างไร (คิีด) – รู้ทันตนเอง

o มีการถามหาข้อมูลุ่เพิื่�มเติมได้อย�างไร (ถาม) - รู้ทันส่ื่�อ

o ดังนั�น พื่ฤติกรรมที�เหมาะสื่มค่ีออะไร (ทำา) - รู้ทันตนเอง

1
2
3

6

4

7

5
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แบูบูบัูนูทึำกสำ�หัรับูผู้้�เร่ย์นู

แบูบูบัูนูทึำกพฤติกรรม
คีำาชีี�แจัง: ให้ผูู้้เรียนดูหร่อฟังโจัทย์จัากวิิทยากรแลุ่ะตอบัคีำาถามทันที

ข�อ วงกลมคำ�ตอบูทำ่�เลือก

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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กิจักรรมท่ำ� 5 “ค�ถ�ร้�ทัำนูสื�อ”
แบูบูบัูนูทึำกคำ�ตอบูพฤติกรรม (สำ�หัรับูพ่�เล่�ย์ง)

ข�อ คำ�ตอบู เหัตุผู้ล

1

หย่ด

คีิด

ถาม

ทำา

2

หย่ด

คีิด

ถาม

ทำา

3

หย่ด

คีิด

ถาม

ทำา

4

หย่ด

คีิด

ถาม

ทำา

5

หย่ด

คีิด

ถาม

ทำา

แบูบูบัูนูทึำกสำ�หัรับูพ่�เล่�ย์ง
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บัูนูทึำกข�อสังเกตเพิ�มเติม

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

      ลงชืั�อ (พ่�เล่�ย์ง).........................................................

ข�อ คำ�ตอบู เหัตุผู้ล

6
หย่ด

คีิด

ถาม

ทำา

7
หย่ด

คีิด

ถาม

ทำา

8
หย่ด

คีิด

ถาม

ทำา

9

หย่ด

คีิด

ถาม

ทำา

10
หย่ด

คีิด

ถาม

ทำา
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ภุ�คผู้นูวก ก

เป้�หัม�ย์ก�รเร่ย์นูร้�
การตั�งสื่ติก�อนสื่ตาร์ท เป็นการเตรียมคีวิามพื่ร้อม
ของผูู้้เรียนทั�งร�างกายแลุ่ะจิัตใจัให้จัดจั�ออยู�กับัสิื่�ง
ที�กำาลัุ่งเกิดข้�นตรงหน้า เม่�อจับักิจักรรมตั�งสื่ติก�อน
สื่ตาร์ทแลุ้่วิผูู้้เรียนจัะพื่ร้อมเรียนรู้เน่�อหาการรู้
เท�าทันส่ื่�อ ซ้�งชี�วิยให้การเรียนรู้ในกิจักรรมหลัุ่กต�อ
ไปมีประสิื่ทธิภาพื่ยิ�งข้�น

กิจักรรม   ตั�งสติก่อนูสต�ร์ทำ
เป็นูกิจักรรมท่ำ�ต�องทำำ�ก่อนูเข��ส่้บูทำเร่ย์นูทุำกบูทำ

กิจักรรมย่์อย์ท่ำ� 1 เดินูเจัริญสติ

1. อ่ปกรณ์บัอกสัื่ญ่ญ่าณเวิลุ่า (กระดิ�ง ระฆัง ฯลุ่ฯ)
2. ดนตรีบัรรเลุ่ง (ไม�ใช้ีก็ได้ แต�หากใช้ีประกอบัจัะชี�วิยสื่ร้าง
   บัรรยากาศการฝึกสื่ติได้ดีข้�น)

อุปกรณ์

เวล� 10 นู�ท่ำ
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1. ตั�งกายตรง คีอตรง หลัุ่งตรง ตาสื่ำารวิมหลุ่่บัตำ�า
2. ปลุ่�อยม่อสื่องข้างแนบัลุ่ำาตัวิ ให้รู้ส้ื่กผู้�อนคีลุ่าย
3. กำาหนดรู้อาการของกายในขณะย่นวิ�า “ย่นหนอ” ช้ีาๆ 3 คีรั�ง
4. กำาหนดรู้ที�ใจัวิ�า “อยากเดินหนอ” ช้ีาๆ 3 คีรั�ง
5. ก้าวิเท้าซ้ายกำาหนดรู้วิ�า “ซ้ายย�างหนอ” ก้าวิเท้าขวิากำาหนดรู้วิ�า 
   “ขวิาย�างหนอ”
6. หากใจัเผู้ลุ่อไปคิีดเร่�องอ่�น ให้กำาหนดรู้วิ�า “คิีดหนอ” แลุ้่วิกลัุ่บัมากำาหนดรู้
   ที�การเดินต�อไป
7. เม่�อเดินส่ื่ดทาง ให้ย่นกำาหนดรู้วิ�า “อยากกลัุ่บัหนอ” ที�ในใจั แลุ้่วิคี�อยๆ 
   หม่นตัวิกลัุ่บั กำาหนดรู้ในใจัวิ�า “กลัุ่บัหนอ” แลุ้่วิเดินต�อ
8. เม่�อต้องการหย่ดเดิน ให้หย่ดเม่�อส่ื่ดทาง แลุ่ะกำาหนดรู้วิ�า “อยากหย่ดหนอ”       
   3 คีรั�ง คีวิรทำาด้วิยคีวิามน่�มนวิลุ่ รู้ส้ื่กตัวิทั�วิพื่ร้อมในท่กการเปลีุ่�ยนแปลุ่ง

