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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  

 

แม้ปัจจุบันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์ เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ

โทรทัศน์ ตามประกาศ คณะกรรมการ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 เพ่ือเป็นกลไกในการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับชมที่เป็นเด็กและเยาวชน ให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ปฏิบัติตามตามอย่างเคร่งครัด  

แต่จากการร้องเรียนเนื้อหาละครที่มีความไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และ

ภาษา ที่เกิดขึ้นหลายครั้ง  ท าให้เกิดความกังวลว่ากลไกการก ากับดูแลดังกล่าวอาจมีปัญหาในการ

น ามาปฏิบัติใช้บางประการ  การศึกษาครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ผังรายการและเนื้อหารายการจากรายการ

ละครหลังข่าวที่ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับ 

เพศ ภาษา และความรุนแรง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา

รายการต่อไปในอนาคต 

วิธีกำรศึกษำ 

1. วิเคราะห์ผังรายการละครของสถานีโทรทัศน์ที่เลือกศึกษา โดยต้องเป็นสถานีที่ได้รับความนิยมจาก

การจัดอันดับของ AGB Nielsen และต้องมีจ านวนยอดผู้ติดตามรับชม (Subscriber) ในเว็บไซต์ยูทูบ 

(Youtube) หนึ่งล้านรายขึ้นไป  ซ่ึงได้แก่ 1) ช่อง 3 HD 2) ช่อง 7HD 3) ช่อง 8 4) ช่อง One และ 5) 

ช่อง GMM25 

2. วิเคราะห์เนื้อหารายการละครจากช่องที่เลือกศึกษาช่องละ 2 เรื่อง ซ่ึงจะท าให้ได้ละครที่ศึกษา

ทั้งหมด 10 เรื่อง ได้แก่ 1) สาปดอกสร้อย 2) ริษยา 3) คลื่นชีวิต 4) เพชรกลางไฟ 5) ราชินีหมอล า 6) 

ชิงรักริษยา 7) ระบ าไฟ 8) เชลยศึก 9) เพลิงกฤษณา ป่ากามเทพ และ 10) O-Negative จากนั้นจึงใช้

วิธีสุ่มเลือกศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงเรื่องละ 4 ตอน รวมจ านวนละครที่ศึกษาทั้งหมด 40 ตอน โดยใช้

แนวคิดเรื่องสื่อกับความรุนแรง เพศ และภาษา รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดระดับความเหมาะสมของ

รายการโทรทัศน์ตามประกาศของ กสทช. เป็นกรอบการในการวิเคราะห์ศึกษา  

3. ส ารวจความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้รับชมรายการโทรทัศน์จ านวน 1 ,400 คน จากทั้ง 4 ภูมิภาค 

โดยใช้แบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ าทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล   
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สรุปผลกำรศึกษำ 

ผลกำรศึกษำผังรำยกำรละคร 

 จากผลการวิเคราะห์ผังรายการจากทั้ง 5 สถานี พบว่าละครเป็นรูปแบบรายการที่มี

สัดส่วน 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของรายการที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ทั้งหมดในแต่ละเดือน

โดยประมาณ  จากการส ารวจพบว่าแต่ละช่องมีการจัดเวลาออกอากาศละครที่แตกต่างกัน  โดยช่อง 

8 ช่อง One และช่อง GMM25 มักมีการน าละครมาออกอากาศซ้ ามากกว่าช่อง 3 ช่อง 7 แต่ใน

ภาพรวมพบว่าทุกช่องมักจะออกอากาศละครใหม่ (First Run) ในช่วงเวลา 20.00 - 22.00 ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาที่มีจ านวนผู้รับชมสูง ทั้งนีจ้ากการส ารวจยังพบว่าละครส่วนใหญ่เป็นละครแนวดราม่า และมี

มักเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

ผลกำรวิเครำะห์เนื้อหำละคร 

ผลการวิเคราะห์เนื้อหาในงานวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า แม้ละครที่ศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการจัด

ระดับความเหมาะสมในระดับ ท หรือกลุ่มทั่วไป แต่ยังมีเนื้อหาด้านความรุนแรงในลักษณะต่าง ๆ 

รวมถึงพบการเน้นน าเสนอเนื้อหาด้านเพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในละครบางเรื่อง  ดังแสดง

ในตาราง  

ช่อง/ ละคร ประเภท 
(Genre) 

ลักษณะควำมรุนแรง เพศ และภำษำที่พบ 

ช่อง 3 
คลื่นชีวิต ดราม่า เน้นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ และ

การใช้ภาษาสื่อความหมายในเชิงลบ(ด่าทอ/ เสียดสี) 

เพชรกลางไฟ พีเรียด/ดราม่า เน้นความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของการใช้ภาษาสื่อความหมาย

ในเชิงลบ (ด่าทอ/ เสียดสี) และการใช้ภาษาดูหมิ่นศักดิ์ศรี 

(ประเด็นเรื่องชนชั้น) 
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ช่อง One 

ราชินีหมอล า ดราม่า เน้นความรุนแรงต่อผู้อื่น การใช้ภาษาสื่อความหมายในเชิง

ลบ (ด่าทอ/ เสียดสี )และการใช้ภาษาดูหมิ่นศักดิ์ศรี  

(ประเด็นเรื่องชนชั้น) 

ชิงรักริษยา ดราม่า เน้นความรุนแรงต่อผู้ อ่ืน การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้

เป็นอาวุธ ในการท าร้ ายผู้ อ่ืน  และการใช้ภาษาสื่ อ

ความหมายในเชิงลบ(ด่าทอ/ เสียดสี) 

ช่อง 8 

ระบ าไฟ ดราม่า เน้นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน  การแสดงออกถึงสัมพันธภาพ

ทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ กิริยาท่าทางที่สื่อ

ความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม และการใช้ภาษาที่

ล่อแหลม หมิ่นเหม่ (สื่อความหมายเรื่องเพศ) 

เชลยศึก พีเรียด/ ดราม่า/ 

สงคราม 

เน้นความรุนแรงต่อผู้ อ่ืน และการใช้อาวุธในการท าร้าย

ร่างกายผู้อื่น  

ช่อง GMM 25 

ป่ากามเทพ ดราม่า เน้นความรุนแรงต่อผู้อื่น การใช้ภาษาสื่อความหมายในเชิง

ลบ(ด่าทอ/ เสียดสี) 

O-Negative รัก

ออกแบบไม่ได้ 

ดราม่า เน้นการแสดงให้ เห็นของมึนเมา การแสดงออกถึง

สัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ 

กิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม การใช้

ภาษาสื่อความหมายในเชิงลบ (ด่าทอ/ เสียดสี) 

ช่อง 7 

ริษยา พีเรียด/ ดราม่า เน้นความรุนแรงต่อผู้อื่น ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ  

สาปดอกสร้อย พีเรียด/ ดราม่า/  

สยองขวัญ 

เน้นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน การใช้อาวุธในการท าร้ายร่างกาย

ผู้อ่ืน และการใช้ภาษาสื่อความหมายในเชิงลบ (ด่าทอ/ 

เสียดสี) 
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จากการวิเคราะห์ยังพบว่า ละครที่ศึกษาจ านวน 9 เรื่อง รวม 29 ตอน มีเนื้อหาเข้าข่ายเกิน

ระดับท่ีระบุ ซึ่งมักเป็นเนื้อหาที่มีปัญหาด้านความรุนแรงเป็นหลัก ในขณะละครบางเรื่อง พบว่าในบาง

ตอนมีเนื้อหาท่ีมีปัญหาด้านเพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม ดังแสดงในตาราง  

สถำน ี ละคร ระดับเนื้อหำท่ี
ระบุ 

จ ำนวนตอน
ที่ศึกษำ 

จ ำนวนตอน 
ที่เข้ำข่ำย
เกินระดับ 

ลักษณะเนื้อหำ 
ที่เข้ำข่ำยเกินระดับ 

3 คลื่นชีวิต 

ท 

4 4 ความรุนแรง 
เพชรกลางไฟ 4 - - 

8 ระบ าไฟ 4 4 ความรุนแรง/ เพศ 
เชลยศึก 4 4 ความรุนแรง/ เพศ 

One ราชินีหมอล า 4 3 ความรุนแรง 
ชิงรักริษยา 4 4 ความรุนแรง/ ภาษา 

GMM 25 O-Negative 4 4 ความรุนแรง/ เพศ 

ป่ากามเทพ 
3 3 ความรุนแรง/ เพศ/ 

ภาษา 

น13 
1 - เพศ 

7 ริษยา 4 2 ความรุนแรง 
สาปดอกสร้อย 4 1 ความรุนแรง 

   40 29  

 

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์เนื้อหาละครในการศึกษาครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นว่า หากละครทุกเรื่องมี

ความยาวต่อตอนเท่า ๆ กัน ละครที่ถูกจัดเรตให้อยู่ในระดับ ท หลายเรื่องอาจมีเนื้อหาความรุนแรง 

เพศ และภาษาที่ไม่เหมาะสมใกล้เคียง หรือมากกว่าละครที่ถูกจัดเรตให้อยู่ในระดับ น13  

ผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำม เรื่อง “พฤติกรรมกำรรับชมละครโทรทัศน์หลังข่ำวภำคค่ ำทำง

สถำนีโทรทัศน์ดิจิทัล” 

จากผลการส ารวจความเห็นกลุ่มตัวอย่างผู้รับชมรายการโทรทัศน์ทั้ง 4 ภาค พบว่ารายการ

ประเภทละคร ยังเป็นประเภทรายการที่ผู้รับชมเปิดรับส่วนใหญ่มีการติดตามรับชมละครผ่านทั้ง

หน้าจอโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์  โดยละครประเภทบู๊/ แอ๊คชั่น เป็นแนวละครที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบ

มากที่สุด (ร้อยละ 29) ตามด้วยละครประเภทตลกเบาสมอง (ร้อยละ 17) และละครประเภทรักโร

แมนติก (ร้อยละ 12)    
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นอกจากนี้ จากการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับละครของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับกับละครที่

เลือกศึกษาทั้ง 10 เรื่องในงานวิจัยครั้งนี้พบว่า ละครที่ผู้ชมเปิดรับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ  เรื่อง 

O-Negative (ร้อยละ 31) สาปดอกสร้อย (ร้อยละ 27) คลื่นชีวิต (ร้อยละ 26) ซึ่งจากการวิเคราะห์

เนื้อหาพบว่า ละครเรื่อง O-Negative มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ และการใช้ภาษาที่มีความหมายใน

เชิงลบเป็นหลัก ในขณะที่ละครเรื่องสาปดอกสร้อย และคลื่นชีวิต เป็นละครที่มีฉากความรุนแรงต่อ

ตอนมากกว่าละครทุกเรื่องท่ีศึกษา  

จากผลการศึกษาทั้ง 3 ส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากวิเคราะห์เนื้อหาละครซึ่งพบทั้งความ

รุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนพบการจัดระดับความเหมาะสมที่ไม่สอดคล้อง

กับลักษณะเนื้อหาที่เป็นจริงของละครในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่กลุ่มผู้รับชมที่เป็นเด็กและ

เยาวชน อาจได้รับชมละครที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม และได้รับผลกระทบจากเนื้อหาดังกล่าว  อีกทั้งยัง

สะท้อนให้เห็นปัญหาทั้งในส่วนหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ

โทรทัศน์โดยหน่วยงานก ากับดูแล การจัดระดับความเหมาะสมโดยผู้ประกอบการตลอดจนความ

ร่วมมือจากภาคประชาชน และความเข้าใจของผู้รับชมเกี่ยวกับความรุนแรง เพศ และภาษาที่ไม่

เหมาะสม  

จากการศึกษาพบว่าหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดท าผังรายการของ กสทช. ครอบคลุม

เรื่องความรุนแรง เพศ และภาษาที่ไม่เหมาะสม แต่ยังขาดวิธีการก าหนดความแตกต่างระหว่างเนื้อหา

รายการประเภท ท, น13, น18 และ ฉ ที่ชัดเจน  และใช้ถ้อยค าอธิบายที่คลุมเครือ ต้องมีการตีความ

สูง ขณะเดียวกันในเชิงปฏิบัติการจัดระดับความเหมาะสมหรือเรตของรายการโทรทัศน์ในแต่ละ

รายการ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละสถานี จึงอาจท าให้เกิดปัญหาการจัดเรตที่แตกต่าง โดยเฉพาะใน

รายการละครที่ยังมีการจัดเรตไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ออกอากาศจริง  

ข้อเสนอแนะ  

กสทช. ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าก ากับดูแลควรปรับปรุงกลไกต่าง ๆ เพ่ือการจัดระดับ

ความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้  

- ส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถน าผลการศึกษามาใช้เป็นคู่มือสนับสนุนหลักเกณฑ์และแนว

ทางการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่มีอยู่ เพ่ือปรับปรุงตัวแปร หรือ

ตัวชี้วัดให้เกิดความชัดเจน และสามารถน ามาปฏิบัติใช้จริงได้เหมือนกันทุก ๆ ฝ่าย  ทั้งนี้



ฉ 

 

เพ่ือให้สามารถแบ่งกลุ่มเนื้อหาแต่ละระดับได้ชัดเจน ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพ่ือ

การปกป้องคุ้มครองกลุ่มผู้รับชมที่เป็นเด็กและเยาวชนไดม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- สนับสนุนให้มีการพัฒนาปรับปรุงคู่มือส าหรับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ทบทวนข้อมูล หรือเพ่ิม

