
สื่อรอน (hot) การพูด

สื่อเย็น (cool) การอาน

สื่อวัจนะ (verbal)

คําพูด

ตัวเลข

ตัวหนังสือ

สื ่ออวัจนะ
(nonverbal)

สีหนา

ทาทาง

น้ําเสียง

สื่อที่รับรูโดยการเห็น
(visual)

หนังสือพิมพ

รูปภาพ

นิตยสาร

สื่อที่รับรูดวยการฟง
(audio)

เทป

วิทยุ

สื่อที่รับรูดวยการเห็น
และการฟง
(audio - visual)

โทรทัศน

ภาพยนตร

วิดีโอ

สื่อสารระหวางบุคคล
(interpersonal)

โทรศัพท

จดหมาย

สื่อในกลุม (group) ไมโครโฟน

สื่อสารมวลชน
(mass)

โทรทัศน

วิทยุ

หนังสือพิมพ

สื่อด้ังเดิม
(primitive)

เสียงกลอง

ควันไฟ

สื่อรวมสมัย
(contemporary)

โทรศัพท

โทรทัศน

เคเ บิล

เทเลกซ

สื่ออนาคต
(future)

วิดิโอเทกซ

Intelligence T.V.

สื่อธรรมชาติ
(natural)

อากาศ

แสง

เสียง

สื่อมนุษยหรือสื่อบุคคล
(human)

คนสงของ

ไปรษณีย

โฆษก

สื่อสิ่งพิมพ
(print)

หนังสือ

นิตยสาร

ใบปลิว

สื่ออิเลคทรอนิกส
(electronics)

วิทยุ

วิดิโอ

internet

สื่อระคน (miscellaneous)

ศิลาจารึก

หนังสือใบขอย

สื่อพื้นบาน

สื่อสําหรับงานทั่วไป
(general)

จดหมายเวียน

โทรศัพท

สื่อเฉพาะกิจ
(specific)

วารสาร

จุลสาร

วิดิโอ

มิติตางๆ ในการแบงประเภทของส่ือ อางอิงจาก แนวคิดหลักนิเทศศาสตร โดย พัชนี เชยจรรยา และคณะ Mind Map โดย เภสัชกรประชาสรรค แสนภักดี
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17/6/2547 - Rev. 22

1.  
1.1.  ศาสตรท่ีถนัด

1.2.  เร่ืองท่ีบรรยาย

1.3.  ศาสตรท่ีเกี่ยวของ

2.  
2.1.  สวยงาม

2.2.  ตั้งใจทํา

2.3.  เรียบงาย

3.  
3.1.  ประยุกตเทคโนโลยี

3.2.  ทบทวน

3.3.  ติดตามขาวสาร

4.  
4.1.  มองไกล

4.2.  มองกวาง

4.3.  สวนตน/สวนรวม

5.  
5.1.  กระตุนดวยการถาม

5.2.  ฝกถามเพ่ือคนหา

5.3.  เตรียมตอบคําถาม

6.  
6.1.  เอกสาร

6.2.  บุคคล

6.3.  กฎหมายน

7.  
7.1.  ภาพรวม

7.2.  ภาพยอย

7.3.  การเชื่อมโยง8.  
8.1.  ยอมรับการวิพากษ

8.2.  ฝกคิดเชิงวิพากษ

9.  
9.1.  กอนการบรรยาย

9.2.  ระหวางการบรรยาย

9.3.  หลังการบรรยาย

10.  
10.1.  มุงมั่น

10.2.  ลงมือทําทันที

10.3.  ตอเนื่อง

11.  

11.1.  เลือกรูปแบบใหม

11.2.  เหมาะสม

11.3.  นาสนใจ

11.4.  ดึงดูด

12.  

12.1.  สรางสรรค

12.2.  เชิงบวก

12.3.  ในท่ีประชุม

12.4.  ตรงไปตรงมา

13. 
หาเหตุ

เขาใจความจริง

ท่ีไป-ท่ีมา

14. 
14.1 แลกเปล่ียน เรียนรู

14.2 เสวนา

14.3 หาจุดตาง

หลักการเปนนักสื่อสารเพ่ือผูบริโภคอาชีพ โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี
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/
channel/media