วิธ่ก�รจััดกิจักรรม
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กิจักรรมย่์อย์ท่ำ� 2 ยื์นูเจัริญสติ

อุปกรณ์

1. อ่ปกรณ์บัอกสัื่ญ่ญ่าณเวิลุ่า (กระดิ�ง ระฆัง ฯลุ่ฯ)
2. ดนตรีบัรรเลุ่ง (ไม�ใช้ีก็ได้ แต�หากใช้ีประกอบัก็จัะสื่ร้างบัรรยากาศการฝึกสื่ติได้ดีข้�น)

เวล� 10 นู�ท่ำ

วิธ่ก�รจััดกิจักรรม

1. กำาหนดรู้ในใจัวิ�า “อยากยน่หนอ” ช้ีาๆ 3 คีรั�ง
2. ตั�งกายตรง ตาสื่ำารวิมหลุ่่บัตำ�า
3. ผู้�อนคีลุ่าย ม่อประสื่านไว้ิด้านหน้า
4. หายใจัออก....รู้ส้ื่ก
5. หายใจัเข้า....รู้ส้ื่ก
6. หากใจัเผู้ลุ่อไปคิีดเร่�องอ่�น ให้กำาหนดรู้วิ�า “คิีดหนอ” แลุ้่วิกลัุ่บัมาอยู�กับัลุ่มหายใจั
7. หากต้องการเปลีุ่�ยนอิริยาบัถ ให้คี�อยๆ เปลีุ่�ยน โดยกำาหนดรู้การเปลีุ่�ยนอิริยาบัถนั�น
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กิจักรรมย่์อย์ท่ำ� 3 นัู�งเจัริญสติ

เวล� 10 นู�ท่ำ

1. อ่ปกรณ์บัอกสัื่ญ่ญ่าณเวิลุ่า (กระดิ�ง ระฆัง ฯลุ่ฯ)
2. ดนตรีบัรรเลุ่ง (ไม�ใช้ีก็ได้ แต�หากใช้ีประกอบัก็จัะสื่ร้างบัรรยากาศการฝึกสื่ติได้ดีข้�น)

อุปกรณ์

1. กำาหนดรู้ในใจัวิ�า “อยากนั�งหนอ” 
   ช้ีาๆ 3 คีรั�ง
2. นั�งในท�าที�สื่บัาย กำาหนดอิริยาบัถ วิางม่อ  
   ขวิาแลุ่ะม่อซ้ายไว้ิบันเข�า
3. ยกม่อซ้ายแลุ่ะม่อขวิามาวิางซ้อนกันบัน   
   หน้าตักโดยกำาหนดรู้ในใจั
4. ขยับัตัวิให้ตรง กำาหนดรู้วิ�า “ตั�งหนอ”
5. คี�อยๆ หลัุ่บัตาลุ่ง กำาหนดรู้วิ�า “หลัุ่บัหนอ” 
   หายใจัตามปกติ
6. การหายใจัให้เป็นไปตามธรรมชีาติแลุ่ะ
   กำาหนดรู้ตามนั�น 
7. หากใจัเผู้ลุ่อไปคิีดเร่�องอ่�น ให้กำาหนดรู้วิ�า 
   “คิีดหนอ” จัากนั�นกลัุ่บัไปกำาหนดรู้ลุ่ม
   หายใจัที�จัมูกเหม่อนเดิม
8. กำาหนดรู้วิ�า “อยากพัื่กหนอ” ช้ีาๆ 
  ลุ่่มตาข้�นกะพื่ริบั โดยกำาหนดรู้วิ�า 
   “เห็นหนอ กะพื่ริบัหนอ” แลุ้่วิคี�อยๆ 
   ค่ีนอิริยาบัถ

วิธ่ก�รจััดกิจักรรม
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กิจักรรมย่์อย์ท่ำ� 4 นูำ��กระเพื�อมใจั