ตัวอย่างในการพิจารณาจัดระดับเนื้อหาให้เป็นรูปธรรมมีความทันสมัยสอดคล้อง และเท่าทัน

กับบริบททางสังคม นอกจากนี้ควรมีการก าหนดน้ าหนักตัวชี้วัดย่อยในแต่ละประเด็นที่

แตกต่างกัน เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าความรุนแรงในลักษณะใด เรื่องเพศแบบไหน การใช้ภาษา

อย่างไร ที่ผู้ผลิตควรใส่ใจและมีความระมัดระวังในการน าเสนอเป็นพิเศษ  เพ่ือส่งเสริมให้เกิด

ทั้ งกลไกการก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulations) และการก ากับดูแลกัน เอง  (Self-

regulations) ที่มีประสิทธิภาพจากผู้ผลิต/ สถานี อย่างค านึงถึงการจัดระดับเนื้อหาตั้งแต่ขั้น

เตรียมการผลิต (Pre-production) ขั้นการผลิต (Production) และขั้นหลังการผลิต (Post-

production)  

- ส่งเสริมกลไกการเฝ้าระวังให้ผู้รับชมรายการโทรทัศน์มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ มีความเข้าใจใน

เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน์ ตลอดจนเข้าใจและรู้เท่าทันใน

ความซับซ้อน และหลากหลายของด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาได้มากขึ้น รวมทั้ง

การสนับสนุนให้เกิดช่องทางการร้องเรียนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพ  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1. ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 

จากการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยในระบบโทรทัศน์แบบแอนาล็อกไปสู่ระบบ

ดิจิทัล ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้น มีการสร้างความหลากหลายในแง่เนื้อหา ท าให้เกิดการ

แข่งขันที่จะน าเสนอรายการที่ดีสู่สาธารณะ ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการผลิตเนื้อหารายการให้จูง

ใจกลุ่มผู้ชม เพ่ือแย่งชิงกลุ่มผู้ชม และความนิยม (Rating) ให้มากกว่าช่องที่มีรายการเดียวกันใน

ช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตรายการยังต้องใช้รายได้จากการโฆษณาเป็นต้นทุนในการผลิต

รายการ และการอยู่รอดของสถานี ปัจจุบันโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีประมาณ 26 ช่อง ประกอบด้วย 

กลุ่มเนื้อหารายการในโทรทัศน์ดิจิทัลประเภทบริการสาธารณะ และประเภทบริการทางธุรกิจ ซึ่งมี

การออกอากาศทั้งรายการประเภทข่าวสารสาระ และบันเทิง  

ในกลุ่มเนื้อหาประเภทบันเทิง รายการละครหลังข่าวกล่าวได้ว่าเป็นรายการที่ได้รับความนิยม

อย่างมากและเป็นจุดขายส าคัญของบางสถานี ในขณะเดียวกันผู้ผลิตละครบางเรื่องและเจ้าของ

สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลบางสถานี รวมทั้งผู้สนับสนุนการโฆษณาให้ความส าคัญกับความนิยมจาก

กลุ่มผู้ชมมากกว่าเนื้อหาโดยไม่ค านึงถึงความเหมาะสมด้าน เพศ ภาษา และความรุนแรง ทั้งที่จริงแล้ว

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้

ออกประกาศ หลักเกณฑ์ เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตาม

ประกาศ คณะกรรมการ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 เพ่ือออกกฎข้อบังคับในด้านการน าเสนอเนื้อหาด้าน เพศ ภาษา และ

ความรุนแรง และจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม กสทช.

ก็ยังพบการร้องเรียนด้านเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหลายกรณี อาทิ เนื้อหาละครเรื่อง  “คลับฟรายเดย์ 

ตอน เพ่ือนรักเพ่ือนร้าย” ของสถานี GMM 25 ได้มีการน าเสนอภาพการข่มขืนและล่วงละเมิดทาง

เพศต่อสตรี และภาพการทะเลาะวิวาทโดยคู่กรณีน าใบหน้าของผู้หญิงไปแนบท่อรถจักรยานยนต์จน

ท าให้หน้าเสียโฉม1  นอกจากนี้ สถานี MCOT HD ได้ถูกร้องเรียนว่า ละครเรื่อง “สงครามคอนแวนต์  
                                                           
1 กสทช. มีมติลงดาบปรับละครเพื่อนรักเพื่อนร้ายหลังปล่อยฉากข่มขืนรุนแรง.
www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1468228516 
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(สงครามไฮสคูล)” มีเนื้อหาไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน เช่น การแสดงท่าทางการต่อสู้เพ่ือ

แย่งนักเรียนชายเชิงชู้สาวในโรงเรียนเดียวกัน โดยภาพการแสดงที่ปรากฏอาจส่งผลให้เด็กเยาวชน

ลอกเลียนแบบพฤติกรรมได้2 และการน าเสนอเนื้อหาละครเจ้าพายุของสถานี 7 HD ที่มีภาพการแสดง

วิธีการฆ่า ท าร้าย และการกระท าที่รุนแรง ซึ่งขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน และมีผลต่อการให้

เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจอย่างร้ายแรง  

จากกรณีที่กล่าวมานั้น บางกรณีเข้าข่ายการกระท าความผิดตามมาตรา 37 ตาม พ.ร.บ.การ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 จึงส่งผลให้สถานีได้รับการลงโทษโดย

การปรับและให้เปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของรายการจากเดิมระดับทั่วไป(ท) ให้เปลี่ยนเป็น

ระดับแนะน า (น 18)3 

จากสิ่งที่เกิดขึ้นท าให้เป็นกังวลว่าหากไม่มีการตรวจสอบควบคุมการน าเสนอเนื้อหาละครที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับ เพศ ภาษา และพฤติกรรมความรุนแรงโดยปราศจากมาตรการการป้องกันที่ดี ย่อม

ส่งผลเสียต่อกลุ่มผู้ชมละครทั้งเด็กเยาวชนและผู้ที่ชมละครอย่างเป็นกิจวัตรประจ าวัน (Heavy User) 

ให้เกิดการเรียนรู้และการเลียนแบบตามเนื้อหาในละครด้วยเหตุผลดังกล่ าวนี้การศึกษาวิจัยเพ่ือ

วิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับ เพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังข่าวในเชิงลึกภายใต้หลักวิชาการ

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่แท้จริง อันจะเป็นประโยชน์ในการก ากับดูแลเนื้อหารายการอย่างมี

ประสิทธิภาพและมาตรการการกลั่นกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อไปในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผังรายการและเนื้อหารายการจากรายการละครหลังข่าวที่

ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล  

2.2 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 

3. ขอบเขตกำรศึกษำ 

3.1 สถานีโทรทัศน์ที่ศึกษาประกอบด้วยเกณฑ์การคัดเลือก 3 ขั้นตอนดังนี้ 

                                                           
2สงครามคอนแวนต์' มาถึงกสทช. อนุเนือ้หาเสนอกสท.ถกละครขัดม.37. www.prachatai.com/journal/2016/09/67969 
3“กสทช. สั่งปรับ GMM25 ฐานผิดมาตรา 37 พ.ร.บ. กสทช”. www.thaidigitaltelevision.com/กสทช-สั่งปรับ-GMM25-ฐานผิด
มาต/ 

http://www.prachatai.com/journal/2016/09/67969
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ขั้นที่ (1) เลือกสถานีที่ได้รับความนิยมสูงสุด15อันดับแรก จากการจัดอันดับของ AGB 

Nielsen ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 1.1 แสดงเรตติ้งทีวีดีจิทัล (TV Rating: Nationwide) ประจ ำเดือน ธันวำคม พ.ศ. 

2559 

 

อันดับ ช่อง เรตติ้งโดยเฉลี่ย 

1 ช่อง 7 HD 2.605 

2 ช่อง 3 HD 2.017 

3 ช่อง Workpoint 1.338 

4 ช่อง Mono 29 0.920 

5 ช่อง One 0.719 

6 ช่อง 8 0.681 

7 ช่อง 3 SD 0.333 

8 ช่องไทยรัฐ TV 0.304 

9 ช่อง Amarin 0.264 

10 ช่อง Now 0.244 

11 ช่อง MCOT 0.224 

12 ช่อง PPTV 0.202 

13 ช่อง True 4U 0.186 

14 ช่อง GMM 25 0.158 

15 ช่อง Nation 0.114 

 ที่มา: บริษัทAGB Nielsen 
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ขั้นที่ (2) เลือกจากโทรทัศน์ที่มีช่องทางเผยแพร่ในเว็บไซต์ยูทูบ (Youtube) โดยมีจ านวน

ยอดผู้ติดตามรับชม(Subscriber)หนึ่งล้านรายขึ้นไป เนื่องจากในปัจจุบันผู้ชมสามารถรับชมละครที่

ได้รับความนิยมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ยูทูบได้ โดยสะท้อนได้จากจ านวนผู้ติดตามรับชมที่น ามาเป็น

เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1.2 แสดงจ ำนวนยอดผู้ติดตำมสถำนีโทรทัศน์ที่มีช่องทำงเผยแพร่ในเว็บไซต์ยูทูบ เดือน

ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 

อันดับ ช่อง/ แชนแนล จ ำนวนผู้ติดตำม (รำย) 

1 ช่อง Workpoint /  Workpointofficial 4,903,836 

2 ช่อง One/ ช่อง One 3,872,295 

3 ช่อง 3 HD / TV3 Official4 2,962,771 

4 ช่อง 3 SD / TV3 Official 2,962,771 

5 ช่อง GMM25/ GMM25Thailand 1,572,893 

6 ช่อง8 / ThaiCh8 1,311,490 

7 ช่อง 7 / CH7 1,268,693 

8 ช่องไทยรัฐ TV / Thairath TV 1,046,967 

ที่มา: เว็บไซต์ยูทูบ (Youtube) 

 

ขั้นที่ (3) เลือกจากสถานีที่มีละครไทยออกอากาศระหว่างช่วงเวลา 20.00 – 24.00น.5

จ านวน2 เรื่องขึ้นไปต่อสัปดาห์จากการส ารวจผังรายการของแต่ละช่องระหว่างช่วงเดือนมกราคม – 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จากเกณฑ์คัดเลือกทั้ง 3 ขั้น ท าให้ได้สถานีที่เลือกศึกษาทั้งหมด 5 สถานี 

ได้แก่ ช่อง7 HD ช่อง3HD ช่อง ช่อง 8 และ ช่อง GMM25 

                                                           
4แชนแนล TV3 Official  เป็นช่องทางการเผยแพร่ในเว็บไซต์ยูทูบ (Youtube) ของทั้งช่อง 3 HD และช่อง 3 SD 
5เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวสอดคล้องกับธรรมชาติการออกอากาศละครของสถานีต่าง ๆ  และยังอยู่ในช่วง 18.00-22.00 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่มีผู้รับชมสูง ซ่ึงเด็กและเยาวชนอาจรับชมอยู่ด้วย จึงเป็นช่วงเวลาทีต่้องระมัดระวัง ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บรกิารกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 
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ตำรำงท่ี 1.3 แสดงจ ำนวนสถำนีโทรทัศน์ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก 

ล ำดับ ช่อง จ ำนวนละครไทยที่ออกอำกำศใน

ช่วงเวลำ 20.00-24.00 (เรื่อง) 

1 ช่อง 7 HD 3 เรื่อง 

2 ช่อง 3HD 3 เรื่อง 

3 ช่อง One 4 เรื่อง 

4 ช่อง 8 2 เรื่อง 

5 ช่อง GMM25 10 เรื่อง 

 

3.2 ละครที่ศึกษา  

(1) ต้องเป็นละครไทย (Drama) เรื่องยาว ที่ ไม่ใช่ละครประเภทซีรีส์ (Series) ที่มีการ

แบ่งเป็นชื่อตอนเฉพาะและไม่ใช่ละครประเภทซิทคอม (Sitcom) 

(2) ต้องเป็นละครที่มีเวลาเริ่มออกอากาศในช่วงระหว่าง 20.00 ถึง 21.00 น.ทุกวันจันทร์ถึง

วันพฤหัสบดี เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สถานีโทรทัศน์ทุกช่องเริ่มออกอากาศละครตามผังรายการ

ใกล้เคียงกันและเพ่ือให้ได้จ านวนละคร และจ านวนตอนที่ศึกษาในแต่ละสัปดาห์มีปริมาณเท่ากันทุก

ช่อง  

(3) ต้องเป็นละครที่ออกอากาศในช่วงเวลาเก็บข้อมูลหน่วยการศึกษาอันได้แก่ ช่วงเวลา

ระหว่างวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2560 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 (รวม 8 สัปดาห์ 4 วัน) เป็นหลัก โดย

ต้องไม่ใช่ละครที่ก าลังจะออกอากาศจบในช่วงวันที่ 16- 19 มกราคม พ.ศ. 2560 และต้องไม่ใช่ละคร

เรื่องใหม่ที่เพ่ิงเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560เป็นต้นไป จากเกณฑ์ดังกล่าวจะ

ท าให้ได้ละครที่ศึกษาช่องละ 2 เรื่องเท่ากัน รวมทั้งหมด 10 เรื่อง  

(4) ส ารวจเนื้อหาละครทั้ง 10 เรื่องในช่วงที่เลือกศึกษาทุกตอน จากนั้นจึงใช้วิธีเลือกศึกษา