เบอรโล แบงออกเปน 3 กลุม

ชองทางที่เปนตัวกลางนําสาร

คลืนแสง

คลื่นเสียง

วิทยุ

โทรทัศน

หนังสือพิมพ

ชองทางที่เปนพาหะของสิ่งที่นําสาร อากาศ

วิธีในการเขารหัส/ถอดรหัส
การใชวิธีพูด

การใชวิธีเขียน

ลักษณะของชองทางการส่ือสาร
โดย เรโอ (Rao)

ชองทางเปนหนวยพลังงานมวลสาร
(medium)
ชองทางเปนตัวนําสงหนวยพลังงานมวลสาร
(information)
ชองทางเปนตัวเช่ือมระหวางบุคคล

มิติในการประเมินชองทางสื่อ

ความนาเช่ือถือของชองทาง
(credibility)

มุมมองผูรับสาร

ผูสงสาร

ปฏิกิริยาตอบสนองจากชองทาง
(feed back)

การตอบสนองทันที

โดยผูรับสาร

การมีสวนรวมในชองทาง
(involvement)

การรับรู

การเผชิญหนา

โอกาสในการใชชองทาง
(availability)

สอดคลองกับเปาหมาย

ใชไดกับพื้นที่

ความสามารถในการเก็บรักษา
สารของชองทาง
(permanency)

คงสภาพ

รักษารูปเดิม

กําลังการแพรกระจายของชองทาง
(multiplicative 
power)

ความเร็ว

เวลา

พื้นที่ครอบคลุม

การเสริมการทํางานของชองทางอื่น
(complementary)

หลายชองทาง

เสริมพลัง

หลากหลาย

แตกตาง

คําสําคัญ

สื่อ

สาร

ชองทาง

ชองทางการสื่อสาร/สื่อ จากหนังสือ แนวคิดหลักนิเทศศาสตร Mind Map โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี
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ไมถนัดทั้งส่ือ
และสาร

ถนัดส่ือ
ไมถนัดสาร

ถนัดสาร
ไมถนัดสื่อ

ถนัดทั้งส่ือ
และสาร

Target Groups
MLH-Project

31/5/2547 - v6

กลุมเยาวชน
ในสถานศึกษา

นอกสถานศึกษา

กลุมครู

กลุมชุมชน
เมือง

ชนบท

แกนนํากลุมตางๆ
เศรษฐกิจชุมชน

ออมทรัพย

กลุมแมบาน

ส่ือมวลชน

วิทยุ

โทรทัศน

สิ่งพิมพ

สื่อบุคคล

ดารา

พิธีกร

โฆษก

DJ

สือเฉพาะกิจ
(วิทยุชุมชน)

สื่อพื้นบาน

นิสิต/นักศึกษา

กลุมสาธารณสุข

แพทย

เภสัชกร

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ

สนง.อย.

กรมอนามัย

สถาบันวิจัยโภชนาการ

สํานักงานโรคไมติดตอ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นักศึกษาศูนยแพทย

นักปฏิบัติการดานส่ือสุขภาพ

NGOs ดานส่ือสุขภาพ

สคบ.

สหพันธองคกรผูบริโภค
(CCOT)

มูลนิธิเพื่อผูบริโภค

มูลนิธิหมอชาวบาน

มูลนิธิสุขภาพไทย

รูเทาทันส่ือเพือสุขภาพ
Media Literacy for Health

Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com

mailto:glocalization@thailand.com


สมัครใจหรือสนใจท่ีจะสื่อสารดวย
(volunteer/active)

ถูกเกณฑหรือมอบหมาย
ใหมาฟงหรือสื่อสารดวย
(captive/passive)

สัญจรไปมาหรือสนใจเพียงชั่วครู
(casual/pedestrian)

กอนการสื่อสาร

ระหวางการสื่อสาร

หลังการสื่อสาร

(psychological)

ทัศนคติ

ความเชื่อ

คานิยม

แรงกระตุน/แรงจูงใจ

ความตองการ

ความคาดหวัง

ความสนใจ

อารมยและความรูสึก

สมาธิ

อคติ/ความโนมเอียง

ความเขาใจ

ความไหวรูสึก

(personality)

เปดตัว/ปดตัว

ใจกวา ง/ใจแคบ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง/ดื้อรั้น

รักความกาวหนา/เฉื่อยชา

พูดเกง/พูดนอย

เผด็จการ/ประชาธิปไตย

เชื่อมั่นในตนเอง/ขาดความเชื่อมั่น

(physical/demography)