เวล� 10 นู�ท่ำ

1. แก้วินำ�า   2. นำ�าเปลุ่�า
3. อ่ปกรณ์บัอกสัื่ญ่ญ่าณเวิลุ่า (กระดิ�ง ระฆัง ฯลุ่ฯ)
4. ดนตรีบัรรเลุ่ง (ไม�ใช้ีก็ได้ แต�หากใช้ีประกอบัก็จัะสื่ร้างบัรรยากาศการฝึกสื่ติได้ดีข้�น)

อุปกรณ์

วิธ่ก�รจััดกิจักรรม

1. ผูู้้เข้าร�วิมหยิบัแก้วิที�มีนำ�าคีนลุ่ะ 1 ใบั
2. คีรั�งที� 1 ใชี้ม่อข้างที�ถนัดถ่อแก้วิที�มีนำ�าในระดับัที�ตนเองคีิดวิ�าสื่มด่ลุ่พื่อดี 
   ผูู้้นำากระบัวินการให้สื่ัญ่ญ่าณเคีาะระฆัง (3 นาที)
 o ผูู้้เข้าร�วิมเดินเจัริญ่สื่ติรู้กายแลุ่ะใจั เริ�มจัากชี้าๆ แลุ่ะเร็วิข้�น 
            (ผูู้้นำากระบัวินการสื่ังเกตกิจักรรม)
 o ตาสื่ังเกตการกระเพื่่�อมของนำ�าในแก้วิ 
 o ใจัสื่ังเกตการกระเพื่่�อมของคีวิามรู้สื่้ก (กลุ่ัวิ ต่�นเต้น กังวิลุ่ ดีใจั 
            เสื่ียใจั เศร้า โกรธ ฯลุ่ฯ)
3. ผูู้้นำากระบัวินการให้สื่ัญ่ญ่าณหย่ด
   คีรั�งที� 2 เปลุ่ี�ยนม่อถ่อแก้วินำ�าข้างที�ไม�ถนัด ผูู้้นำากระบัวินการ
   ให้สื่ัญ่ญ่าณเคีาะระฆัง (3 นาที)
 o เริ�มจัากชี้าๆ แลุ่ะเร็วิข้�น (ผูู้้นำากระบัวินการสื่ังเกตกิจักรรม)
 o ตาสื่ังเกตการกระเพื่่�อมของนำ�าในแก้วิ 
 o ใจัสื่ังเกตการกระเพื่่�อมของคีวิามรู้สื่้ก (กลุ่ัวิ ต่�นเต้น กังวิลุ่ 
            ดีใจั เสื่ียใจั เศร้า โกรธ ฯลุ่ฯ)
 o ผูู้้นำากระบัวินการให้สื่ัญ่ญ่าณหย่ด
4. กลุ่ับัที�นั�งของตนเอง ผูู้้นำากระบัวินการชีวินแลุ่กเปลุ่ี�ยน
   คีวิามคีิดในกลุ่่�ม (4 นาที)
 o คีรั�งแรกถ่อแก้วิข้างถนัด.. รู้สื่้กอย�างไร
 o คีรั�งที�สื่องถ่อแก้วิข้างไม�ถนัด.. รู้สื่้กอย�างไร
 o ได้เรียนรู้อะไรจัากกิจักรรม
 o ผูู้้นำากระบัวินเชี่�อมโยงกับัเร่�อง “สื่ติ”
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กิจักรรมย่์อย์ท่ำ� 5 เส่ย์งกระตุ�นูพลังสติ

สื่ติอยู�ที�  ก้นกบั   กระต้่นด้วิยเสีื่ยง   ลัุ่ม (Lam)
สื่ติอยู�ที�  สื่ะด่อ   กระต้่นด้วิยเสีื่ยง   วัิม (Vam)
สื่ติอยู�ที�  ลิุ่�นปี�   กระต้่นด้วิยเสีื่ยง   รัม (Ram)
สื่ติอยู�ที�  หัวิใจั(อก)  กระต้่นด้วิยเสีื่ยง   ยัม (Yam)
สื่ติอยู�ที�  คีอ   กระต้่นด้วิยเสีื่ยง   ฮััม (Ham)
สื่ติอยู�ที�  หน้าผู้าก  กระต้่นด้วิยเสีื่ยง   อัม (Aum)
สื่ติอยู�ที�  กระหม�อม  กระต้่นด้วิยเสีื่ยง   โอม (Om)

เวล� 10 นู�ท่ำ

อุปกรณ์

อ่ปกรณ์บัอกสัื่ญ่ญ่าณเวิลุ่า (กระดิ�ง ระฆัง ฯลุ่ฯ)

