คำ�นำ�
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนรูปแบบของการติดต่อสื่อสารในอดีตไปอย่างสิ้น
เชิง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เกมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ล้วนเป็นเครื่องมือที่ท�ำ ให้เรา
เข้าถึงบุคคลหรือกลุ่มคน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งความรู้ เข้าถึงกิจกรรม เข้าถึงสิ่งที่ตอบสนอง
ความต้องการ ทั้งในด้านการศึกษา การทำ�งาน ความบันเทิง ครอบครัว หรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัว สื่อ
ที่นำ�เสนอผ่านช่องทางต่างๆ นั้น มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงวัฒนธรรม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ยังขาดวุฒิภาวะ ขาด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนื้อหาที่มากับสื่ออย่างเหมาะสม แม้แต่พ่อแม่ผู้ปกครองในยุคปัจจุบันที่
เลี้ยงลูกท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสื่อมากมายรอบตัว ทั้งดีและไม่ดี ก็ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของการเท่าทันสื่อ ทำ�ให้ไม่สามารถชี้แนะ บุตรหลานได้
สุขภาพ เป็นอีกประเด็นที่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของสื่อ ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นข้อมูลข่าวสารองค์ความ
รู้ที่ถูกต้องชัดเจนเพียงพอเหมาะสมและกระจายทั่วถึง ก็จะสามารถเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน
ในการดูแลสร้างเสริม ปกป้อง พิทักษ์รักษาสุขภาพได้มาก ในทางตรงกันข้าม หากเป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่ไม่ถูกต้องบิดเบือนเพื่อประโยชน์แฝงต่างๆ สร้างความเข้าใจผิด สร้างความเชื่อที่ผิดและตามมาด้วย
พฤติกรรมที่ผิด ก็จะเป็นเครื่องมือ ทำ�ลายสุขภาพได้มากด้วยเช่นกัน
คู่มื้อการจัดกิจกรรมรู้เท่าทั้นสื่อด้านสุขภาพ สำ�หรับเด็กประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
อายุ 10-12 ปี เป็นเครื่องมือในการ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในมิติการสื่อสารสุขภาพ “การ
รู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชน” โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของ
การขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพอันเป็นการเสริมสร้าง
การรู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะสื่อรูปแบบใหม่ (New Media) ให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้ใช้สื่อ เสพสื่อ
และสร้างสื่อโดยตรง เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการเข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์ ประเมินและใช้สื่อและเนื้อหาที่
เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นชุดสำ�หรับจัดกระบวนการเรียนรู้กับนักเรียนหรือ
กิจกรรมต่างๆเพื่อให้การรู้เท่าทันสื่อเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในเด็กทุกคนต่อไป
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คู่มือการจัดกิจกรรม รู้เท่าทันสื่อด้านสุขภาพ
สำ�หรับเด็กประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) อายุ 10-12 ปี
ผู้ใช้ชุดการเรียนรู้
• ครอบครัว พ่อแม่ แกนนำ�สุขภาพครอบครัว/อสค.
• ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักพัฒนาสังคม
• ผู้ท�ำ งานด้านเด็กและเยาวชน แกนนำ�เด็กและเยาวชน
• กลุ่มสื่อ
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในมิติการสื่อสารสุขภาพ“การรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชน”
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีทักษะในการ เข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์ ประเมินและใช้ประโยชน์ข้อมูลจากสื่อได้อย่าง
สร้างสรรค์
3. เพื่อยกระดับทางความคิดของเด็กและเยาวชนให้ให้รู้จักป้องกันเองจากผลกระทบจากสื่อ
4. เด็กและเยาวชนขยายผลและสร้างกระแส เพื่อการเปลี่ยนแปลงการรู้เท่าทันสื่อด้านสุขภาพไปยังเครือ
ข่ายและชุมชน
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ส่วนที่ 1
รู้เท่าทันสื่อคืออะไร
แนวคิด
แนวคิดหลักเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ
“การรู้เท่าทันสื่อ” (Media Literacy) ได้มีการให้คำ�นิยามที่หลากหลายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศซึ่งตามทัศนะของนักวิชาการไทยได้ให้ความหมายไว้ดังที่ นภินทร ศิริไทย(2547)
กล่าวว่าการรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องของการเรียนรู้การเลือกรับ และใช้ประโยชน์จากสื่อในทาง
สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยผู้ที่รู้เท่าทันสื่อจะไม่ ตกอยู่ใน
อิทธิพลของสื่อได้โดยง่าย รู้จักหยิบยกสาระจากสื่อมา เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการดำ�รง
ชีวิต ในขณะที่รักจิต มั่นพลศรี (2547) ให้ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อว่า คือ ทักษะ ความ
สามารถของบุคคลในการเข้าถึง ตีความ วิเคราะห์วิพากษ์ ตัดสินและประเมินค่าข้อมูลข่าวสารที่
สื่อนำ�เสนอทั้งในส่วนที่เป็นข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงซึ่งเป็นผลให้บุคคลนั้นมีพลังอำ�นาจในการ
ควบคุมอิทธิพลหรือผลกระทบจากสื่อได้เช่นเดียวกับที่จินตนา ตันสุวรรณนนท์(2550) กล่าว
ว่าการรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง การที่ผู้รับสื่อมีทักษะการคิดวิจารณญาณโดยสามารถเข้าใจ
วิเคราะห์ ตีความ ประเมินสื่อและสิ่งที่ได้รับจากสื่อได้โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อ ตระหนัก
ถึงผลกระทบของสื่อที่มีต่อบุคคลและสังคมและรู้จักเลือกรับและใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม
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สำ�หรับมุมมองของนักวิชาการต่างประเทศมีการให้ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ
ไว้หลากหลายทัศนะโดย Baran (2004)กล่าวว่าการรู้เท่าทันสื่อ คือ ความสามารถในการ
ทำ�ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากสื่อและเนื้อหาจากสื่อได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ
ส่วน Potter (2005) ให้ความหมายของการ รู้เท่าทันสื่อว่าเป็นมุมมองจากการที่บุคคลเปิดรับ
สื่อและตีความ หมายของเนื้อหาสื่อตามที่ได้เปิดรับด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อและ
มีสติในการเปิดรับโดยวัตถุประสงค์ของการรู้เท่าทัน สื่อ คือ การเสริมสร้างพลังอำ�นาจของ
บุคคลเพื่อให้บุคคลควบคุมสื่อ ไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำ�ของสื่อ ในขณะที่ Tallim (2005)
กล่าวว่าการรู้เท่าทันสื่อเป็นความสามารถที่จะเลือกและวิเคราะห์สารจากสื่อต่างๆ ซึ่งเป็นความ
สามารถในการตั้งคำ�ถามได้อย่าง เหมาะสมว่ามีอะไรอยู่ในสารนั้นและอะไรอยู่เบื้องหลังในการ
ผลิตสื่อ อันได้แก่ วัตถุประสงค์ เงินทุน ค่านิยมและเจ้าของ เพื่อให้รู้ว่าปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพล
ต่อเนื้อหาอย่างไร
นอกจากนั้นองค์กรต่างๆ ในต่างประเทศทั้งEuropean Commission (2007),
Canadian Council on Learning (2008) และ UNESCO-Teacher Training (2008
อ้างถึงใน Oxstrand,2009) ล้วนให้ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อซึ่งเป็นแนวคิดสู่การศึกษา
ในศตวรรษที่21ที่สอดคล้องกันว่าเป็นความสามารถในการ เข้าถึง (access) เข้าใจ(understand) ประเมิน(evaluate) และสร้างสรรค์ (create) เนื้อหาสื่อในรูปแบบที่หลากหลายภายใต้
บริบทที่แตกต่างกัน
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ดังนั้น จึงอาจสรุปความหมาย ของการรู้เท่าทันสื่อ ได้ว่า หมายถึง ความสามารถใน
การ เข้าถึง การวิเคราะห์วิจารณ์ และการประเมินค่าสื่อ ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อได้
ทั้งในฐานะผู้ส่งและผู้รับสาร โดย
•สามารถตีความ วิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อ
•สามารถโต้ตอบกับมันได้อย่างมีสติและรู้ตัว
•สามารถตั้งคำ�ถามว่าสื่อถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร เช่น
		
