
เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนษุย ์
เล่มที่ 5 อิทธิพลจากสื่อโฆษณา 

บุญค ้า  กินรา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรยีนภูมิซรอลวิทยา 

ค ำน ำ 

เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ชุดนี้  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้

เป็นส่วนหนึ่ ง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  รายวิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้สามารถพัฒนา

ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ทั้งนี้ได้ขยายผลในด้านเนื้อหา 

ให้กว้างและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งผู้เรียนสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้ในอนาคตได้  เอกสาร

ประกอบการสอน  เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ชุดนี้ มีทั้งหมด  5 เล่ม  ในแต่ละเล่ม 

มีความต่อเนื่องของความรู้  ดังนั้น ผู้เรียนจึงควรศึกษาตามข้ันตอนทีละชุด    ไม่ควรข้าม  เพราะอาจท าให้เกิด

ความไม่เข้าใจในเนื้อหา 

 เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  เล่มที่ 5 อิทธิพลจากสื่อ

โฆษณา  ผู้เรียนควรอ่านค าแนะน าการใช้ให้เข้าใจก่อนเป็นล าดับแรก และปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์ต่อ

ตนเอง  เพ่ือผลที่ดีในการสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนแก่ตัวผู้เรียน 

 

 

 

บุญค้ า  กินรา  
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ค ำช้ีแจงเอกสำรประกอบกำรสอน 

เร่ือง  กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์   

  

เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   

ได้ด าเนินการจัดท าทั้งหมด  5  เล่ม ประกอบด้วย 

เล่มที่ 1 พัฒนาการของวัยทารก วัยก่อนเรียน และวัยเรียน 

เล่มที่ 2 พัฒนาการของวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ 

เล่มที่ 3 สังคมกับวัยรุ่น 

เล่มที่ 4 ท าความรู้จักกับสื่อโฆษณา 

เล่มที่ 5 อิทธิพลจากสื่อโฆษณา 

 เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  รายวิชา  สุขศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  5  เล่ม  

เป็นเอกสารประกอบการสอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้โดยตรง  

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกสารการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  นักเรียนสามารถเรียนรู้

ด้วยความสนุกสนาน ได้รับความรู้  และความเพลิดเพลิน  โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ  สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะในการอ่าน 

ที่ได้จากการท ากิจกรรมการเรียนรู้  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และการศึกษาหาความรู้ต่อไปในอนาคต 
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ค ำช้ีแจงส ำหรับครู 

 เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เล่มที่ 5  

อิทธิพลจากสื่อโฆษณา  เล่มนี้  ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา  โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้ 

 1. ครูแจกเอกสารประกอบการสอน  เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เล่มที่ 5 

อิทธิพลจากสื่อโฆษณา ให้กบันักเรียน 

 2. ครูชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอน ให้นักเรียนทราบก่อนลงมือปฏิบัติ 

 3. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือดูว่านักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง

ที่เรียนมากน้อยเพียงใด 

 4. ครูให้นักเรียนศึกษา เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

เล่มที่ 5 อิทธิพลจากสื่อโฆษณา  พร้อมท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 เพ่ือให้นักเรียนได้ทบทวนและเกิด

ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง 

 5. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือดูว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลังเรียนมากน้อย

เพียงใด 

 6. ครูสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และบันทึกผล 

 7. ครูตรวจคะแนนและบันทึกผลลงในแบบเก็บคะแนนการท าเอกสารประกอบการสอน   

เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เล่มที่ 5 อิทธิพลจากสื่อโฆษณา 

 8. ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบและชมเชยนักเรียนพร้อมให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 
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ค ำช้ีแจงส ำหรับนักเรียน 

 เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เล่มที่ 5  

อิทธิพลจากสื่อโฆษณา  เล่มนี้  ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา  โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้ 

 1. นักเรียนรับเอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เล่มที่ 5 

อิทธิพลจากสื่อโฆษณา 

 2. นักเรียนรับฟังค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอน ก่อนลงมือปฏิบัติ 

 3. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือประเมินว่านักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เรื่องท่ีเรียนมากน้อยเพียงใด 

 4. นักเรียนศึกษา เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  

เล่มที่ 5 อิทธิพลจากสื่อโฆษณา อย่างละเอียด พร้อมทั้งท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 ตามข้ันตอน 

 5. นักเรียนส่งผลงานการท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 ให้ครูตรวจและบันทึกผล 

 6. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนอย่างตั้งใจและซื่อสัตย์ เพ่ือประเมินว่านักเรียนมีความรู้ความ

เข้าใจหลังเรียนมากน้อยเพียงใด 

 7.  เมื่อท าแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จให้เก็บอุปกรณ์เข้าท่ีให้เรียบร้อย 

 8. นักเรียนรับฟังการบอกคะแนน ค าชมเชย และค าแนะน าเพ่ิมเติมจากครู 
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บทบำทนักเรียน 

ครูต้องช้ีแจงให้นักเรียนทรำบถึงบทบำทของนักเรียน ดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนต้องอ่านค าชี้แจงและปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างระมัดระวัง รอบคอบ 

2. นักเรียนต้องพยายามท ากิจกรรมต่าง ๆ จนสุดความสามารถ 

3. นักเรียนต้องตั้งใจปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เนื่องจากมีเวลาจ ากัด ไม่ชวนเพื่อนคุยหรือหยอกล้อกัน 

4. หลักจากปฏิบัติกิจกรรมแล้ว นักเรียนจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นเข้าที่ให้เรียบร้อย 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 

1. วิเคราะห์สื่อโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น พ 1.1 ม.3/3 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ (จุดประสงค์) 

 1.1 ด้านความรู้  ความเข้าใจ (K) 

  1) รู้และเข้าใจการวิเคราะห์สื่อ โฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

  2) รู้และเข้าใจการวิเคราะห์สื่อ โฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของวัยรุ่น 

 1.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P) 

  1) วิเคราะห์สื่อ โฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์ได้ 

  2) วิเคราะห์สื่อ โฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของวัยรุ่น 

 1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

  1) มีวินัย 

  2) ใฝ่เรียนรู้ 

  3) มุ่งม่ันในการท างาน 

 

สำระส ำคัญ 

 

  การบริโภคสื่อที่ เหมาะสมกับวัย จะสนับสนุนการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีของวัยรุ่น  

เพราะสื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของบุคคล ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรม

ที่มีส่วนส าคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
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เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนษุย ์
เล่มที่ 5 อิทธิพลจากสื่อโฆษณา 

บุญค ้า  กินรา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรยีนภูมิซรอลวิทยา 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

เรื่อง กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 

เล่มท่ี 5 อิทธิพลจำกสื่อโฆษณำ 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียวและท าเครื่องหมาย ×  ลงในกระดาษค าตอบ  

เวลา 10 นาที (15 คะแนน) 

ข้อ 1 เด็กผู้ชายอายุกีป่ี จึงจะมีกระดูกข้อมือที่ใหญ่กว่าเด็กผู้หญิง 

 ก. 12 ปี    ข. 13 ปี 

 ค. 14 ปี    ง. 15 ปี 

ข้อ 2 ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีความรุนแรงเกิดขึ้น 

 ก. ฮอร์โมน   ข. ปัญหาทางด้านพันธุกรรมพ้ืนฐานทางด้านอารมณ์ 

 ค.  ความผิดปกติทางด้านร่างกาย ง. ไม่มีข้อถูก 

ข้อ 3 แพทย์ก าหนดระยะเวลาการดูโทรทัศน์หรือวิดีโอกีช่ั่วโมงต่อวัน 

 ก. 1-2 ชั่วโมง   ข. 3-4 ชั่วโมง 

 ค.  5-6 ชั่วโมง   ง. 7-8 ชั่วโมง 

ข้อ 4 ข้อใดไม่ใช่หลักการพิจารณาสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพ 
 ก. ฝึกแยกแยะสื่อทางบวกและทางลบ ข. ค านึงถึงความเป็นจริง 

 ค.  มีความช้าในการรับสื่อ      ง. ไม่หลงเชื่อง่าย 

ข้อ 5  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกลั่นกรองและควบคุมโฆษณาท่ีผ่านสื่อต่างๆ 

  ข. ผู้ผลิตสื่อโฆษณา ควรมีการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์และโฆษณาเกินความเป็นจริง 

 ค.  หน่วยงานภาครัฐ มีการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสื่อโฆษณา 

 ง. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรมีการอบรมสั่งสอน ดูแลบุตรหลาน โดยการชวนพูดคุย 

ข้อ 6 สื่อมวลชนแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 

 ก.  4 ประเภท   ข. 5 ประเภท  

 ค.  6 ประเภท   ง. 7 ประเภท  
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ข้อ 7 วัยรุ่นช่วงอายุเท่าใดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก 

 ก. 8 – 10 ปี   ข. 11 – 14 ปี 

 ค. 15 – 18 ปี   ง. 19 – 22 ปี 

ข้อ 8 ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาพบว่าเด็กดูโทรทัศน์เฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง 

 ก. 2 ชม.    ข. 3 ชม. 

 ค.  4 ชม.    ง.  5 ชม. 

ข้อ 9 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่ควรดูโทรทัศน์   

  ข. ไม่ให้มีโทรทัศน์ในห้องนอนเด็ก 

 ค. ไม่ดูโทรทัศน์ขณะทานอาหารหรือก่อนท าการบ้านเสร็จ   

  ง. เด็กเตรียมอนุบาล (Preschool) ไม่ควรดูโทรทัศน์มากกว่าวันละ 2-4 ชม. 

ข้อ 10 ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ได้ถูกต้อง 

 ก.  หน้าที่ในการรับข่าวสารจากสาธารณชน 

 ข. หน้าที่ในการรับข้อเสนอแนะแนวทางจากสังคมในรูปของบทความ 

 ค.  หน้าที่ในการเสนอแนะแนวทางแก่สังคมในรูปของความคิดเห็น  

  ง. หน้าที่ในการเสาะหาความบันเทิงและบริการต่าง ๆ  

ข้อ 11  หนังสือพิมพ์จะมีอิทธิพลต่อประชาชนมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด 
 ก. จ านวนและลักษณะของการที่ประชาชนได้รับข่าวสารหรืออ่านโดยตรง 

 ข. ขึ้นอยู่กับเรื่องราวว่าผู้อ่านได้ทราบดีอยู่แล้วหรือไม่ 

 ค. เรื่องราวที่เสนอนั้นสอดคล้องกับความคิดเห็นเดิมของประชาชน 

 ง. เสนอในทางตรงข้ามเพ่ือสร้างความสนใจ 

ข้อ 12 นิตยสารและหนังสืออ่านเล่น เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอเนื้อหาส าหรับอ่านเพ่ือเบาสมองและให้ 

         ความบันเทิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอิทธิพลต่อสังคมต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 

 ก. สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมในอดีต  ข. ส่งเสริมค้นคว้า และสร้างนิสัยใฝ่รู้ให้กับผู้ที่สนใจ 

 ค. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด   ง. สร้างค่านิยมต่อคนในสังคม และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

                                                                  ของผู้บริโภค 
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ข้อ 13  ข้อใดคือความหมายของค าว่า ไม่มีอิทธิพล  

 ก.  เมื่อสื่อสิ่งพิมพ์ได้ท าลงไปแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ     

  ข.  สื่อสิ่งพิมพ์ได้ท าลงไปเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

 ค.  การกระท าของสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

 ง.  เมื่อสื่อสิ่งพิมพ์ได้เสนอข่าวแล้วท าให้ผู้อ่านเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 14 ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจากเด็กที่ติดอินเตอร์เน็ต 

 ก. นอนดึก-ตื่นสาย    ข.  การหลั่ง Growth hormone  ท างานหนักเนื่องจากหลั่งเต็มที่  

 ค. เจริญเติบโตช้า   ง.  เด็กมีน้ าหนักเกินเนื่องจากกินจุบจิบ 

ข้อ 15 ข้อใดให้ความหมายของความรุนแรงได้ถูกต้อง 

ก.  การท าร้ายกันซึ่งใช้อาวุธในการท าร้าย  

ข.  การรุมท าร้ายซึ่งประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป  

ค.  การกระท าที่มีหรือส่อว่ามีเจตนาที่จะกระท าให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอื่น ได้รับบาดเจ็บ  

ง.  การท าร้ายกันจนส่งผลให้เกิดถึงขั้นต้องเสียชีวิต 

ข้อ 16 ปัจจุบันความรุนแรงที่เห็นจากโทรทัศน์และสื่อต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นร้อยละเท่าใดของรายการต่าง ๆ 

 ก. ร้อยละ 50       ข.  ร้อยละ 60 

 ค. ร้อยละ 70   ง.  ร้อยละ 80 

ข้อ 17 เด็กช่วงอายุกี่ป ีมักจะตื่นเต้นตกใจเวลาเห็นความรุนแรงผ่านจอโทรทัศน์ 

 ก.  4-5 ปี    ข.  6-7 ปี 

 ค.  8-12 ปี   ง.  13-15 ปี 

ข้อ 18 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลทางโภชนาการ 

 ก.  เด็กท่ีดูโทรทัศน์มากมักจะอ้วน     ข.  เด็กใช้เวลาในการดูโทรทัศน์มากเป็นอันดับสองรองจากการนอน     

 ค. ท าให้เด็กหญิงกังวลเกี่ยวกับน้ าหนัก  ง.  ไม่ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของเด็ก 

ข้อ 19 ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบของสื่อต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็ก 

 ก.  ผลต่อความทรงจ า  ข.  ผลต่อความคิดสร้างสรรค์และภาษา 

 ค. ผลทางโภชนาการ   ง.  ผลต่ออารมณ์และพฤติกรรม 

ข้อ 20 หนังสือพิมพ์ที่แฝงไว้ด้วยความพิเศษมีลักษณะตามข้อใด 

 ก. มีราคาแพง       ข.  หาซื้อง่าย 

 ค.  ให้ข่าวสารไม่ค่อยระเอียด  ง.  ให้ข้อมูลเกินจริง 
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                                                     กระดำษค ำตอบ 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
1     11     
2     12     
3     13     
4     14     
5     15     
6     16     
7     17     
8     1     
9     19     
10     20     
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เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนษุย ์
เล่มที่ 5 อิทธิพลจากสื่อโฆษณา 

บุญค ้า  กินรา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรยีนภูมิซรอลวิทยา 

อิทธิพลจำกสื่อโฆษณำ 

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สังคม ความคิด เชาวน์ปัญญา ศีลธรรม และพัฒนาการทางเพศในการที่จะท าให้การเจริญเติบโตและ

พัฒนาการทางเพศในการที่จะท าให้การเจริญเติบโตช่วยเหลือด้วยการให้ความรัก ความเข้าใจกับเด็กวัยรุ่น 

รู้จักปลูกฝังและถ่ายทอดค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทยให้กับวัยรุ่น โดยไม่บีบบังคับจนเกินไป ในขณะเดียวกัน

วัยรุ่นเองก็ควรปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมต่าง ๆ เข้าหาผู้ใหญ่ และสังคมมากขึ้นด้วยเช่นกัน  

 1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกาย  

        วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

ทางกายที่ส าคัญ ๆ คือในเรื่อง ของโครงกระดูกส่วน สูง น้ าหนัก  

ตลอดจนต่อมไร้ท่อต่างๆดังนี้ 

        1) การเปลี่ยนแปลงทางกระดูก เมื่อเด็กอายุ 13-14 ปี  

กระดูกจะแข็งแรงขึ้นการเจริญเติบโตของกระดูกในแต่ละบุคคล 

จะแตกต่างกันออกไป  เช่นเดียวกับการเจริญเติบโตด้านอ่ืน ๆ ของร่างกาย  

เด็กชายที่มีอายุ 14 ปีไปแล้ว จะมีกระดูกข้อมือที่ใหญ่กว่าเด็กหญิง แต่มีความหนาแน่นของมวลกระดูก  

น้อยกว่า และเมื่อถึงขั้นที่วุฒิภาวะทางเพศ ก็จะมีกระดูกข้อมือที่มีพัฒนาการเท่ากัน  ทั้งในเรื่องของความ

หนาแน่นและความแข็งของกระดูก อวัยวะต่างๆ เริ่มเคลื่อนไหว และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        2) ส่วนสูงและน้ าหนัก เด็กอายุ 14 ปี ส่วยใหญ่มีขนาดรูปร่างขยายขึ้นเห็นได้ชัดเป็นวัยที่มี

ความเจริญเติบโตทาง ส่วนสูงอย่างรวดเร็วที่สุด เด็กจะเริ่มเกิดความกังวลในเรื่องส่วนสูงของตนเองมากข้ึน  

ส่วนในเรื่องน้ าหนักนั้น ในวัยรุ่นตอนต้น เด็กหญิงจะเริ่มหนักกว่าเด็กชายเล็ก และพอถึงวัยรุ่นกลางเด็กชาย 

จะเริ่มมีน้ าหนักมากกว่าเด็กหญิง และจะรักษาระดับน้ าหนักท่ีมากกว่าเด็กหญิงนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงวัยผู้ใหญ่  

       3) ต่อมไร้ท่อมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆที่จะช่วยในการพัฒนาร่างกายของเด็กวัยรุ่นให้เป็นไป

ตามปกติที่ควรจะเป็น 

2. พัฒนาการทางด้านอารมณ์  

        การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย ทั้งภายนอก กระทบต่อแบบแผนทาง

อารมณ์ของวัยรุ่นอย่างมาก  เด็กในวัยรุ่นอย่างมาก  เด็กในวัยนี้จะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายทั้งท่ีเป็นไปในด้าน

บวกและด้านลบ ในด้านบวก คือจะเป็นวัยที่มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก  

มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ชอบสังคม ในขณะที่ด้านลบ จะพบว่าเป็นวัยที่มีความสับสน อ่อนไหว  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tefpm4vIu3yVyM&tbnid=wnx37UOSxS8yLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pev=2011&pho=04&pnap=5&n=skorpiolilike&ei=7xdeU_wb5-uIB_PugdgK&bvm=bv.65397613,d.dGc&psig=AFQjCNGqFWWU_WzSzCvphgsAfyxZq5IUKg&ust=1398761443160825
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cKbAnDQdCVmMfM&tbnid=WsmblbHUrGTd7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arts.chula.ac.th/~libsci/fund.html&ei=VxdeU_XANMiTiAf2goDwDQ&bvm=bv.65397613,d.dGc&psig=AFQjCNGqFWWU_WzSzCvphgsAfyxZq5IUKg&ust=1398761443160825


เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนษุย ์
เล่มที่ 5 อิทธิพลจากสื่อโฆษณา 

บุญค ้า  กินรา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรยีนภูมิซรอลวิทยา 

และไม่ม่ันคงในทางอารมณ์  โดยอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรง จนอาจกล่าวได้ว่า

อารมณ์ของวัยรุ่นเป็นไปแบบ พายุบุแคม  

 

ปัจจุบันมีภัยที่เกิดขึ้นจากสื่อ 

และเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น วัยรุ่นหลายๆ คนเป็นเหยื่อ 

ไม่ว่าจะเรื่องเกมส์ออนไลน์, การแต่งกายตามแฟชั่นที่

ล่อแหลม, การติดตอเพศตรงข้ามผ่านอินเตอร์เน็ต หรือสาวๆ 

หลายคนกลายเป็นสินค้าหน้าจอโดยไม่รู้ตัว ธุรกิจอ่ืนๆ  

 

อาจจะซบเซาไปถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อ แต่นับว่ากลับยิ่งเฟื่องฟูและมีก าลังซื้อมากเป็นอันดับต้นๆ 

ความรุนแรงในเด็กวัยรุ่นในสังคมปัจจุบันมีจ านวนมากข้ึน และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ดังเราจะเห็น

เป็นข่าวที่ปรากฏอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป เช่น เด็กนักเรียนอาชีวะยกพวกตีกัน , เด็กวัยรุ่น ใช้ปืน

ยิงคู่อริ และยิงตัวตาย กลุ่มเด็กวัยรุ่นรุมข่มขืนเด็กผู้หญิง ฯลฯ มีการใช้อาวุธที่รุนแรงและอันตราย เช่น มีด ปืน 

วัตถุระเบิด ความรุนแรงในเด็กวัยรุ่นน าไปสู่สาเหตุการตายในเด็กวัยรุ่นมีจ านวนมากข้ึนนอกจากสาเหตุ 

จากอุบัติเหตุจากยานยนต์ที่เคยเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง เด็กวัยรุ่นเป็นช่วงระยะเวลาของการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ การปรับตัวเข้าอยู่ในสังคมที่ส าคัญ 

โดยธรรมชาติของเด็กวัยรุ่น เป็นช่วงระยะเวลาแห่งการเรียนรู้หาประสบการณ์ อยากลองสิ่งแปลกใหม่ 

และท าในสิ่งที่ท้าทาย โดยมีความรู้สึกว่าตนเองแน่ เก่ง ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนหลายสิ่งหลายอย่าง 

ที่เกิดกับคนอ่ืนจะไม่เกิดกับตนเองและไม่ค านึงผลที่จะเกิด ตามมาในอนาคต ซึ่งเป็นสาเหตุน าไปสู่ 

การมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ในวัยรุ่นมากมาย 

 เด็กวัยรุ่นเรียนรู้ชีวิตจากชีวิตจริงที่เขาด าเนินอยู่ ขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้หรือซึมซับความรุนแรง 

จากชีวิตจริงที่เขาได้เห็นได้ สัมผัสจากคนใกล้ชิด , ครอบครัว , ชุมชน , สังคม , โรงเรียน , สิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนจากสื่อต่างๆ ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อเด็กเล็กๆ และเด็กวัยรุ่นในสังคมปัจจุบัน ความหมายของ 

ค าว่า Violence หรือ ความรุนแรง หมายถึง การกระท าท่ีมีหรือส่อว่ามีเจตนาที่จะกระท าให้บุคคลอ่ืนหรือ 

กลุ่มบุคคลอ่ืน ได้รับบาดเจ็บ การบาดเจ็บนี้อาจเนื่องมาจากการท าร้ายร่างกายและจิตใจ ตั้งแต่เล็กน้อย 

ไปจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ บทบาทของเด็กวัยรุ่นนั้นในความรุนแรงนั้น อาจจะเป็นทั้งผู้กระท าและถูกกระท า  

ซึ่งข้ึนอยู่กับโอกาสปัจจัยสิ่งแวดล้อม ฯลฯ จากการศึกษาพบว่าเด็กวัยรุ่นจะตกเป็นผู้ถูกกระท า ( ถูกท าร้าย ) 

เป็น 2 เท่า ของผู้ใหญ่และในปัจจุบันพบว่าเด็กที่ถูกท าร้ายและท าร้ายผู้อ่ืนจะมีอายุ น้อยลงเรื่อยๆ และผู้ชาย
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โดยทั่วไปแล้วจะเป็นทั้งผู้ท าร้ายและผู้ถูกท าร้ายสูงกว่าเด็ก ผู้หญิง ยกเว้นบางกรณีเรื่องทางเพศกลุ่มเด็กผู้หญิง

จะเป็นผู้ถูกกระท าสูงกว่าเพศชายและที่น่าสนใจก็คือ เด็กท่ีถูกท าร้ายคนที่เป็นผู้กระท ามักจะเป็นคนใกล้ชิด

และมักจะเป็นคนในครอบครัวและสาเหตุการตาย ความรุนแรงในเด็กวัยรุ่นมักจะเป็นสาเหตุจากการใช้อาวุธ 

ปืน เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง นักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่าสมมุติฐานของความรุนแรงเกิดมาจากประสบการณ์หรือ 

การเรียนรู้ความรุนแรงที่เคยได้รับรู้ได้เห็นมาก่อน 

วัยรุ่นในยุคนี้เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับสิ่งยั่วยุทั้งหลายผ่านสื่อต่าง ๆ ทุก

รูปแบบ และหลายๆครอบครัวพ่อแม่ท างานหนัก เพ่ือให้ฐานะม่ันคงมีเงินซื้อสิ่ง

อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้ลูกเพ่ือให้ลูกมีความสุข ท าให้เวลาที่อยู่กับลูกน้อยลง

หรือแทบจะไม่มี โดยลืมไปว่า การให้แต่วัตถุก็เปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ให้แต่น้ า

กับปุ๋ยเท่านั้น ถ้าไม่มีการพรวนดินแต่งกิ่งใบ ให้ได้รับแสงที่เหมาะสมกับชนิดของ

ต้นไม้นั้นๆ ต้นไม้ก็จะไม่เจริญงอกงามหรือบางต้นเติบโตได้แต่ใบหงิกงอ ถูกแมลง, 

เพลี้ยกิน กิ่งก้านไประรานต้นอ่ืน 

ก็เหมือนกับเด็กท่ีขาดความอบอุ่นและการอบรมบ่มนิสัยให้รู้ถูกผิด ซึ่งมักจะรับเอาค่านิยมผิดๆ เข้ามา

และเกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ตามมา ปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น เป็นเรื่องที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และสื่อ

เองก็ได้น าเสนอตัวอย่างออกมามากมาย ทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมปนเปกันไป ยิ่งกระแสสังคมปัจจุบัน 

ที่ถือว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องเสรี หญิงชายไปไหนมาไหนตามล าพัง หรือถูกเนื้อต้องตัวกันเป็นเรื่องธรรมดา  

แต่วัยรุ่นเองลืมไปว่า ถ้าได้รับการกระตุ้นที่ยั่วยุ ก็จะมีการสนองตอบต่ออารมณ์ทางเพศได้ง่าย ถ้าสองฝ่ายต่าง

มีวุฒิภาวะไม่พร้อมย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมา ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ก่อนแต่งงาน การติดเชื้อ

ทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ก่อนแต่งงาน ตามมาด้วยปัญหาการท าแท้ง และอาจมีอันตรายถึงชีวิต 

ฉะนั้น ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงจะต้องไม่ให้มีตัวอย่างหรือเห็นความรุนแรงในสังคม

ให้เด็กได้เห็นหรือเรียนรู้ปัญหาความรุนแรงในเด็กวัยรุ่นจะมี ปัจจัยต่างๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหลายปัจจัย

ร่วมกัน ส่งเสริมให้มีความรุนแรงเกิดขึ้น เช่น ปัญหาทางด้านพันธุกรรม , ฮอร์โมน , ความผิดปกติทางด้าน

ร่างกาย , พ้ืนฐานทางด้านอารมณ์ , การเลี้ยงดู , สภาพทางด้านครอบครัว , วัฒนธรรม , ค่านิยม , ความ

เชื่อถือ , เชื้อชาติ ตลอดจนกฎเกณฑ์ทางด้านสังคมและกฎหมายต่างๆ แต่ปัจจัยที่ส าคัญที่น าไปสู่ความรุนแรง

ที่เราพบเห็นเป็นประจ าที่ปัจจุบันมี อิทธิพลอย่างมาก คือ สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ วิดีโอเกมส์ 

คอมพิวเตอร์ และสิ่งที่จะชักจูงน าไปสู่ความรุนแรงได้ง่ายมากข้ึน คือ พวกเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ผสมต่างๆ ยา สารเสพติด ฯลฯ ซึ่งกลุ่มเด็กวัยรุ่นเป็นกลุ่มเสี่ยงและล่อแหลมต่อสิ่งดังกล่าว ถ้าหากไม่มีการ
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เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนษุย ์
เล่มที่ 5 อิทธิพลจากสื่อโฆษณา 

บุญค ้า  กินรา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรยีนภูมิซรอลวิทยา 

ควบคุมก ากับดูแลที่ดีในปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้จะมีผลเสียเกิดข้ึนตามมากับเด็กวัยรุ่นมากกว่าผลดีที่เด็กวัยรุ่น 

ควรจะได้รับ 

ในอดีตนั้นบุคลากรทางด้านการแพทย์มองปัญหาความรุนแรงใน เด็กวัยรุ่นเป็นเรื่องทางด้านกฎหมาย 

ต ารวจ ศาลพิจารณาคดี แต่ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าแพทย์จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ป้องกันปัญหาดังกล่าว รวมทั้งองค์กรต่างๆ ในสังคมทั้งภาครัฐเอกชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากจึงจะท า

ให้ผลที่เกิด ตามมาจากความรุนแรง เช่น การตาย การกระท าความรุนแรงเป็นนิสัยปกติ , การถูกลงโทษกักขัง

ผู้กระท าความรุนแรงหรือความผิดมีจ านวนลดน้อยลงและสังคมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

 

 