วิธ่ก�รจััดกิจักรรม

1. ผูู้้นำากระบัวินการให้ผูู้้เข้าร�วิมอบัรมย่นเป็นรูปตัวิยู (U)
2. ย่ดตัวิตรง ปรับัเท้าให้สื่มด่ลุ่ ปลุ่�อยแขนแนบัลุ่ำาตัวิให้รู้สื่้กผู้�อนคีลุ่าย
3. สืู่ดลุ่มหายใจัเข้า นับัในใจั 1 2 3 4 ปลุ่�อยลุ่มหายใจัออกนับัในใจั 1 2 3 4 
   จัำานวิน 3 รอบั
4. ผูู้้นำากระบัวินนำากระต้่นด้วิยเสีื่ยง เริ�มจัาก “ลัุ่ม”... จันถ้ง “โอม” แลุ่ะ วินกลัุ่บั
  เริ�มจัาก “โอม”...จันถ้ง “ลัุ่ม” นับัเป็น 1 รอบั ทำาจัำานวิน 7 รอบั (ผูู้้นำา
   กระบัวินการสื่ังเกตผูู้้เข้าอบัรม)

5. เม่�อคีรบั 7 รอบั ให้ย่นนิ�งหลัุ่บัตาพิื่จัารณาร�างกาย คีวิามคิีด แลุ่ะคีวิามรู้ส้ื่ก 
6. แลุ่กเปลีุ่�ยนประสื่บัการณ์การรู้กายแลุ่ะคีวิามรู้ส้ื่ก
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2. เม่�อคีรบัทั�งสีื่�ท�าผูู้้นำากระบัวินการสื่ามารถเพิื่�มคีวิามเร็วิเพ่ื่�อให้ผูู้้เข้าร�วิมได้ฝึก 
   แลุ่ะพัื่ฒนาต�อเน่�อง 7-10 รอบั

วิธ่ก�รจััดกิจักรรม

กิจักรรมย่์อย์ท่ำ� 6 ฝึกสติบูริหั�รสมอง

ท่ำ�ท่ำ� 1
นิู�วโป้งกับูนิู�วกล�งชิัดกันู ทำำ�ใหั�ร้�สึกสมองตื�นูตัว

และพร�อมท่ำ�จัะตั�งใจัเร่ย์นูร้� นัูบูในูใจั 1 2 3 เปล่�ย์นูท่ำ�

ท่ำ�ท่ำ� 2
นิู�วโป้งกับูนิู�วช่ั�ชิัดกันู ท่ำ�นู่�จัะทำำ�ใหั�เร�ตั�งใจั

คิดด่ พ้ดด่ ทำำ�ด่ นัูบูในูใจั 1 2 3 เปล่�ย์นูท่ำ�

ท่ำ�ท่ำ� 3
นิู�วโป้งกับูนิูวก�อย์ชิัดกันู เร�จัะสื�อส�รด่ ฟัังได�ด่ 

พ้ดได�ด่ อ่�นูได�ด่ เข่ย์นูได�ด่ นัูบูในูใจั 1 2 3 เปล่�ย์นูท่ำ�

ท่ำ�ท่ำ� 4
นิู�วโป้งนิู�วนู�งและนิู�วก�อย์ชิัดกันู เป็นูท่ำ�ท่ำ�จัะทำำ�ใหั�ตัวเร�ม่สติ 

เฉย์ ร้� ปล่อย์ว�งอ�รมณ์ รัก เศร�� โกรธ หัลง กล�ว นัูบูในูใจั 1 2 3

เวล� 10 นู�ท่ำ

อุปกรณ์

1. อ่ปกรณ์บัอกสัื่ญ่ญ่าณเวิลุ่า (กระดิ�ง ระฆัง ฯลุ่ฯ)
2. ดนตรีบัรรเลุ่ง (ไม�ใช้ีก็ได้ แต�หากใช้ีประกอบัก็จัะสื่ร้างบัรรยากาศการฝึกสื่ติ
   ได้ดีข้�น)

1. ผูู้้นำากระบัวินการอธิบัายท�าทั�งสีื่� พื่ร้อมแสื่ดงให้ผูู้้เข้าร�วิมอบัรมดูเป็นตัวิอย�าง
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กิจักรรมย่์อย์ท่ำ� 7 เร�หันึู�งเด่ย์ว

เวล� 10 นู�ท่ำ

อุปกรณ์

วิธ่ก�รจััดกิจักรรม

1. ดนตรีประกอบัจัังหวิะเต้นรำา
2. อ่ปกรณ์โสื่ตทัศนูปกรณ์ (คีอมพิื่วิเตอร์ เคีร่�องเสีื่ยง ลุ่ำาโพื่ง ฯลุ่ฯ)
3. อ่ปกรณ์บัอกสัื่ญ่ญ่าณเวิลุ่า (กระดิ�ง ระฆัง นกหวีิด ฯลุ่ฯ)