เพศ

วัย

รูปราง หนาตา

ระดับการศึกษา/สาขา

ประสบการณ

ภูมิหลังครอบครัว

อาชีพ

รายได

ศาสนา

ฐานะทางเศรษฐกิจ/สังคม

บทบาท/สถานะทางสังคม

หลักในการวิเคราะหผูรับสาร อางอิงจาก หนังสือ แนวคิดหลักนิเทศศาสตร Mind Map โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี
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 (News)

คุณคาของขาว

สถานท่ีเกิดเหตุการณซึ่งมีความสัมพันธกับผูรับสาร

ผลกระทบในวงกวางของผูรับสาร

จุดเดนท่ีเก่ียวของกับเหตุการณ

การแขงขันของขาวอ่ืนในชวงเวลาเดียวกัน

คุณคาขาว

คุณลักษณะท่ัวไป

ความขัดแยง

ความกาวหนา

ผลท่ีตามมา

ความเดน

เรื่องราวเชิงนวนิยาย

ความสนใจของมนุษย

คุณสมบัติท่ีพึงปรารถนา
ทันการณ

สด

ใหม

ใกลชิด

ความสนใจ
เพศ

สัตว

 (Rumor)

ความหมาย การรายงานเรื่องราวโดยไมรูแหลงท่ีมา

ชองทาง
ไมเปนทางการ

กลุมเพ่ือน

/
(Advertising/publicity)

ประเภท
การโฆษณาเพ่ือการคา

การโฆษณาท่ีไมใชการคา

เปาหมาย

Product reputation ad

Institutional ad

ขายความคิด

โฆษณาหนวยงาน

บริการประชาชน

แบงพ้ืนท่ี

การโฆษณาระดับประเทศ

การโฆษณาระดับภู มิภาค

การโฆษณาระดับทองถ่ิน

(public relations)

เปาหมาย

เพ่ือชี้แจงใหขอมูลขาวสารตอประชาชนเปาหมาย

เพ่ือโนมนาวใจใหเกิดหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
หรือพฤติกรรม

เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกันกับประชาชน

หนาท่ีของนักประชาสัมพันธ

ตรวจสอบประเมินความคิดของประชาชน

ใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการเขาถึงประชาชน

ใชส่ือมวลชนในการโนมนาวประชาชน

วิธีการ

จัดตั้งหนวยท่ีรับผิดชอบโดยตรง

ใชบริการจากบริษัทท่ีปรึกษา

ใชบริการจากบริษัทโฆษณา

(campaign)

มีจุดมุงหมายท่ีเฉพาะเจาะจง

มีโครงสรางของการทํางานแบบองคกร

ชุดการส่ือสารท่ีมีการวางแผนไวลวงหนา

มีลักษณะของการโนมนาวจิตใจอยูดวยเสมอ

มีผูนํา

เจาะเปาหมายไปยังชนกลุมใหญ

ไมมีฝายตอตานอยางจริงจัง

มีกําหนดชวงเวลาท่ีแนนอน

(propaganda)

การตั้งชื่อประณาม

การสรางความแพรวพราวใหกับพวกตน

การเคลื่อนยายความสนใจ

การอางชื่อสนับสนุน

การอางวาเปนพวกเดียวกัน

การใหขอเท็จจริงไมครบถวน

การใชวิธีพวกมากลากไป

เร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับการรณรงค campaign จากหนังสือ แนวคิดหลักการนิเทศ Mind Map โดย เภสัชกรประชาสรรค แสนภักดี
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นิยามใหม

ความเขาใจใหม

วิถีสูสุขภาพดี
อาหารปลอดภัย

ออกกําลังกายสรางสุข

สิทธิตาม พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค
2522

สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2540

สิทธิผูปวย

การรับรูวามีหนาท่ี

การแสดงหนาท่ี

รูปแบบการแสดงหนาท่ี

ประเ ด็นหนาท่ี

การรวมกลุม

การประเมินผลิตภัณฑ

การรองทุกข

ประเมินเน้ือหาสือ
จริง

เท็จ

ประเมินรูปแบบสื่อ

ประเมินผูสงสาร

ผูดําเนินรายการ

ผูเขียน

ผูแสดง

เทคโนโลยี

ภาพ

เสียง

อิเลคทรอนิกส

ปญหาการบริโภค

สินคา/บริการ ใหม

กฎหมายใหมๆ
ผลิตภัณฑ

บริการ

ระบบการตลาดใหมๆจําหนานตรง

ติดตามขาวสาร

การรวบรวมขอมูลแหลงขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

การแลกเปลี่ยนขอมูล

การทบทวนขอมูล

กอตั้งกลุม

ขยายกลุม
ทองถิ่น

ประเทศ

เขารวมกลุม

กิจกรรมเครือขาย
พิทักษสิทธิ

รณรงคความรู

Communication For Consumer

ประเด็นในการสื่อสารเพ่ือผูบริโภค นําเสนอโดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี
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การละเมิดสิทธิ