-ใครเป็นเจ้าของสื่อ
		
-ใครผลิต และผลิตภายใต้ข้อจำ�กัดใด
		
-ควรเชื่อหรือไม่ หรือมีค่านิยมความเชื่ออะไรที่แฝงมากับสื่อนั้น
		
-คนที่ผลิตสื่อหวังผลอะไรจากเรา

ความสำ�คัญ
การรู้เท่าทันสื่อเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลดังได้ระบุไว้ในยุทธศาสตร์
การดำ�เนินงานด้านสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก(UNESCO) ซึ่งอยู่ในกรอบแนวคิดเรื่อง
“การส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก และการเสริมสร้างสมรรถนะในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน” โดยมีหลักการหนึ่งระบุไว้ว่าด้วย “การยกระดับการรู้เท่า
ทันสื่อให้สูงขึ้น” ส่งผลให้ประเทศสมาชิกนานาประเทศขององค์การยูเนสโกได้ขานรับหลักการนี้และ
นำ�ไปขับเคลื่อนในประเทศของตน (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552)
ความสำ�คัญของการรู้เท่าทันสื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้รับสื่อ
Jone (n.d.) โดยช่วยให้พวกเขาตระหนักว่าเนื้อหาจากสื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพวกเขา
อย่างไร การรู้เท่าทันสื่อจะช่วยให้นักเรียนและวัยรุ่นไม่ถูกครอบงำ�จากสื่อ การรู้เท่าทันสื่อจะช่วย
เสริมสร้างพลังอำ�นาจ ให้ผู้รับสื่อสามารถเลือกรับและใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพในบริบทต่างๆ
โดยมุมมองนี้ เป็นแนวคิดที่มองผู้รับสื่อเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นมีความ สามารถในการ
วิเคราะห์และใช้สื่อได้เป็นอย่างดีโดยผู้ที่รู้เท่าทันสื่อ จะเป็นผู้บริโภคสื่ออย่างมีเหตุผล เป็นผู้เรียนรู้
ที่จะกำ�กับพฤติกรรมของตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอย่างมีเหตุผลเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการรู้
เท่าทันสื่อเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิ่งในโลกของการสื่อสารที่อัดแน่นไปด้วย ข้อมูล
ข่าวสารทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
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การรู้เท่าทันสื่อมีความ สำ�คัญในแง่ที่จะช่วยให้บุคคลเป็นผู้มีความสามารถมี
วิจารณญาณและเป็นผู้รู้เท่าทันในทุกรูปแบบของสื่อจนทำ�ให้บุคคลสามารถที่จะควบคุม
การตีความหมายจากสิ่งที่เห็น ได้ยินหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วย มากกว่าการปล่อยให้การตีความ
หมายนั้นมาควบคุมบุคคล ด้วยการเรียนรู้ที่จะตั้งคำ�ถามที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่ ดูอ่าน ฟัง หรือ
ได้รับนั่นเอง
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การรู้เท่าทันสื่อจะทำ�ให้คนสามารถคิด วิเคราะห์และตั้งคำ�ถาม เมื่อได้
รับข้อมูล ข่าวสาร ก่อนที่จะเชื่อและตัดสินใจว่า
o สื่อทั้งหลายล้วนแต่ถูกสร้างขึ้น
o สื่อสร้างภาพความเป็นจริง ที่อาจไม่จริงเสมอไป
o สื่อมีนัยทางการค้าแอบแฝงอยู่ ต้องการให้เลือกใช้สินค้าหรือบริการใช่หรือไม่
o สื่อทุกสื่อมักจะถ่ายทอดค่านิยม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้เราเห็นว่าสินค้า
หรือบริการนั้นเป็นเรื่องน่านิยม เช่น ความขาวใส ความผอม ฯลฯ
o สื่อมีอิทธิพลสูงมากในทางการเมืองและสารมารถทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เช่น โทรทัศน์มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้ง การตระหนักถึงสิทธิของพลเมือง
o รูปแบบและเนื้อหาของสื่อมีความแตกต่างตามแบบฉบับของตัวเอง การใช้สื่อต่าง
ประเภทเพื่อสื่อสารเรื่องเดียวกัน ความหมายที่ออกมานั้นย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละสื่อ หรือ
แม้แต่สื่อประเภทเดียวกันยังมีรูปแบบการนำ�เสนอที่แตกต่างกันได้
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1.เปิดรับ
ในการใช้สื่อนั้นผู้รับสารจะใช้สื่อใดก็ตามจะมีการเลือกและการแสวงหาเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนได้โดยมีทฤษฎี กระบวนการเลือกสรรข่าวสาร (Selective
Exposure) ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้สื่อของมนุษย์ ประกอบด้วยการก
ลั่นกรอง 3 ชั้น ดังนี้ (Klapper,1960)
1.1 เลือกเปิดรับ (Selective Exposure) คือการเลือกที่จะสนใจหรือเปิดรับ ข่าวสาร
ที่สอดคล้องกับความคิดเห็นและความในใจที่มีอยู่เดิม และพยายามหลีกเลี่ยงไม่สื่อสารในสิ่งที่ไม่
สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจของตน หรือทัศนคติที่มีอยู่เดิม
1.2 เลือกรับรู้ (Selective Perception) หลังจากที่บุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจาก
แหล่งใดแหล่งหนึ่งแล้วบุคคลก็จะเลือกรับรู้หรือเลือกตีความหมายของสารนั้นตามทัศนคติ
ประสบการณ์ความเชื่อ ความต้องการความคาดหวัง สภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ในขณะ
นั้น ดังนั้น บุคคลมักจะบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็นที่พอใจของตน
1.3 เลือกจดจำ� (Selective Retention) เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจำ�เนื้อหาสาระของ
ข่าวสารเฉพาะส่วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติฯลฯ เข้าไว้เป็นประสบการณ์ของ
ตนเอง เพื่อจะนำ�ไปใช้ในโอกาสต่อไป
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2.เข้าถึงสื่อ (Access)
คือรับสื่อประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และรวดเร็วสามารถรับรู้และเข้าใจเนื้อหาของสื่อ
ประเภทต่างๆได้อย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งทำ�ความเข้าใจความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย
		
- อ่านเนื้อหาจากสื่อนั้นๆและทำ�ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
		
- จดจำ�และเข้าใจความหมายของคำ�ศัพท์ สัญลักษณ์ และเทคนิคที่ใช้ในการ
สื่อสาร
		
- พัฒนากลยุทธ์ เพื่อหาที่มาของข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่หลากหลาย
		
- เลือกคัดกรองข้อมูล ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ		
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ

3.การเข้าใจสื่อ (Understand)
		
