ที่ สน ๐๐๓๑ /ว ๑๓๓๕๘

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐
๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานการผลิตสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสกลนคร
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ทุกโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทุกโรง ผู้สอื่ ข่าวทุกแขนง
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย รายละเอียดเกณฑ์การผลิตสื่อสร้างสรรค์

จานวน ๑ ชุด

จังหวัดสกลนคร ได้ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกพื้นที่และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จังหวัดสกลนคร ในการขับเคลื่อนภารกิจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีหน้าที่กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการ
ดาเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมถึงทุกภาคส่วนระดับจังหวัด เพื่อขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี และ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมอย่างมีระบบและต่อเนื่องให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสกลนครมี มติ
เห็นชอบให้คัดเลือกประกวดผลงานการผลิตสื่อของอาสาสมัครสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔ (ที่ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสกลแกรนด์
พาเลซ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร) และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจส่งผลงานมายังสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ (รอบคัดเลือก)และจังหวัดสกลนครจัดประกวดผลงานที่
ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้าชิงเงินรางวัลรอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน สวนเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ด้านหลังโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ตาบลธาตุเชิงชุม
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่ านและตัวแทนทีมโรงเรียนละ ๑ คน เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมดังรายละเอียดแบบตอบรับ แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์)
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัตริ าชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๔๗
โทรสาร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๑๔
(จิราลักษณ์ -ผู้ปฏิบัติ ๐๘ ๙๒๖๓ ๑๗๒๕)

แบบตอบรับ (ศูนย์ปฏิบตั ิการสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสกลนคร )
การเข้าร่วมการจัดประกวดสือ่ สร้างสรรค์ดเี ด่น สื่อต้นแบบ
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมภูพาน ๑ พิพิธภัณฑ์ภพู าน
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
หลังโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ชื่อโรงเรียน...............................................................................................................................
สังกัด...................................................................................................................................
โรงเรียนละ ๒ คน
๑.  ผู้อานวยการโรงเรียน..หรือผู้แทน จานวน ๑ คน
(นาย นาง นางสาว)..................................................................................................................
ตาแหน่ง....................................................................................................................................
ส่วนราชการ /หน่วยงาน /องค์กร............................................................................................
.หมายเลขโทรศัพท์(มือถือ)..........................................................................................................
๒.  ครู หรือ นักเรียน จานวน ๑ คน (อาสาสมัครสื่อสร้างสรรค์จังหวัดสกลนคร รุน่ ที่
๑/๒๕๕๔ (ผ่านการอบรมเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ )
นาย/ นาง /นางสาว.....................................................................................................................
ตาแหน่ง.......................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์(มือถือ)...........................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการ...................................................................................................
กรุณาส่งคืน/แบบตอบรับภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ พร้อมผลงานส่งเข้าประกวด
: สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัด
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๔๗ โทรสาร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๑๔
(๐๘ ๔๕๑๓ ๒๔๒๘ ๐๘ ๙๖๒๓ ๑๗๒๕ จิราลักษณ์ บุญแก้ววุฒิ ) ผู้ประสานโครงการ
Email : jiralukaddy@yahoo.com

แนวทางการประกวดสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นจังหวัดสกลนคร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
จัง หวัดสกลนคร โดยส านักงานวัฒ นธรรมจังหวัดสกลนคร ได้ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงวัฒนธรรม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกพื้นที่ในการขับเคลื่อนภารกิจตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี โดย คณะอนุก รรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัง หวัด มีอานาจ หน้าที่
กาหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการ ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและทุกภาคส่วน
ของสังคมอย่างมีระบบและต่อเนื่องให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จึงได้จัดทา โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์
ดีเด่นจังหวัดสกลนคร สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้
๑. กิจกรรมและระยะเวลาในการเข้าประกวด
กิจกรรม
วัน เวลา
ส่งผลงานเข้าประกวดรอบคัดเลือก
วันที่ ๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ให้เหลือประเภทละ ๑๐ ผลงาน
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมในวันตัดสิน
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ(ทีมละ ๒ คน)
ประกวดรอบชิงชนะเลิศให้เหลือผลงาน วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
ประเภทละ ๖ ผลงาน

สถานที่
- สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
- พิพิธภัณฑ์ภูพาน