ข้อแนะน าเกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ ที่ทางสมาคม

กุมารแพทย์ของสหรัฐอเมริกาเสนอเป็นแนวทางปฏิบัติ

เพ่ือให้เกิด ประโยชน์ต่อเด็กและวัยรุ่นให้มากที่สุด พอสรุป

สาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. แพทย์ควรได้เข้าไปมีบทบาทพิจารณาดูความ

เหมาะสมของสื่อต่างๆ ที่มีผลต่อความรุนแรง พฤติกรรม 

              ที่ไม่เหมาะสมและมีมาตรการควบคุมอย่างเหมาะสม 

                2. แพทย์ควรจะได้ให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกสื่อที่  

เหมาะ สมและใช้เวลาดูสื่อร่วมกับบุตรหลาน ก าหนดระยะเวลาการดูโทรทัศน์ วิดีโอ 1-2 ชั่วโมง / วัน ใช้

เครื่องมือ V - chip ป้องกันโปรแกรมท่ีไม่เหมาะสม หลีกเลี่ยงวิดีโอหรือเกมส์ที่รุนแรงและไม่ควรมีโทรทัศน์

หรือคอมพิวเตอร์อยู่ ในห้องนอนของเด็ก ควรอยู่ในที่ที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสอดส่องดูแลได้ว่าบุตรหลาน

ก าลังท าอะไรอยู่ 

                3. รายการหนัง , วิดีโอ , เกมส์ต่างๆ ที่จะให้เด็กดูหรือเล่น ขณะที่เด็กรอแพทย์ตรวจควร

ได้มีการตรวจสอบดูความเหมาะสม ควรจะเป็นเรื่องที่ไม่มีความรุนแรงเท่านั้น มีเครื่อง V - chip ป้องกัน คัดกรอง 

                4. แพทย์ควรให้ค าแนะน าแก่พ่อแม่ โรงเรียนและชุมชนให้เข้าใจและเห็นความส าคัญ

เกี่ยวกับการสื่อที่เหมาะสมในการ เรียนการสอนเด็ก การใช้สื่อที่เหมาะสมสามารถลดความรุนแรงในเด็กลงได้ 

                5. แพทย์ควรเข้าไปมีบทบาทชี้แนะองค์กรระดับสูงที่ควบคุมนโยบายของประเทศเกี่ยว 

กับการน าเสนอ เนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่แฝงอยู่ ทางสื่อต่างๆ ที่จะมีผลเสียกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก
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วัยรุ่น พร้อมหาแนวทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม การให้การบริการทางด้านการแพทย์ ที่จะช่วยลดผลกระทบของ

สื่อต่อความรุนแรง 

                6. แพทย์ควรให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะและสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์เกิด

ประโยชน์ต่อเด็กให้ มากขึ้น ให้ความรู้แก่ ผู้ผลิตสื่อต่างๆ รวมทั้งตัวแทนจ าหน่ายจะต้องเข้าใจและตระหนักถึง

บทบาทและความส าคัญของสื่อ ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็ก 

                - หลีกเลี่ยงการน าเสนอการใช้อาวุธหรือพกพา ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ว่าเป็นเรื่องปกติ 

หลีกเลี่ยงการน าเสนอความรุนแรงในรูปแบบการแสดงเรื่องเพศหรือในเรื่องอ่ืนๆ ที่ออกมาในลักษณะ

สนุกสนาน เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ส าคัญ 

                - ถ้า ต้องการน าเสนอเกี่ยวกับความรุนแรงจะต้องถือเป็นเรื่องส าคัญและบอกให้ทราบ 

ถึงผลกระทบที่จะได้รับตามมาทั้งผู้กระท าและผู้ถูกกระท าซึ่งจะต้องมีค าอธิบาย ที่เข้าใจได้ง่ายที่พ่อแม่สามารถ

อ่านก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ 

                - วิดีโอเกมส์ต่างๆ ไม่ควรใช้คนหรือสิ่งมีชีวิตเป็นเป้ายิงและได้คะแนนเพ่ิมขึ้นเมื่อมี 

การฆ่า ส าเร็จ ต้องน าเอาอายุเด็กมาเป็นข้อพิจารณาดูความเหมาะสมในการเลือกเกมส์แต่ละชนิด ส าหรับเด็ก 

รวมถึงการแจกจ่ายหรือน าเสนอแก่เด็กในช่วงอายุต่าง ๆ 

                7. แพทย์ควรมีบทบาทช่วยจัดจ าแนกระดับของสื่อ , เกมส์ต่างๆ เพื่อให้พ่อแม่สามารถ

เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 

                8. แพทย์ต้องเน้นย้ ากับผู้ปกครองว่าสื่อเกมส์ต่างๆ ถ้าผู้ปกครองไม่ซื้อต่อไปผู้ผลิตก็คงจะ

เลิกไปเอง 

                สื่อต่างๆ ไม่ว่าโทรทัศน์ วิดีโอเกมส์ วิดีโอเพลง เพลง ภาพยนตร์ รวมถึงสื่อโฆษณาต่างๆ 

ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความรุนแรงมากท่ีสุดมีผลกระทบต่อความคิดค่านิยมและ พฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นเพราะใน

ปัจจุบันนี้เด็กใช้เวลาอยู่หน้าจอโทรทัศน์ เล่มคอมพิวเตอร์ และวิดีโอเกมส์ต่างๆ มากกว่าท ากิจกรรมอย่างอ่ืน 

และเป็นการสื่อสารทางเดียว ขณะเดียวกันผู้ผลิตสื่อต่างๆ ก็มีการพัฒนาให้มีความตื่นเต้นเร้าใจ หลอกล่อให้ผู้

เล่นหลงใหลในเกมส์ต่างๆ มากข้ึนโดยลืมผลกระทบที่จะตามมา ภาพยนตร์ที่เหมือนความเป็นจริง และมีคน

เป็นผู้แสดงยิ่งท าให้ดูเหมือนจริงและเด็กเลียนแบบได้ง่ายขึ้น 

ดังนั้น พ่อแม่เองแม้ไม่สามารถควบคุมสื่อได้ แต่สามารถที่จะสอนลูกๆได้โดยเริ่มตั้งแต่การที่พ่อแม่ต้อง

หาความรู้เรื่อง พัฒนาการเด็กแต่ละวัย ให้รู้จักอารมณ์ของลูกและเริ่มสอนตั้งแต่เด็กๆ ให้รู้จักควบคุมตัวเอง 

ปล่อยให้มีอิสระในการท าสิ่งที่ควรท าตามวัยและรู้จักห้ามเมื่อท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ด้วยเทคนิค 
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การสอนที่เหมาะสมด้วย รู้จักและยอมรับอารมณ์ของลูกและฝึกให้แสดงออกเหมาะสม ยอมรับสิ่งที่ลูกท า

ผิดพลาดและแสดงความชื่นชมเขาเมื่อเขาท าดี 

ฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาต่างๆ เหล่านี้ให้มากข้ึนแล้ว 

พยายามป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าทีจะท าได้ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนหรือระดับประเทศ 

การน าเสนอความรุนแรงควรจะต้องแสดงให้เห็นผลกระทบที่ตามมาด้วย ซึ่งจะช่วยท าให้เด็กเข้าใจได้อย่าง

ถูกต้องและที่ส าคัญที่สุดคือผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมจะต้องท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กวัยรุ่น ในการ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยไมใช้ความรุนแรง ซึ่งจะช่วยปลูกฝังและหล่อหลอมเด็กเหล่านี้ เพ่ือท าให้ปัญหา

ความรุนแรงต่าง ๆ คงลดน้อยลงหรือหมดไป 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเป็นหนทางสู่สัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันในครอบครัว และเกิดความไว้วางใจกัน ลูกจะ

เติบโตเป็นวัยรุ่นที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี รู้จักคิดว่าอะไรถูกผิดควรไม่ควร ดังนั้นแม้จะต้องเผชิญกับสื่อหรือ

สิ่งที่ยั่วยุต่างๆ เขาก็จะรู้จักวิเคราะห์หรือถ้ามีปัญหา ไม่รู้ไม่แน่ใจเขาก็จะกล้าที่จะน ามาปรึกษาพ่อแม่ที่เขา

ไว้วางใจ มั่นใจว่าคุยกับเขาได้อย่างไม่อึดอัด และเรื่องเพศก็จะเป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยได้อย่างไม่อึดอัดใจอีก

ต่อไป และเมื่อสื่อที่ขาดจรรยาบรรณจะยังไม่แก้ไขการน าเสนอแต่ลูกๆ วัยรุ่นของคุณพ่อแม่ก็จะเติบโตเป็นคนที่

มีวุฒิภาวะที่ดีได้ 

ต่อมาจะเป็นวิธีการเลี้ยงลูกไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของละครหลังข่าว ซึ่งเป็นสื่อที่วัยรุ่นเข้าถึงได้ง่ายมาก

ที่สุดและเกิดพฤติกรรมเลียนแบบมากที่สุดในปัจจุบันนี้ ในการดูละคร พ่อ แม่ ต้องคอยบอกว่าอะไรถูก อะไร

ผิด ต่อไปจะขอเสนอวิธีการดูแลลูกเพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของละครหลังข่าวจนเกิดเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ 
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เลี้ยงลูกอยำ่งไรไม่ตกเป็นเหยื่อ "ละครหลังข่ำว 

เป็นปัญหาที่มีการพูดถึงกันมาทุกยุคทุกสมัย ส าหรับ 

การเลียนแบบตัวละครของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทาง

ค าพูด และการกระท า ตลอดจนการคิดสั้นฆ่าตัวตาย เห็นได้ 

จากก่อนหน้านี้เคยมีเด็กวัย 6 ขวบ เลียนแบบละครเรื่องไทรโศก 

ด้วยการแขวนคอตายจนเสียชีวิต และในกรณีล่าสุดที่ก าลังตก 

เป็นกระแสอยู่ ณ ตอนนี้ก็คือ เด็กหญิงวัย 8 ปีเลียนแบบฉาก 

ผูกคอตายในละครเรื่องแรงเงา และรายการคนอวดผีจนเกือบ 

      เสียชีวิต 

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน กลายเป็นเรื่องเดิม ๆ ที่หลายฝ่ายพยายามเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา

ช่วยกันแก้ปัญหา และสิ่งที่ดูเหมือนจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่าง "เรตติ้งละครโทรทัศน์" ก็ดูเหมือนจะมีเสียง

วิพากษ์วิจารณ์ตามมาถึงความไม่ใส่ใจในตัวเนื้อหา รวมไปถึงความเหมาะสมของช่วงเวลาออกอากาศ เป็นเหตุ

ให้เด็กเข้าถึง และเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรง และการใช้ภาษาจนเกิดปัญหาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ 

เห็นได้จากเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงที่สะท้อนอิทธิพลละครไทยได้เป็น อย่างดีของ เรืองศักดิ์ ปิ่น

ประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพ่ือเด็ก และนักวิจัยด้านศึกษาและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย ที่เคย

พบเห็นมากับตาตอนลงไปเยี่ยมเด็กๆ ในต่างจังหวัด ซึ่งเด็กบางคนอยู่แค่วัยอนุบาลเท่านั้น 

  "เริ่มจากเหตุการณ์ที่หนึ่ง มีเด็กหญิงแบ่งเป็น 2 พวก พวกหนึ่งเดินมาจากฝั่งซ้าย อีกพวกหนึ่งเดินมา

ฝั่งขวา แล้วมาประชันหน้ากันโดยมีเด็กผู้ชายยืนกลาง พวกซ้ายเป็นพวกของภรรยารอง ท าหน้าถมึงทึงใส่อีก

พวกซ่ึงเป็นภรรยาเอก แล้วบอกพวกของตนว่า ตบมันเลย ฆ่ามันเลย มันแย่งสามีฉัน แล้วท าท่าทางปรี่เข้าไป

ตบตี นี่คือ บทบาทสมมุติที่เด็ก ๆ เขาเล่นกัน ซึ่งถามไถ่ได้ความว่า เอาอย่างละคร ส่วนเหตุการณ์ที่สอง เกิดที่

จังหวัดหนึ่ง มีเด็กผู้ชายคนหนึ่ง ตอนครูเผลอๆ เจอเด็กผู้หญิงไม่ได้ จูงมือไปห้องน้ าขึ้นคร่อมจูบปากเลย ถามไถ่

ได้ความว่า เอาอย่างละครอีกเช่นกัน" 
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ภาพการเลียนแบบที่เกิดขึ้น หากลองมองย้อนกลับไป เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า ต้นเหตุส าคัญ 

มาจากการเปิดรับสื่อของพ่อแม่ที่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้า ใจ และมักชะล่าใจปล่อยให้เด็กอยู่ตามล าพัง

กับโทรทัศน์ หรือบางทีนั่งดูด้วยกันแต่ไม่ได้สอนให้ลูกรู้เท่าทัน ส่งผลให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรม 

ที่ไม่เหมาะสมได้ง่าย  เราจึงขอเสนอวิธีการเลี้ยงดูลูกเพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของละครหลังข่าว ดังนี้ 

1. สร้างวินัยให้เด็ก 

   ปฏิเสธไม่ได้ว่า เด็กที่ติดละคร และมีพฤติกรรมเลียนแบบละครส่วนใหญ่มาจากพ่อแม่ที่ติดละคร 

นอนดึก และไม่มีวินัยในการนอน การปลูกฝังวินัยให้ลูกนอนแต่หัวค่ า เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างให้ลูก

เห็น โดยเฉพาะเด็กเล็กที่หากนอนดึก อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ได้ ทางที่ดี ไม่ควรให้ลูกมาคอยเพื่อนอน

รอพ่อแม่ดูละคร แต่ควรพาลูกเข้านอนก่อนแล้วค่อยลงมาเปิดดู และยิ่งมีทางเลือกจากการดูละครย้อนหลัง

ด้วยแล้ว อาจหาเวลาว่างเปิดดูได้ตลอดเวลา 

    นอกจากนี้ การก าหนดช่วงเวลาในการดูโทรทัศน์ เป็นอีกเรื่องที่ส าคัญ ถ้าเป็นเด็กเล็กที่อายุ 

ยังไม่ถึง 2 ขวบ ไม่ควรดูโทรทัศน์ หรือเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นดีวีดี คอมพิวเตอร์ และเกม

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพราะการใช้เวลาอยู่แต่หน้าจอทีวี อาจจะท าให้เด็กๆ มีกิจกรรมกรรมทางสังคม หรือได้