		
		
		

เป็นการทำ�ความเข้าใจในสิ่งที่สื่อนำ�เสนอ
-เข้าใจภาษาของสื่อ
- เข้าใจข้อมูลที่นำ�เสนอในสื่อ
-จดจำ� เข้าใจความหมายของคำ�ศัพท์ สัญลักษณ์
-รู้จักที่มาของข้อมูล ที่อยู่ในสื่อ

4.การวิเคราะห์ (Analyze)
ตีความเนื้อหาสื่อตามองค์ประกอบและแบบฟอร์มของสื่อ แต่ละประเภทว่าสิ่งที่สื่อนำ�เสนอ
นั้นส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจโดยใช้พื้นความรู้เดิมและประสบการณ์ใน
การคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้น โดยอาจใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การแยกองค์ประกอบย่อย
ต่างๆ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุและผลการทำ�ความเข้าใจเนื้อหาบริบทที่ต้องการสื่อ เช่น
- ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมเพื่อทำ�นายผลที่จะเกิด
- ตีความเนื้อหา โดยใช้หลักการวิเคราะห์พื้นฐาน
- ใช้กลวิธีต่างๆ ได้แก่การเปรียบเทียบ/หาความแตกต่าง/ข้อเท็จจริง/ความคิดเห็น
เหตุและผล การลำ�ดับความสำ�คัญ
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจเป็นพื้นฐานของการ
สร้างสรรค์และตีความหมาย
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5. ประเมินค่าสื่อ (Evaluate)
ประเมินคุณภาพของเนื้อหาที่มี คุณค่าต่อผู้รับสารมากน้อยเพียงใด สามารถนำ�ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารในด้านใดได้บ้าง คุณค่าทางใจ อารมณ์ ความรู้สึก หรือมีคุณค่าทางศีล
ธรรม จรรยาบรรณ สังคม วัฒนธรรมหรือประเพณี ความสามารถในการประเมินเนื้อหา โดย
สร้างความเกี่ยวข้องของเนื้อหากับประสบการณ์ พร้อมเสนอความเห็นในแง่มุมที่หลากหลาย

6.ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
6.1 จัดสรรเวลาตนเองในการใช้สื่อ
6.2 คนที่รู้เท่าทันสื่อ จะมีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภคและการใช้ชีวิตประจำ�วัน เพราะรู้
ว่าจะจัดการกับสื่อและสารต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาหาเราด้วยมุมมองแบบไหน
6.3 การรู้เท่าทันสื่อ เป็นการเพิ่มพลังและอำ�นาจให้แก่ตัวเอง ในการควบคุมความเชื่อ
และพฤติการณ์ส่วนตัวของเราได้ เช่น ไม่เชื่อตามโฆษณา ว่าคุณค่าหรือความงามอยู่ที่ผิวขาว
หรือผมสวย จึงไม่จ�ำ เป็นต้องซื้อสินค้าด้วยเหตุผลนั้น แต่ดูคุณภาพและประโยชน์จริงๆ ของ
สินค้า เป็นต้น

7.ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะ เพื่อสร้างสื่อในแบบฉบับของตนเองขึ้นมา เมื่อผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่าสื่อได้อย่างถ่องแท้แล้ว ทุกคนจะต้องวางแผน เขียนบท
ค้นคว้าข้อมูลเนื้อหามาประกอบ ความสามารถในการสร้างสรรค์ (หรือสื่อสาร) เนื้อหาโดยการ
เขียนบรรยายความคิด ใช้ค�ำ ศัพท์ เสียง หรือการสร้างภาพให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่
หลากหลาย ซึ่งมีวิธีการสร้างสื่อแบบสร้างสรรค์ ดังนี้
		
- ใช้ประโยชน์จากขั้นตอนการระดมสมอง วางแผน เรียบเรียง และแก้ไข
		
- ใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดตามหลักของ		
ภาษาศาสตร์
		
- สร้างสรรค์และเลือกภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ
ที่ก�ำ หนดไว้
		
- ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการวางโครงสร้างของเนื้อหา
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  ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ

ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ

หมายถึง “ความสามารถและทักษะ ในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน
การปฏิบัติ และจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชน
เพื่อสุขภาพที่ดี”
กองสุขศึกษา จำ�แนกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพดังนี้
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการรู้เท่าทันสื่อ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการรู้เท่าทันสื่อ
การรู้เท่าทันสื่อ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งได้ให้
ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อว่า คือสภาวะที่เกิดจากความสามารถของบุคคลในการวิเคราะห์
ความหมายของเนื้อความ ประเมินคุณค่า และเจตนาที่สื่อนำ�เสนอผ่านเทคนิควิธีการต่างๆ ทำ�ให้
ต้องเน้นการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ผ่านสื่อ โดยเฉพาะสื่อสาธารณะที่มีอิทธิพลสูงมากต่อ
การดำ�เนินชีวิตของคนทุกชนชั้น โดยความสามารถนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1.การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร (Information Literacy)
2.การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)
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การรู้เท่าทันสื่อด้านสุขภาพ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ทำ�ให้เกิดช่องสัญญาณเพิ่มขึ้น เกิดการหลอมรวมและสื่อใหม่ ปรากฏกายบนสื่อที่เรียกว่า “โลกออนไลน์” และการเกิดขึ้น
ของโลกออนไลน์ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของการสื่อสาร ที่นอกจากทำ�โดยสื่อมืออาชีพหรือองค์กร
ด้านสื่อแล้ว ประชาชนสามารถผันตัวเองมาเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับ และเป็นผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
การไหลของข้อมูลข่าวสารจึงมาจากหลายทิศทาง
สุขภาพ เป็นอีกประเด็นที่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของสื่อ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ที่
ถูกต้องชัดเจนเพียงพอเหมาะสมและกระจายทั่วถึง ก็จะสามารถเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน
ในการดูแลสร้างเสริม ปกป้อง พิทักษ์รักษาสุขภาพได้มาก ในทางตรงกันข้าม หากเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องบิดเบือนเพื่อประโยชน์แฝงต่างๆ สร้างความเข้าใจผิด สร้างความเชื่อที่ผิด
และตามมาด้วยพฤติกรรมที่ผิด ก็จะเป็นเครื่องมือ ทำ�ลายสุขภาพได้มากด้วยเช่นกัน
ผู้บริโภคจะถูกล้อมกรอบด้วยโฆษณาไม่ว่าจะรับสื่อใด ทั้งโฆษณาสินค้า บริการ รวม
ทั้งโฆษณาละคร ดนตรี เพลง กีฬา และการควบคุมตรวจสอบจะทำ�ได้ยากขึ้นเพราะมีมากมาย
มหาศาล การเปลี่ยนแปลงด้้านภูมิทัศน์ของสื่อ ผู้บริโภคจึงต้องมีวิจารณญาณอย่างยิ่ง เพื่อ
ไม่ถูกครอบงำ�หรือถูกหลอกลวงโดยโฆษณา นอกจากโฆษณาอาจไม่มีความจริงอยู่เลยหรือ
โฆษณาเกินจริง โฆษณายังแฝงความเชื่อ ค่านิยม ที่เข้ามาหาเราทุกครั้งที่เปิดรับสื่อ เช่น สีผิว
ต้องขาว ต้องผอม รักแร้ต้องขาว ความงามเป็นปัจจัยสำ�คัญของความสำ�เร็จในชีวิต การแต่ง
ตัวนุ่งสั้นทำ�ได้ในทุกสถานที่ เพลงไทยต้องร้องแบบนักร้องค่ายดังที่ออกเสียงแบบภาษาฝรั่ง
ปลูกพืชต้องใช้ปุ๋ย และสารเคมีที่ไม่รู้ว่าคืออะไร มีผลกระทบอย่างไร ขนมที่น่ารับประทานคือขนม
ซองที่โฆษณาทำ�ให้เด็กมีปัญหาโรคอ้วน และการบริโภคขนมซองที่มีแต่แป้ง เกลือ ผงปรุงรสมาก
เกินไปกลายเป็นปัญหาระดับชาติ
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สื่อเป็นปัจจัยหนึ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตของเยาวชน มีทั้งประโยชน์และโทษที่ส่งผลต่อความคิด และพฤติกรรม เราไม่สามารถป้องกันสื่อที่สร้างผลกระทบด้านลบกับชีวิตเยาวชนได้ ขณะ
เดียวกัน สื่อก็เป็นเครื่องมือในการเปิดโลกทัศน์ เข้าถึงข้อมูลและให้การรับรู้ถึงสิ่งต่างๆในโลกใบนี้
ได้ อิทธิพลของสื่อจึงมีผลกับชีวิตในระดับเซลล์สมอง ในระดับจิตวิญญาณ แต่ปรากฏการณ์
ที่ผ่านมานั้น เยาวชนสวนใหญ่เป็นผู้ใช้ผู้เสพสื่อ สื่อจึงเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชน และเยาวชนเป็น
ส่วนหนึ่งของสื่อ อิทธิพลของสื่อที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากสื่อเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของเยาวชน
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเยาวชนกับสื่อจะพบเห็นใน 2 บทบาท คือบทบาทผู้รับสื่อ และ
บทบาทผู้ใช้สื่อ
การพัฒนา ชุดการเรียนรู้เพื่อการเท่าทันสื่อจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อน
แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู นักสังคมสงเคราะห์
และแกนนำ�ด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มเด็กและขยายผลไปสู่แกนนำ�สุขภาพกลุ่ม
อื่นๆ อันจะเป็นการสร้างเกราะป้องกันเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จัก เข้าใจ วิเคราะห์ได้และใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป
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ที่มา : พัฒนาจาก เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ฉลาดรู้ ฉลาดเลือก (สำ�นักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม,2558)
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ประเด็นสำ�คัญที่เป็นกรอบในการรู้เท่าทันสื่อคือ แนวคำ�ถามดังนี้
1) สื่อเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น ใครเป็นผู้สร้างเนื้อหาสาระของสื่อขึ้นมา
- ใครเป็นผู้สร้างข้อความในสื่อ
- มีกี่คนที่สร้างข้อความเหล่านี้ขึ้นมาแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้าง
- เนื้อหาในสื่อเป็นเนื้อหาประเภทใด
- การนำ�เสนอเนื้อหาของสิ่งเดียวกันในแต่ละรูปแบบมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร
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2) การสร้างสื่อเพื่อการสื่อสารในครั้งนี้มีส่วนประกอบที่ส�ำ คัญอะไรบ้าง
- เขาใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างในการสร้างสรรค์สื่อขึ้นมา
- เขาใช้เทคนิคอะไรบ้างในการดึงดูดความสนใจ
- สังเกตเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ใช้ในสื่อ
		