1. ผูู้้นำากระบัวินการให้ผูู้้เข้าอบัรมจัับัคูี� 2 คีน
2. นำาปลุ่ายนิ�วิชีี� 2 ข้าง แนบัชิีดกับัคูี�ของตนเอง
3. ผูู้้นำากระบัวินการเปิดดนตรี
4. เต้นรำาปกติในบัริเวิณพ่ื่�นที�กิจักรรม
5. สัื่งเกตร�างกาย สัื่งเกตคีวิามรู้ส้ื่ก 
6. แลุ่กเปลีุ่�ยนเรียนรู้
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อุปกรณ์

1. เน่�อเพื่ลุ่ง

2. อ่ปกรณ์ประกอบัจัังหวิะ (กลุ่อง ฉิ�ง ฉาบั) (ถ้ามี)

กิจักรรมย่์อย์ท่ำ� 8 เพลงสร��งสติ

เวล� 10 นู�ท่ำ

วิธ่ก�รจััดกิจักรรม

อย์�กกินูไข่พะโล�   โป๊ะ 
กินูกับูแมงกุดจ่ั�   โป๊ะ
อย์�กกินูกล�วย์บูวชัช่ั กะหัลำ��ปล่ นู่�กินู นู่�กินู
โป๊ะ  โป๊ะ  โป๊ะ 
แช๊ัะ  แช๊ัะ  แช๊ัะ 
โป๊ะ  แช๊ัะ

1. ผูู้้นำากระบัวินการชีวินปรบัม่อ ตบัขา 
   เตรียมคีวิามพื่ร้อม 
2. ผูู้้นำากระบัวินการอธิบัายเง่�อนไข ถ้าได้ยินคีำาวิ�า “โป๊ะ” 
   ให้นำาม่อตบัที�ต้นขา ถ้าได้ยินคีำาวิ�า “แชี�ะ” ให้ปรบัม่อ 
3. ผูู้้นำากระบัวินการสื่าธิตการร้องเพื่ลุ่งพื่ร้อมปรบัม่อแลุ่ะ       
   ตบัขาประกอบัจัังหวิะ 2 รอบั
4. ให้ผูู้้เข้าร�วิมกิจักรรมแลุ่ะผูู้้นำากระบัวินการ ร้องเพื่ลุ่ง  
   พื่ร้อมปรบัม่อไปพื่ร้อมกัน เริ�มจัากช้ีาๆ 3-4 รอบั แลุ่ะ
   คี�อยๆ เร็วิข้�น
5. เม่�อผูู้้เข้าร�วิมสื่ามารถร้องเพื่ลุ่งพื่ร้อมปรบัม่อ (แชี�ะ) 
    แลุ่ะตบัตน้ขา (โป๊ะ) ได้แลุ้่วิ ผูู้้นำากระบัวินสื่ามารถเปลีุ่�ยน
   ให้ผูู้้เข้าร�วิม ปรบัม่อกับัเพ่ื่�อนที�นั�งข้างๆ ได้ โดยม่อขวิา 
   เราจัับัม่อซ้ายเพ่ื่�อน แลุ่ะม่อขวิาเราจัะปรบักับัม่อซ้าย     
   เพ่ื่�อน
6. เพิื่�มจัังหวิะให้เร็วิข้�นเพ่ื่�อคีวิามสื่น่กสื่นาน
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ภุ�คผู้นูวก ข
แบับัสื่อบัถามประเมินการรู้เท�าทันส่ื่�อ (ก�อน-หลัุ่งอบัรม)
คีำาสัื่�ง โปรดกากบัาท (X) ในชี�องที�ตรงกับัคีวิามคิีดเห็นของท�านมากที�ส่ื่ด

ก�รร้�เทำ่�ทำันูสื�อ
1. ท�านเข้าใจัคีวิามหมายของการรู้เท�าทันสื่่�อ

มากน้อยแคี�ไหน

ไม�เข้าใจั เข้าใจัน้อย เข้าใจั

ปานกลุ่าง

เข้าใจัมาก เข้าใจั

มากที�สื่่ด

2. ท�านรู้ข้อเสื่ียของการไม�รู้เท�าทันสื่่�อมากน้อย

แคี�ไหน

ไม�รู้ รู้น้อย รู้ปานกลุ่าง รู้มาก รู้มากที�สื่่ด

3. ท�านบัอกถ้งคีวิามเสื่ี�ยงจัากการเปิดรับัสื่่�อได้
 มากน้อยแคี�ไหน

บัอกไม�ได้ บัอก
ได้น้อย

บัอกได้
ปานกลุ่าง

บัอกได้มาก บัอกได้
มากที�สื่่ด

4. ท�านเข้าใจัวิ�าคีนเรามีเหต่ผู้ลุ่ในการเปิดรับัสื่่�อ
เสื่มอ ไม�วิ�าจัะตั�งใจัหร่อไม�ตั�งใจัมากน้อยแคี�ไหน