ออกไปเล่นกับเพ่ือนๆ น้อยลง ส่วนเด็กโต การเล่นควรมีกฎกติกาชัดเจน โดยเฉพาะเวลาในการเล่น ซึ่งไม่ควร

เกิน 3 ชม.ต่อวัน เพราะมีการศึกษาวิจัยพบว่า เด็กที่เล่นเกมเกิน 3 ชม.ต่อวัน มีแนวโน้มที่จะติดเกมมากกว่า

เด็กท่ีเล่นน้อยครั้งถึง 3 เท่าเลยทีเดียว ทางที่ดีควรจัดตารางเวลาให้ดีเพื่อฝึกให้ลูกได้ท างานตามเป้าหมาย และ

ช่วยในการบริหารเวลาได้ดีอีกด้วย 

2. ฝึกเด็กให้คิดเป็น 

   เด็กทุกคนต้องการพ่ีเลี้ยง ที่ปรึกษา และบุคคลที่จะเป็นพ่ีเลี้ยงของเด็กได้ดีก็คือ พ่อแม่ เนื่องจาก

เด็ก โดยเฉพาะวัยรุ่นจะเน้นที่การแสดงออกทางอารมณ์ จึงต้องมีการพัฒนาสมองในส่วนการรู้คิดตั้งแต่เด็ก 

หวังไปพึ่งระบบการศึกษาบ้านเราก็ยังไม่พัฒนาทักษะการรู้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาให้แก่เด็กได้ดีเท่าท่ีควร 

ทางท่ีดี พ่อแม่ และครูต้องฝึกให้เด็กคิด และวิเคราะห์เป็น เพราะบางครั้ง การสอนแบบอบรมสั่งสอนอาจใช้ไม่

ได้ผล ซึ่งการสอนให้เด็กคิด และวิเคราะห์เพ่ือรู้เท่าทันสื่อ เริ่มได้ง่าย ๆ จากการชวนกันตั้งค าถาม  

และข้อสังเกต        
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ยกตัวอย่างเช่น ดูฉากแล้วลูกรู้สึกอย่างไร ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ลูกคิดว่าจะท าอย่างไร อย่างใน

เรื่องมีฉากผูกคอตาย ต้องอธิบายให้ลูกฟังว่า นี่คือการแสดง ตัวละครไม่ได้ตายจริง เอามาเลียนแบบในชีวิตจริง

ไม่ได้ เพราะอาจถึงตายได้ หรืออาจชวนกันหาทางออกว่า ทุกปัญหามีทางออก การฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออก ลูก

ยังมีพ่อ แม่ หรือครูคอยเป็นที่ปรึกษา ถ้าเกิดมีปัญหา หรือมีเรื่องท่ีไม่สบายใจ หันมาเลือกปรึกษาพ่อแม่หรือครู

ได้ (แต่พ่อแม่ต้องเปิดใจจริง ๆ และเข้าใจวิธีการคุยกับลูกด้วย เพราะไม่เช่นนั้นอาจกลายเป็นการเพ่ิมปัญหาขึ้น

ไปอีก)แต่ส าหรับในมุมของ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผู้อ านวยการสถาบันราชานุกูล คุณหมอท่านนี้เคยให้

สัมภาษณ์ไว้ว่า ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะให้เด็กดูละครหลังข่าว หรือถ้าปล่อยให้ดู แล้วบอกว่า สอน หรือบอก

เด็กอยู่ตลอด วิธีนี้ก็อาจช่วยได้ แต่มันซับซ้อนเกินกว่าที่เด็กจะเข้าใจ ดังนั้น ผลเสียในระยะยาวที่เกิดจากการดู

โทรทัศน์ เป็นสิ่งที่ไม่อาจย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ แทนที่จะให้ลูกดูโทรทัศน์ หรือรอตัวช่วยจากผู้ใหญ่ที่

เกี่ยวข้อง พ่อแม่ควรหากิจกรรม หรืออ่านหนังสือให้ลูกฟัง 

3. อินได้แต่อย่ามาก 

   อารมณ์สะใจจนดูโอเวอร์ของผู้ใหญ่ โดยเฉพาะพ่อ

แม่ท่ีนั่งดูไปพร้อม ๆ กันกับเด็กนั้น หลายคนอาจหลุด

พฤติกรรม และวาจาที่ไม่เหมาะสมออกมาด้วย ไม่ว่าจะเป็น

ความสะใจ คาดแค้นแทนตัวละคร สิ่งเหล่านี้ หากเด็กได้เห็น

พ่อแม่ก าลังด่าทอนางร้าย หรือสาปแช่งให้ไปตาย อาจไม่สนุกอย่างที่คิดได้ เพราะคุณก าลังสร้างค่านิยมใหม่ ๆ 

ให้ลูกแบบเนียนๆ และอย่างชอบธรรมว่าความรุนแรง และเรื่องเพศเป็นเรื่องปกติที่คนใกล้ตัวของเขายังท าได้เลย 

   ถึงวันนี้ เราคงต้องยอมรับว่า ละครเป็นของคู่กันของคนไทย แต่ส าหรับเด็ก การมีพ่อแม่คอยแนะน า

อยู่เคียงข้าง คือความจ าเป็นที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจาก "ละครหลังข่าว" เห็นได้จากค าสัมภาษณ์

ของคุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป นักวิจัยด้านศึกษาและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับ

ละครไทยไว้อย่างน่าสนใจว่า 

   "อย่า เอาความบันเทิงหยาบๆ ที่หาดูได้ง่าย มาใส่ให้เด็กบันทึกลงในชีวิตทุกวันๆ เลย เพราะเมื่อเด็ก

เห็นพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยๆ เด็กก็รับ รับ รับไปเรื่อยๆ เพราะตอนดูนั้น ตัวละครแสดงไปเรื่อยๆ สีสันมันดึงให้

อินจนไม่มีเวลาหยุดคิด พ่อแม่ควรพูดคุย ชี้แนะและแลกเปลี่ยนความเห็นต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัว

ละคร อย่าเอาแต่จดจ่อรอสะใจ ที่ได้เห็นตัวละครตบตีกัน ถากถางกัน หรือมองเป็นเรื่องข าๆ ซึ่งกรรมจะตกอยู่

ที่เด็กเอาได้" นับเป็นปัญหาที่ครอบครัวไทยจะชะล่าใจไม่ได้อีกต่อไปแล้ว. 
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ห้ามทานอาหารตอนดึกๆ หรือทานจนพุงกาง  เคล็ดลับในการทานอาหารเพื่อให้ได้วิตามิน  เกลือแร่

ครบ  ในระหว่างที่ก าลังควบคุมพลังงานก็คือ  ทานอาหารหลากชนิด  หรือมีส่วนผสมหลายอย่างระหว่างมื้อ

อาหารควรดื่มนม  1 แก้วหรือผลไม้ ทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารหรือผักสีเขียว สีเหลือง เป็นต้น ควรเคียว

อาหารช้าๆ  ตามสบาย  เพื่อให้สมองมีเวลาสั่งการให้รู้สึกอ่ิมทันเวลา  หากทานเร็ว  จะท าให้ทานเข้าไปมาก

เกินขนาดก่อนที่สมองจะสั่งการให้มีความรู้สึกอ่ิม 

หากจะเปรียบการโฆษณาเป็นสถาบันหนึ่งในสังคมเฉกเช่นสถาบันอ่ืนๆ อ่ืนในสังคม เช่นสถาบัน

ครอบครัว การศึกษา หรือศาสนา จะเห็นได้ว่าสถาบันเหล่านี้มีเป้าหมายในฐานะการเป็นสถาบันคือ 

การจัดเตรียมข้อมูลและวิถีทางต่างๆ ที่เหมาะสม และก าหนดแบบอย่างในสังคม ให้แก่คนในสังคม  

ซึ่งในแตล่ะสังคม เป้าหมายของสถาบันต่างก็มีความส าคัญที่แตกต่างกันไป 

  ส าหรับเป้าหมายของการโฆษณาในฐานะสถาบันหนึ่งของสังคมก็คือ การให้ข้อมูลและการจูงใจ ซึ่ง

เป็นวิธีหนึ่งในการให้ค าตอบเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่คนในสังคม 

  นอกจากนี้ สถาบันต่างๆ ยังช่วยสร้างและก าหนดบทบาทของคนในสังคม เช่นถา้การแต่งงานสร้าง

และก าหนดบทบาทของครอบครัว การโฆษณาก็เป็นสิ่งที่สร้างและก าหนดบทบาทของผู้บริโภค เป็นสิ่งที่ช่วย

ให้ผู้บริโภคตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  http://info.muslimthaipost.com/main/index.php? 
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อิทธิพลของสื่อโฆษณำเกี่ยวกับสุขภำพ 

การเลือกรับสื่อโฆษณามีผลต่อสุขภาพดันนี้ 
1. ด้านสุขภาพร่างกาย  
ผลของการเลือกรับสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพทางกาย จากการที่ผู้ผลิตได้ผลิต

สินค้าชนิดเดียวกันจ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขันโดยมีการท าให้สินค้าของตนที่ผลิต
ออกมามีคุณภาพและราคาถูก ย่อมเป็นผลดีต่อผู้บริโภคในการเลือกพิจารณาได้หลากหลาย และสามารถ
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อ ซื้อสินค้าและบริการเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ เมื่อมีการบริโภค
แล้วโอกาสที่จะเกิดความพอใจมีสูง เนื่องจากได้สินค้าที่มีคุณภาพ แต่ถ้าสินค้าบางชนิดมีให้เลือกน้อย ในขณะที่
ผู้บริโภคมีความจ าเป็นต้องกินและใช้มาก จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสามารถเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย โดย
การผลิตสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพมาขาย ท าให้ส่งผลต่อสุขภาพทางการ เช่น ดื่มนมแล้วเกิดอาการท้องเสีย 
ผงซักฟอกบางยี่ห้อ ซักแล้วเกิดการแพ้อย่างรุนแรง ดังนั้นสื่อโฆษณาจึงมีอิทธิพลให้คนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
หรือใช้บริการต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของผู้บริโภคโดยตรง 

2. ด้านสุขภาพจิต 
ผลของการเลือกรับสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพจิต คือ ความรู้สึกพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการ

บริโภคสินค้าและบริการเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ มีผลอย่างยิ่งต่อสุขภาพจิตของผู้บริโภค เช่น มีการใช้สินค้าท่ีมี
คุณภาพ มีคุณสมบัติเป็นจริงตามค าโฆษณาย่อมส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ ส่วนสินค้าและบริการต่างๆ ที่
ผู้บริโภคเลือกใช้มีคุณภาพไม่เป็นจริงตามที่ผู้ผลิตโฆษณา ส่งผลเสียหายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ย่อมท าให้
เกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการต่างๆ นอกจากนี้ การซื้อสินค้าหรือบริการสุขภาพบางชนิดอาจมีราคา
สูง เมื่อได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ก็จะก่อให้เกิดความเครียด วิตกกังวลหรือ
เสียใจกับการตัดสินใจที่ผ่านมาได้ ดังนั้นสื่อโฆษณาจึงส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้บริโภคโดยตรง 

3. ด้านสุขภาพสังคม 
สื่อที่มีความสร้างสรรค์จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทางที่พึงประสงค์ ในขณะ

ที่สื่อท่ีน าเสนอพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม แต่พยายามน าเสนอว่าเป็นค่านิยมของสังคมที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การโฆษณาอาหารประเภทจานด่วน ซึ่งเป็น
อาหารที่มีการแข่งขันในการโฆษณาที่สูงมากท้ังที่อาหารเหล่านี้มีปริมาณแคลอรีสูงและมีสารอาหารที่จ าเป็นต่อ
ร่างกายในปริมาณต่ า เด็กหรือเยาวชนที่รับประทานอาหารเหล่านี้มากๆ จึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 
โรคหัวใจและโรคมะเร็งบางชนิดในช่วงชีวิตต่อไป ท าให้เป็นปัญหาสาธารณสุขของบุคคลในสังคมต่อไป 
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4. ด้านสุขภาพปัญญา 
สื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อสุขภาพทางปัญญา เพราะมีสื่อโฆษณาจ านวนมากที่ใช้กลวิธีการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์จูงใจผู้บริโภคให้มีความต้องการสินค้า ส่งเสริมค้านิยมหรือแบบแผนการด าเนินชีวิตที่เป็นวัตถุ
นิยมแทนที่จะเป็นการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่เน้นการด าเนินชีวิตตามทางสายกลาง ด้วนความมีเหตุผล ความรู้จักพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน 
ในตัวที่ดี เช่น การที่เราจะซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งเราจะต้องตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลที่เหมะสมว่าสมควรซื้อหรือไม่  
ดังบทกลอนของสุนทรภู่ที่ว่า ”ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อ ให้เป็นมื้อเป็นคราวทังคาวหวาน” ความรู้จัก
พอประมาณคือซื้อในจ านวนเท่าท่ีจ าเป็น ในราคาท่ีเหมาะสม การมี๓มิคุ้มกันคือ การมีสติสัมปชัญญะก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ ไม่หลงใหลหรือตกเป็นเหยื่อของค าโฆษณา หรือสิ่งจูงใจใดๆ ที่ผู้จ าหน่ายน ามาส่งเริมการขาย เช่น 
ของแถม การใช้ชิ้นส่วนชิงรางวัล เป็นต้น เพราะจะท าให้เราตัดสินใจซื้อสินค้านั้นด้วยความต้องการทาง
จิตวิทยามากกว่าเป็นการตัดสินใจซื้อโดยใช้เหตุผลและปัญญา 
 
หลักกำรพิจำรณำสื่อโฆษณำเกี่ยวกับสุขภำพ 
เนื่องจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพามสื่อต่างๆ มีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมผู้บริโภค นักเรียนจึง
ควรทราบหลักการพิจารณาเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพดังนี้ 

1. ฝึกแยกแยะสื่อทางบวกและทางลบ 
  สื่อทางบวก คือ สื่อที่มีการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เช่น  
การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง การมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน การท างานด้วนความสามัคคี เป็นต้น  
สื่อทางลบ คือสื่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ กระตุ้นให้มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนักเรียนจึงต้องใช้ความคิด
วิเคราะห์ และใช้เหตุผลว่าสื่อเหล่านั้นเป็นสื่อทางบวกหรือทางลบ และเราควรเชื่อถือข้อมูลข่าวสารที่น าเสนอ
โดยสื่อนั้นหรือไม่ 