•สีและรูปลักษณ์
		
•เสียงและความเงียบ
- อุปกรณ์ประกอบ การจัดฉาก เสื้อผ้า
		
•ความเคลื่อนไหว
		
•สัญลักษณ์ ฯลฯ
- เขาวางกล้องอยู่ที่ไหนใช้มุมกล้องแบบใด การเคลื่อนไหวของกล้องอย่างไร
- เสียงที่ใช้และเสียงประกอบเป็นเสียงอะไร เพลงอะไร คำ�พูดอะไร
มีการเล่าเรื่องแบบใด เขาใช้ความเงียบหรือไม่อย่างไร
- วิธีการเล่าเรื่องเป็นอย่างไร
- มีการใช้สัญลักษณ์อะไรบ้าง มีการเปรียบเทียบอะไรบ้าง
- เขาใช้อะไรในการสร้างอารมณ์ให้กับผู้ชม หรือใช้เครื่องมืออะไรในการโน้มน้าวใจ
- อะไรที่ท�ำ ให้เหตุการณ์หรือวัตถุที่น�ำ เสนอดูเหมือนจริง
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3) คนอื่นๆตีความเนื้อหาสาระของสื่อแตกต่างจากเราอย่างไร
- ตีความเนื้อหาสาระ ของสื่อในครั้งนี้ได้ว่าอย่างไรบ้าง
- อาจมีการตีความที่แตกต่างกันออกไป และเกิดจากอะไรบ้าง
- การตีความหรือการที่คนอื่นมีมุมมองอื่นๆที่แตกต่างกัน เป็นเพราะเหตุใดและมาจาก
ปัจจัยใด

5) ทำ�ไมข้อความนี้จึงถูกสื่อสารออกมา
- ใครที่ได้รับหรือได้ประโยชน์จากการนำ�เสนอของสื่อ
		
•ปัจเจกชน
		
•สาธารณชน/กลุ่มบุคคล
		
•องค์กร/ สถาบัน
- ใครที่ควบคุมการสร้างสรรค์สื่อและการถ่ายทอดเนื้อหาของสื่อ
- อะไรที่ก�ำ ลังถูกบอกเล่าโดยสื่อหรือ สื่อกำ�ลังขายอะไร

4) สื่อได้น�ำ เสนอวิถีชีวิต ค่านิยม และมุมมองอะไรบ้าง
- เกิดคำ�ถามอะไรขึ้นในใจฉันบ้างขณะที่เปิดรับสื่อ
- ค่านิยม ประเด็นหรือแนวความคิดทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง หรือเศรษฐกิจที่
สื่อนำ�เสนอออกมา
- อะไรที่เป็นบริบททางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการนำ�เสนอของสื่อ
- ผู้แสดงถูกสร้างบุคลิกลักษณะต่างๆ ขึ้นมาอย่างไร
- กลุ่มเป้าหมายของสื่อคือคนกลุ่มใด มีลักษณะเฉพาะอย่างไร
- พฤติกรรม หรือผลสืบเนื่อง ที่น่าจะเกิดขึ้นหลังจากการเปิดรับสื่อคืออะไร
- ใครหรืออะไรที่สื่อไม่ได้นำ�เสนอในครั้งนี้ให้ครบถ้วน
26
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การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ
นักวิชาการด้านรู้เท่าทันสื่อเสนอคำ�ถามหลัก 5 ข้อในการพิจารณาเนื้อหาสื่อ ได้แก่
1.ใครสร้างสารนี้ และทำ�ไมถึงส่งสาร ใครเป็นเจ้าของและได้กำ�ไรจากการส่งสาร
2.ใช้เทคนิคอะไรเพื่อดึงดูดความสนใจ
3.มีรูปแบบการดำ�เนินชีวิต คุณค่าและความคิดเห็นอะไรบ้างที่นำ�เสนอในสาร
4.อะไรที่สารไม่ได้นำ�เสนอ และเพราะเหตุใด