ไม�เข้าใจั เข้าใจัน้อย เข้าใจั
ปานกลุ่าง

เข้าใจัมาก เข้าใจั
มากที�สื่่ด

5. ท�านเข้าใจัวิ�าสื่่�อมีผู้ลุ่เสื่ียต�อคีวิามคีิดแลุ่ะ
การกระทำาของผูู้้สืู่งอาย่มากน้อยแคี�ไหน

ไม�เข้าใจั เข้าใจัน้อย เข้าใจั
ปานกลุ่าง

เข้าใจัมาก เข้าใจั
มากที�สื่่ด

6. ท�านเข้าใจัวิ�าสื่่�อมีผู้ลุ่ดีต�อคีวิามคีิดแลุ่ะการก
ระทำาของผูู้้สืู่งอาย่มากน้อยแคี�ไหน

ไม�เข้าใจั เข้าใจัน้อย เข้าใจั
ปานกลุ่าง

เข้าใจัมาก เข้าใจั
มากที�สื่่ด

7. ท�านรู้ตัวิวิ�าสื่่�อกระต่้นคีวิามรู้สื่้กแลุ่ะคีวิาม
ต้องการของท�าน มากน้อยแคี�ไหน

ไม�รู้ตัวิ ไม�คี�อยรู้ตัวิ รู้ตัวิบั้าง
ไม�รู้ตัวิบั้าง

รู้ตัวิเก่อบั
ท่กคีรั�ง

รู้ตัวิท่กคีรั�ง

8. ท�านจััดการกับั คีวิามต้องการที�เป็นผู้ลุ่มาจัาก
การเปิดรับัสื่่�อ ได้มากน้อยแคี�ไหน

ไม�ได้ ไม�คี�อยได้ จััดการได้บั้าง
ไม�ได้บั้าง

จัั ด ก า ร ไ ด้
เก่อบัท่กคีรั�ง

จััดการได้
ท่กคีรั�ง

9. ท�านวิิเคีราะห์ เจัตนาของสื่่�อ ได้มากน้อยแคี�
ไหน

วิิเคีราะห์
ไม�ได้

วิิเคีราะห์
ได้น้อย

วิิเคีราะห์
ได้ปานกลุ่าง

วิิเคีราะห์
ได้มาก

วิิเคีราะห์
ได้มากที�สื่่ด

10. ท�านรู้วิ�า สื่่�อไม�ได้นำาเสื่นอข้อมูลุ่ที�คีรบัถ้วิน
ท่กด้านมากน้อยแคี�ไหน

ไม�รู้ รู้น้อย รู้ปานกลุ่าง รู้มาก รู้มากที�สื่่ด

11. ท�านวิิเคีราะห์คีวิามน�าเชี่�อถ่อของสื่่�อได้มาก
น้อย  แคี�ไหน

วิิเคีราะห์
ไม�ได้เลุ่ย

วิิเคีราะห์
ได้น้อย

วิิเคีราะห์
ได้ปานกลุ่าง

วิิเคีราะห์
ได้มาก

วิิเคีราะห์
ได้มากที�สื่่ด

12. ท�านรู้ถ้งผู้ลุ่กระทบัของการเผู้ยแพื่ร�หร่อสื่�ง
ต�อข้อมูลุ่ ทั�งต�อตนเอง แลุ่ะผูู้้อ่�น มากน้อยแคี�
ไหน

ไม�รู้ รู้น้อย รู้ปานกลุ่าง รู้มาก รู้มากที�สื่่ด

13. ท่กคีรั�งที�เปิดรับัสื่่�อ ท�านมีสื่ติมากน้อยแคี�
ไหน

ไม�มีสื่ติ มีสื่ติน้อย มีสื่ติ
ปานกลุ่าง

มีสื่ติ
มาก

มีสื่ติ
มากที�สื่่ด

14. ในชีีวิิตประจัำาวิันท�านใชี้ คีาถารู้เท�าทันสื่่�อ
 มากน้อยแคี�ไหน

ไม�ได้ใชี้ ไม�คี�อย
ได้ใชี้

ใชี้บั้าง 
ไม�ได้ใชี้บั้าง

ใชี้เก่อบั
ท่กคีรั�ง

ใชี้ท่กคีรั�ง
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สถ�บัูนูภุ้มิปัญญ�พัฒนู�คุณภุ�พช่ัวิตผู้้�ส้งอ�ยุ์ 
ตำ�บูลแม่ป้ค� จัังหัวัดเช่ัย์งใหัม่