2. ค านึงถึงความเป็นจริง  
ผู้บริโภคสื่อควรมีทักษะในการเลือกสื่อโฆษณาโดยการพิจารณาด้วยความเป็นเหตุเป็นผล และความ

เป็นไปได้โดยอู่บนพื้นฐานของความจริงและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่หลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อที่ใช้ข้อความ
เกินความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น โรลออนนี้ใช้แล้วสวาๆ กรี๊ดเพราะความหอมของกลิ่นกาย ใช้ครีบยี่ห้อนี้ผิวขาว
สวยภายใน 7 วัน เป็นต้น เพราะข้อความดังกล่าวมีความเป็นไปได้ต่ า 

3. มีความไวในการรับสื่อ 
ผู้บริโภคควรมีพฤติกรรมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทันเหตุการณ์ทั้งในและนอกประเทศ และมีการ

วิเคราะห์ข้อมูลในการโฆษณาโดยไม่ไปเชื่อสื่อโฆษณา หลงใหลไปกับสื่อทางลบซึ่งเป็นสื่อที่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นการบั่นทอนสุขภาพ 
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4. ไม่หลงเชื่อง่าย 
ข่าวสารบางเรื่องมีผลต่อสุขภาพโดยตรง ควรมีการพิจารณาให้ดีก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

สุขภาพ ควรมีการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันจึงตัดสินใจเชื่อ นักเรียนควรฝึก
ทักษะโดยการฝึกวิเคราะห์แยกแยะสื่อทางบวกและทางลบการค านึงถึงความเป็นจริง มีความไวในการรับสื่อ
และไม่หลงเชื่อง่ายๆ ทักษะต่างๆ นี้จะช่วยให้นักเรียนปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงและเป็นเหยื่อของสื่อ
โฆษณาท่ีไม่สร้างสรรค์ได้ 
 
บทบำทของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณำ 

การป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อของสื่อโฆษณาที่หลอกลวงเกินจริง โดยเฉพาะผู้บริโภคในวัยเด็ก
และเยาวชน ควรได้รับความร่วมมือจากบุคคลและสถาบันต่างๆ ดังนี้ 

เด็กและเยาวชน ควรแยกแยะและมีวิจารณญาณในการเลือกรับสื่อโฆษณา เรียนรู้ด้วยความสมเหตุ
และผล และการเลือกบริโภคสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรมีการอบรมสั่งสอน ดูแลบุตรหลาน โดยการชวนพูดคุย ให้ค าแนะน า สร้าง
แนวคิดในการเลือกสื่อโฆษณาที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุตรหลาน 
โรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ควรมีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้เท่าทันสื่อ มีการจัด
ประสบการณ์ทักษะชีวิตในด้านการเลือกสื่อโฆษณาเพ่ือการบริโภคเก่ียวกับสุขภาพท่ีเหมาะสมและมีประโยชน์
ต่อร่างกาย 

ช่องทางสื่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกลั่นกรองและควบคุมโฆษณาที่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ หนังสือพิมพ์ ให้เป็นจริงเพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคถ้าสื่อเผยแพร่ออกมาไม่ดีจะท าให้
เกิดการหลงเชื่อและเลียนแบบได้ 

ผู้ผลิตสื่อโฆษณา ควรมีการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์และหยุดโฆษณาที่เกินความเป็นจริง มีจรรยาบรรณใน
การเป็นผู้ผลิตที่ดี คือ การค านึงถึงความปลอดภัย จริงใจ และการให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่ผู้บริโภค 
หน่วยงานภาครัฐ มีการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจาดสื่อโฆษณา มีการสนับสนุนให้หน่วยงานมีส่วยช่วยใน
การเฝ้าระวังสื่อและให้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแก่ผู้บริโภค 
 
กำรควบคุมกำรโฆษณำโดยรัฐ 

เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองโดยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
ปลอดภัย และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค รัฐจึงต้องเข้ามาวางมาตรการควบคุมการโฆษณาให้อยู่ในขอบเขต
ของความถูกต้อง ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคให้สามารถตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพ 
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการควบคุมการโฆษณาโดยรัฐ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในการเลือกซ้ือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

สุขภาพ  
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1. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติอาหาร จะต้องไม้โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของ

อาหารที่ไม่เป็นความจริง หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร 
2. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติยาจะต้องไม่โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันอันเป็น

ส่วนประกอบของยาว่าสามารถบ าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ 
หรือหายขาด หรือใช้ถ้อยค าอ่ืนใดที่มีความหมายท านองเดียวกัน ไม่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินจริง 
ต้องไม่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณโดยบุคคลอื่นมิให้โฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพก หรือออกสลากรางวัล 

3. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์จะต้องไม่โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ ปริมาณ 
มาตรฐาน หรือแหล่งก าเนิดของเครื่องมือแพทย์อันเป็นจริง หรือเป็นการหลอกลวง 

4. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติเครื่องมือส าอาง จะต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาโดยไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภค ต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งก าเนิด สภาพ ปริมาณ หรือสาระส าคัญประการอ่ืนอัน
เกี่ยวกับเครื่องส าอาง ไม่ใช้ข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

5. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมโดยส่วนรวม เช่น ผิดกฎหมาย ศีลธรรมท าให้เกิดความแตกแยก หรือ
เสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน เป็นต้น 

6. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเพ่ือการค้าซึ่ง
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยกเว้นเป็นการโฆษณาโดยตรงต่อแพทย์ ทันตแพทย์สัตว์แพทย์ หรือเป็นฉลาก 
หรือเอกสารก ากับท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุนั้น 

7. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติสารเสพติด ห้ามท าการโฆษณาเพ่ือขายแต่ให้โฆษณาได้เฉพาะการ
โฆษณาสารเสพติดให้โทษประเภท 3 โดยต้องโฆษณาโดยตรงต่อแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร หรือสัตว์แพทย์
เท่านั้น หรือเป็นฉลาก หรือเอกสารก ากับที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุสารเสพติดให้โทษประเภท 3 หรือ ประเภท 
4 เท่านั้น 
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ผลกระทบของโทรทัศน์ต่อกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรในเด็ก  
 

สื่อโทรทัศน์ให้ทั้งสาระและความบันเทิง เป็นแหล่งของข้อมูลทางวิชาการ  ข่าวสาร 
กีฬา วัฒนธรรม ให้แก่เด็ก ในขณะเดียวกันข้อมูลหลากหลายหากไม่ได้คัดกรองให้เหมาะสมก็
อาจส่งผลในทางลบแก่เด็กได้  ผลกระทบจะมากน้อยเพียงไรขึ้นกับเนื้อหาของรายการ 
รูปแบบวิธีการน าเสนอ และระยะเวลาที่เด็กดูโทรทัศน์   
             

ผลต่ออำรมณ์และพฤติกรรม 
ความรุนแรง : จากรายงานของ American Academy of Pediatrics (AAP) พบว่า ปัจจุบันความรุนแรงที่เห็น
จากโทรทัศน์และสื่อต่าง ๆ มีเพ่ิมข้ึนมาก ประมาณร้อยละ 60 ของรายการต่าง ๆ จะมีความก้าวร้าวรุนแรง
สอดแทรกอยู่ รายการของเด็กโดยเฉพาะการ์ตูนที่ผลิตในสหรัฐระหว่างปี ค.ศ. 1937-1999 จะมีความรุนแรง
แทรกอยู่ด้วยทุกเรื่อง  และมักใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
                การดูรายการที่มีความก้าวร้าวรุนแรง อาจท าให้เด็กกังวล สงสัย กลัว นอนไม่หลับ ฝันร้ายหรือ
ซึมเศร้า หรืออาจมีแนวโน้มที่จะแสดงความรุนแรงเพ่ิมข้ึน เด็กอายุ 2-7 ปีมักตกใจกลัวเมื่อดูรายการที่น่ากลัว
เช่นผี สัตว์ประหลาด เพราะเด็กไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องจริงและเรื่องสมมุติได้ 
                เด็กอายุ 8-12 ปี มักจะตื่นเต้นตกใจ เวลาเห็นความรุนแรงผ่านจอโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นการแสดง
หรือภาพข่าว เช่น ภัยพิบัติ สงคราม เหยื่อที่ถูกกระท า เป็นต้น พ่อแม่ควรอธิบายให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือคลาย
ความกังวลให้กับเด็ก 
                มีการศึกษามากมายถึงความก้าวร้าวรุนแรงในโทรทัศน์ที่มีต่อเด็กและวัยรุ่น ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
  - เด็กท่ีดูโทรทัศน์ตั้งแต่เล็ก ๆ จะเรียนรู้ สังเกต จดจ า และซึมซับความรุนแรง และใช้ความ
ก้าวร้าวรุนแรงต่อคนอ่ืนในการแก้ปัญหา แทนที่จะใช้การควบคุมตนเองหรือใช้วิธีการอ่ืน  
  - การรับรู้ความรุนแรงผ่านทางสื่อซ้ าแล้วซ้ าเล่าเป็นเวลานานๆ จะท าให้เด็กชาชินไปกับความรุนแรง 
และขาดความเอ้ืออาทรต่อบุคคลอ่ืนในชีวิตจริง และอาจแสดงออกถึงความก้าวร้าวเมื่อโตเป็นวัยรุ่นหรือ
ผู้ใหญ่  เพราะเด็กท่ีใช้เวลาอยู่หน้าจอโทรทัศน์เป็นเวลานานๆ จะซึมซับสิ่งต่าง ๆ ที่เห็น รายการต่าง ๆ ใน
โทรทัศน์จะเป็นแม่แบบ สร้างค่านิยม ทัศนคติ หล่อหลอมเด็ก หากพ่อแม่ไม่มีเวลาคอยสอนหรือชี้แนะ 
 
พฤติกรรมทางเพศ : รายการต่างๆ มีการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศมากข้ึน รวมทั้งการใช้บุหรี่ เหล้า ยา
และสารเสพติดในลักษณะเชิญชวนโดยไม่ได้แสดงถึงผลเสียของสิ่งเหล่านี้ จากคณะท างานของ AAP ลง
ความเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่ส าคัญ และวัยรุ่นเรียนรู้เรื่องเก่ียวกับเพศศึกษาจาก
สื่อต่างๆ เป็นอันดับสองรองจากโรงเรียน 
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เด็กๆ ได้เห็นพฤติกรรมทางเพศของผู้ใหญ่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งแสดงออกถึงความสนุกสนาน ตื่นเต้น 
และถือเป็นเรื่องปกติโดยไม่ได้สอดแทรกถึงผลเสียที่จะตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย การติดโรค ตั้งท้อง 
ความรับผิดชอบหรือหลักศีลธรรมที่ถูกต้อง เด็กวัยรุ่นดูแล้วอาจเข้าใจผิด อยากลอง อยากรู้ หรืออยากท าตาม
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ใหญ่ มีข้อมูลที่แสดงว่าวัยรุ่นที่ดูรายการที่มีการแสดงบทบาททางเพศบ่อยๆ 
มักจะมีเพศสัมพันธ์ที่อายุน้อยกว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้ดู 
 
  ผลทำงโภชนำกำร 
                เด็กใช้เวลาในการดูโทรทัศน์มากเป็นอันดับสองรองจากการนอน เด็กท่ีดูโทรทัศน์มากมักจะ
อ้วน  เพราะเวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการดูโทรทัศน์ จึงไม่มีเวลาเหลือในการออกก าลังกาย  
หรือเคลื่อนไหว และขณะดูโทรทัศน์เด็กมักกินเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะอาหาร เครื่องดื่มหรือขนมขบเคี้ยวที่มีแคลลอรี่
สูงที่โฆษณาในโทรทัศน์ 

                นอกจากนั้นสื่อโทรทัศน์ยังเน้นภาพลักษณ์ท่ีต้องผอมบาง ท าให้เด็กหญิงกังวลเกี่ยวกับน้ าหนัก 
และพยายามท่ีจะควบคุมน้ าหนักตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งจะมีผลเสียต่อการเจริญเติบโตของเด็ก (เด็กส่วนใหญ่ไม่
เข้าใจว่าภาพลักษณ์ที่ดูดีในโฆษณานั้น สื่อโทรทัศน์ได้ใช้เทคนิคต่างๆ ตกแต่งเพ่ือให้ดูสวยงาม)  
 
  ผลต่อควำมคิดสร้ำงสรรค์และภำษำ 
                เด็กท่ีใช้เวลาอยู่หน้าจอโทรทัศน์เป็นเวลานานๆ จะเหลือเวลาน้อยลงในการเล่น อ่านหนังสือ ท า
การบ้าน หรือพูดคุยกับเพ่ือนหรือผู้ใหญ่ ทักษะทางภาษาจะพัฒนาได้ดีต้องอาศัยการพูดคุยสื่อสารสองทาง 
โต้ตอบกันไปมาผ่านทางการเล่น การอ่าน และท ากิจกรรม 
                รายการโทรทัศน์ทางการศึกษา บางรายการที่ผลิตมาเฉพาะส าหรับเด็ก อาจช่วยให้เด็กที่อายุ
มากกว่า 2 ปีได้เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ บทสนทนาหรือทักษะทางสังคม แต่ส าหรับเด็กเล็กๆแล้ว เด็กจะเรียนรู้
จากของจริงหรือประสบการณ์ตรงได้มากกว่า  
 
  ผลต่อกำรเรียน 
               เวลาที่เด็กใช้ในการท าการบ้านมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการเรียนหนังสือ หากดู TVนาน
จะมีผลต่อการท าการบ้านและรบกวนเวลานอนของเด็ก ซึ่งจะท าให้เด็กง่วงนอน ไม่มีสมาธิในเวลาเรียน และ
คะแนนตกต่ า รายการที่มีคุณภาพจะมีผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็ก เด็กวัยเตรียมอนุบาลที่ดูรายการโทรทัศน์
ทางการศึกษา  ท าคะแนนอ่านและเลขได้ดีกว่าเด็กทีไม่ได้ดู เมื่อเลือกใช้อย่างระมัดระวังและเหมาะสม TV ก็
อาจเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของเด็กๆ 
              