โฆษณาแฝงในสื่อโทรทัศน์
โฆษณาแฝง หมายถึง การปรากฏของผลิตภัณฑ์ หรือตราสินค้าและบริการ เข้าไปใน
ส่วนที่เป็นเนื้อหารายการ ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าว ละคร สารคดี เพลง เกมโชว์ เรียลลิตี้ ฯลฯ
ซึ่งอาจเป็นความตั้งใจของผู้ผลิตรายการและเจ้าของของสินค้า โดยอยู่ในรูปแบบได้ทั้งการตกลง
เพื่อส่งเสริมการขาย หรือการจ่ายเงิน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เพื่อผลทางธุรกิจ ทั้งนี้
โฆษณาแฝง จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งข้อมูลสู่ผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ อย่างแนบเนียน เป้า
หมายต่ำ�สุดคือ ให้ผู้บริโภคมองเห็นสินค้า
รูปแบบของโฆษณาแฝง (รู้เท่าทันโฆษณาแฝง,2553)
•แฝงสปอตสั้น
มีทั้งภาพและเสียง มักใส่ไว้ต้นรายการ เช่น “สนับสนุนโดย...”
•แฝงภาพกราฟฟิค
มักเป็นสัญลักษณ์ โลโก้ ตราสินค้า ปรากฏขึ้นหน้าจอหรือขอบจอ
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•แฝงวัตถุหรือสถานที่
		
- แผ่นป้ายร้านขายของ ร้านอาหาร โรงพยาบาล ร้านขายของ
โรงแรม ฯลฯ
		
- ฉากประกอบรายการ
		
- การใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆ เชน่ ขวดแป้ง แชมพู เครือ่ งใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
แก้วกาแฟ ให้ปรากฏในรายการ
		
- ใส่ในโครงเรื่อง แฝงในระดับแก่นของเรื่องหรือรายการ
•แฝงบุคคลหรือกิจกรรม
		
- พิธีกร หรือผู้แสดงใส่เสื้อยืดมีตราสินค้า กล้องซูมให้เห็นว่าใส่นาฬิกา
หรือใช้มือถืออะไร
		
- นำ�ผู้ใช้สินค้ามาให้สัมภาษณ์ในรายการ
		
- กิจกรรมพาไปสถานที่ที่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน เช่น ร้านอาหาร 		
โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ
•แฝงในเนื้อหา
เป็นโฆษณาที่แฝงมากับเนื้อหา
		
- ในบทสนทนา
		
- แฝงในช่วงใดช่วงหนึ่งของรายการ
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ส่วนที่ 2
สื่อกับการเรียนรู้
     พัฒนาการของเด็กวัยเรียน
• เป็นวัยแห่งการเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ถ้าเด็กได้ รับสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกๆ ด้าน
• สามารถปรับตัวให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างราบรื่น
• จะมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นวัยที่เข้าโรงเรียน เด็กจะเริ่มเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่ใกล้
ตัวก่อนแล้วจึงค่อยเป็นประสบการณ์ไปหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ไกลตัวออกไป
• เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดี ถ้าทางโรงเรียนได้จัดสิ่งแวดล้อมโดยปล่อยให้เด็กได้มีการ
เคลื่อนไหว และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆอยู่เสมอ ก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น
อยากทดลอง ค้นคว้าสิ่งเหล่านี้ของเด็ก ได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ภาพการ์ตูน
• ชอบความตื่นเต้น พึงพอใจในสิ่งแปลกใหม่ จะหันเหไปสู่การเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากสิ่ง
แวดล้อมนอกบ้าน เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อน ครู การเรียน การเล่นกับเพื่อน
• ใฝ่เรียนรู้และพยายามกระทำ�สิ่งต่างๆเพื่อให้เห็นว่าเขาสามารถทำ�ได้หรือ
ประสบความสำ�เร็จ
• อยากให้ผู้อื่นยอมรับในความสามารถของตนเอง จึงควรสนับสนุนให้เด็กได้ท�ำ ใน
สิ่งที่เขาชอบอย่างสุดความสามารถ หาจุดดี-จุดเด่นของตัวเด็กเพื่อชมเชย
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     อายุ 10 ปี
• สมองกำ�ลังพัฒนาเต็มที่
• การเรียน การหาเหตุผล ความคิดและการแก้ปัญหาดีขึ้น
• สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง
• มีการไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ ไม่ทำ�อย่างหุนหันพลันแล่น
• มีความคิดริเริ่ม
• เด็กชายชอบเรียนดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เด็กหญิงจะสนใจเกี่ยวกับการเรือน
• การสร้างมโนภาพเกี่ยวกับเวลา แม่นยำ�และกว้างขวางขึ้น ทำ�ให้สามารถศึกษา
ประวัติศาสตร์ส�ำ คัญ วัน เดือนปี ได้ สามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆได้อย่างรวดเร็ว

อายุ 11-12 ปี
• มีการเล่นเป็นกลุ่ม
• บางคนจะเริ่มแสดงความสนใจในเพศตรงข้าม
• สนใจกีฬาที่เล่นเป็นทีม กิจกรรมกลางแจ้ง สัตว์เลี้ยง งานอดิเรก
หนังสือ การ์ตูน
• มีลักษณะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ อาจกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์
• ชอบการวิพากษ์วิจารณ์
• ความคิดเห็นของกลุ่มเพื่อนมีความสำ�คัญมากกว่าความคิดเห็นของผู้ใหญ่
• มีความกังวล เริ่มเอาใจใส่การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
• ต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของตน
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     พฤติกรรมสุขภาพ
เด็กในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตนเองอยูตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่
จะทําใหเด็ก เกิดปัญหาขึ้นได ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในประถมศึกษาตอนปลาย(วัยเรียน) มากที่สุด
ในปจจุบัน คือ
โรคอวนหรือภาวะโภชนาการเกิน สาเหตุคือ
- ปจจัยทางพันธุกรรม
- ปจจัยแวดลอมที่สงผลตอวิถีการดํารงชีวิต เช่น
1.ลักษณะนิสัยการกิน
- เพิ่มปริมาณและความถี่ในการบริโภคเนื่องจากมีอาหารให้ไดลิ้มลอง
- สามารถหาซื้อมาบริโภคไดทุกที่ทุกเวลา
- มีการโฆษณาเสริมแรงจูงใจใหบริโภคมากขึ้น
- ติดใจในรสชาติอาหารมันและน้ำ�ตาลสูง
2.ขาดการออกกําลังกายที่เหมาะสม