วิเคราะห์ตอนที่มีแนวโน้มเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง เพศ และภาษา แบบเฉพาะเจาะจง 
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(Purposive Sampling) จ านวนเรื่องละ 4 ตอน เพ่ือให้สะท้อนภาพลักษณะความรุนแรง เพศ และ

ภาษาได้มากที่สุด ดังแสดงในตาราง6 

 

ตำรำงท่ี 1.4 สถำนีโทรทัศน์และละครที่เป็นหน่วยกำรศึกษำ 

ช่องท่ีศึกษำ จ ำนวนละคร

ที่ศึกษำ 

(เร่ือง) 

ละครที่ศึกษำ จ ำนวน

ตอนที่

ศึกษำ 

ตอนที่เลือก

ศึกษำ 

ช่อง 7 HD 2 ริษยา (จ.-อ. เร่ิม 27 ธันวาคม พ.ศ.2559) 4 6/11/14/15 

สาปดอกสร้อย (พ.-พฤ. เร่ิม 29 ธันวาคมพ.ศ. 2559)  4 7/13/14/15 

ช่อง 3 HD 2 คลื่นชีวิต (จ.-อ.เร่ิม 23 มกราคม พ.ศ.2560) 4 2/ 7/ 12/ 13 

เพชรกลางไฟ (พ.-พฤ. เร่ิม 25 มกราคม พ.ศ.2560) 4 5/10/11/13 

ช่อง One 2 ราชินีหมอล า (จ.-อ. เร่ิม 10 มกราคม พ.ศ. 2560) 4 7/8/10/17 

ชิงรักริษยา (พ.-พฤ. เร่ิม 4 มกราคม พ.ศ.2560) 4 10/12/15/18 

ช่อง 8 2 ระบ าไฟ (จ.-อ. เร่ิม 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 4 4/5/6/13 

เชลยศึก (พ.-พฤ. เร่ิม 25 มกราคม พ.ศ.2560) 4 6/7/13/14 

ช่อง GMM 25 2 เพลิงกฤษณา ป่ากามเทพ (จ.-อ. เริ่ม 23 มกราคม 

พ.ศ. 2560) 

4 1/5/12/14 

 

O-Negative (พ.-พฤ. เร่ิม 27 ตุลาคม 2559) 4 16/22/23/24 

รวม 10 เรื่อง  40 ตอน  

 

  

                                                           
6เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องเวลา การศึกษาในครั้งนี้จึงใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์ที่เป็นหน่วยการศึกษาย้อนหลังจากช่องทางใน
สื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ยูทูบ และเว็บไซต์ Bugaboo TV โดยจากการสุ่มส ารวจพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างเนื้อหาที่ออกอากาศ
ทางโทรทัศน์และเนื้อหาที่เผยแพร่ทางส่ือออนไลน ์
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4. ควำมเข้ำใจต่อโครงกำรและข้อสันนิษฐำนในกำรศึกษำ 

 

 คณะผู้วิจัยตระหนักดีว่าในฐานะที่ส านักงาน กสทช.มีบทบาทโดยตรงในการก ากับดูแลเนื้อหา

รายการ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ 

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยไม่มีมาตรการเชิงป้องกัน อาจท าให้การก ากับดูแลไม่สามารถท าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์อาจมีมากกว่าจ านวนที่ถูกตรวจพบ และ/หรือ 

การตรวจสอบเนื้อหารายการก็อาจท าได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงาน กสทช.

จะต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับเนื้อหารายการส าหรับใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแลเนื้อหา

รายการ โดยเฉพาะรายการละครซึ่งออกอากาศในช่วงเวลาหลังข่าวภาคค่ าที่มีอัตราผู้ชมจ านวนมาก 

ทั้งนี้เพ่ือก าหนดมาตรการเชิงป้องปรามให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้รับใบอนุญาตรายการตระหนักต่อ

เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม  

 ส าหรับข้อสันนิษฐานในการศึกษาครั้งนี้อยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินเข้าสู่

ช่วงของการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นเพ่ือความอยู่รอด ท าให้ผู้ประกอบการแต่ละรายจ าเป็นต้องมี      

กลยุทธ์ต่างๆเพ่ือสร้างความนิยมให้กับสถานีของตนเองอันอาจน าไปสู่การผลิตเนื้อหาละครที่มีเนื้อหา

ที่เก่ียวกับ เพศ ภาษา และความรุนแรงอันไม่เหมาะสมเพียงเพ่ือต้องการความนิยมมาก โดยปราศจาก

ความรับผิดชอบต่อสังคม การตรวจสอบเนื้อหารายการอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการจึงมี       

ความจ าเป็นส าหรับส านักงาน กสทช. 

 

5. นิยำมเชิงปฏิบัติกำร 

 

ละครโทรทัศน์  หมายถึงรายการละคร (Drama) ที่น าเสนอเรื่องราว (Story) เรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง ด้วยการวางโครงเรื่อง (Plot) น าเสนอในลักษณะเร้าความสนใจของผู้ชม สร้างความขัดแย้ง 

(Conflict) ซึ่งจะพัฒนาน าไปสู่จุดสูงสุดทางอารมณ์ของเรื่อง (Climax) และจบลงในที่สุด 

ควำมรุนแรง หมายถึง การกระท าใดๆ ที่อาจท าใหผูชมเกิดความสะเทือนใจ สะเทือนขวัญ 

หวาดกลัว หรือวิตก  ทั้งต่อตัวละครนั้นเอง ตัวละครอ่ืน ตอสิ่งมีชีวิตอ่ืน หรือวัตถุสิ่งของ การแสดงให้

เห็นเหตุการณหรืออันตรายร้ายแรง การใช้อาวุธ ทั้งลักษณะสมจริง หรือเป็นจินตนาการ รวมถึงการ

กระท าที่ผิดกฎหมาย 
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เพศ หมายถึง น าเสนอการแต่งกายที่ไม่มิดชิด ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะและประเพณี การ

แสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ และกิริยาท่าทางที่สื่อความหมาย

ทางเพศท่ีไม่เหมาะสม ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรมไทย   

ภำษำ หมายถึง การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ

หรือไม่สุภาพ ก้าวร้าว รุนแรงรวมถึงภาษาแสลงต่างๆ  

ฉำก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละคร ซึ่งประกอบด้วย กระท าของตัวละครจ านวน

หนึ่ง ในสถานที่หนึ่ง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งการเปลี่ยนฉาก จึงหมายถึงการเปลี่ยนของเหตุการณ์ ที่

ก าหนดโดยการกระท าของตัวละคร สถานที่ และช่วงเวลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าและล าดับ

เรื่องราวของละคร 

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำวิจัย 

 

 โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับ เพศ ภาษา และความ

รุนแรงในละครหลังข่าว” มีวิธีการศึกษาในแต่ละส่วน ดังนี้ 

 6.1 วิเคราะห์ผังรายการของแต่ละสถานีโทรทัศน์ตามช่วงเวลาที่เลือกศึกษา 

6.2 วิเคราะห์รายการละครที่เลือกศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

และจ าแนกเนื้อหาในละครที่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึง พฤติกรรมทางเพศ (Sex) ภาษา (Language) 

ความรุนแรง (Violence) (เรียกโดยย่อว่า S-L-V) จากหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการของ กสทช.  

 6.3 ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการรับชม และทัศนคติที่มีต่อเนื้อหาของละคร

หลังข่าวที่เลือกน ามาเป็นหน่วยการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยวิธีการวิจัยแบบส ารวจ 

(Survey Research) 
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7. ประเด็น/นิยำมและวิธีกำรวัดในส่วนกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 

 

7.1 ในส่วนการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของละครที่เลือกศึกษา คณะผู้วิจัย

อ้างอิงจากหลักเกณฑ์การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ของ กสทช.ด้านพฤติกรรม

และความรุนแรง (Violence) เพศ (Sex) และการใช้ภาษา (Language)7 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. พฤติกรรมควำมรุนแรง  

ตำรำงท่ี 1.5 หลักเกณฑ์กำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรโทรทัศน์ของ กสทช. ด้ำน

พฤติกรรมและควำมรุนแรง (Violence)  

 
ด้ำนพฤติกรรมควำมรุนแรง (Violence)  

ประเด็น ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
ใช้กับรำยกำรระดับ “ป” และ “ด” “ท” “น13” และ “น

18” 
“ฉ” 

7.1.1 การแสดงที่ท า
ให้ผู้ชมเกิดความรู้สึก
สะเทือนใจ สะเทือน
ขวัญหวาดกลวั หรือ
วิตก 

-ไม่มี (ดูขอ้แนะน าในการ
ผลิต) 

- ไม่มีเว้นแต่เป็นไปตำม
บริบทของเรื่องโดย 
1) ไม่เป็นองค์ประกอบที่
พบบ่อยในการน าเสนอ 
2) สามารถเห็นภาพการ
ตายการบาดเจ็บ
บาดแผลเลือดตกยาง
ออก 
3) หากแสดงขั้นตอนการ
กระท าและผู้ถกูกระท า
ต้องไม่เน้นผลการกระท า
นั้นด้วยเทคนิคพิเศษและ
เสียงประกอบเพื่อเพิ่ม
ความตื่นเต้นระทึกขวัญ 
(ดูข้อแนะน าในการผลิต) 
4) หากเป็นการแสดง
ความสามารถเฉพาะ
บุคคลให้ขึ้นข้อความ
ก ากับ 

- มีไดต้ำมบรบิท
ของเรื่องโดย 
1) สามารถแสดง
ขั้นตอนการกระท า
และผู้ถูกกระท า
รวมทั้งผลการกระท า
นั้นโดยไม่เน้นถึง
ความทารุณโหดร้าย
หรือขาดมนุษยธรรม 
2) สามารถเห็นภาพ
การตายการบาดเจ็บ
บาดแผลเลือดตกยาง
ออก 
3 )หากเป็นการ
แสดงความสามารถ
หรือความเส่ียง
เฉพาะบุคคลให้ขึ้น 
ข้อความก ากับ 

-มีได้โดยต้องไม่ขัด
กฎระเบียบและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

  

                                                           
7ประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง แนวทางการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์พ.ศ. 2556 
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7.1 .2  ก าร ใช้ ค ว าม
รุนแรงต่อตนเอง 

- ไม่มี -ไม่มีเว้นแต่เป็นไปตำม
บริบทของเรื่องโดย 
1) ไม่น าเสนอในลักษณะ
ชี้น าชักจูง 
2) ไม่เน้นการแสดง
ขั้นตอนการกระท าและ
ผลจากการกระท านั้น 
3) หากเป็นการแสดง
ความสามารถหรือความ 
เส่ียงเฉพาะบุคคลให้ขึ้น
ข้อความก ากับ 

-มีได้ตำมบริบทของ
เรื่องโดย 
1) ไม่เน้นให้เห็น
ขั้นตอนการกระท า
และผลการกระท าที่
ชัดเจนเพื่อลด 
ความรุนแรง (ดู
ข้อแนะน าในการ
ผลิต) 
2) หากเป็นการ
แสดงความสามารถ
หรือความเส่ียง
เฉพาะบุคคลให้ขึ้น 
ข้อความก ากับ 

-มีได้โดยไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและกฎหมาย 
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

7.1 .3 ก า ร ใช้ ค ว า ม
รุนแรงต่อผู้อื่น 

-ไม่มี -ไม่มีเว้นแต่เป็นไปตำม
บริบทของเรื่องโดยไม่
น ำเสนอในลักษณะชี้น ำ
ชักจูงโดย 
1) ไม่เป็นองค์ประกอบที่
พบบ่อยในการน าเสนอ 
2)หากแสดงขั้นตอนการ
กระท าและผู้กระท าต้อง
ไม่เน้นผลจากการกระท า 
3 ) หากเป็ นการแสดง
ความสามารถหรือความ
เสี่ยงเฉพาะบุคคลให้ขึ้น
ข้อความก ากับ 

-มีได้ตำมบริบทของ
เรื่องโดย 
1) สามารถแสดง
ขั้นตอนการกระท า
และผู้ถูกกระท า
รวมทั้งผลจากการ
กระท านั้น 
2) สามารถแสดงการ
ตายการบาดเจ็บ
บาดแผลเลือดตกยาง
ออกโดยไม่เน้นความ
ทารุณโหดร้ายหรือ
ขาดมนุษยธรรม 
3) หากเป็นการ
แสดงความสามารถ
หรือความเส่ียง
เฉพาะบุคคลให้ขึ้น
ข้อความก ากับ 

-มีได้โดยเป็นการแสดงถึง
พฤติกรรมที่โหดร้ายป่า
เถื่อนผิดมนุษย์ต้องไม่เน้น
ขั้นตอนของการกระท า
ผู้ถูกกระท าและผลจาก
การถูกกระท าที่ชัดเจน
และต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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7.1.4 การใช้ความ
รุนแรงต่อชีวิตหรือ
วัตถุสิ่งของ 

- ไม่มีเว้นแต่เป็นกำร
สำธิตเพื่อให้ควำมรู้หรือ 
พัฒนำกำรเรียนรู ้

- ไม่มีเว้นแต่เป็นไปตำม 
บริบทของเรื่องโดย 
1) ไม่น าเสนอในลักษณะ
ชี้น าหรือชักจูง 
2) สามารถแสดงขั้นตอน
การกระท าและสิ่งที่ถูก
กระท าได้โดยไม่เน้นผล
จากการกระท า 
3) หากเป็นการแสดง
ความสามารถหรือความ
เส่ียงเฉพาะบุคคลให้ขึ้น
ข้อความก ากับ 