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tefpm4vIu3yVyM&tbnid=wnx37UOSxS8yLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pev=2011&pho=04&pnap=5&n=skorpiolilike&ei=7xdeU_wb5-uIB_PugdgK&bvm=bv.65397613,d.dGc&psig=AFQjCNGqFWWU_WzSzCvphgsAfyxZq5IUKg&ust=1398761443160825
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cKbAnDQdCVmMfM&tbnid=WsmblbHUrGTd7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arts.chula.ac.th/~libsci/fund.html&ei=VxdeU_XANMiTiAf2goDwDQ&bvm=bv.65397613,d.dGc&psig=AFQjCNGqFWWU_WzSzCvphgsAfyxZq5IUKg&ust=1398761443160825


เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนษุย ์
เล่มที่ 5 อิทธิพลจากสื่อโฆษณา 

บุญค ้า  กินรา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรยีนภูมิซรอลวิทยา 

เด็กๆ ดูโฆษณา > 20,000 รายการต่อปี วัยรุ่นยอมรับว่าโฆษณาบุหรี่ เบียร์ ไวน์ เหล้าในโทรทัศน์มีผล
ท าให้วัยรุ่นอยากลองสูบและดื่ม โดยที่โฆษณาเหล่านั้นจงใจที่จะไม่บอกถึงผลเสียที่จะตามมา  
เด็กเล็กๆ มักจะตกเป็นเหยื่อของโฆษณา ซึ่งเด็กๆ มักจะรบเร้าให้พ่อแม่ซื้ออาหารหรือสิ่งของต่างๆ ตามท่ีเห็น 
ในโฆษณา 
               Anderson และ Pempek 2005 ได้รวบรวมงานวิจัยถึงผลกระทบของโทรทัศน์ที่มีต่อเด็กเล็ก 
เพ่ือยืนยันและสนับสนุนค าแนะน าของ AAP ที่ไม่ให้เด็กอายุน้อยกว่า 24 เดือนดูโทรทัศน์ เพราะปัจจุบันมี
รายการที่ตั้งใจผลิตมาเพ่ือเด็กเล็ก และเด็กๆปัจจุบันนี้ใช้เวลาอยู่หน้าจอโทรทัศน์นานมากกว่าในอดีต เมื่อ
เปรียบเทียบกันพบว่าเด็กเรียนรู้จากการมีประสบการณ์จริงมากกว่าการเรียนรู้จากโทรทัศน์ 
                การศึกษาส่วนใหญ่ยืนยันถึงผลกระทบในแง่ลบที่มีต่อการเรียนรู้ พัฒนาทางภาษา และสมาธิของ
เด็กเล็ก และมีเพียงรายงานเดียวที่พบว่ารายการโทรทัศน์บางรายการมีผลดีต่อการเรียนรู้ทางภาษาของเด็ก  
                ในเด็กเล็กแบ่งการรับสื่อโทรทัศน์เป็นสองทางใหญ่ๆ คือ รายการโทรทัศน์ที่ท ามาเพ่ือเด็กเล็ก
โดยเฉพาะ เพ่ือให้เด็กสนใจ เข้าใจได้และตั้งใจดู (Foreground television) ซึ่งรายการเหล่านี้น่าจะมี
ประโยชน์ส าหรับเด็ก ส่วนรายการที่ไม่ได้ท ามาส าหรับเด็ก เด็กดูไม่เข้าใจ ไม่สนใจดู มักเป็นรายการของผู้ใหญ่ 
(Background Television) ซึ่งมักจะรบกวนสมาธิของเด็กในการเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ หากพ่อแม่
ดูโทรทัศน์เป็นเวลานานๆ จะลดเวลาที่จะเล่นและมีปฎิสัมพันธ์กับเด็กลง ท า ให้การเรียนรู้
ของเด็กลดลง 
                ตั้งแต่มีการผลิตวีดีโอส าหรับเด็กเล็ก เช่น Baby Einstein และ รายการ
โทรทัศน์เรื่อง Teletubbies ในปี 1990s เด็กเล็กๆ ใช้เวลาในการดูโทรทัศน์ เพ่ิมข้ึน
มาก พบว่าเด็กเล็กอายุ 2 ½ –24 เดือน  ดูโทรทัศน์เฉลี่ยวันละ   2 ชม.   
  ผลต่อพัฒนำกำรด้ำนกำรมองและกำรฟัง 
                ขณะดูโทรทัศน์ ลูกตาจะมีการเคลื่อนไหวน้อยมาก ซึ่งการกลอกตาและให้ลูกตาได้มีการ
เคลื่อนไหวมองส ารวจ สังเกตสิ่งต่างๆ จ าเป็นส าหรับการมองเห็นและพัฒนาด้านมิติสัมพันธ์ (การกะระยะและ
มองภาพ 3 มิติ) ซึ่งการดูโทรทัศน์นอกจากเป็นการมองภาพเพียงสองมิติแล้ว ยังมีผลต่อการจ้องมอง สังเกต 
และสมาธิ ส่วนในเรื่องของทักษะการฟังนั้น การเปิดโทรทัศน์ตลอดเวลาจะรบกวนสมาธิในการฟังของเด็ก  
ส่วนผลของรายการโทรทัศน์ซึ่งน าเสนอภาพและเสียงที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อาจจะกระตุ้นเด็กมากเกินไป   
มีผลต่อสมาธิของเด็ก และอาจมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้น เมื่อเข้าสู่วัยเรียนนั้น งานวิจัยยังมีข้อขัดแย้ง และยังไม่
สามารถสรุปได้ 
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บทบำทของพ่อแม่ 

พ่อแม่ควรมีบทบาทในการดูโทรทัศน์ของเด็กโดย   
 
  1. เข้าใจถึงบทบาทและอิทธิพลของโทรทัศน์ที่มีต่อเด็กท้ังในแง่บวกและลบ เพ่ือเลือกใช้โทรทัศน์ให้ได้
ประโยชน์เต็มที่แก่เด็ก  เด็กเล็กๆ แม้อายุน้อยกว่า 1 ปี  ชอบและสนใจดูโทรทัศน์ แต่พ่อแม่ควรหลีกเลี่ยงการ
ให้เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีดูโทรทัศน์ ถึงแม้ว่าจะมีการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กเล็กๆ ก็ตาม งานวิจัย
เกี่ยวกับพัฒนาการของสมองแสดงให้เห็นว่าเด็กเล็กๆ ควรได้ท ากิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและ
กระตุ้นการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น ร้องเพลง พูดคุย อ่านหนังสือ เล่านิทาน วิ่งเล่น และท า
กิจกรรมหลากหลาย เพ่ือกระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาของสมองและท าให้เด็กพัฒนาทักษะทางสังคม 
อารมณ์และทักษะด้านอ่ืนๆ ได้อย่างเต็มที่ 
  2. พ่อแม่ควรมีความรู้เกี่ยวกับสื่อ  เพ่ือให้เข้าใจและรู้ทันสื่อ สามารถเลือกใช้โทรทัศน์ให้เกิดประโยชน์
แก่เด็กและหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะตามมา ให้ทราบถึงข้อแนะน าของ AAP ในการดูโทรทัศน์ เช่น 
  -       พ่อแม่ควรสร้างกฎ กติกาในการดูโทรทัศน์กับลูก และท าให้ได้ 
  -       เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่ควรดูโทรทัศน์ 
  -       เด็กเตรียมอนุบาล (Preschool) ไม่ควรดูโทรทัศน์มากกว่าวันละ 1-2 ชม. ยิ่งดู TV นานมาก
เท่าไร จนเหลือเวลาในการท ากิจกรรมอ่ืนน้อยลงเท่านั้น 
  -       เด็กวัยเรียนอาจดูได้มากกว่านี้ แต่พ่อแม่ควรต้องช่วยเลือกรายการหรือดูโทรทัศน์ร่วมกับลูกๆ 
พูดคุยถึงรายละเอียดของรายการที่ลูกดู เพ่ือช่วยชี้แนะ ถาม-ตอบ ฝึกแก้ปัญหา 
  -       ไม่ให้มีโทรทัศน์ในห้องนอนเด็ก 
  -       เลือกรายการที่มีสาระ ให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้แก่เด็ก และควรหลีกเลี่ยงรายการที่มีความ
ก้าวร้าวรุนแรง 
  -       ก าหนดรายการที่จะดโูทรทัศน์ให้ชัดเจน  เมื่อจบรายการให้ปิดทีวี ไม่กดปุ่มเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆ  
  -       สนับสนุนให้เด็กและวัยรุ่นได้ท ากิจกรรมอ่ืน เช่น เล่นกีฬา อ่านหนังสือ หางานอดิเรกท า 
  -       ไม่ดูโทรทัศน์ขณะทานอาหารหรือก่อนท าการบ้านเสร็จ 
  -       พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูโทรทัศน์ เพราะพ่อแม่จะเป็นต้นแบบให้เด็กท าตาม 
โดยสรุป 
                โทรทัศน์เป็นสื่อที่ส าคัญที่เข้าถึงทุกครัวเรือน และมีอิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการ พฤติกรรม 
และการเรียนรู้ของเด็ก  ผู้ปกครองควรทราบถึงผลดี และผลเสียของรายการโทรทัศน์ที่มีต่อเด็ก จ ากัดเวลา
และรายการที่เหมาะสมร่วมกับเด็ก พร้อมทั้งให้พ่อแม่ได้มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนสถานการณ์กับเด็กโดยใช้
รายการโทรทัศน์เป็นสื่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และป้องกันผลเสียที่จะตามมาจากสื่อโทรทัศน์ 
ที่มา : http://www.clinicdek.com/index.php 
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ผลกระทบของสื่อสิ่งพิมพ์ต่อกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรในเด็ก 

 
  หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนชนิดหนึ่งในจ านวนหลายชนิดที่เผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความคิด และ
ความบันเทิงไปสู่ประชาชน หนังสือพิมพ์ที่ดีมีคุณภาพ ก็จะมีส่วนในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้
สูงขึ้น และหนังสือพิมพ์ที่ไร้คุณภาพก็จะฉุดประชาชนและสังคมให้ตกต่ าลง ดังนั้นหนังสือพิมพ์จึงเป็นสิ่งที่
รัฐบาลจ าเป็นต้องเอาใจใส่ สอดส่องดูแล และควบคุม เพราะหนังสือพิมพ์สามารถท่ีจะปลุกระดม แทรกซึม 
โน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด เจตคติ และพฤติกรรม หรือจริยธรรมของสังคมได้มาก  
ซึ่งอาจน าไปในทางสร้างสรรค์หรือท าลายก็ได้ สาเหตุที่หนังสือพิมพ์มีอิทธิพลต่อสังคม เป็นเพราะ 

 
  1. หน้าที่ของหนังสือพิมพ์ อันได้แก่ หน้าที่ในการเสนอข่าวสารแก่สาธารณชน หน้าที่ในการเสนอแนะ
แนวทางแก่สังคมในรูปของบทความ ความคิดเห็น หรือข้อทักท้วง และหน้าที่ในการให้ความบันเทิงและบริการ
ต่างๆ ดังนั้นศิลปะในการน าเสนอข่าว หรือเทคนิคในการถ่ายทอดเรื่องราว จึงควรอยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสม 
สร้างสรรค์ และด าเนินไปด้วยความรับผิดชอบ 
  2.  ลักษณะของหนังสือพิมพ์ที่แฝงไว้ด้วยความพิเศษ คือ หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งที่ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย
ทั่วไป หนังสือพิมพ์ให้ข่าวสารและรายละเอียดได้ลึกซึ้งกว่ารายการข่าวทางวิทยุหรือโทรทัศน์ และยัง
ประกอบด้วยหลายๆ ข่าวในฉบับเดียว จะอ่านเมื่อใดก็ได้ การน าเสนอภาพและเรื่องราวสามารถเก็บไว้เป็น
หลักฐานได้อีกด้วย 
  จะเห็นว่าหน้าที่หลักของหนังสือพิมพ์ดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดการหลั่งไหลของข่าวสารในสังคม ซึ่ง
ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อสังคมมากมาย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. มีอิทธิพลต่อจิตใจผู้อ่าน 
2. ท าให้ค่านิยมของประชาชนเปลี่ยนไป 
3. มักตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มประโยชน์ 
4. มีส่วนช่วยในการสร้างประชามติต่างๆ 
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5. ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ มีผลต่อภาษาไทยบ้างในบางกรณี 
6. อิทธิพลจากวิธีการน าเสนอข่าว 

ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์จะมีอิทธิพลต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 
1. จ านวนและลักษณะของการที่ประชาชนได้รับข่าวสารหรืออ่านโดยตรง 
2. อิทธิพลของหนังสือพิมพ์จะมีมากกว่า ถ้าเรื่องราวที่เสนอนั้นสอดคล้องกับความคิดเห็นเดิม

ของประชาชน แทนที่จะเสนอในทางตรงข้าม 
3. ขึ้นอยู่กับเรื่องราวว่าผู้อ่านได้ทราบดีอยู่แล้วหรือไม่ 

    นิตยสาร และหนังสืออ่านเล่น เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอเนื้อหาส าหรับอ่านเพ่ือเบาสมองและให้
ความบันเทิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอิทธิพลต่อสังคม ดังนี้ 

1. เป็นแหล่งแสดงความรู้ความสามารถของคนทั่วไป  
    เป็นเวทีวรรณกรรม 
2. สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมปัจจุบัน 
3. ส่งเสริมค้นคว้า และสร้างนิสัยใฝ่รู้ให้กับผู้ที่สนใจ 
4. นิตยสารบางประเภทมีลักษณะมอมเมาประชาชน  
    ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม 
5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด 
6. สร้างค่านิยมต่อคนในสังคม และเปลี่ยนแปลง 
    ทัศนคติของผู้บริโภค 
 

 

  อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้กระท าการ กับผู้ถูกกระท าการ ใน
ลักษณะที่ผู้กระท าท าการลงไปโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ อันมีผลให้ผู้ถูกกระท าการมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือทัศนคติเป็นไปตามความมุ่งหมาย หรือสอดคล้องกับผู้กระท าการ 
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  สื่อสิ่งพิมพ์เป็นเครื่องมือสื่อสารของสังคมซึ่งช่วยให้คนในสังคมมีความเข้าใจกัน 
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในฐานะท่ีผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหน่วยหนึ่งของสังคม ก็จ าเป็น
ที่จะต้องใส่ความเคลื่อนไหวของสังคม และถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกมาทางสื่อสิ่งพิมพ์ 
ดังนั้นสื่อสิ่งพิมพ์และสังคมจึงมีบทบาทและอิทธิพลต่อกัน อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์และ
สังคม พอจะน ามากล่าวได้ ดังนี้ 