พฤติกรรมการใช้สื่อ
ด้วยสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ และ สังคมในปัจจุบันที่มีความกดดัน และการแข่งขันสูง
ทำ�ให้พ่อ-แม่ ผู้ปกครองไม่สามารถมีเวลาใกล้ชิดดูแลเด็กได้เท่าที่ควร อีกทั้งวิวัฒนาการทางด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้เกิดสื่อประเภทต่างๆมากมาย และสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน จึงทำ�ให้สื่อเข้ามามีบทบาทและถือได้ว่าเป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีอิทธิพล
อย่างมากต่อเด็ก
- สื่อสารมวลชน เช่นโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิตยสาร
- สื่อเชิงกิจกรรม เช่น เกมส์ อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์
- สื่อ social networking ต่างๆ เช่น facebook Line
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ด้วยประเภท และความหลากหลายของสื่อต่างๆเหล่านี้ ทำ�ให้การรู้เท่าทันสื่อของเด็ก
หรือแม้แต่ของผู้ปกครองเองไม่เพียงพอ เมื่อเด็กในวัยนี้ยังขาดวุฒิภาวะในการเลือกรับสื่อ บวก
กับการขาดความรู้ ความเข้าใจของพ่อ-แม่ต่อผลกระทบของสื่อ จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงในการ
รับรู้ หรือเสพสื่อของเด็กในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่ความเหมาะสมสำ�หรับการเรียนรู้เพื่อประโยชน์
เชิงพัฒนาการของเด็กได้ง่าย
ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับผลกระทบด้านลบของสื่อต่อเด็กนับว่าเป็นประเด็นสำ�คัญใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาของเด็ก และพฤติกรรมติดเกมส์ที่เป็นข่าวเกิดขึ้นมากมาย โดยส่วนมาก
การตีแผ่ข่าวสารของสื่อสารมวลชนมักมุ่งเน้นประเด็นปัญหาไปที่ตัวเด็ก และ สื่อ จนทำ�ให้เกิด
ทัศนคติในแง่ลบต่อสื่อประเภทๆ แท้จริงแล้ว เทคโนโลยี และสื่อต่างๆโดยส่วนมากล้วนสร้างขึ้น
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ ผลที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของสื่อต่อเด็ก ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจาก
พฤติกรรมในการเสพสื่อของเด็ก หรือสื่อสาระที่ไม่เหมาะสมจากสื่อมากกว่าที่จะเป็นประเภทของ
สื่อนั้นๆ จริงๆแล้วสื่อมีประโยชน์ต่างๆมากมายต่อการเรียนรู้ของเด็กในวัยเรียน สื่อเป็นเพียง
สิ่งเร้าให้เด็กเกิดพฤติกรรมตอบสนองเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นทั้งผลดี และ ผลเสียย่อมขึ้นอยู่กับการ
เลือกรับ และ เลือกใช้สื่ออย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของสื่อจึงควร
ให้ความรู้ทั้งในแง่บวก และ แง่ลบ โดยระบุถึงเงื่อนไข และ วิธีการเลือกรับ หรือ นำ�สื่อไปใช้ในทางที่
เอื้อประโยชน์ พร้อมทั้งคำ�แนะนำ� หรือ คำ�เตือนในกรณีที่อาจเกิดโทษขึ้น
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ส่วนที่ 3
เรียนรู้...เพื่อเท่าทัน
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กิจกรรมที่ 1 แรกรัก...รู้จักสื่อ
   วัตถุประสงค์
1.เพื่อประเมินความรู้และเข้าใจเรื่อง “สื่อ” ของเด็กที่ร่วมกิจกรรม
2.เพื่อประเมินเรื่องการเปิดรับสื่อ

   อุปกรณ์
1.รูปภาพสื่อแต่ละประเภท
2.สีเทียน กระดาษปรู๊ฟ

   ขั้นตอน
1.แบ่งกลุ่มเด็ก 2 กลุ่ม แจกอุปกรณ์
2.ให้สองกลุ่มแข่งกันเขียน “สื่อ” ที่ทุกคนรู้จัก ให้ได้มากที่สุด โดยให้เวลา 10 นาที
3.ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันพิจารณาว่า “สื่อ” ที่เขียนมานั้น ต้องใช้การรับรู้อย่างไร
เช่น โทรทัศน์ ใช้การดู
4.ให้สองกลุ่มนำ�เสนอผลการพิจารณา
5.ผู้นำ�กิจกรรมสรุปผลของแต่ละกลุ่มลงบนชาร์ตหรือกระดาษปรู๊ฟ

   สรุปกิจกรรม
ผู้นำ�กิจกรรม นำ�สรุปให้เห็นว่า การเลือกอ่าน ดู ฟัง สื่อแต่ละประเภท ต้องคำ�นึงถึง
วัตถุประสงค์ ความสะดวก เหมาะสม ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่น�ำ เสนอในสื่อ

ประเมินผล
1.สังเกตการมีส่วนร่วมของเด็กในระหว่างการร่วมกิจกรรม
2.เด็กมีความรู้เรื่องการรับรู้สื่อแต่ละประเภท
3.เด็กเลือกรับข้อมูลจากสื่อที่เหมาะสมได้
4.การมีส่วนร่วมของเด็ก
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กิจกรรมที่ 2 บ้านเธอ...บ้านฉัน
   วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กรู้จักการค้นหาข้อมูลที่จ�ำ เป็นได้ด้วยตัวเอง
2.เพื่อให้เด็กค้นหาข้อมูลจากสื่อได้หลายแหล่ง

  อุปกรณ์
แบบบันทึกข้อมูลสำ�หรับเด็ก

ขั้นตอน
1.ครู/ผู้น�ำ กิจกรรม มอบการบ้าน/ใบงาน ให้เด็กหาข้อมูลความรู้เรื่องโรค หรือ
สุขภาพ โดยให้หาข้อมูลจากสื่อและช่องทางที่หลากหลาย แล้วนำ�มาส่งในวันถัดไป
2.เปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดว่าตนเองหาข้อมูลจากสื่อและช่องทางหลากหลายที่สุด
มานำ�เสนอ
3.ให้เพื่อนร่วมห้องร่วมตัดสินว่า ใครเป็นผู้ชนะ
4.มอบรางวัล (ตามความเหมาะสม)

   สรุปกิจกรรม
ครู/ผู้นำ�กิจกรรมชักชวนให้ร่วมกันสรุปการเรียนรู้ โดยตั้งประเด็น
•ส่วนใหญ่เราหาข้อมูลความรู้จากสื่อหรือช่องทางไหนบ้าง
•เพราะอะไร

   ประเมินผล
1.เด็กสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง
2.เด็กสามารถสืบค้นข้อมูลได้มากกว่า 1 ช่องทาง
3.บอกเหตุผลของการเข้าถึงสื่อแต่ละประเภทได้
4.การมีส่วนร่วมของเด็ก
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กิจกรรมที่ 3 ฉันจำ�ได้ เข้าใจดี
  วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กอ่านและเข้าใจข้อมูลจากสื่อได้
2.เพื่อให้เด็กรู้จักการจดจำ� และเข้าใจความหมายของศัพท์
ภาพ สัญลักษณ์ที่ปรากฏในสื่อ

  อุปกรณ์
1.ภาพตราสินค้า ภาพนักแสดง ดาราที่โฆษณาสินค้า
2.คลิปวิดีโอโฆษณา
3.เครื่องฉาย จอ คอมพิวเตอร์หรือแล็บทอป

  ขั้นตอน
1.ครู/ผู้นำ�กิจกรรม แบ่งกลุ่ม จำ�นวน 2-3 กลุ่ม
2.แจ้งกติกาการแข่งขันกิจกรรม “ฉันจำ�ได้”
		
2.1ครู/ผู้นำ�กิจกรรม ให้แต่ละกลุ่มแข่งกันตอบคำ�ถามว่า ภาพ/วิดีโอ ที่เปิด
		
ให้ชมนั้น เป็นสินค้าอะไร หรือ ใครเป็นพรีเซ็นเตอร์
		
2.2 หลังจากแข่งครบทุกภาพแล้ว ให้เลือกภาพตัวอย่างมานำ�เสนออีกครั้ง
		
เพื่อพูดคุยในประเด็น
		
2.2.1 โฆษณาแต่ละชิ้นงาน มีจุดเด่นอย่างไร 2.2.2 ทำ�ไมจำ�ได้
		
2.2.3 เพราะอะไร 2.2.4 แล้วเคยซื้อหรือใช้สินค้าที่โฆษณานั้นหรือไม่
3.มอบรางวัลทีมที่ชนะ (ตามความเหมาะสม)