นายกมลุ่   เข่�อนจิันดาวิงศ์  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)   

นางจิันตนา   ไชียซาวิวิงค์ี  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)   

นางวิิไลุ่วิรรณ   พัื่ฒนพิื่ชัีย  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นายบ่ัญ่เฉลิุ่ม   ผู้ลุ่ชีำานัญ่  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางมาติกา   ธรรมชัีย  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางโสื่ฬสื่   ติสื่นธิ   นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางจิันดา   เดชีค่ีณมาก  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นายธนัชี  เมฆประโยชีน์  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางอ่บัลุ่   คีชีนิลุ่   นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นายดวิงคีำา   จัันทร์จัริง  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางณัทศภร   บ่ัญ่ญ่าทิพื่ย์  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางจัันทร์ดี   ขาวิอิ�น   นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางธัญ่วิรัชีญ์่   งิ�วิทอง   นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางมณี   ประท่มวิรรณ  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางเฉลีุ่ยวิ   เลีุ่�ยนเคีร่อ  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางผู้�องศรี   จัันทร์ฉาย  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)
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โรงเร่ย์นูผู้้�ส้งอ�ยุ์เฉลิมพระเก่ย์รติ 60 พรรษ� 
สมเด็จัพระเทำพรัตนูร�ชัสุด�ฯ สย์�มบูรมร�ชักุม�ร่ 
ตำ�บูลพลับูพล�ไชัย์ อำ�เภุออ่้ทำอง จัังหัวัดสุพรรณบุูร่

นายพีื่ระศักดิ�  มาตรศรี   นายกองค์ีการบัริหารสื่�วินตำาบัลุ่พื่ลัุ่บัพื่ลุ่าไชีย/

     พีื่�เลีุ่�ยง นสื่สื่.

นางส่ื่ภัทรา  มาตรศรี  เลุ่ขาน่การนายกองค์ีการบัริหารสื่�วินตำาบัลุ่

     พื่ลัุ่บัพื่ลุ่าไชีย/พีื่�เลีุ่�ยง นสื่สื่.

นางสื่าวิชีวินพิื่ศ แพื่ส่ื่ขช่ี�น  นักพัื่ฒนาช่ีมชีนชีำานาญ่การ/พีื่�เลีุ่�ยง นสื่สื่.

นายบ่ัญ่เก่�อ พ่ื่กยงค์ี   นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นายภวัิต  ชีมยินดี   นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นายแชี�ม  บัวิบัมี   นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นายพื่ยนต์ อ�อนกลัุ่�น  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นายบ่ัญ่พื่ริ�ง นาคีวิงษ์  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางปอหลุ่่น  สื่ร้อยระย้า  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่วิรรค์ี  บ่ัญ่มาดี   นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางนวิลุ่จัันทร์  อ�อนกลัุ่�น  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางเลีุ่ยง  พัื่นธ์่สื่วิรรค์ี  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางนารี  วิงษ์ลุ่ะคีร  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางก่ลุ่รภัสื่  ข่นเศรษฐี  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางภัสื่สื่ร์ศศิร์  เพิื่�มทองคีำา  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)
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ร่สอร์ทำผู้้�ส้งอ�ยุ์  
เทำศบู�ลตำ�บูลชัะม�ย์ อำ�เภุอทุ่ำงสง จัังหัวัดนูครศร่ธรรมร�ชั

นายวิัชีรา   คีงรอด   พื่ี�เลุ่ี�ยงนสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นายนคีรินทร์   กะฐินทิพื่ย์  พื่ี�เลุ่ี�ยงนสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นายสื่่จัินต์   แสื่งเงิน   นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นายอำาพื่ลุ่   พื่่ทธศาสื่น์  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่งวินศรี   แสื่งเงิน   นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางอารีย์   นาคีสื่ีทอง  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่าวิณภัทร   ทองคีำาชี่ม  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่่ดารัตน์   สื่ิงห์คีีประภา  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางประคีอง   คีงขาวิ   นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางยาใจั   พื่ิก่ลุ่งาม  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางจิั�มลิุ่�ม     ปิยะวัิฒนานนท์  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่าวิปถมภรณ์  ส่ื่ขสื่อาด  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางเฉลิุ่มพื่ร   เสื่าร์เพ็ื่ชีร  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นายสิื่งหาญ่    ลิุ่ตกันโต  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางนภาลัุ่ย    บัวิบัมี   นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่าวิณัชีพิื่มพ์ื่   ขวัิญ่เพิื่�มทองคีำา  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)
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นางฤดีมาศ   ไชียศร  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่มบั่ญ่   ศรีพื่ัฒนพื่ิบัูลุ่ นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางวินิดา   มณีโชีติ  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นายลุ่ิขิต   ทองอ�อน นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางมาลุ่ัย   ดวิงทอง นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางอำาไพื่   เร่องจัรัสื่ นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นายประพื่ัฒน์   รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำาบัลุ่ชีะมาย