ขาดความรู

ขาดการรวมกลุม

กฎหมายลาหลัง

 ไมแสดงหนาที่

ทางออก

ขอมูลขาวสาร

ปญหาผูบริโภค
ไทย ในปจจุบัน

12/4/2547 - v11

ขอมูลขาวสาร

อิสระในการเลือก

ความปลอดภัยในการบริโภค

การชดเชยความเสียหาย

สัญญาท่ีเปนธรรม

 เรื่องสิทธิ

 เรื่องผลิตภัณฑ

การตลาด
กลไกราคา

จําหนายตรง

 ไมรู

รูเทา

รูทัน

รูกัน

รูแก

รูเขา

รูเรา

หนาที่
อยางไร

เม่ือใด

 แยกกันตอสู

องคกรไมชัดเจน

 ไมมีองคกรที่จดทะเบียน

ตางคนตางอยู

 ไมทันเหตุการณ

กฎหมายหลายฉบับ

บทลงโทษไมรุนแรง

หนาที่ประเมินผลิตภัณฑ

กอนซื้อ

ระหวางใช

หลังใชงาน

หนาที่รวมตัวกัน
ชมรม

สมาคม

หนาที่เฝาระวังปญหา
ฉลากสินคา

ยฆษณาสินคา

การรองทุกข

ไมเปน

ไมชัดเจน

ไมทันเวลา

 เรงดําเนินการมาตรา 57

รัฐสงเสริมการรวมกลุม

จัดใหมีศูนยขอมูลเพื่อผูบริโภค

สื่อแสดงบทบาท
สะทอนปญหา

ติดตามประเดน

มีมากเกินจําเปน

คุณภาพขอมูล
ไมครบถวน

บิดเบือน

ปญหาผูบริโภคไทย
โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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ประชาสรรณ - v7

เสียง
เสียงตามสาย

รายการวิทยุ

แผนพับ

บอรดประชาสัมพันธ

ขาวมหาวิทยาลัย

เว็บไซต

มหาวิทยาลัย

คณะเภสัช

สโมสร

แผนข้ันหนังสือ

แผนผา/ปาย cutout

สํารวจฉลากผลิตภัณฑ

สํารวจปายโฆษณา

สํารวจเฝาระวังส่ือ
แผนปลิว

นิตยสาร

เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ

อาหารสด

อาหารแปรรูป

เคร่ืองสําอาง

ยา

อื่นๆ

การบริการสุขภาพ

จัดทําปายศูนย

มีแบบฟอรมรองทุกข
กระจายไปยังท่ีตางๆ

กลองรับเรื่องรองทุกข

ประสานงานเครือขาย

สสจ.

มหาวิทยาลัย

พาณิชยจังหวัด

จัดทํา sticker ศูนยรองทุกข
ติดมอเตอรไซด

หองนํ้า

รถยนต

ประชุมกรรมการ
วางแผนการทํางาน

แกไขปญหา

ประชุมสมาชิก

เปดประเด็น

เสริมความรู

แลกเปลี่ยนประสบการณ

ประชุมผูบริโภค
เวทีผูบริโภค

ผูผลิตพบผูบริโภค

จัดสัปดาหรณรงค

อาหารปลอดภัย

บริโภคสํานึก

จิตสาธารณะ

สงครามนํ้าอัดลม

การสรางจิตสํานึก
การใชนํ้า

ลดปริมาณขยะ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เครือขายองคกรผูบริโภค

โรงเรียน อย.นอย

มหาวิทยาลัยขอนแกน

แนวคิดเร่ืองการทํางานกลุมคุมครองผูบริโภค
โดย เภสัชกรประชาสรรณ  แสนภักดี M.P.H.
หัวหนางานประสานรัฐและทองถ่ิน สสจ.ขก.