  

  สรุปกิจกรรม
ครู/ผู้น�ำ กิจกรรมชักชวนให้ร่วมกันสรุปการเรียนรู้ โดยตั้งประเด็น
		
1.การใช้ภาพ แสง สี เสียงที่ดึงดูดใจ ให้เกิดความอยาก
		
2.การใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียง
		
3.การใช้ความถี่ (โฆษณาบ่อยๆ)
สิ่งเหล่านี้คือวิธีการจูงใจให้เราหลงใหล หรือเกิดความอยากได้ อยากกิน

  ประเมินผล
1.เด็กสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง
2.เด็กสามารถสืบค้นข้อมูลได้มากกว่า 1 ช่องทาง
3.เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ตามประเด็นที่ก�ำ หนดให้ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผล
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กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์ตีความหมายสื่อ
   วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และประเมิน ในประเด็นด้านเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่สื่อนำ�เสนอ

   อุปกรณ์
1.กระดาษปรู๊ฟ สีเทียน
2.ตัวอย่างสื่อ 1 - 3 ชิ้น โดยใช้โสตทัศนูปกรณ์ตามประเภทสื่อที่นำ�มา

   ขั้นตอน
1.แบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน
2.ผู้นำ�กิจกรรม นำ�ภาพสื่อหรือโฆษณาจากสื่อมวลชนประเภทใดประเภทหนึ่งมาให้
สมาชิกในกลุ่มตีความหมาย
   รอบที่1
3.ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันพิจารณาความหมายจากสื่อที่ปรากฏ
4.แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนเพื่ออธิบายความหมายโดยตรงจากสิ่งที่ปรากฏในสื่อ
   รอบที่ 2
5.จากสื่อหรือโฆษณาชิ้นเดิมให้สมาชิกในกลุ่มอธิบายความหมายแฝงที่มีอยู่
6.ให้สมาชิกในกลุ่มเปรียบเทียบการตีความหมายในสื่อของตนเองกับสมาชิกในกลุ่ม
7.แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนเพื่ออธิบายความหมายโดยตรงจากสิ่งทีปรากฏในสื่อ

   สรุปกิจกรรม
ผู้น�ำ กิจกรรม นำ�เสนอประเด็นเรื่อง นัยตรงกับนัยแฝงที่มีการนำ�เสนอในสื่อ ให้ทุก
คนร่วมกันวิเคราะห์ และเสนอความคิดเห็นว่าหากเราจะรู้เท่าทันเนื้อหาที่น�ำ เสนอในสื่อ ราต้อง
พิจารณาจากประเด็นใดบ้าง

   การประเมินผล
1.การตีความหมายในเนื้อหาได้ถูกต้อง
2.การตีความได้หลากหลายความหมายแฝงที่มีอยู่ในเนื้อหา
3.เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ตามประเด็นที่ก�ำ หนดให้ได้อย่างมีหลักการ
และเหตุผล
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กิจกรรมที่ 5 รู้ทันกลยุทธ์สื่อ
   วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กรู้จักกลยุทธ์การโฆษณา
2. เพื่อให้เด็กรู้จัก และเข้าใจอิทธิพลของกลยุทธ์การโฆษณาที่มีต่อตัวเรา

   อุปกรณ์
1. ภาพปรินท์เตอร์สื่อโฆษณา หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อออนไลน์ ติดบนกระดาษ
แข็งหรือ ฟิวเจอร์บอร์ด มีจ�ำ นวน ไม่น้อยกว่า 15 ภาพ โดยให้เป็นภาพโฆษณาที่ครอบคลุม
โฆษณาที่ใช้รูปแบบ
		
• รูปแบบบทความ
		
• บทสัมภาษณ์ หรือบทสนทนา
		
• ภาพบุคคลทั่วไป ภาพผูที่มีชื่อเสียง
		
• การโฆษณาแฝงในคอลัมน์ความงามของนิตยสาร
		
• สัมภาษณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์
		
• ใช้หน้าม้าบอกต่อในชุมชน โดยคนที่ได้รับความนับถือจากสมาชิกในชุมชน
2. CD ไฟล์เสียงสปอตวิทยุ ไม่น้อยกว่า 15 ผลงาน สปอตโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า
15 ผลงาน
		
• แฝงสปอตสั้น
		
• แฝงภาพกราฟฟิค
		
• แฝงวัตถุหรือสถานที่
		
• แฝงบุคคล
		
• แฝงเนื้อหา เช่น บทสนทนา โครงเรื่อง แก่นของเรื่อง ผูกสินค้า
		
รายการ ผลิตโดยเจ้าของสินค้า
3. สัญญาณอินเตอร์เน็ต
4. เครื่อง PC หรือแล็บทอป
5. เครื่องฉายLCD พร้อมจอ
6. กระดาษ A4และปากกาเมจิก
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   ขั้นตอน
1. แบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน
2.ครู/ผู้น�ำ กิจกรรม เกริ่นเข้าสู่การเรียนรู้ “เซียนโฆษณา” โดยใช้เกมการแข่งขัน		
ระหว่างกลุ่มในเรื่องการจดจำ�โฆษณา
กติกาการแข่งขัน
วินาที)เพื่อให้แต่ละกลุ่มดูและจำ�ยี่ห้อสินค้า ก่อนจะเขียนลงกระดาษที่แจก
รอบที่ 1 ภาพโฆษณานิตยสาร/หนังสือพิมพ์ ที่เน้นบุคคลเป็นพรีเซนเตอร์
รอบที่ 2 ภาพโลโก้สินค้า
รอบที่ 3 คลิปวิดีโอโฆษณา
รอบที่ 4 คลิปเสียงสปอตโฆษณา
รอบที่ 5 ตั้งคำ�ถามว่า
		
• การแข่งขัน “รู้ได้ไง” มีสินค้ายี่ห้ออะไรบ้างที่สนับสนุนการแข่งขันนี้
		
• รูปแบบโฆษณาที่ใช้มีอะไรบ้าง
3. จบการแข่งขัน “เซียนโฆษณา” ด้วยการเฉลยคำ�ตอบ คะแนน และมอบรางวัล (ถ้ามี)
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  สรุปกิจกรรม
ครู/ผู้น�ำ กิจกรรม ชวนคิด ชวนคุยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. จากการแข่งขันที่ผ่านมาทำ�ให้เห็นว่า การโฆษณามีวิธีการอย่างไร ในการสร้างภาพ
จำ� โน้มน้าว ชักจูง และกระตุ้นให้เราเกิดปฏิกิริยาตอบรับต่อสินค้านั้น ประเมินผล
2. นอกจากโฆษณาสินค้าที่เล่นในเกมแล้ว ยังมีโฆษณาสินค้าอะไรอีกบ้างที่จำ�ได้ และช่วย
กันอธิบายว่ามีรูปแบบการโฆษณาอย่างไร และมีความมุ่งหวังอะไรในการโฆษณานั้น

   ประเมินผล
1. เด็กสามารถยกตัวอย่างโฆษณา ร่วมวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นอย่างมีความ
เข้าใจในหลักการรู้เท่าทันสื่อ
2. สังเกตการมีส่วนร่วมของเด็ก

กิจกรรมที่ 6 การวิเคราะห์เพื่อเข้าใจเจตนาของสื่อ
วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์และบอกวัตถุประสงค์ของสื่อที่อยากให้เรากระทำ�และประเมินได้ว่าสื่อมีเจตนา
หรือวัตถุประสงค์อะไร