มีได้ตำมบรบิทของ
เรื่องโดย 
1) สามารถแสดง
ขั้นตอนการกระท า
และสิ่งที่ถูกกระท า
รวมทั้งผลจากการ
กระท านั้น 
2) หากเป็นการ
แสดงการตายการ
บาดเจ็บบาดแผล
เลือดตกยางออกต้อง
ไม่เน้นการทรมาน
การทุรนทุรายหรือ
ความสยดสยอง 
3) หากเป็นการ
แสดงความสามารถ
หรือความเส่ียง
เฉพาะบุคคลให้ขึ้น
ข้อความก ากับ 

- มีไดโ้ดยหากเป็นการ
แสดงถึงพฤติกรรมที่
โหดร้ายปา่เถื่อนผิดมนุษย์
ต้องไม่เน้นขั้นตอนของการ
กระท าสิ่งผู้ถูกกระท าและ
ผลจากการถูกกระท าที่
ชัดเจนและต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

7.1.5 การแสดงให้
เห็นเหตุการณ์หรือ
อันตรายร้ายแรง 

- ไม่มี(ดูขอ้แนะน าใน
การผลิต) 

- มีไดบ้้ำงตำมบรบิท
ของเรื่องโดยไม่เป็น
องค์ประกอบที่พบบอ่ย
ในการน าเสนอ(ดู
ข้อแนะน าในการผลิต) 

- มีไดต้ำมบรบิท
ของเรื่อง 

- มีไดโ้ดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

7.1.6 การใช้อาวุธใน
การท าร้ายผู้อื่น 
ตนเองสิ่งของ 

- ไม่มีเว้นแต่เป็นกำร
แสดงของตัวละครที่
ไม่ใช่มนุษย์หรือไม่มี
ลักษณะคล้ำยคลึง
มนุษย์หรือไม่เป็นเนื้อหำ
หลักของเรื่องและไม่
น ำเสนอในลักษณะชี้น ำ
ชักจูง 

- ไม่มีเว้นแต่เป็นไปตำม
บริบทของเรื่องโดย 
1) ไม่น าเสนอในลักษณะ
ชี้น าชักจูง 
2) ไม่เน้นการแสดงถึงผล
ที่ได้รับจากการใช้อาวธุ 

- มีได้ตามบริบทของ
เร่ืองโดยสามารถ
แสดงถึงกระบวนการ
แต่ไม่น าเสนอใน
ลักษณะชี้น าหรือชกั
จูงให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ 

- มีไดโ้ดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

7.1.7 การดัดแปลง
สิ่งของรอบตัวให้เป็น
อาวธุในการท ารา้ย 
ผู้อื่น ตนเอง สิ่งของ 

- ไม่มี เว้นแต่เป็นการ
แสดง 
ของตัวละครที่ไม่ใช่
มนุษย์หรือ ไม่มีลักษณะ
คล้ายคลึงมนุษย์ โดยไม่
เป็นเนื้อหาหลักของเรื่อง
หรือการน าเสนอ และ 
ไม่น าเสนอในลักษณะ
ชี้น าชักจูง 

- ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตาม
บริบท 
ของเร่ือง โดยไม่เน้นผลที่
ได้รับจากการกระท า (ดู
ข้อแนะน าใน 
การผลิต) 

- มีได้ ตามบริบท
ของเร่ือง โดย 
สามารถแสดงถึง
กระบวนการ แต ่
ไม่น าเสนอใน
ลักษณะชี้น า หรือ 
ชักจูงให้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ 

- มีได้ โดยตอ้งไม่ขัดต่อกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวขอ้ง 
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7.1.8 ความรุนแรงใน
รูปแบบจินตนาการ 
(Fantasy Violence) 

- ไม่มีเว้นแต่เป็นการ
แสดงของตัวละครที่ไม่ใช่
มนุษย์หรือไม่มีลักษณะ
คล้ายคลึงมนุษย์โดยไม่
เป็นเนื้อหาหลักของเรื่อง 
หรือการน าเสนอและไม่
น าเสนอในลักษณะชี้น า
ชักจูง 

- ไม่มีเว้นแต่เป็นไปตาม
บริบทของเรื่อง โดย ไม่
เน้นการแสดงถึงขั้นตอน
การกระท าและถกู
กระท า รวมทั้งผลจาก
การกระท า 

- มีได้ตามบริบทของ
เร่ืองโดยสามารถ
แสดงขั้นตอนการ
กระท าและ
ผู้ถูกกระท า รวมทั้ง
ผลจากการกระท า
นั้น 

- มีได้ โดยตอ้งไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบ และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

7.1.9 การกระท าอัน
ผิดกฎหมาย รวมทั้ง 
การใช้หรือการแสดง 
ให้เห็นสารเสพติดของ
มึนเมาทุกประเภท 
การพนันและการค้า
ประเวณี 

- ไม่มี - ไม่มีเว้นแต่เป็นไปตาม
บริบทของเรื่อง โดย 
1) ไม่น าเสนอ ใน
ลักษณะชี้น า ชกัจูง 
2) ไม่เน้นการแสดงถึง
กระบวนการกระท าที่
ชัดเจน 
3) แสดงให้เห็นถึงผล 
หรือโทษที่ได้รับจากการ
กระท านั้น 
4) ขึ้นข้อความก ากับวา่
เป็นการกระท าที่ผิด
กฎหมาย 

- มีได้ตามบริบทของ
เร่ืองโดย 
1) สามารถแสดง
กระบวนการของการ
กระท าได้บ้าง โดย
ต้องแสดงให้เห็นถึง
ผลหรือโทษที่ได้รับ
จากการกระท านั้น 
2) ขึ้นข้อความก ากับ 
ว่าเป็นการกระท าที่
ผิดกฎหมาย 

- มีได้ โดยตอ้งไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบ และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

7.1.10พื้นที่หรือ
สถานที่เฉพาะที่ไม่
เหมาะสมส าหรับเด็ก 

- ไม่มีเว้นแต่เป็นกำร
สำธิตให้ควำมรู้หรือ
พัฒนำกำรเรียนรู้หรือ
เป็นเรื่องในจินตนำกำร
(แฟนตำซี) หรือกำร์ตูน
ส ำหรับเด็กโดย 
1) ไม่เป็นองค์ประกอบที่
พบบ่อยในการน าเสนอ 
2) ไม่น าเสนอในลักษณะ
ชี้น าชักจูง 
3) ไม่เน้นการแสดงถึง
กิจกรรมที่ด าเนินใน
สถานที่นั้น 

- มีไดบ้้ำงตำมบรบิท
ของเรื่องที่ไม่สำมำรถ
หลีกเลี่ยงไดห้รือเป็น
เรื่องในจินตนำกำร 
(แฟนตำซี) หรือกำร์ตูน
ส ำหรับเด็กโดย 
1) ไม่น าเสนอในลักษณะ
ชี้น าชักจูง 
2) ไม่เน้นการแสดงถึง
กิจกรรมที่ด าเนินใน
สถานที่นั้น 

- มีไดต้ำมบรบิท
ของเรื่องโดยไม่
น ำเสนอในลักษณะ
ชี้น ำชักจูง 

- มีไดโ้ดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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7.1.11เหตุการณ์
กิจกรรมพฤติกรรม
หรือความเชื่อที่ชักจูง
ไปสู่อันตรายหรือเส่ียง
ต่อการด าเนินชีวิตใน
วัยเด็ก 

- ไม่มี - ไม่มีเว้นแต่เป็นไปตำม
บริบทของเรื่องที่ไม่
สำมำรถหลีกเลี่ยงได้โดย 
1) ไม่น าเสนอในลักษณะ
ชี้น าหรือชักจูง 
2) หากเป็นการแสดง
ความสามารถความเส่ียง
หรือความเชื่อเฉพาะ
บุคคลให้ขึ้นข้อความ
ก ากับเตือนถึงอันตราย
จากการเลียนแบบ 

- มีไดต้ำมบรบิท
ของเรื่องโดย 
1) ไม่น าเสนอใน
ลักษณะชี้น าชักจูง 
2) หากเป็นการ
แสดงความสามารถ
ความเส่ียงหรือความ
เช่ือเฉพาะบุคคลให้
ขึ้นข้อความก ากบั
เตือนถึงอันตรายจาก
การเลียนแบบ 

- มีไดโ้ดยต้องไม่ขัดต่อ 
กฎระเบียบและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

7.1.12การน าเสนอ
ประเด็นที่เกี่ยวกบัเชื้อ
ชาติ ชาติพันธุ์ เพศ
ศาสนา สถานะชนชั้น
หรือการแสดงที่
ก่อให้เกิดทัศนคติ
ในทางลบต่อบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลอื่น 

- ไม่มี - มีไดบ้้ำงตำมบรบิท
ของเรื่องที่ไม่สำมำรถ
หลีกเลี่ยงไดโ้ดยเป็นการ
เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาสังคมหรือสะท้อน
สังคมที่เป็นจริงเพื่อ
ประโยชน์ในการเรียนรู้ 

- มีไดต้ำมบรบิท
ของเรื่องโดยต้องไม่
น าเสนอในลักษณะ
ชี้น าชักจูงให้เกิดการ
ดูถูกเหยียดหยาม
และเกิดการเลือก
ปฏิบัต ิ

- มีไดโ้ดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

7.1.13การใช้ไสย
ศาสตร์เวทมนต์
ปาฏิหาริย์เร่ืองเหนือ
ธรรมชาติ 

- ไม่มี - มีไดบ้้ำงตำมบรบิท
ของเรื่องที่ไม่สำมำรถ
หลีกเลี่ยงไดห้รือเป็น
กำรเรียนรู้หรือให้
ควำมรู้ด้ำนวชิำกำรหรือ
เป็นเรื่องในจินตนำกำร 
(แฟนตำซี) หรือกำร์ตูน
ส ำหรับเด็กโดย 
1) ไม่น าเสนอในลักษณะ
ชี้น าชักจูงให้หลงเช่ืองม
งาย 
2) ขึ้นข้อความก ากับ
เตือนถึงเนื้อหาที่ต้องใช้
วิจารณญาณในการ
รับชม 

- มีไดต้ำมบรบิท
ของเรื่องโดย 
1) ไม่น าเสนอใน
ลักษณะชี้น าชักจูงให้
หลงเชื่องมงาย 
2) ขึ้นข้อความก ากับ
เตือนถึงเนื้อหาที่ต้อง
ใช้วิจารณญาณใน
การรับชม 

- มีไดโ้ดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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2. เพศ  

ตำรำงที่ 1.6 หลักเกณฑ์กำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรโทรทัศน์ของ กสทช. ด้ำน เพศ 

(Sex)  

 
เรื่องเพศ (Sex) 

ประเด็น ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
ใช้กับรำยกำรระดับ “ป” และ “ด” “ท” “น13” และ “น18” “ฉ” 

7.2.1สรีระและการแต่ง
กาย 

- ไม่มีกำรแต่งกำยที่ไม่
มิดชดิไม่เหมำะสมกบั
กำลเทศะและประเพณี
โดยเฉพำะตัวละคร
พิธีกรหรือผู้ร่วม
รำยกำรทีเ่ป็นเด็กหรือ
เยำวชนควรแต่งกำย
ให้เหมำะสมกับวยั เว้น
แต่เป็นไปตามบริบท
ของเร่ืองที่ไม่สามารถ
หลีกเล่ียงได้ หรือเป็น
เร่ืองในจินตนาการ 
(แฟนตาซี) หรือการ์ตูน
ส าหรับเด็กหรือเป็นการ
แต่งกายในกจิกรรมที่
ได้รับการยอมรับใน
สังคมถูกต้องตาม
กาลเทศะและตามกติกา
สากล (Dress Code) 

- ไม่มภีำพสรีระและ
กำรแตง่กำยที่โป๊ไม่
มิดชดิที่มีเจตนำเพื่อยั่ว
ยุกำมำรมณ์เว้นแต่
เป็นไปตามบริบทของ
เร่ืองที่ไม่พบบ่อยในการ
น าเสนอหรือเป็นการ
แต่งกายในกจิกรรมที่
ไดร้ับการยอมรับใน
สังคมถูกต้องตาม
กาลเทศะและตามกติกา
สากล 
(Dress Code) 

- มีภำพสรีระและกำร
แต่งกำยที่ไม่มิดชิดได้
บ้ ำงตำมบริบทของ
เรื่องที่ไม่อำจหลีกเลี่ยง
ได้ 

- มีไดโ้ดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและ
กฎหมายอื่นที่เกีย่วข้อง 

7.2.2 การแสดงออกถึง
สัมพันธภาพทางเพศที่
ส่งผลให้เกิดความรู้สึก
ทางเพศและกิริยา
ท่าทางที่สื่อความหมาย
ทางเพศที่ไม่เหมาะสม 

- ไม่มี - มีไดบ้้ำงตำมบรบิท
ของเรื่องโดย 
1) ไม่เป็นองค์ประกอบ
ที่พบบ่อยในกาน าเสนอ 
2) ไม่น าเสนอใน
ลักษณะชี้น าชักจูง 
3) เป็นการแสดงความ
รักที่เหมาะสมตาม
ประเพณ ี
4) ไม่เน้นแสดงถึง
ขั้นตอนการกระท าที่
ชัดเจน 

- มีไดต้ำมบรบิทของ
เรื่องแต่ต้องไม่แสดง
พฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางลามกอนาจาร 