1. สื่อสิ่งพิมพ์เป็นเครื่องมือสื่อสารของสังคม ซึ่งช่วยให้ประโยชน์ทางการศึกษา ท าให้คนเกิดความรู้
กว้างขวาง 

2. ช่วยท าหน้าที่เป็นสื่อบันทึกภาพสังคม ค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อถือ ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ 
3. ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารทั้งในภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐบาล 
4. เป็นสื่อในการช่วยเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคเพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงสังคมไปใน

วิถีทางที่ถูกต้องยุติธรรม อย่างไรก็ตามอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์จะเป็นอย่างไร ย่อมข้ึนอยู่กับสภาพสังคมใน
ช่วงเวลานั้นๆ เพราะสั่งคมและสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสิ่งที่ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 

ลักษณะอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์ 

   1. ไม่มีอิทธิพล หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ได้ท าลงไปเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
หรือพฤติกรรม แต่ไม่บังเกิดผล 
   2. อิทธิพลเบี่ยงเบน หมายถึง เมื่อสื่อสิ่งพิมพ์ได้ท าลงไปแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
หรือพฤติกรรม ที่ไม่ตรงกับเจตนาของสื่อสิ่งพิมพ์นั้น 
   3. อิทธิพลในทางลบ หมายถึง การกระท าของสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ หรือพฤติกรรม แต่ผู้อ่านได้เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้าม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสื่อ
สิ่งพิมพ์นั้น 

4. อิทธิพลในทางบวก หมายถึง เมื่อสื่อสิ่งพิมพ์ได้เสนอข่าวแล้วท าให้ผู้อ่านเกิดการ
เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนทัศนคติตามท่ีสื่อสิ่งพิมพ์นั้นต้องการ 

 

ที่มา : http://moewl4exe.blogspot.com/ 
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         ผลกระทบของอินเตอร์เน็ต ต่อกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรในเด็ก   
  ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวันของทุกคนทั่วโลก และแทรกซึมเข้าไป
ถึงตัวเด็กในวัยที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งอินเตอร์เน็ตนั้นมีประโยชน์มากมายเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
การศึกษาหาความรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ แต่ก็มีผลกระทบต่างๆมากมายเช่นกัน เปรียบเสมือน
ดาบสองคม ผลกระทบของอินเตอร์เน็ตที่มีต่อเด็กนั้นมีหลายด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม มีดังนี้
ลักษณะของผลกระทบทางด้านร่างกาย พบว่า เด็กท่ีติดอินเตอร์เน็ตจะมีพฤติกรรมนอนดึก-ตื่นสาย ท าให้การ
พักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลให้การหลั่ง Growth hormone ซึ่งหลั่งในเวลาหลับจะท างานไม่เต็มที่  
ท าให้เด็กมีการเจริญเติบโตช้า และส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็ก รวมถึงการที่เด็กนอนดึกนั้น ก็จะท าให้
เด็กรู้สึกหิว จนต้องหาขนมกรุบกรอบรับประทาน และไม่มีกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานมากในการเผาผลาญ 
ในช่วงเวลานั้น ส่งผลให้เด็กมีน้ าหนักเกินมาตรฐานได้ ในขณะเดียวกัน ถ้าเด็กมีอาการติด อินเตอร์เน็ตมาก 
เด็กก็จะไม่สนใจที่จะรับประทานอาหาร เมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร เด็กก็จะหาขนมที่รับประทานง่ายๆ 
เพ่ือไม่ให้เสียเวลาในการเล่นอินเตอร์เน็ตส่งผลให้เด็กมีภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งส่งผลให้มีการเจริญเติบโตทาง
ร่างกายที่ล่าช้า เพราะไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ โดยเด็กในวัยนี้มีพัฒนาการทางสมองยังไม่เต็มที่ จึง
ต้องการสารอาหารที่เหมาะสมกับวัย เพื่อกระตุ้นกระบวนการพัฒนาสมอง โดยเฉพาะสมองส่วนที่ท าหน้าที่คิด
เป็นเหตุเป็นผล เกิดปัญญา มีจินตนาการ มีความสามารถในการวิเคราะห์ ที่เรียกว่า Frontal Cortex ดังนั้น 
เด็กจึงถูกชักจูงได้ง่าย เช่น การถูกล่อลวงไปล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงพฤติกรรมความรุนแรงต่างๆ เช่น การ
กลั่นแกล้งกันทางอินเตอร์เน็ต (cyber bully) 

เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย ในผู้หญิงที่อายุ 11 – 13 ปี จะมี
ฮอร์โมนเอสโตรเจน ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางร่างกายต่างๆ เช่น สะโพกผาย เสียงแหลมเล็ก เต้า
นมขยาย มีความรักสวยรักงามมากขึ้น ส่วนในผู้ชายที่อายุประมาณ 12 -14 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน
เทสโทสเตอโรน ส่งผลให้เด็กผู้ชายมีนิสัยท้าทาย ชอบเอาชนะ ชอบการแข่งขัน โดยผู้ชายจะเริ่มมองผู้หญิงด้วย
ความรู้สึกท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม และผู้หญิงก็จะมองผู้ชายด้วยความรู้สึกตื่นเต้นแปลกใหม่เช่นกัน และเป็นวัยที่
อยากรู้อยากลอง ดังนั้น เมื่อใช้ อินเตอร์เน็ต ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น ดูสื่อลามกบวกกับฮอร์โมนที่
เปลี่ยนแปลง อาจท าให้เด็กอยากทดลองมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เช่น ท้อง
ก่อนวัยอันควร ปัญหาการล่อลวง เป็นต้น 

  ในปัจจุบัน พบว่า มีโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ อินเตอร์เน็ต คือ โรคเสพติดอินเทอร์เน็ต IAD 
(Internet Addiction Disaster) หรือโรค Webaholic ท าให้ผู้เสพติดมีความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตสูง มีอาการอยากใช้อินเทอร์เน็ตคล้ายคนติดเหล้าที่อยากกินเหล้า ( โรคพิษสุราเรื้อรัง) หรือ
คนติดยาเสพติดที่มีอาการอยากเสพยา มีความโหยหา ต้องการบ่อยๆ เมื่อว่างจะต้องหาโอกาสเข้าใช้
อินเทอร์เน็ต เช่นต้องการเข้าไปแชท ต้องการสืบค้น แต่บางครั้งไม่รู้จะสืบค้นอะไร แชทหรือสืบค้นแบบไม่มี
เป้าหมายชัดเจนในการค้นหาข้อมูล ขอเพียงให้ได้เข้าไปเล่นก็ผ่อนคลายอาการติดไปได้ระยะหนึ่ง 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tefpm4vIu3yVyM&tbnid=wnx37UOSxS8yLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pev=2011&pho=04&pnap=5&n=skorpiolilike&ei=7xdeU_wb5-uIB_PugdgK&bvm=bv.65397613,d.dGc&psig=AFQjCNGqFWWU_WzSzCvphgsAfyxZq5IUKg&ust=1398761443160825
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cKbAnDQdCVmMfM&tbnid=WsmblbHUrGTd7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arts.chula.ac.th/~libsci/fund.html&ei=VxdeU_XANMiTiAf2goDwDQ&bvm=bv.65397613,d.dGc&psig=AFQjCNGqFWWU_WzSzCvphgsAfyxZq5IUKg&ust=1398761443160825


เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนษุย ์
เล่มที่ 5 อิทธิพลจากสื่อโฆษณา 

บุญค ้า  กินรา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรยีนภูมิซรอลวิทยา 

  ลักษณะของผลกระทบทางด้านจิตใจและสังคม พบว่า เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการการปรับตัว  
โดยอาศัยการเลียนแบบบุคคลที่ชื่นชอบ (identification) การเลียนแบบนอกจากจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เหมือนกับบุคคลที่ตนเลียนแบบ รวมถึงจะยึดค่านิยมและมีความรู้สึกร่วมกับบุคคลที่เราเลียนแบบด้วย  
โดยการเลียนแบบไม่จ าเป็นจะต้องเลียนแบบจากบุคคลจริง (Psychoanalytic Theory ; Defense 
mechanism : Freud, 1856 - 1939) และการเลียนแบบนั้นก็ต้องอาศัยการเรียนรู้จากการสังเกต  
ซึ่ง อินเตอร์เน็ต เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางอ้อมของเด็กโดยอาศัยตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic 
Model) เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์  คอมพิวเตอร์ เป็นต้น(Social cognitive Theory ; Albert 
Bandura, 1989) ดังนั้น เมื่อ อินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางการสื่อสารที่แพร่หลายและง่ายต่อการเข้าถึงเป็นอย่าง
มาก หากมีการกระท าใดๆ  ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ก็มักจะเป็นสิ่งดึงดูดให้เกิดการ
เลียนแบบตามได้ ซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้น อาจจะเป็นทั้งในแง่ดีและแง่ร้าย เช่น การถ่ายคลิปเพี๊ยนๆ แปลกๆ
ลง YouTube การถ่ายภาพของตัวเอง หรือการเผยแพร่ภาพของคนอ่ืน อันเป็นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ใหม่ๆให้กับตัวของเด็กเองและสังคม  ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมเสียตามมามากมาย 

  เด็กวัยนี้จะใช้เหตุผลในการเลือกกระท าสิ่งที่กลุ่มยอมรับ เพ่ือให้เป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่ยอมรับของ
เพ่ือน ไม่เป็นตัวของตัวเอง คล้อยตามการชักจูงของผู้อื่น เพ่ือต้องการรักษาสัมพันธภาพที่ดี (พัฒนาจริยธรรม
ของโคลเบิร์ก ; Interpersonal Concordance or Good boy-Nice girl Orientation : Kohlberg) ดังนั้น 
เมื่อเด็กเห็นเพ่ือนมีสังคมทาง อินเตอร์เน็ต กัน เด็กจึงรู้สึกอยากมีส่วนร่วมและอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม จึง
เป็นสาเหตุให้เด็กเข้าหา อินเตอร์เน็ต ได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกัน เมื่อเด็กใช้ อินเตอร์เน็ต ในระยะเวลานานๆ ก็
จะท าให้เกิดอาการติด จนกลายเป็นอยู่แต่กับสังคมของโลก cyber ไม่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะครอบครัว ท าให้ความเข้าใจน้อยลง เกิดความขัดแย้งกันมากยิ่งข้ึน 

                ด้านภาษายังเป็นอีกด้านหนึ่งที่อินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลอย่างมาก โดยมาจากการพิมพ์สนทนากัน
ผ่าน Chat หรือ MSN ที่เรียกกันว่า ภาษาวิบัติ ซึ่งคือ ภาษาที่ถูกแปลงมาจากค าในภาษาเดิม ให้สามารถเขียน
ได้ในรูปลักษณ์ใหม่ หรือไม่ก็คิดกันข้ึนมาใช้เองหรือใช้เฉพาะกลุ่ม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ภาษาวิบัตินี้มักจะผิดหลักใน
การเขียนอยู่เสมอ ถ้าจะให้แยกแยะได้ง่ายๆ ค าที่ไม่อยู่ในพจนานุกรม และไม่เป็นไปตามกฏของหลักภาษาไทย 
ซ่ึงเด็กหลายคนหนัมาใช้เน่ืองจากเป็นภาษาท่ีพิมพ์ได้ง่าย หรือเพ่ือแสดงอารมณ์ต่างๆในการสนทนาใหมี้สสีนั
มากยิ่งขึ้น 
                ดังนั้น การใช้อินเตอร์เน็ตจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอย่างมาก เพราะจากที่กล่าวข้างต้น
ว่า อินเตอร์เน็ตนั้นมีประโยชน์มากมาย แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ไปในทางที่ผิด ผลเสียที่ได้กลับมานั้น ก็ทวี
ความรุนแรงได้มากมายเช่นกัน และในขณะที่เราไม่สามารถควบคุมความก้าวไกลของการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
ได้นั้น เราจึงต้องหันมาจัดการกับตัวบุคคล ซึ่งก็คือ ตัวเด็ก โดยทุกฝ่ายต้องมีความร่วมมือและตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่ตนอยู่ร่วมกัน 

ที่มา : http://www.gotoknow.org/posts/304755 
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ผลกระทบของสื่อวิทยุกระจำยเสียงต่อกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรในเด็ก 
  

ปัจจบุันไทยมีการเปลี่ยนเเปลงเเละพัฒนาทางด้านความคิดเเละทางร่างกายท่ีรวดเร็วมากกว่าใน
อดีต  เนื่องจากความเจริญทางสังคมเเละรูปเเบบเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ท าให้มีโอกาสได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ  อย่างกว้างขวางเเละไร้ขีดจ ากัดมากขึ้น  การถ่ายทอดหลักการซึมซับข้อมูลจากสื่อจึงเป็นไป
โดยง่ายท าให้สื่อต่างๆ  เข้ามาทีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้  ความคิดเห็น  เจตคต ิ ตลอดจนพฤติกรรมของ
วัยรุ่นไทยไปโดยปริยาย 
  วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่ยังมีบทบาทอย่างมากต่อวัยรุ่นในปัจจุบัน  เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้าง  โดยภาพรวมวิทยุยังมีบทบาทในเชิงบวกต่อวัยรุ่นอยู่มาก ยกเว้นในบางรายการ
ที่อาจเน้นหนักความบันเทิงมากเกินไป  มีการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ  มีการขายโฆษณาเเอบเเฝง  หรือมีการ
น าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ท าให้ผู้ฝังที่เป็นวัยรุ่นเกิดความเข้าใจผิดเเละเเสดงออกในพฤติกรรมที่ผิด 

  
  ข้อดีอิทธิพลของสื่อวิทยุกระจำยเสียง ต่อวัยรุ่น 

1. มีการกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างขวาง มีจ านวนสถานีมาก ท าให้สามารถส่ง
ข่าวสารไปยังผู้ฟังได้จ านวนมาก 

2. มีความรวดเร็วในการส่งข่าวสาร ท าให้ผู้ฟังได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
3. เป็นสื่อที่มีผลทางจิตวิทยาสูง เพราะน้ าเสียง ลีลาในการพูดหรือเสียงประกอบ สามารถท า

ให้เกิดจินตนาการได้เป็นอย่างดี 
4. เป็นสื่อที่มีค่าใช้จ่ายต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออ่ืน ๆ ท าให้สามารถสร้างความถ่ีและการ