อุปกรณ์
1.กระดาษปรู๊ฟ
2.ตัวอย่างสื่อประเภท ใบปลิว แผ่นพับโฆษณาสินค้า

ขั้นตอน
1.แบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน
2.ครู/ผู้น�ำ กิจกรรมเกริ่นเข้าสู่การเรียนรู้ ด้วยการตั้งคำ�ถาม
2.1.สื่อที่น�ำ มานี้ต้องการให้เราเกิดพฤติกรรมอะไร อะไรในสื่อที่บอกเจตนาเช่นนั้น
1.2.ถ้าเรามีพฤติกรรมตามสื่อที่ต้องการ ใครจะเป็นผู้รับผลประโยชน์มากที่สุด และ
เกิดผลกระทบอะไรกับใครบ้าง
3.ให้สมาชิกในกลุ่มนำ�เสนอผลการวิเคราะห์และประเมินเจตนาของสื่อตามที่ได้รับ
4.ครู/ผู้น�ำ กิจกรรมสรุปให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างที่เจตนาที่สื่อต้องการกับเนื้อหา
รูปแบบ และผู้สร้างเนื้อหาของสื่อ พร้อมทั้งประเมินประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ตามมาจากพฤติกรรมที่สื่อต้องการ
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แนวทางการทำ�กิจกรรม
เจตนาของสื่อที่ต้องการให้เราทำ�พฤติกรรมตามนั้น มีความสัมพันธ์กับเนื้อหารูปแบบ
ที่สื่อได้นำ�เสนอ ซึ่งผู้รับสามารถสังเกตและวิเคราะห์ถึงรายละเอียดบางอย่างที่ส่อเจตนาให้เรา
เห็นและรับรู้ได้ บางอย่างสื่อก็น�ำ เสนอให้เด่นชัด บางอย่างสื่อก็ไม่ได้น�ำ เสนอตรงๆ ต้องตีความ
หมายและประเมินจึงจะเห็นเจตนาชัดเจนขึ้น
การประเมินเจตนาของสื่อ เราสามารถพิจารณาจากองค์ประกอบของการสื่อสาร ในความ
สัมพันธ์ระหว่างเจ้าของสื่อ/ผู้ผลิต เนื้อหาวิธีการนำ�เสนอประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแนวทาง
ดังนี้
• เจ้าของสื่อนี้คือใคร / ผู้ผลิตเป็นใคร
• เนื้อหาพูดว่าอย่างไร / โน้มน้าวเราอย่างไร
• พฤติกรรมของเราที่สื่ออยากให้เกิดคืออะไร
• ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากพฤติกรรมของเราคือใคร
เจตนาของสื่อมีเพื่อผลประโยชน์และอำ�นาจ เราจึงควรพิจารณาว่าผลประโยชน์
และอำ�นาจนั้นเกิดขึ้นกับ ใครบ้าง และยอมรับได้หรือไม่เพราะอะไร นี่คือสิ่งที่ต้องจำ�เป็นต้อง
พิจารณาให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจคล้อยตามหรือปฏิเสธ

สรุปกิจกรรม
ครู/ผู้นำ�กิจกรรม ชวนคิด ชวนคุยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการตั้งคำ�ถามว่า
“เราควรมีหลักการคิดอย่างไรจึงจะทำ�ให้ไม่คล้อยตามสื่ออย่างไม่มีเหตุผล”

การประเมินผล
เด็กตอบคำ�ถามตามแนวทางวิเคราะห์สื่อทั้ง 4

กิจกรรมที่ 7 การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
   วัตถุประสงค์
1.สามารถบอกถึงขอบเขตของพฤติกรรมถือเป็นการนำ�เสนอข้อมูลที่ถูกต้อง		
และเป็นเท็จ และแสดงความคิดแนะนำ�หรือไม่สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างไม่		
สร้างสรรค์ผ่านสื่อได้

   อุปกรณ์
1. ตัวอย่างการนำ�เสนอข้อมูลผ่านสื่อที่มีข้อมูลบิดเบือนเป็นเท็จ และมีผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตหรือสุขภาพ

   ขั้นตอน
1. ครู/ผู้น�ำ กิจกรรมเตรียมข้อมูลที่มีการเผยแพร่หรือนำ�เสนอผ่านสื่อที่เป็นเท็จ
และมีผลกระทบกับวิถีชีวิตหรือสุขภาพ มาเป็นประเด็นในการอภิปราย
2. ครู/ผู้น�ำ กิจกรรมเล่ารายละเอียดของเนื้อหาให้สมาชิกในกลุ่มได้ทราบ โดยให้		
เห็นความเสียหายของการทำ�ตามข้อมูลดังกล่าว ให้สมาชิกในกลุ่มได้รับทราบ

   สรุปกิจกรรม
ครู/ผู้น�ำ กิจกรรมอธิบาย
1.สิ่งที่เราไม่อาจยอมรับได้จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จผ่านสื่อคืออะไร
2.เรามีข้อเสนออย่างไรเพื่อให้สังคมที่เราอยู่มีมาตรการป้องกันการนำ�เสนอ		
ข้อมูลที่เป็นเท็จผ่านสื่อ

    ประเมินผล
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกในกลุ่มต่อการนำ�เสนอข้อมูล
ที่เป็นเท็จผ่านสื่อ
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4.2 สื่อและวีดิทัศน์ เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ
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1. นางนิรันตา ศรีบุญทิพย์		
สำ�นักสื่อสารและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
1. นางสาวสุพัตรา ต๊ะแสนเทพ		
สำ�นักส่งเสริมสุขภาพ
2. นายเนติ์ ภู่ประสม			
สำ�นักส่งเสริมสุขภาพ
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
1. นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ์		
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร
1. นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ		
2. นายสิรวิชญ์ โรจน์วัฒนาศิริ
3. นายรัฐธรรมนูญ ทั่งทอง
ผู้ร่วมพัฒนากิจกรรม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินเขาดิน อำ�เภอแกลง จังหวัดระยอง
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองดิน อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
		

คณะผู้ร่วมพัฒนา 
คู่มือการจัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อด้านสุขภาพ สำ�หรับเด็กประถมศึกษาตอนปลาย (ป.
4-6) อายุ 10-12 ปี
ที่ปรึกษา
1. นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์		
ผู้อำ�นวยการกองสุขศึกษา
2. ผศ.ดร.กำ�พล แสวงบุญสถิต		
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบัน
						
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3. อ.ดร.อนันต์ มาลารัตน์			
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย		
						
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
4. นายอานนท์ มีศรี			
กรรมการมูลนิธิไทยพีบีเอส
ผู้จัดทำ�
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
1. นางดวงมาลย์ สัมมาวิภาวีกุล		
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีและสื่อ		
						
สุขศึกษา
2. นางสาวทิวาพร กลมกล่อม		
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารสุขภาพ
3. นายยุทธพงษ์ ขวัญชื้น			
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สุขศึกษา
						
กองสุขศึกษา
4. นายนิรันดร์ เชี่ยวชาญชัยกุล		
กองสุขศึกษา
5. นางสาววิภาวิน โมสูงเนิน			
กองสุขศึกษา
6. นางศิริวรรณ ตึกขาว			
กองสุขศึกษา
7. นายธนวรรธน์ ยุทธชัย			
กองสุขศึกษา
8. นายวินัย ชัยศิร			
ิ
กองสุขศึกษา
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