ประกาศผล

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
- พิพิธภัณฑ์ภูพาน

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

- สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
- พิพิธภัณฑ์ภูพาน

หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งล่วงหน้า
:กรณีสง่ ผลงานทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒. เงื่อนไข กติกา ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ
- กาหนดเนื้อหาผลงานเกี่ยวข้อง ๓ ด้าน โดยใช้มิติด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม
๑) การป้องกัน แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒) การป้องกันแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
๓) การป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม
- รูปแบบลักษณะสื่อ ๓ ประเภท
๔) สื่อในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (Motion) ได้แก่ ภาพยนตร์สั้น ละครสั้น แอนิเมชั่น สารคดี
เฉพาะสปอตโฆษณาความยาวไม่เกิน ๓๐ วินาที
๒) สื่อในรูปแบบเสียง (Sound) ได้แก่ รายการวิทยุ ดนตรี เพลง แบบอย่างที่ดีของสังคม
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน รณรงค์ ให้กาลังใจ
๓) สื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์ บทความ แผ่นพับ บัวร์ชัวร์ จุลสาร

-๒–
๓. การส่งผลงานเข้าประกวด
๑) แต่ละโรงเรียนถือเป็น ๑ ที ม สามารถส่ง ผลงานได้ทั้ ง ๓ ด้าน รูป แบบ ๓ ประเภท หรือเลือกส่ง
เฉพาะที่ต้องการประกวดอย่างใดอย่างหนึ่ง
๒) ประชาชน องค์กร ผู้สื่อข่าว สามารถส่งผลงานได้ทั้ง ๓ ด้าน ,๓ รูปแบบ ๓ ประเภท หรือเลือกส่ง
เฉพาะที่ต้องการประกวดอย่างใดอย่างหนึ่ง
๔. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน
รอบคัดเลือก ใช้เกณฑ์การตัดสินในคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้
แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ของการดาเนินเรื่อง
เนื้อหาตอบโจทย์ที่กาหนด
การนาเสนอ (วิธีการเล่าเรื่อง)สื่อสารเข้าใจ และน่าติดตาม

๔๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน

รอบตัดสินชิงชนะเลิศ ใช้เกณฑ์การตัดสินในคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนนพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้
ที่มาของต้นทางความคิด (Concept Idea
นาเสนอแนวคิดได้น่าสนใจ ตอบโจทย์
ความคิดสร้างสรรค์การลาดับเรื่องราว
เรื่องราวชวนติดตาม

๒๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๒๕ คะแนน
๒๕ คะแนน

๕. ประเภทรางวัล แบ่งเป็น ๓ ประเภทละ ๆ ๖ รางวัล รวม ๑๘ รางวัล
สื่อประเภท ๑. รางวัลชนะเลิศ
จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
จานวน ๓ รางวัล เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รวมเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท
สื่อประเภท ๒. รางวัลชนะเลิศ
จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
จานวน ๓ รางวัล เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รวมเงิน ๖,๙๐๐ บาท
สื่อประเภท ๓. รางวัลชนะเลิศ
จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
จานวน ๓ รางวัล เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รวมเงิน ๖,๙๐๐ บาท
( ผู้ที่สง่ ผลงานทุกประเภทจะได้รับเกียรติบัตรทุกทีม/ทุกคน )

-3๖. การประกาศผลการประกวดและพิธมี อบรางวัล
ประกาศผลการประกวดทุกประเภท ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยแจ้งให้ ผู้
ชนะการประกวดแต่ละรางวัลทราบ ทางโทรศัพท์ และสือ่ อืน่ ๆ สาหรับพิธีมอบรางวัลจะแจ้งรายละเอียดให้
ทราบในภายหลัง
๗. การเผยแพร่ผลงาน ผลงานที่ชนะการประกวดทุกประเภทเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อและมอบให้กับ
ทุกภาคส่วน ตามที่จังหวัดเห็นสมควรต่อไป

๘. เงื่อนไขการประกวด
๑. ลักษณะของชิ้นงานต้นฉบับ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- เป็น DVD Data
- ไฟล์ฟอร์แมตเป็น .mp4
- Codec H.264
- ความละเอียดอย่างน้อย 720x576 pixel
๒. ผู้สมัครทุกระดับชั้นสามารถส่งผลงานได้ไม่จากัดจานวน ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รบั ผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป
วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นในที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง
ปัญญา และต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
๔. ไม่อนุญาตให้นาผลงานที่ได้รบั รางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานทีเ่ คยนา
เผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบสือ่ การสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อวิทยุ / สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมการ
ประกวดในครัง้ นี้ หากคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิจ์ ากการประกวดและรางวัลทันที
๕. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สนิ้ สุด
๖. ลิขสิทธิ์ของผลงานที่สง่ เข้าประกวดใน “สื่อสร้างสรรค์ดีเด่นจังหวัดสกลนคร” เป็นของ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร กระทรวงวัฒนธรรม โดยสมบูรณ์

สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสกลนคร

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
“สื่อสร้างสรรค์” หมายถึง สื่อที่มีเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับผู้รับสื่อในเชิงสร้างสรรค์
สามารถจาแนกได้เป็น ๖ กลุ่ม กล่าวคือ
กลุ่ม ที่ ๑ เนื้อ หาที่ ส่งเสริม ให้เ กิ ดระบบวิธีคิด และจินตนาการ กล่าวคือ ให้คิดเป็นตาม
ความสามารถของพั ฒ นาการด้านสมองในแต่ล ะวัย ตลอดจนการส่ ง เสริม ด้านพัฒ นาการทางสมองและ
สติปัญญา
กลุ่มที่ ๒ เนื้อหาที่ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ
กลุ่มที่ ๓ เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม
กลุ่มที่ ๔ เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต
กลุ่มที่ ๕ เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และผสานความแตกต่างและ
ความหลากหลายในสังคม ทั้งในเรื่องของสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา สถานะทางสังคม เพศ
และวัย ศาสนา เป็นต้น
กลุ่มที่ ๖ เนื้อหาที่ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว และ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ดัง นั้น โดยรวมแล้ว “สื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ” จึงหมายถึง สื่อที่ มีเ นื้อหาไม่ ขัดหรือ
ละเมิดต่อกฎหมาย และ สื่อนั้นจะเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ ก็จะมีเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ในเชิ ง
สร้างสรรค์ในทั้ง ๖ กลุ่ม ให้กับผู้รับสื่อ ไม่ว่าสื่อนั้นจะอยู่ในรูปแบบใด สื่อบุคคล หรือ สื่อสารมวลชน ในรูปของ
สื่อเก่า หรือ สื่อใหม่ จะมีกลุ่มผู้ชมในระดับแคบที่เรียกว่า สื่อกระแสรอง สื่อชุมชน หรือ กลุ่มเป้าหมายในระดับ
กว้างที่เรียกว่า สื่อกระแสหลัก ก็ตาม ไม่เพียงเท่านั้น การอธิบายด้วยความหมายอย่างกว้าง ยังหมายรวมไปถึง
การเปิดโอกาสให้มีเด็ก เยาวชน และ ชุมชน มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตหรือสร้างสรรค์สื่อ ทาให้สื่อนั้นมี
คุณค่าในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาคนทาสื่อและพัฒนาชุมชน
สื่อที่เป็นภัยและไม่เหมาะสม ในทางกฎหมาย หมายถึงสื่อที่มีเนื้อหาขัดหรือละเมิดกฎหมาย
และอาจหมายถึงสื่อ ที่ส ร้างปัจ จัยเสี่ยงแก่ผู้บริโภคสื่อ โดยนาเสนอค่านิยมและความเชื่อที่ ไม่ ถูก ต้อง เกิ ด
พฤติกรรมการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงสื่อที่มีลักษณะกระตุ้นทาง
เพศ และส่งเสริมความรุนแรงทั้งทางเพศ ร่างกาย วาจา จิตใจและอารมณ์ ซึ่งเนื้อหาหรือลักษณะที่เป็นภัย
หรือไม่ เหมาะสม อาจแฝงมากับ สื่อ ประเภทต่างๆ อาทิ รายการโทรทัศน์ รายการวิท ยุ นิตยสาร วารสาร
หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ละครโทรทัศน์ พิธีกร/ดารา/ศิลปิน/นักร้องหรือสื่อบุคคลอื่นๆ ป้ายหรือรายการ
โฆษณา อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาพยนตร์ มิวสิควีดีโอ วีดิทัศน์ เกมส์ต่างๆ และสื่ออิเล็กทรอนิค
หรือสื่ออื่นๆ เป็นต้น

-๒ ลักษณะของสื่อที่เป็นภัยและไม่เหมาะสม ได้แก่
๑. มีความรุนแรง ทั้งเนื้อหา ภาษา ภาพ และเสียง ไม่ สอดคล้องกับวัยวุฒิของผู้บริโภคตาม
การจัดระดับความเหมาะสม (Rating) ของสื่อนั้นๆ
๒. มีลักษณะยั่วยุหรือกระตุ้นทางเพศ ลามกอนาจาร ทั้งเนื้อหา ภาษา ภาพ และเสียง
๓. ช่วงเวลาออกอากาศสาหรับรายการที่ไม่เหมาะสมกับเด็กไม่สอดคล้องกับระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ช่วงเวลาออกอากาศ
๔. ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๕. การนาเสนอที่อาจกระทบความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
หรืออื่นๆ
................................................................