- มีได้โดยหากเป็นการ
แสดงสัมพันธภาพทาง
เพ ศ ใน ลั ก ษ ณ ะ ผิ ด
ประเพณีผิดกฎหมาย
หรือผิดธรรมชาติต้องไม่
เน้นขั้นตอนการกระท า
อย่างชัดเจนและต้องไม่
ขัดต่อกฎระเบียบและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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7.2.3 ค่านิยมเร่ืองเพศที่
ไม่ เหมาะสมกับสังคม
และวัฒนธรรมไทย 

- ไม่มี - ไม่ มี เว้ น แต่ เป็ น ไป
ตำมบริบทของเรื่องที่
ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้
ห รื อ เ ป็ น เ รื่ อ ง ใ น
จินตนำกำร (แฟนตำซี)
หรือกำร์ตูนส ำหรับเด็ก
ห รื อ เป็ น กำ ร เรี ย น รู้
เกี่ยวกับสภำพปัญหำ
สังคมหรือสะท้อนสังคม
ที่เป็นจริงเพื่อประโยชน์
ในกำรเรียน รู้ โดย ไม่
น าเสนอในลักษณะชี้น า
ชักจูง 

- มี ได้ตามบริบทของ
เรื่อ งแต่ต้องไม่แสดง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ ส่ อ ไป
ในทางลามกอนาจาร 

- มีได้โดยหากเป็นการ
แสดงค่านิยมเรื่องเพศที่
ไม่เหมาะสมต้องไม่เน้น
ขั้นตอนการกระท าอย่าง
ชัดเจนและต้องไม่ขัดต่อ
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

3. ภำษำ 

ตำรำงท่ี 1.7 หลักเกณฑ์กำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรโทรทัศน์ของ กสทช. ด้ำนกำรใช้

ภำษำ (Language) 

 
เรื่องภำษำ (Language) 

ประเด็น ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
ใช้กับรำยกำรระดับ “ป” และ “ด” “ท” “น13” และ “น18” “ฉ” 

7.3.1การใช้ภาษาที่ ไม่
เหมาะสมล่อแหลมหมิ่น
เหม่สื่อความหมายใน
เชิงลบ 

- ไม่มี - มีไดบ้้ำงตำมบรบิท
ของเรื่องโดยไม่เป็น
องค์ประกอบที่พบ 
บ่อยในการน าเสนอ 

- มีไดต้ำมบรบิทของ
เรื่องโดยไม่ท าให้เกิด
ความเข้าใจทางภาษา
ผิดเพี้ยน 

- มีไดโ้ดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและ
กฎหมายอื่นที่เกีย่วข้อง 

7.3.2การใช้ภาษาที่ไม่
สุภาพกา้วรา้วรุนแรงดู
หมิ่นน ามาซ่ึงการ
ลดทอนศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

- ไม่ม ี -มีบำ้งตำมบริบทของ
เรื่องโดยไม่เป็น
องค์ประกอบที่พบบอ่ย
ในการน าเสนอ 

- มีไดต้ำมบรบิทของ
เรื่อง 

- มีไดโ้ดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและ
กฎหมายอื่นที่เกีย่วข้อง 

7.3.3ภาษาสแลง - ไม่ม ี - มีไดบ้้ำงตำมบรบิท
ของเรื่องโดย 
1) ไม่เป็นองค์ประกอบที่
พบบ่อยในการน าเสนอ 
2) หากเป็นค าพูดใน
ชีวิตประจ าวันตามยุค
สมัยต้องไม่หยาบคาย
หรือก้าวร้าว 

- มีไดต้ำมบรบิทของ
เรื่องโดยไม่ท าให้เกิด
ความเข้าใจทางภาษา
ผิดเพี้ยน 

- มีไดโ้ดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและ
กฎหมายอื่นที่เกีย่วข้อง 
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ทั้งนี้การพิจารณาก าหนดความเหมาะสมของรายการแต่ละระดับ ต้องพิจารณาถึง

องค์ประกอบในทุกประเด็น โดยให้ถือระดับที่สูงที่สุดของประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นหลัก เช่น 

รายการที่มีประเด็นด้านพฤติกรรมและความรุนแรงในระดับ 1 ประเด็นด้านภาษาในระดับ 2 และ

ประเด็นเรื่องเพศในระดับ 1 จะต้องจัดความเหมาะสมอยู่ในระดับ น13 เนื่องจาก ประเด็นด้าน

ภาษาระดับ 2 จัดอยู่ในระดับ น13 แม้ว่าประเด็นด้านพฤติกรรมและความรุนแรง และเรื่องเพศจะอยู่

ในระดับ 1 เท่ากับรายการในระดับ ท ก็ตาม 

 

8. กรอบกำรศึกษำ 

ภำพที่ 1.1 กรอบกำรศึกษำ  
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9. แผนปฏิบัติกำรด ำเนินงำน 

 โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับ เพศ ภาษา และความ

รุนแรงในละครหลังข่าว” มีระยะเวลาด าเนินงานทั้งหมด 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตั้งแต่

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานของ

โครงการตามแผนปฏิบัติการดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1.8 แผนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม (30) (60) (90) (120) (150) 

1 ยกร่างกรอบรายงานผลการศึกษา 

(Inception Report)และวางแผนและ

ก าหนดแนวทางการศึกษาและเก็บข้อมูล 

     

- ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม

ที่เก่ียวข้อง 

- วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษา 

- วิธีการเก็บบันทึกข้อมูลละครที่เป็น

หน่วยการศึกษาและจัดท าแนว

ทางการบันทึกข้อมูล (Coding 

Sheet) 

2 รายงานขั้นกลาง (Intermediate Report)  

 

    

- บันทึกเทปละครที่เป็นหน่วย

การศึกษา 
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 - ลงรหัสข้อมูลวิเคราะห์และสรุปผล

การศึกษาละครตามประเด็นเพศ 

ภาษา และความรุนแรงที่ปรากฏ 

     

3 
รายงานขั้นที่สาม (Final Report) 

     

- วิเคราะห์ผังรายการของแต่ละสถานีโทรทัศน์

ตามช่วงเวลาที่เลือกศึกษา 

- ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ 

รับชมและทัศนคติท่ีมีต่อเนื้อหาของละครหลัง 

ข่าวที่เลือกน ามาเป็นหน่วยการศึกษา 

- วิเคราะห์ อภิปรายผล จัดท าข้อเสนอแนะ 

- จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์  
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ในบทที่ 2 นี้ เป็นการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องความ

รุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในสื่อ  แนวคิดที่เกี่ยวกับสื่อและผลกระทบที่เกิดจากสื่อ 

ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการควบคุมเนื้อหาเรื่องความรุนแรง เพศ และการใช้

ภาษาที่ไม่เหมาะสมในสื่อโทรทัศน์ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญในการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการคุ้มครองกลุ่มผู้รับชมที่เป็นเด็ก และเยาวชน ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดระดับ

ความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน์ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 

1 การศึกษาเกี่ยวกับประเด็น SLVR ในละครโทรทัศน์ 

แนวคิดและทฤษฎีได้อ้างอิงจากโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม

(2548)1 (2553)2 และ(2557)3 ที่เป็นการศึกษาในประเด็น “เพศ-ภาษา-ความรุนแรง-ภาพตัวแทน” 

(S-L-V-R) ในละครโทรทัศน์และละครทั่วไป โดยมีประเด็นและตัวชี้วัดดังนี้  

1. เพศ (Sex) หมายความถึง การแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม โดยค านึงถึงมุมกล้องที่

ส่งไปในทางเพศ และความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม  

2. ภาษา (Language) หมายความถึง การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม มีความรุนแรงหยาบคาย ดู

หมิ่น เหยียดหยาม และรวมถึงภาษาที่ส่งทางเพศ  

3. ความรุนแรง (Violence) หมายความถึง ความรุนแรงต่อร่างกาย ความรุนแรงต่อจิตใจ 

ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ และความรุนแรงทางเพศ นอกจากนี้ยังรวมถึงภาพที่เสนอความรุนแรง

อย่าง โหดเหี้ยม เช่น การท าลายล้าง และการฆ่าฟัน   

4. ภาพตัวแทน (Representation) หมายความถึง การใช้ภาพตัวแทนในลักษณะเหมารวม

ซึ่งเป็นการแสดงความดูหมิ่น เหยียดหยาม ก่อให้เกิดความเกลียดชัง หรือแบ่งแยกในด้านเชื้อชาติ ชน

ชั้น ชาติพันธ์ อายุ คน พิการ และเพศ 

                                                           
1โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม.(2548). รายการละครในช่วงเวลาเด็กและเยาวชนและครอบครัวทาง
สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี. 
2โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม.(2553). ข้อเสนอแนะ การผลิตละครโทรทัศน์ไทย การศึกษาประเด็น SLVR    
ในละครโทรทัศน์ต่างประเทศ. 
3โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม.(2557). จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อการพัฒนาของเด็ก. 
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โทรทัศน์กับการเป็นสื่อกลางในการอบรมบ่มเพาะนิสัยทางวัฒนธรรม 

โทรทัศน์เป็นสื่อกลางพ้ืนฐานในการรับรู้ข่าวสารและบันเทิงที่แพร่หลาย มีความสามารถใน

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกครัวเรือนซึ่งสามารถรับชมได้ทุกเมื่อยามต้องการ ทั้งยั งสามารถน าเสนอ

ข่าวสารที่มีคุณภาพในการสร้างการจดจ าข่าวสาร การโน้มน้าวใจและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชม 

โทรทัศน์ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจ าวัน (Everyday life) อย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง 

โทรทัศน์เป็นตัวกลางในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ (Story Telling) ผ่านรูปแบบรายการต่างๆ ทั้ง 

ข่าว ละคร สารคดี และโฆษณาต่างๆ (โครงการการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม, 2548) 

 ศาสตราจารย์ George Gerbner แห่ง Annenberg School of Communications แห่ง

มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ผู้ริเริ่มแนวความคิดการอบรมบ่มเพาะนิสัยทางวัฒนธรรม (Cultivation 

Theory) กล่าวสรุปความส าคัญของโทรทัศน์ไว้ว่า 

- โทรทัศน์ได้เข้ามาเป็นศูนย์กลางของชีวิตประจ าวันของชาวอเมริกันและคนทั่วโลก

อย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง 

- สื่อโทรทัศน์ได้สร้างสิ่งแวดล้อมทางสัญลักษณ์ (Symbolic Environment) ในการ

รับรู้เกือบทั้งหมดของผู้ชม 

- โทรทัศน์เป็นช่องทางหลักในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตและช่วยน าข่าวสารส่วนใหญ่

ที่เก่ียวกับประสบการณ์ชีวิตไปสู่ผู้ชม 

- โทรทัศน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมบ่มเพาะทางวัฒนธรรม 

 

 วัฒนธรรมในที่นี้หมายถึงระบบข่าวสารและภาพลักษณ์ที่ก ากับและสร้างความสัมพันธ์ทาง

สังคม (Social Relations) ครั้งแล้วครั้งเล่า โทรทัศน์จึงมีส่วนส าคัญในการอบรมบ่มเพาะทาง

วัฒนธรรมที่จะแนะน าให้เราได้รู้จัก บทบาททางเพศ, อายุ, ชนชั้น, อาชีพ, ค่านิยม สิ่งไหนที่ควร

ปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ รวมถึงตัวแบบในการยอมรับทางสังคมเนื่องจากโทรทัศน์เป็นสื่อที่ผู้ ชม

สามารถเข้าถึงได้ในชีวิตประจ าวัน (ไม่จ ากัดพ้ืนที่และเวลา) สื่อโทรทัศน์จึงมีศักยภาพในการอบรมบ่ม

นิสัยทางวัฒนธรรมอย่างยากที่จะหาสื่ออ่ืนมาเทียบได้ ในการที่จะสร้างความเป็นจริงตามแบบของมัน

ผ่านไปสู่ชนชั้นทางสังคม ทุกกลุ่มทุกวัย ด้วยมุมมองเดียวในเวลาเดียวกัน 

 แนวคิดการอบรมบ่มเพาะนิสัยทางวัฒนธรรม ไม่ได้มุ่งไปที่ผลกระทบจากเนื้อหาสู่ผู้ชมอย่าง

ทันทีทันใด แต่มุ่งเน้นที่ผลกระทบสะสมในระยะยาวของการส่งสารแบบซ้ าๆอย่างสม่ าเสมอ เป็นการ
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ซึมซับสารที่รับมาจากสื่อโทรทัศน์อย่างไม่รู้ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสารนั้นเป็นการรับเนื้ อหาที่

เกี่ยวกับความบันเทิงที่ไม่ได้บังคับยัดเยียด ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เด่นชัดในพฤติกรรมหรือ

ลักษณะภายนอกของบุคคล แต่การอบรมบ่มเพาะจะค่อยๆ เปลี่ยนความหมายของมุมมองและการ

กระท าได้อย่างลึกซ้ึง ภายใต้ฐานความเชื่อจากแนวคิดการอบรมบ่มเพาะนิสัยทางวัฒนธรรมนี้เอง การ

จัดการศึกษา และการค้นคว้าวิจัยเนื้อหาของโทรทัศน์จึงมีความจ าเป็น ที่หลายๆ ประเทศต่างให้ความ

สนใจศึกษา โดยมักมีประเด็นที่คาดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนซึ่งมีความเสี่ยง

ต่อการใช้วิจารณญาณแยกแยะ โดยเฉพาะในประเด็นส าคัญๆ คือ ความรุนแรง, เรื่องเพศ, ภาษาที่ไม่