ทุกสัปดาห
ทุกเดือน
โดย อาสาสมัคร

ประเด็นรอน
สถานการณ
เร่ืองนาสนใจ

ประชุมแบบสรางสรรค
ประชุมนอกสถานท่ี
สัมมนาปละครั้ง

เรียนรูจากสังคม
สรางพันธมิตรแหลงทุน
ทํางานกระเทือนสังคม
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ٔ Əڤ өҹ ڤ₩  phase I I
ڤ ہ ڄ  ہ₩ڄ ۃ₨ ۙ ۔ ₡  ۙ₡ٳ   Һ٭ ۔₩

٭ ₩Ə₡₯ۙ ۃ₩
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สัมมนาระดับภาค
อาสาสมัคร

ผูประสานงาน

เครือขายขอมูล
เว็บไซต

Fact Sheet

กิจกรรมพ้ืนท่ี
สัมมนาส่ือ

สัมมนาอาสา

ศูนยเฝาระวังสื่อ

จังหวัด

อําเภอ

ภาคอีสาน

ส่ือตานส่ือ
รายการวิทยุ

สปอตวิทยุ

ผลิตเอง

แผนพับ

คูมืออาสาเฝาส่ือ

เส้ือ
Staff

อาสาเรียนรูสื่อ

แผนความจริง

เว็บไซต

ส่ือ

โทรทัศน

วิทยุ
ชุมชน

สถานีเดิม

ส่ิงพิมพ

หนังสือพิมพ

นิตยสาร

วารสาร

ประเด็น

ผลิตภภัณฑ

อาหาร

ยา

เครื่อสําอาง

อื่นๆ

บริการ
ภาครัฐ

ภาคเอกชน

กลุมเปาหมาย

อาสาสมัคร

ประชาชนทั่วไป

สื่อมวลชน

โรงเรียน
นักเรียน

ครูอนามัย

ภาระงาน

ทีมงาน

ผูจัดการโครงการ

ผูประสานงานจังหวัด

ระบบงบประมาณ
ขอนแกน

จังหวัดอื่นๆ

บริหารโครงการ
ประสานงาน

อุปกรณ

สัมมนา/ประชุม
ระดับภาค

ระดับจังหวัด

ส่ือสนับสนุน

คูมืออาสาเฝาสื่อ

เส้ืออาสารูสื่อ

CD TOT

แผนความจริง

ผลงานเฝาระวัง

บันทึกเทป

ตัดขาว

แจงเบาะแส

ถอดบทเรียน

การสัมมนา

ประชุม

รณรงค

กรอบโครงการ ภาค phase III
"รูเทาทันสื่อ เพ่ือสุขภาพ"
เสนอโดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

หน่ึง ภาค สิบเกา จังหวัด
เอกภาพเชิงเปาหมาย หลากหลาย
การปฏิบัต ิดวยการสราง
เครือขายสังคมแหงการเรียนรู
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เสียง
โทรทัศน

วิทยุ

ภาพ สิ่งพิมพ

หนังสือ ขอความโฆษณา

อินเตอรเน็ต

สาระของส่ือ
ดานอ่ืนๆ

ดานสุขภาพ

ขอความส่ือ
กฎหมายกําหนด

เกินกฎหมาย

ภาพของส่ือ

บันทึกขอมูลทั่วไป

ขอมูลสื่อ

ขอมูลภาพ

ขอมูลเสียง

ขอมูลบุคคล

บันทึกประเด็นสงสัย

บันทึกเพื่อรองทุกข

โฆษณาโทรทัศน
ผลิตภัณฑ

บริการ

โฆษณาวิทยุ
พูดสด

สปอตโฆษณา

โฆษณาสิ่งพิมพ

หนังสือพิมพ

นิตยสาร
พระ

กีฬา

วารสาร

แผนปลิว

เก่ียวกับสื่อ

เก่ียวกับสุขภาพ

เก่ียวกับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ

บริการ

อาหาร/ยา

อาหาร

ยา

เครื่องสําอาง

สถานพยาบาล

รายงานใหกลุมจากสมาชิกกลุม

รายงานให สสจ.รวบรวมในจังหวัด

รายงานใหภาครวบรวมจากจังหวัด

ตาอานฉลากฉลากที่ถูกตอง

หูฟงโฆษณาโฆษณาที่ดี

ปากใชสิทธิ์

Mind Map by Mr.Prachasan Saenpakdee
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