เข้าถึงผู้บริโภคได้มาก 
5. สามารถเลือกกลุ่มผู้ฟังได้ โดยเลือกโฆษณาในรายการหรือเวลาที่เหมาะสมกับสภาพตลาด

และสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี 
6. เป็นสื่อที่มีความยืดหยุ่น ผู้โฆษณาสามารถปรับเปลี่ยนข้อความโฆษณาให้เหมาะสมกับ

สภาพตลาดและสถานการณ์ได้อย่างง่ายดาย 
7. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถรับฟังได้ ครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่

กว้างขวางมาก 
8. ให้ความรู้สึกเป็นกันเองกับผู้ฟัง สร้างความใกล้ชิด ซ้ ายังพกติดตัวได้ตลอดเวลา 
9. สามารถฟังไปด้วยและท างานอื่นไปด้วยได้ 
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ข้อเสียอิทธิพลของสื่อวิทยุกระจำยเสียง ต่อวัยรุ่น 

   1. มีข้อจ ากัดด้านการสร้างสรรค์ ขาดการจูงใจด้านภาพ ไม่สามารถสาธิตการท างานของ  
          สินค้าหรือบริการได้ 

2. อายุของข่าวสารสั้น หากผู้ฟังพลาดรายการโฆษณา จะไม่สามารถย้อนมารับฟังได้อีก 
3. มีการแบ่งแยกกลุ่มผู้ฟัง เพราะมีรายการให้เลือกฟังมาก ผู้ฟังสามารถเลือกฟังได้หลาย

สถานี อาจท าให้พลาดข่าวสารที่น าเสนอ 
4. มีความยุ่งยากในการซื้อสื่อ เนื่องจากมีจ านวนสถานีมาก ท าให้ยากต่อการเลือกเวลาและสถานี 
5. ข้อมูลวิจัยผู้ฟังมีจ ากัด มีปัญหาในการวัดปริมาณผู้ฟัง ท าให้ผู้วางแผนโฆษณาขาดข้อมูลที่

จะใช้เป็นเกณฑ์ในการซื้อเวลาวิทยุกระจายเสียง เป็นสื่อโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่าง
กว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว ท าให้ข้อมูลมีความทันสมัย สามารถสร้างความถ่ีได้ด้วยต้นทุนที่ต่ า แต่มี
ข้อจ ากัดในด้านภาพและอายุของข่าวสารที่สั้น ประกอบกับการที่ผู้ฟังมักท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ไปด้วย ท า
ให้ความสนใจในข่าวสารข้อมูลลดลง วิทยุกระจายเสียงจึงเหมาะที่จะเป็นสื่อเสริมโดยการโฆษณาให้
บ่อยเพ่ือเตือนความจ า การเลือกสถานี รายการและเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสินค้าหรือบริการ 
จะท าให้แผนการรณรงค์โฆษณาเกิดประสิทธิภาพ 

  

ที่มา : http://tooyoomv26.exteen.com/20130716/entry 
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       กิจกรรมท่ี 1 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามที่ก าหนดให้ให้ถูกต้องมากท่ีสุด  (5 คะแนน) 

1. สื่อมวลชนมีกี่ประเภท  อะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tefpm4vIu3yVyM&tbnid=wnx37UOSxS8yLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pev=2011&pho=04&pnap=5&n=skorpiolilike&ei=7xdeU_wb5-uIB_PugdgK&bvm=bv.65397613,d.dGc&psig=AFQjCNGqFWWU_WzSzCvphgsAfyxZq5IUKg&ust=1398761443160825
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cKbAnDQdCVmMfM&tbnid=WsmblbHUrGTd7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arts.chula.ac.th/~libsci/fund.html&ei=VxdeU_XANMiTiAf2goDwDQ&bvm=bv.65397613,d.dGc&psig=AFQjCNGqFWWU_WzSzCvphgsAfyxZq5IUKg&ust=1398761443160825


เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนษุย ์
เล่มที่ 5 อิทธิพลจากสื่อโฆษณา 

บุญค ้า  กินรา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรยีนภูมิซรอลวิทยา 

 

กิจกรรมท่ี 2 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามที่ก าหนดให้ให้ถูกต้องมากท่ีสุด  (5 คะแนน)   

1. นักเรียนมีวิธีการอย่างไรบ้างเพ่ือไม่ให้นักเรียนตกเป็นเหงื่อของโฆษณา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 

เล่มท่ี 5 อิทธิพลจำกสื่อโฆษณำ 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียวและท าเครื่องหมาย ×  ลงในกระดาษค าตอบ  

เวลา 10 นาที (15 คะแนน) 

ข้อ 1 เด็กผู้ชายอายุกีป่ี จึงจะมีกระดูกข้อมือที่ใหญ่กว่าเด็กผู้หญิง 

 ก. 12 ปี    ข. 13 ปี   

 ค. 14 ปี    ง. 15 ปี 

ข้อ 2 ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีความรุนแรงเกิดขึ้น 

 ก. ฮอร์โมน   ข. ปัญหาทางด้านพันธุกรรมพ้ืนฐานทางด้านอารมณ์ 

 ค.  ความผิดปกติทางด้านร่างกาย ง. ไม่มีข้อถูก 

ข้อ 3 แพทย์ก าหนดระยะเวลาการดูโทรทัศน์หรือวิดีโอกีช่ั่วโมงต่อวัน 

 ก. 1-2 ชั่วโมง   ข. 3-4 ชั่วโมง 

 ค.  5-6 ชั่วโมง   ง. 7-8 ชั่วโมง 

ข้อ 4 ข้อใดไม่ใช่หลักการพิจารณาสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพ 
 ก. ฝึกแยกแยะสื่อทางบวกและทางลบ ข. ค านึงถึงความเป็นจริง 

 ค.  มีความช้าในการรับสื่อ      ง. ไม่หลงเชื่อง่าย 

ข้อ 5  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกลั่นกรองและควบคุมโฆษณาท่ีผ่านสื่อต่างๆ 

  ข. ผู้ผลิตสื่อโฆษณา ควรมีการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์และโฆษณาเกินความเป็นจริง 

 ค.  หน่วยงานภาครัฐ มีการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสื่อโฆษณา 

 ง. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรมีการอบรมสั่งสอน ดูแลบุตรหลาน โดยการชวนพูดคุย 

ข้อ 6 สื่อมวลชนแบ่งออกเป็นกี่ประเภท                      

 ก.  4 ประเภท   ข. 5 ประเภท  

 ค.  6 ประเภท   ง. 7 ประเภท  
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ข้อ 7 วัยรุ่นช่วงอายุเท่าใดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก 

 ก. 8 – 10 ปี   ข. 11 – 14 ปี 

 ค. 15 – 18 ปี   ง. 19 – 22 ปี 

ข้อ 8 ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาพบว่าเด็กดูโทรทัศน์เฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง 

 ก. 2 ชม.    ข. 3 ชม. 

 ค.  4 ชม.    ง.  5 ชม. 

ข้อ 9 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่ควรดูโทรทัศน์   

  ข. ไม่ให้มีโทรทัศน์ในห้องนอนเด็ก 

 ค. ไม่ดูโทรทัศน์ขณะทานอาหารหรือก่อนท าการบ้านเสร็จ   

  ง. เด็กเตรียมอนุบาล (Preschool) ไม่ควรดูโทรทัศน์มากกว่าวันละ 2-4 ชม. 

ข้อ 10 ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ได้ถูกต้อง 

 ก.  หน้าที่ในการรับข่าวสารจากสาธารณชน 

 ข. หน้าที่ในการรับข้อเสนอแนะแนวทางจากสังคมในรูปของบทความ 

 ค.  หน้าที่ในการเสนอแนะแนวทางแก่สังคมในรูปของความคิดเห็น  

  ง. หน้าที่ในการเสาะหาความบันเทิงและบริการต่าง ๆ  

ข้อ 11  หนังสือพิมพ์จะมีอิทธิพลต่อประชาชนมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด 
 ก. จ านวนและลักษณะของการที่ประชาชนได้รับข่าวสารหรืออ่านโดยตรง 

 ข. ขึ้นอยู่กับเรื่องราวว่าผู้อ่านได้ทราบดีอยู่แล้วหรือไม่ 

 ค. เรื่องราวที่เสนอนั้นสอดคล้องกับความคิดเห็นเดิมของประชาชน 

 ง. เสนอในทางตรงข้ามเพ่ือสร้างความสนใจ 

ข้อ 12 นิตยสารและหนังสืออ่านเล่น เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอเนื้อหาส าหรับอ่านเพ่ือเบาสมองและให้ 

         ความบันเทิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอิทธิพลต่อสังคมต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 

 ก. สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมในอดีต  ข. ส่งเสริมค้นคว้า และสร้างนิสัยใฝ่รู้ให้กับผู้ที่สนใจ 

 ค. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด   ง. สร้างค่านิยมต่อคนในสังคม และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

                                                                  ของผู้บริโภค 
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ข้อ 13  ข้อใดคือความหมายของค าว่า ไม่มีอิทธิพล  

 ก.  เมื่อสื่อสิ่งพิมพ์ได้ท าลงไปแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ     

  ข.  สื่อสิ่งพิมพ์ได้ท าลงไปเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

 ค.  การกระท าของสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

 ง.  เมื่อสื่อสิ่งพิมพ์ได้เสนอข่าวแล้วท าให้ผู้อ่านเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 14 ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจากเด็กที่ติดอินเตอร์เน็ต 

 ก. นอนดึก-ตื่นสาย    ข.  การหลั่ง Growth hormone  ท างานหนักเนื่องจากหลั่งเต็มที่  

 ค. เจริญเติบโตช้า   ง.  เด็กมีน้ าหนักเกินเนื่องจากกินจุบจิบ 

ข้อ 15 ข้อใดให้ความหมายของความรุนแรงได้ถูกต้อง  

ก.  การท าร้ายกันซึ่งใช้อาวุธในการท าร้าย  

ข.  การรุมท าร้ายซึ่งประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป  

 ค.  การกระท าที่มีหรือส่อว่ามีเจตนาที่จะกระท าให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอื่น ได้รับบาดเจ็บ 

 ง.  การท าร้ายกันจนส่งผลให้เกิดถึงขั้นต้องเสียชีวิต 

ข้อ 16 ปัจจุบันความรุนแรงที่เห็นจากโทรทัศน์และสื่อต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นร้อยละเท่าใดของรายการต่าง ๆ 

 ก. ร้อยละ 50       ข.  ร้อยละ 60 

 ค. ร้อยละ 70   ง.  ร้อยละ 80 

ข้อ 17 เด็กช่วงอายุกี่ป ีมักจะตื่นเต้นตกใจเวลาเห็นความรุนแรงผ่านจอโทรทัศน์ 

 ก.  4-5 ปี    ข.  6-7 ปี 

 ค.  8-12 ปี   ง.  13-15 ปี 

ข้อ 18 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลทางโภชนาการ 

 ก.  เด็กท่ีดูโทรทัศน์มากมักจะอ้วน     ข.  เด็กใช้เวลาในการดูโทรทัศน์มากเป็นอันดับสองรองจากการนอน     

 ค. ท าให้เด็กหญิงกังวลเกี่ยวกับน้ าหนัก  ง.  ไม่ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของเด็ก 

ข้อ 19 ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบของสื่อต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็ก 

 ก.  ผลต่อความทรงจ า  ข.  ผลต่อความคิดสร้างสรรค์และภาษา 

 ค. ผลทางโภชนาการ   ง.  ผลต่ออารมณ์และพฤติกรรม 

ข้อ 20 หนงัสือพิมพ์ที่แฝงไว้ด้วยความพิเศษมีลักษณะตามข้อใด 

 ก. มีราคาแพง       ข.  หาซื้อง่าย 

 ค.  ให้ข่าวสารไม่ค่อยระเอียด  ง.  ให้ข้อมูลเกินจริง 
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กระดำษค ำตอบ 

แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

  

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
1     11     
2     12     
3     13     
4     14     
5     15     
6     16     
7     17     
8     1     
9     19     
10     20     
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรยีนภูมิซรอลวิทยา 
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ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามที่ก าหนดให้ให้ถูกต้องมากท่ีสุด  (5 คะแนน) 

1. สื่อมวลชนมีกี่ประเภท  อะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามที่ก าหนดให้ให้ถูกต้องมากท่ีสุด  (5 คะแนน)   

1. นักเรียนมีวิธีการอย่างไรบ้างเพ่ือไม่ให้นักเรียนตกเป็นเหงื่อของโฆษณา 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tefpm4vIu3yVyM&tbnid=wnx37UOSxS8yLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pev=2011&pho=04&pnap=5&n=skorpiolilike&ei=7xdeU_wb5-uIB_PugdgK&bvm=bv.65397613,d.dGc&psig=AFQjCNGqFWWU_WzSzCvphgsAfyxZq5IUKg&ust=1398761443160825
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cKbAnDQdCVmMfM&tbnid=WsmblbHUrGTd7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arts.chula.ac.th/~libsci/fund.html&ei=VxdeU_XANMiTiAf2goDwDQ&bvm=bv.65397613,d.dGc&psig=AFQjCNGqFWWU_WzSzCvphgsAfyxZq5IUKg&ust=1398761443160825


เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนษุย ์
เล่มที่ 5 อิทธิพลจากสื่อโฆษณา 

บุญค ้า  กินรา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรยีนภูมิซรอลวิทยา 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

ก่อน – หลังเรียน 

 

1 ค 11 ง 
2 ง 12 ก 
3 ก 13 ก 
4 ค 14 ข 
5 ข 15 ค 
6 ก  16 ข 
7 ข  17 ค 
8 ข  18 ง 
9 ง  19 ก 
10 ค  20 ข 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tefpm4vIu3yVyM&tbnid=wnx37UOSxS8yLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pev=2011&pho=04&pnap=5&n=skorpiolilike&ei=7xdeU_wb5-uIB_PugdgK&bvm=bv.65397613,d.dGc&psig=AFQjCNGqFWWU_WzSzCvphgsAfyxZq5IUKg&ust=1398761443160825
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cKbAnDQdCVmMfM&tbnid=WsmblbHUrGTd7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arts.chula.ac.th/~libsci/fund.html&ei=VxdeU_XANMiTiAf2goDwDQ&bvm=bv.65397613,d.dGc&psig=AFQjCNGqFWWU_WzSzCvphgsAfyxZq5IUKg&ust=1398761443160825