โรงเร่ย์นูผู้้�ส้งอ�ยุ์
เทำศบู�ลนูครสกลนูคร จัังหัวัดสกลนูคร

นางสื่าวิภัทรียากร  คีะอังก่  พื่ี�เลุ่ี�ยงนสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่าวินิตยา   ทีคีอโงน  พื่ี�เลุ่ี�ยงนสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางศรินญ่า   ก่ศลุ่เฉลุ่ิมวิิทย์  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางอ่�นเร่อน   เผู้่อกพื่งษ์  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางกัญ่ญ่์ชี่ลุ่ีก่ลุ่  บั่ญ่มาก  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางก่หลุ่าบัทอง  ปัญ่ญ่าสื่าร  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางประพื่ันธ์ศรี ไชียโพื่ธิ�   นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางรินทนา   ผู้ลุ่วิิเชีียร  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

83      หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันส่ือ : เน้ือหาและวิธีการสอน



นางสื่าวิเต่อนใจั  จัันทร์สื่ันเทียะ  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางกาญ่จันา   สื่อนคีะ   นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางพื่นมวิรรณ   ทองแสื่ง  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางกรรณิกา   องอาจั   นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่าวิศิริลุ่ักษณ์  กูบักระโทก  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางกิตติญ่า   ภักดีสื่่วิรรณ  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางอ่ไรวิรรณ   กฤษณะเศรณี  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางบัันเทิง   คีงประดิษฐ์  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่่วิรรณี   วิิรงคี์   นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางมาลุ่ินี   สื่าขาม่ลุ่ะ  นสื่สื่. วิัยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นายโกม่ท   ทีฆธนานนท์  นายกเทศมนตรีนคีรสื่กลุ่นคีร

โรงเร่ย์นูผู้้�ส้งอ�ยุ์
เขตย์�นูนู�ว� กรุงเทำพมหั�นูคร

นายลิุ่ขิต   ลิุ่�มรสื่รวิย ผูู้้จััดการโรงเรียนผูู้้สูื่งอาย่เขตยานนาวิา/

     พีื่�เลีุ่�ยงนักส่ื่�อสื่ารส่ื่ขภาวิะ (นสื่สื่.วัิยเพื่ชีร)

นางสื่าวิศิริลัุ่กษณ์  ศรีสื่ลุ่�าง  พีื่�เลีุ่�ยงนักส่ื่�อสื่ารส่ื่ขภาวิะ (นสื่สื่.วัิยเพื่ชีร)
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ร.ต. ชัีชีวิาลุ่ย์  รังสิื่กรณ์ นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่าวิรัตนา  ศิริวัิฒน์โยธิน นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่าวิก่ส่ื่ม  ไหลุ่�ไพื่บูัลุ่ย์ นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นาง ทิพื่วิรรณ   พ่ื่ทธชีาติเสื่วีิ นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่าวิคีน้งนิตย์  เจัริญ่ศิริ  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่าวิบ่ัญ่ร่อ   รักธงไทย นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นายวิิทยา   ปิยะวิิโรจัน์ นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่าวิบ่ัปผู้า  คีงธนส่ื่นทร นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางส่ื่จิัตรา   ทิพื่ย์ส่ื่ข  นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นายประพัื่นธ์  เกสื่รสัื่งข์ นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่าวิส่ื่วิิมลุ่  พีื่รพัื่ฒน์ดิษฐ์ นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางพื่รรณวิดี   พื่รหมโสื่ภี นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่าวิกัลุ่ยา   ม่�งทวีิพื่งษา นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นางสื่าวิส่ื่วิรรณา  สื่อนกระต�าย นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)  

นายพิื่พัื่ฒนพื่ร   บ่ัญ่สื่อน นสื่สื่. วัิยเพื่ชีร (คีรู ก.)

นายค่ีณากร คีงจัันทร์    ผูู้้ชี�วิยวิิทยากร/พีื่�เลีุ่�ยงโคีรงการ

นายอนันต์ เจัริญ่คีงคีา    ผูู้้ชี�วิยวิิทยากร/พีื่�เลีุ่�ยงโคีรงการ

นางสื่าวิประวีิณ์น่ชี แสื่งสื่วิ�างธรรมมะ  ผูู้้ชี�วิยวิิทยากร/พีื่�เลีุ่�ยงโคีรงการ

ท่ำมพ่�เล่�ย์งโครงก�ร
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