เหมาะสม และภาพตัวแทน 

 

 ผลกระทบของโทรทัศน์ต่อผู้ชม 
 

 ผลกระทบที่เกิดจากโทรทัศน์ที่มีการศึกษาเอาไว้มีอยู่ใน 2 ประเด็นหลักๆ คือ ประเด็นความ

รุนแรงและประเด็นเพศ อันมีที่มาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning Theory) 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning Theory) มีจุดยืนในการมองอิทธิพลของ

โทรทัศน์ที่เกิดขึ้นในระยะยาว ( Long-term Effect) และจะพิจารณาบทบาทของสื่อมวลชนในฐานะ

ตัวแทนแห่งการเรียนรู้(Agent of Socialization) ที่ท าหน้าที่อบรมบ่มเพาะสิ่งต่างๆให้แก่สมาชิกใน

สังคม และน าไปสู่ “การลอกเลียนแบบ” 

 Bandura (1994 : อ้างในโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม. (2551)) ได้

กล่าวว่า การลอกเลียนแบบ (Imitation) สื่อที่มีความรุนแรงนั้นเป็นตัวอย่างที่จะน าไปสู่การอธิบาย

ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning Theory) ซึ่งมีหลักการคือ การเรียนรู้จากการ

สังเกตพฤติกรรมจากผู้ อ่ืน (Observational Learning) แล้วจึงมาท าตามแบบตัวอย่างที่เรียกว่า 

“เลียนแบบ” เพราะลักษณะของตัวละครในนวนิยาย ในโทรทัศน์ ในภาพยนตร์แม้กระทั่งในวีดิโอเกม

นั้นมักจะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของพวกเขา 

 เด็กๆ อาจจะเรียนรู้ได้ว่า พฤติกรรมความรุนแรงนั้นมีประโยชน์และเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด

ในการรับมือกับปญัหา ซึ่งในทางจิตวิทยาแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. Imitation คือการแสดงปฏิกิริยาท่าทางออกมาตรงๆ เป็นการเลียนแบบภายนอก

อย่างผิวเผิน เช่น เด็กวัยรุ่นลุกข้ึนมาแต่งตัวตามอย่างนักร้องที่เขาชื่นชอบ 

2. Identification เป็นการเลียนแบบที่เน้นในทางด้านจิตใจที่เป็นเหมือนตัวต้นแบบ

และจะเลือกเอาคุณลักษณะบางประการของต้นแบบมาเป็นของตน 
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Bandura (1979 : อ้างในโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม. (2551)) ยัง

ได้กล่าวถึงกระบวนการเบื้องต้นของการเรียนรู้ทางสังคมที่เกิดจากสื่อที่มีความรุนแรงนั้นประกอบด้วย 

4 ขั้นตอนที่ส าคัญคือ 

1. Attentional Process ว่าด้วยพฤติกรรมความรุนแรงของตัวแสดงนั้นจะต้องมีการ

แสดงออกมาให้เห็น ให้อ่านได้หรือสามารถได้ยินเสียงได้ 

2. Retention Process คือการเก็บง าพฤติกรรมความรุนแรงนั้นไว้ในกระบวนการ

เรียนรู้ (Cognitive) 

3. Production Process คือผู้เรียนรู้ต้องมีลักษณะความเป็นไปได้ที่จะกระท าตาม

แบบอย่าง 

4. Motivation Process คือผู้เรียนรู้ต้องมีความปรารถนาเต็มที่หรือมีความต้องการที่

จะแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงออกมาให้ เห็น (Michel B. Salwen, Don W. Stacks, 

1996:197) 

Bandura (1971) รวบรวมวิธีการเรียนรู้ทางสังคมที่จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านตัวแทนจาก

สื่อมวลชนเอาไว้ 3 แบบ คือ  

Observation learning ผู้รับสื่อทุกชนิดย่อมรู้จักแบบแผนใหม่ๆ ของการแสดงพฤติกรรมอยู่

ตลอดเวลาจากการน าเสนอของสื่อ 

Inhibitory Effect การได้เห็นตัวต้นแบบถูกลงโทษ เนื่องจากการกระท าบางอย่างจะช่วยลด

แรงจูงใจของผู้เลียนแบบที่จะท าตามให้น้อยลง  

Disinhibitory effect การให้แบบอย่างของต้นแบบที่ได้รับรางวัล เนื่องจากกล้าแสดงออกซ่ึง

พฤติกรรมที่สังคมห้ามมิได้ฝ่าฝืน ก็สามารถท าให้ผู้เลียนแบบกระท าพฤติกรรมสวนกระแสสังคมขึ้นได้ 

การได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ โดยตรงและโดยอ้อมผ่านการสังเกตจากตัวแบบของ

สื่อมวลชนนั้นผู้สังเกตการจะได้เรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมที่ได้รางวัลหรืออาจ

เป็นพฤติกรรมที่ถูกลงโทษในเวลาต่อมา ซึ่งความหมายโดยนัยนั้นคือ พฤติกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่

มักจะถูกชี้น าไปข้างหน้าเพื่อมุ่งหวังซึ่งรางวัล 

ประเด็นผลกระทบการเรียนรู้จากสื่อ 
 

ผลกระทบจากเรื่องความรุนแรงในโทรทัศน์ซึ่งน าเสนอเนื้อหาผ่านประเด็นเรื่อง เพศ 

(Sex)ภาษา(Language) และอคติหรือภาพตัวแทน (Bias/Representative) เนื้อหาในโทรทัศน์ที่มี 

ผลกระทบต่อผู้ชมใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
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1.ความก้าวร้าว (Aggression) 
 

จากการทดลองของ Bandura (1971) ด้วยการทดลองให้เด็กและผู้ใหญ่ เรียนรู้พฤติกรรม

ใหม่โดยการสังเกตจากตัวต้นแบบ ซึ่งมีทั้งผู้ได้รับรางวัลและได้รับการลงโทษเนื่ องจากพฤติกรรม

ก้าวร้าวโดยหลังจากการดูตัวต้นแบบก้าวร้าวที่มีลักษณะตอกย้ าไปในทางบวกนั้น ผู้สังเกตการณ์จะมี

พฤติกรรมที่ค่อนไปทางลักษณะเดียวกับตัวต้นแบบจากการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าการดูตัวต้นแบบที่มี

พฤติกรรมก้าวร้าวนั้นไม่สามารถห้ามการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวได้เมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งเร้า โอกาสที่จะ

มีพฤติกรรมใหม่ที่แสดงออกมาจะมีสูงกว่าพฤติกรรมอ่ืน (Santa Barbara Study 1994-1995 : 11-

12) 

Berkowitz และคณะได้ให้ข้อเสนอว่าผลกระทบของสื่อนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีอายุสั้น

เมื่อเชื่อมโยงกับทฤษฎีการเรียนรู้ (Cognitive Theory) ที่ว่าเมื่อคนได้เห็นเหตุการณ์ผ่านสื่อความนึก

คิดจะถูกกระตุ้นให้เกิดความหมายที่แตกต่างขึ้นในสมองและเกิดความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมสัมพันธ์ได้

กับองค์ประกอบทางปัญญาจากนั้นจะส่งผลกลับมาที่ใจ (mind) กระบวนการกระตุ้นความคิดที่

เรียกว่า Priming Effect ตัวอย่างเช่นความคิดที่ก้าวร้าวมาจากการดูความรุนแรงที่สื่อน าเสนอมี

โอกาสที่จะปลุก (Prime) ความหมายอ่ืนที่แตกต่าง แต่สัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิดเราและจาก

ความคิดที่สะสมเพ่ิมพูนขึ้นเรื่อยๆ นั้น จะถูกส่งลงมาที่ใจซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความก้าวร้าว ที่จะมีการ

สนองกลับมาในรูปแบบต่างๆกัน  

เรื่องราวพฤติกรรมก้าวร้าวนั้นสามารถถอดรหัสออกมาไว้ในความทรงจ าและเก็บง าไว้ซึ่งมัก

ต้องเป็นลักษณะที่สะดุดตาสะดุดใจและถ้าผู้ชมตระหนักรู้ได้ว่าการกระท าที่ก้าวร้าวนั้นอยู่ในลักษณะ

ของความไม่สมจริง(Unrealistic) ก็จะมีความตั้งใจในการรับน้อยกว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวผู้ดู 

Huesman และคณะ (1984) พบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ชมสื่อที่มีความรุนแรงความก้าวร้าวนั้นมี

ปริมาณเพ่ิมขึ้นในเด็กซึ่งเชื่อว่าความรุนแรงนั้นคือตัวแทนในชีวิตจริงเพราะเมื่อเด็กรับภาพความ

รุนแรงเหล่านี้ซ้ าๆจะเท่ากับว่าการรับรู้ของเด็กได้รับการเสริมแรงให้เกิดการพัฒนาทางอารมณ์ที่

ก้าวร้าวขึ้นและจะแสดงให้เห็นชัดเจนเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนโดยมีตัวแปร2 ประการที่จะท าให้

เนื้อหาส่งผลต่อความก้าวร้าวคือการได้รับรางวัล (Rewarded) หรือการลงทัณฑ์ (Punished) เป็น

ผลตอบแทนภายหลังจากการได้กระท าความรุนแรงนั้น 
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2. ความชาชิน (Desensitization) 
 

การที่เด็กเรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าวจากโทรทัศน์ซึ่งมีความรุนแรงมากๆนั้นจะ

ท าให้เด็กเกิดความชาชินต่อความรุนแรงที่พบเห็นจากชีวิตจริงเพราะความรุนแรงที่ปรากฏใน

จอโทรทัศน์ส่วนใหญ่มักเป็นความตายที่รวดเร็วฉับพลันจะไม่แสดงให้เห็นความเจ็บปวดก่อนไปนัก

ความตายที่ปรากฏในจอโทรทัศน์จะไม่ได้เป็นความตายที่แท้จริงส าหรับการบาดเจ็บที่ไม่ท าให้ถึงตายก็

จะถูกท าให้เป็นเรื่องที่ไม่มีความสลักส าคัญไปการที่เด็กชาชินต่อความก้าวร้าวอาจมาจากสาเหตุที่เด็ก

ได้รับรู้ว่าความก้าวร้าวรุนแรงเป็นสิ่งปกติธรรมดาหรือเกิดจากการที่ความรู้สึกต่อต้านความก้าวร้าวนั้น

ลดลงจากได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวบ่อยครั้ง 

จากงานวิจัยของ Cline, Croft & Courrier (1973) ที่นักศึกษาการตอบสนองทางกายภาพ

ของเด็กผู้ชาย อายุ 5-17 ปี มีนิสัยการดูโทรทัศน์มาก (มากกว่า 25 ชม./สัปดาห์) กับเด็กผู้ชายที่มี

นิสัยการดูโทรทัศน์น้อย (ดูน้อยกว่า 4 ชม./สัปดาห์) พบว่าผู้ที่มีนิสัยดูโทรทัศน์มาก มีปฏิกิริยา

ตอบสนองต่อภาพยนตร์ที่มีเนื้อหารุนแรงต่ ากว่าผู้ที่มีนิสัยการดูโทรทัศน์น้อย 

เมื่อ Thomas, Horton, Lippencott และ Drabman (1997) ท าการศึกษาโดยให้ เด็ก

นักเรียนอายุ 8-10ปี ชมภาพยนตร์ประเภทก้าวร้าวรุนแรงและประเภทตื่นเต้นเร้าใจซึ่งมีความยาว

เท่าๆกันคือ ประมาณ 11 นาที หลังจากนั้นให้เด็กๆดูเทปบันทึกภาพการต่อสู้  ผลจากการวัด

กระแสไฟฟ้าที่ผิวหนัง (GSR) ชี้ให้เห็นว่า เด็กที่ดูภาพยนตร์ที่มีความก้าวร้าวแรงจะมีปฏิกิริยา

ตอบสนองต่อเทปบันทึกภาพการต่อสู้ต่ ากว่าเด็กที่ชมภาพยนตร์ตื่นเต้นเร้าใจแสดงให้เห็นว่าการดู

ภาพยนตร์ที่ก้าวร้าวรุนแรงนั้นสามารถลดปฏิกิริยาตอบสนองต่อความรุนแรงในชีวิตจริงของเด็ก 

Cline และคณะ (1973) ท าการทดลองด้วยการน าคลิปภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงให้กลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่มดู โดยแบ่งกลุ่มที่ดูน้อย (Light viewer) และกลุ่มที่ดูอย่างคร่ าเคร่ง (Heavy viewer) 

พบว่าความชินชาต่อผู้ชมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในกลุ่มผู้ดูอย่างคร่ าเคร่งท าให้รู้สึกว่าการใช้ความรุนแรง

เป็นเรื่องธรรมดาสามารถเลือกการแก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรง  

การแสดงออกอย่างเปิดเผยและย้ าซ้ าๆให้เห็นถึงความชัดเจนและความรุนแรงในสื่อนั้นท าให้

คนดูเกิดความรู้สึก "สบายใจ" ขึ้นเมื่อต้องการความรุนแรงในเนื้อหาที่ถูกน าเสนอความกังวลที่ลด

ระดับลงสามารถบรรเทาการรับรู้อย่างบ่อยครั้งของคนดูและเนื้อเรื่องที่จริงจังได้การลดความกังวลนี้

ยังเอ้ือให้เกิดการลดความอ่อนไหวทางอารมณ์ลงด้วยในที่สุดคนดูจะรับรู้ความก้าวร้าวจากสื่อด้วย

ความรู้สึกท่ีรุนแรงน้อยลงกว่าเมื่อตอนดูเป็นครั้งแรก (Santa Barbara Study 1994-1995: 16) 
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3. ความหวาดกลัว (Fear) 
 

โทรทัศน์มีส่วนในการสอนให้คนเกิดความกลัวที่จะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในแง่ที่ว่า

สื่อมวลชนมีผลต่ออารมณ์ ความกลัว ความกังวล และความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันในสังคมทั้งนี้

เพราะกลัวความรุนแรงจึงเกิดขึ้นตามความรู้สึกท่ีได้เห็นจากสื่อมวลชน 

งานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ของเด็กต่อการรับรู้ความ

รุนแรงในสื่อที่มากระทบอย่างฉับพลันนั้นพบว่าสามารถสร้างความน่ากลัวให้ติดอยู่ในจิตใจของเด็กได้

นานนับเป็นอาทิตย์ (Cantor,1994) จากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าปฏิกิริยาความกลัวที่เกิดขึ้นในเด็ก

และผู้ใหญ่นั้นมีผลสืบเนื่องจากประสบการณ์ที่ได้ รับจากการชมรายการต่างๆ ในจอทีวี โดยที่

เหตุการณ์นั้นๆ อาจไม่ได้เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World) ก็ได้ แต่เมื่อเรารู้สึกเชื่อว่า

จริงมันก็เป็นความจริงส าหรับตัวเราได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะการรับรู้ในส่วนของการจ าแนกแยกแยะ 

ความเป็นรูปธรรม-นามธรรม, ความเป็นจริง-แฟนตาซี ยังไม่ดีพอ ท าให้การรับรู้เรื่องราวในสื่อกับ

ความเป็นจริงถูกบิดเบือนไป ไม่ตรงกับความเป็นจริง 

จากการศึกษาของ George Gerbner และคณะในปี 1986 รายงานว่า ผู้รับสื่อที่มีความ

รุนแรงนั้นสามารถเพ่ิมความรู้สึกกลัวที่จะกลายเป็นเหยื่อของความรุนแรง ซึ่งเป็นการเพ่ิมพฤติกรรม

ในการปกป้องตนเองมากขึ้นและเพ่ิมความรู้สึกไม่ไว้วางใจผู้อ่ืนเพ่ิมขึ้นด้วยการรับรู้ (Perception) 

ของผู้รับสารว่าสังคมที่เป็นจริงนั้นเสมือนสิ่งที่สื่อเสนอออกมา และมองว่าสังคมมีแต่อาชญากรรม และ

เต็มไปด้วยอันตราย จนเกิดความกลัวที่จะเดินคนเดียวแม้เป็นย่านที่พักอาศัยของตนเอง 

 

ผลกระทบจากเรื่องเพศโทรทัศน์ 
 

เนื้อหาในโทรทัศน์ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการขัดเกลาทางสังคมในเรื่องเพศของเด็กมี 3 

ประการดังนี้ 

1. การเรียนรู้ (Learning) โทรทัศน์เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญในสังคม ผู้ชมส่วนใหญ่ใช้สื่อใน

การศึกษาและเรียนรู้สิ่งต่างๆ แต่เนื่องจากรายการโทรทัศน์ ถูกออกแบบมาเพ่ือความบั นเทิง

โดยเฉพาะ เนื้อหาบางอย่างจึงไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างแท้จริง จากการทดสอบของ 

Greenburg (1993) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า เด็กๆ เรียนรู้เรื่องเพศอย่างมากจาก

โทรทัศน์ ซึ่งบางกรณียังไม่เหมาะสมกับวัยที่จะเรียนรู้ เช่น โสเภณี, รักร่วมเพศ, การอยู่ก่อนแต่ง ฯลฯ  
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2. ทัศนคติ (Attitude) สื่อโทรทัศน์มีผลต่อการสร้างทัศนคติ พฤติกรรม และค่านิยมเรื่องเพศ

เป็นอย่างมาก จากการทดลองของ Gresson (1986) โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดูมิวสิควีดี

โอของ MTV ที่มีภาพการอยู่ก่อนแต่งในมิวสิควีดีโอ แล้วจึงสอบถามทัศนคติผู้ชม ได้ค าตอบว่าไม่ใช่

เรื่องท่ีผิด การน าเสนอเนื้อหาทางเพศจึงมีผลต่อมุมมองพฤติกรรมทางเพศของผู้ชม 

3. พฤติกรรม (Behavior) เนื่องจากโทรทัศน์สามารถเข้าถึงทุกคนได้ง่าย ผู้ชมจึงสามารถ

เปิดรับโทรทัศน์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เนื้อหาโทรทัศน์ได้บรรจุทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมรอบๆตัวที่

มีส่วนในการหล่อหลอมบุคลิกภาพและพฤติกรรมทางเพศของผู้ชม ซึ่งเป็นการเสี่ยงหากผู้ชมยังอยู่

ในช่วงวัยของการพัฒนาบุคลิกภาพ (Ajzen&Fishbeie,1980)  

 

การศึกษาเนื้อหาความรุนแรง, เพศ, ภาษา ในสื่อโทรทัศน์ 

สหรัฐอเมริกา จุดเริ่มต้นการศึกษาความรุนแรงในสื่อ 
 

 ความสนใจในการศึกษาเนื้อหาของโทรทัศน์เริ่มต้นจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรษ

ที่ 1960-1970 เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว มีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอความรุนแรงมากมายจนเกิด

ความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนชาวอเมริกันว่า อิทธิพลจากความรุนแรงจะมีผลกระทบที่เป็นอันตราย

ต่อสังคม ส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้น แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันความรุนแรง (Commission on 

causes and prevention of violence) และจัดตั้งโครงการศึกษาวิจัยขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่อง

ความรุนแรงในโทรทัศน์คือ Surgeon General’s Report โดยมี Gerbner ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อ

ดูปริมาณความรุนแรงที่น าเสนอผ่านกระบวนการต่างๆ โดยในระยะแรกๆ ยังไม่มีแนวทางทฤษฎีที่

ชัดเจน แต่มุ่งเก็บปริมาณความรุนแรงที่ฉายผ่านโทรทัศน์เท่านั้น 

 ผลการวิจัยในครั้งนั้นพบว่า ปริมาณความรุนแรงในโทรทัศน์นั้นมีมาก และท าให้ความสนใจ

ของสาธารณชนดังกล่าวยังมีอีกต่อเนื่อง ดังนั้น Gerbner และคณะจึงเก็บข้อมูลส ารวจเป็นรายปี

ต่อเนื่องทุกปีระหว่างปี ค.ศ. 1970 – 1980 ที่เรียกว่า Violence Profile ซึ่งในขั้นต่อมาคณะวิจัยเริ่ม

เสนอกรอบทฤษฎีเพ่ืออธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงทางโทรทัศน์ที่มีต่อความเชื่อของ

ประชาชน และได้ขยายความสนใจที่กว้างไปกว่าประเด็นเรื่องของความรุนแรง โดยศึกษาพฤติกรรม

รูปแบบอื่นๆ ที่ปรากฏในโทรทัศน์อีกด้วย  

 ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันยังมีการศึกษาควบคู่กันไปด้วย เช่น การศึกษาของ CBS (Columbia 

Broadcasting System, 1980) ได้ท าการศึกษาความรุนแรงเพ่ือเปรียบเทียบกันกับการศึกษาของ 

Gerbner ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973–1979 โดยพบว่ามีความรุนแรงน้อยกว่าการศึกษาของ Gerbnerและ
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คณะด้วยความแตกต่างของผลการศึกษานี้เองก่อให้เกิดการถกเถียงในเรื่องหน่วยของการวิเคราะห์ 

จนท าให้ศาสตร์ด้านนี้พัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การศึกษาความรุนแรงในสื่อสารมวลชนของ

สังคมอเมริกันด าเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 

The National Television Violence Study (NTVS) 
 

 โครงการ NTVS ถือเป็นโครงการล่าสุดและมีความสมบูรณ์มากที่สุดในปัจจุบันที่ศึกษาความ

รุนแรงในสื่อโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นโดย  National Cable Television Association 

(NCTA) (คล้ายๆกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ หรือ กสท. ของไทย) ได้ระดม

นักวิชาการจาก 4 มหาวิทยาลัยมาร่วมศึกษา ดังนี้  

 University of California, Santa Barbaraศึกษาภาพความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ

ประเภทบันเทิง เช่น ละคร รายการตลก ภาพยนตร์ รายการส าหรับเด็ก และมิวสิควีดีโอ 

 University of Texas, Austinท าการทดสอบความรุนแรงที่มีอยู่ในรายการบางประเภท เช่น 

รายการเรียลลิตี้โชว์ รายการข่าว รายการทอล์คโชว์ รายการสืบสวนสอบสวนและสารคดี 

 University of Wisconsin, Madisonศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเรตติ้ งและการให้

ค าแนะน าต่อผู้ชม รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อผู้ชมที่เป็นเด็กที่เลือกชมรายการ 

 University of North Carolina, Chapel Hillท าการทดสอบและประชาพิจารณ์การต่อต้าน

ความรุนแรงในเนื้อหาโทรทัศน์ของสาธารณชน โดยใช้การเก็บข้อมูลศึกษากว่า 3 ปี ( 1994-1997) มี

การเก็บกลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการศึกษาขนาดใหญ่มากถึง 3,000 รายการ รวมกว่า 2,500 ชั่วโมง 

และยังได้รวบรวมคณะที่ปรึกษาในศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีก 17 หน่วยงาน คือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การศึกษาแพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและสื่อสารมวลชน (NTVS - Executive 

Summary)  

 โดยผลการศึกษานอกจากเป้าหมายในการศึกษาภาพของความรุนแรงที่ปรากฏแล้วยัง

ครอบคลุมถึงการศึกษาเรื่องภาษาที่ไม่เหมาะสม เพศ ชนชั้น เชื้อชาติ และศึกษาทบทวนมาตรการการ

ควบคุมป้องกันผลกระทบที่จะเกิดจากโทรทัศน์ของรัฐบาล รวมถึงการตัดสินใจของผู้ผลิตในการ

สร้างสรรค์รายการแบบต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ชมในระยะยาว ผลการวิจัยพบว่ารายการ

ประเภทภาพยนตร์ และรายการละคร (Drama Series) มีระดับความรุนแรงที่มีปริมาณสูงมากกว่า

รายการอื่นท้ังหมด (Gunter &Barrie, 1999) 
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การศึกษาความรุนแรงในประเทศอ่ืนๆ 

 การศึกษาเนื้อหาของสื่อโทรทัศน์สังเกตได้ว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่

จะค่อยๆเคลื่อนย้ายความสนใจเข้ามาสู่ประเทศอ่ืนๆ อันได้แก่ ประเทศในยุโรปตะวันตกที่ได้ให้

ความส าคัญกับการวิเคราะห์ที่มีความเสี่ยงต่อผู้ชมสื่อโทรทัศน์ ข้อสังเกตประการหนึ่งส าหรับ

การศึกษาเรื่องความรุนแรงในสื่อมวลชนของแต่ละประเทศอันจะกล่าวในรายละเอียดในตอนต่อไปก็

คือ แต่ละหน่วยงานของแต่ละประเทศที่ท าการศึกษาต่างหยิบยกกรอบแนวคิด นิยามความรุนแรง 

ของ Gerbner มาปรับใช้ในงานศึกษาให้เหมาะสมตามบริบททางสังคมของตนเอง โดยการศึกษาใน

แต่ละประเทศมีรายละเอียดดังกล่าว 

 

การศึกษาความรุนแรงในสื่อมวลชนของแคนาดา 

 จากความเข้มของรัฐบาลอเมริกันในช่วง ค .ศ. 1990 ส่งผลกดดันให้เกิดการควบคุมความ

รุนแรงในสื่อโทรทัศน์ไม่เพียงแต่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงประเทศเพ่ือนบ้าน

ใกล้เคียง คือ แคนาดา เนื่องจากอุตสาหกรรมสื่อมีความคาบเก่ียวกัน 

 ในแคนาดาไม่เพียงให้ความส าคัญในการวัดความรุนแรงที่เกิดขึ้นเฉพาะในโทรทัศน์เท่านั้น 

แต่ได้ท าการวัดในสื่ออ่ืนๆ ด้วยคือ หนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียงซึ่งท าการศึกษาโดย  Linton 

แ ล ะ  Jowet ตั้ ง แ ต่ ปี  ค .ศ .  1 9 7 7  เ พ่ื อ เส น อ ต่ อ  Royal Commission on Violence 

Communication Industry พบว่า ใน 8,000 ข่าว มีความรุนแรงซึ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและ

ความรุนแรงในเนื้อหาถึง 45% 

 การศึกษายังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยหลายคณะ หลายหน่วยงาน เช่น Ontario Royal 

Commission on Violence Communication Industry, Canadian Bureau of Broadcast 

Measurement (BBM) โดยมี William และคณะท าการวิเคราะห์เนื้อหารายการเด่น 100 รายการ 

ทั้งรายการข่าว กีฬา รวมถึงรายการอ่ืนๆ 

 การศึกษาของ William พบว่า มีค่าเฉลี่ยของการแสดงอาการก้าวร้าว 18.5ครั้ง/โปรแกรม/

ชั่วโมงมีผลรวมของการแสดงออกอย่างก้าวร้าว 594 ครั้ง การกระท าที่เกี่ยวข้องกับร่างกายโดยไม่มี

อาวุธเกี่ยวข้อง 254 ครั้ง (3.1 ครั้ง/โปรแกรม/ชั่วโมง) การกระท าความรุนแรงโดยใช้อาวุธ 340 ครั้ง 

(4.2 ครั้ง/โปรแกรม/ชั่วโมง) มีการแสดงออกถึงความรุนแรงด้วยการใช้วาจาหยาบคาย ไม่เหมาะสม 

632 ครั้ง 
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 ประเภทรายการที่พบความรุนแรงสูงสุดคือ รายการซิทคอม 58% รองลงมาคือ ละครแนว

สืบสวน 40% แอนนิเมชั่น 32.9%ผจญภัย 23% ละครเกี่ยวกับหมอ-พยาบาล 21.6% ข้อสังเกตท่ีพบ

คือ อาการก้าวร้าวด้วยการใช้ค าพูดที่ไม่เหมาะสม มักพบมากในละครที่ตลกขบขัน 

 

การศึกษาความรุนแรงในโทรทัศน์ของเนเธอร์แลนด์ 

 การวิจัยผลกระทบจากการชมโทรทัศน์ในเนเธอร์แลนด์ เริ่มต้นภายหลังปี ค .ศ. 1970 ที่

เรียกว่า Dutch Violence Profile ที่รับเอาวิธีการศึกษาของ George Gerbner และคณะมาใช้ศึกษา 

ด้วยการศึกษารายการโทรทัศน์ 4 สัปดาห์ จากสถานีถ่ายทอด 10 สถานี โดยศึกษาช่วงเวลาไพรม์ไทม์ 

(20.30 - 02.00 น.) และก่อนไพรม์ไทม์ที่ก าหนดให้เป็นช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชนการศึกษาใน

ช่วงเวลาขณะนั้นพบว่ารายการส่วนใหญ่เป็นรายการที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ คือ จากสหราช

อาณาจักร และเยอรมัน รายการน าเข้าจากสหรัฐอเมริกามีเพียงเล็กน้อย เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ของเหยื่อความรุนแรงจะพบว่า เพศหญิงมักมีภาพที่อ่อนแอ บอบบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการที่

น าเข้าจากสหรัฐอเมริกา ภาพของผู้ชายโสดมักใช้ความรุนแรงเข้าแก้ปัญหา ขณะที่ผู้ชายที่แต่งงาน

แล้วมักเป็นฝ่ายถูกฆ่า และชายวัยกลางคนมักได้รับบทบาทเป็นผู้กระท าการฆาตกรรม 

 

การศึกษาความรุนแรงในโทรทัศน์ของอิสราเอล 

การวิจัยเรื่องความรุนแรงในสื่อของอิสราเอลเป็นโครงการขนาดเล็กที่ เป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาในโครงการ Surgeon General’s investigation of Television and Social Behavior 

ของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มมาตั้งแต่ปี ค .ศ. 1970 โดยเลือกศึกษาทั้งละคร และรายการประเภทสาระ

ความรู้ซึ่งสามารถแยกแยะความรุนแรงได้เป็น 52 แบบ พบความรุนแรงในรายการละครมากถึง 38 

แบบ 

การศึกษาพบว่าการใช้ความรุนแรงส่วนใหญ่มาจากการใช้ร่างกายและการด่าทอ มีข้อสังเกต

ว่ามีการใช้ ปืนหรืออุปกรณ์อ่ืนๆเป็นอาวุธน้อยมาก พบภาพที่แสดงผลของการกระท าและปรากฏ

เลือกให้เห็นน้อยมาก โดยละครที่มีความรุนแรงมากท่ีสุดคือ ละครประเภทสืบสวนสอบสวน (23.2%) 

มีข้อสังเกตก็คือ มีภาพความรุนแรงปรากฏในสื่อน้อยมาก เมื่อเทียบกับบริบททางสังคมในขณะนั้นซึ่ง

อยู่ในช่วงของสถานการณ์สู้รบ 
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ภาพของผู้กระท าความรุนแรงมักเป็นผู้ชาย (90.7%) ขณะที่ผู้หญิงเป็นผู้กระท าความรุนแรง

น้อยกว่า (9.3%) รวมไปถึงผู้ที่เป็นเหยื่อก็มักจะเป็นผู้ชาย และผู้กระท าความรุนแรงมักเป็นตัวร้าย

เสมอ 

การศึกษาความรุนแรงในโทรทัศน์ของญี่ปุ่น 

 Iwao (1980) และคณะ ท าการศึกษาความรุนแรงในสื่อ เพ่ือเปรียบเทียบกับประเทศ

สหรัฐอเมริกาด้วยการใช้เครื่องที่พัฒนามาจาก George Gerbner และคณะมาใช้ในการศึกษาด้วย

การสุ่มรายการบันเทิงในปี ค.ศ. 1977 ที่แพร่ภาพในโตเกียว 5 สถานีในช่วงไพรม์ไทม์  (17.00 – 

23.00น.) จ านวน 138 รายการเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยพบว่ากว่าครึ่งหนึ่ง (69รายการ) เป็นรายการ

ส าหรับเด็ก 51 รายการ โดยเป็นรายการการ์ตูน 24 รายการที่น าเข้าจากสหรัฐอเมริกา 

Iwao (1981) และคณะ พบลักษณะของความรุนแรง 3 แบบด้วยกัน คือ Random 

Purposive และ Sufferingดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ประเภท Random คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและฉับพลัน มีความถี่และช่วงเวลา

ระยะสั้น เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเฉพาะในเนื้อเรื่องแบบการ์ตูน เช่น ผู้ถูกท าร้ายถูกรถทับแบนแล้วกลับ

ฟ้ืนมามีชีวิตใหม่ เป็นลักษณะของแฟนตาซีที่ไม่มีอยู่จริง ในหลายๆ กรณีมักไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นสัตว์

หรือสิ่งไม่มีชีวิตอ่ืนๆ  

ประเภทที่สอง Purposive เป็นลักษณะความรุนแรงที่เนื้อเรื่องเป็นตัวก าหนดให้มีผู้กระท า

ความรุนแรงที่จะส่งผลให้เกิดการเร้าอารมณ์ของผู้ชมเสมือนหนึ่งผู้กระท า มีลักษณะที่สมจริงสมจัง 

เช่น ต ารวจเข้าไปปราบปรามผู้ร้าย 

ประเภทที่สาม Suffering เป็นลักษณะความรุนแรงที่ผู้รับสารรู้สึกว่าถูกเร้าอารมณ์ให้มี

ความรู้สึกร่วมเสมือนว่าเป็นฝ่ายถูกกระท าด้วย เช่น ซามูไรฝ่ ายดีถูกท าร้ายจากฝ่ายตรงข้าม การ

กระท าของฝ่ายตรงข้ามเร้าให้ผู้ชมรู้สึกกดดัน 

 การวิจัยยังพบว่า ประเภทรายการที่มีความรุนแรงมากก็คือรายการละครที่เกี่ยวข้องกับ

ต ารวจการ์ตูนละครซามูไรแต่การออกแบบละครญี่ปุ่นจะไม่แสดงให้เห็นเลือดหรือถ้าจะแสดงให้รู้จัก

แสดงในระยะไกลการแสดงผลของการกระท าจะแสดงออกผ่านสีหน้าและท่าทางแพนและจากการ

เปรียบเทียบลักษณะของเนื้อเรื่องระหว่างละครของญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกา ละครญี่ปุ่นจะเปิดฟัง

ค่านิยมในเรื่องของคุณธรรมและศีลธรรมมากกว่าผ่านตัวละครเอกซ่ึงเป็นฝ่ายธรรมะ 
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การศึกษาความรุนแรงในสื่อมวลชนของประเทศตะวันออกไกล (Far East) 

 ในปี ค .ศ .1988 โครงการ Asian Mass Communication Research and Information 

Center เริ่มท าการวิจัยความรุนแรงที่ปรากฏในโทรทัศน์ใน 8 ประเทศในเอเชีย คือ บังคลาเทศ 

อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และไทย โดยสิ้นสุดการวิจัยในปี ค.ศ. 1989 โดยมี

วัตถุประสงค์หลักก็คือ 

- ศึกษา - วิเคราะห์ ความถี่และระดับของความรุนแรงในโทรทัศน์ของภาคพ้ืน

เอเชีย 

- จ าแนกประเภทของความรุนแรงที่พบในรายการ 

- อธิบายธรรมชาติของความรุนแรงและบริบทของละคร 

- วิเคราะห์แนวโน้มและภาพความรุนแรง รวมถึงประเมินระดับความรุนแรงใน

โทรทัศน์ว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

- วัด - ทดสอบความเหมือนและความแตกต่างของภาพความรุนแรงที่ปรากฏใน

ลักษณะข้ามวัฒนธรรม 

 

โดยการศึกษาได้เลือกประเภทของรายการที่น ามาศึกษา 4 ประเภทคือ รายการละคร 

(Social Drama) แอ็คชั่น- ผจญภัย การ์ตูนและรายการตลก จากผลการวิเคราะห์ทั้งหมด 256 

รายการ พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของรายการทั้งหมด (56%) เป็นรายการที่ผลิตภัยในประเทศเอง ส่วน

รายการประเภทน าเข้ามาจากแหล่งใหญ่ คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ ญี่ปุ่น 

 ภาพรวมระดับความรุนแรงที่พบเฉลี่ยอยู่ที่ 59% โดย ในบังคลาเทศพบ 18% มาเลเซีย 20% 

ไทย 94% และฟิลิปปินส์พบว่ามีมากถึง 100%  

 ความรุนแรงที่พบมักมาจากภาพยนตร์น าเข้าในฟิลิปปินส์มีสูงถึง 23% ขณะที่อินโดนีเซียมี

เพียง 3.2% ซึ่งรายการที่น าเข้ามาจากต่างประเทศมีภาพความรุนแรงมากกว่ารายการที่ผลิต

ภายในประเทศแต่การแสดงให้เห็นเลือดมีเพียงเล็กน้อยหรือไม่เห็นเลยลักษณะของตัวร้ายที่ใช้ความ

รุนแรงมักเป็นชนชั้นสูงและชนชั้นล่างสาเหตุความรุนแรงมาจากความขัดแย้งในระดับสถาบันทาง

สังคมผลของความรุนแรงมีแนวโน้มที่จะเห็นเลือดมากขึ้นและความขัดแย้งมักมีสาเหตุมาจากความ

ขัดแย้งระหว่างชนชั้นความขัดแย้งภายในครอบครัวการเลือกใช้ความรุนแรงด้วยการฆาตกรรม 
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การศึกษาความรุนแรงในโทรทัศน์ของนิวซีแลนด์ 

ใน ปี  ค .ศ . 1 9 8 2  New Zealand Mental Health Foundation’s, ‘Media Watch’ 

Group ได้ท าการส ารวจความรุนแรง โดยน าเครื่องมือของ George Gerbner และคณะมาใช้ โดย

ศึกษาละคร รายการกีฬา สารคดี และวาไรตี้โชว์ ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง ครอบคลุมสถานีโทรทัศน์ทุกช่องที่มีในนิวซีแลนด์ การศึกษาพบความรุนแรงที่ปรากฏมาก

ที่สุดในรายการแอนิเมชั่นส าหรับเด็ก มีค่าเฉลี่ย 26.14 ตอน/ชั่วโมง 

ในปี ค.ศ. 1991 New Zealand’s Broadcasting Standard Authority มอบหมายให้คณะ

จากมหาวิทยาลัย Massey ท าการวิเคราะห์รายการ 3 ช่อง ที่ถ่ายทอดใน 1 สัปดาห์ ในเดือน

กุมภาพันธ์ ด้วยนิยามความรุนแรงซึ่งพัฒนาขึ้นใหม่โดยอิงการเสนอภาพความรุนแรง “Violent 

Image” คือภาพการแสดงออกทางร่ายกายที่กระท าต่อบุคคล สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ด้วยความมุ่ง

หมายให้สิ่งที่ถูกกระท านั้นได้รับความเจ็บปวดหรือบาดเจ็บ 

การศึกษาในครั้งนั้นพบว่ามีการกระท าความรุนแรงถึง 3 ,012 ครั้งต่อ 336 ชั่วโมงจาก

รายการทั้งหมด 85% พบว่าเหยื่อเป็นผู้ชาย 80% เป็นคนขาวและ 91% เป็นผู้ใหญ่ในขณะที่จะ

กระท าความรุนแรงพบว่า 84% เป็นผู้ชาย 75% เป็นคนขาวและ 80% เป็นผู้ใหญ่อาวุธหลักที่ใช้คือ

ปืนรองลงมาคือร่างกายและการด่าทออีกทั้งพบว่าอาวุธที่น ามาใช้ในการ์ตูนเป็นอาวุธที่มีอยู่จริงที่ใช้ใน

สงครามอ่าวเปอร์เซีย 

 

การศึกษาความรุนแรงในโทรทัศน์ของออสเตรเลีย 

 ในออสเตรเลียให้ความส าคัญกับการศึกษาความรุนแรงในโทรทัศน์อย่างมาก โดยมีโครงการ

ศึกษาภาพของครอบครัวในโทรทัศน์ (Study of Portrayal of family life on television) ซึ่งศึกษา

ภาพความรุนแรงภายในครอบครัวที่อยู่ในรายการประเภทบันเทิงคดี (fiction) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ 

โดยเน้นไปที่ความรุนแรงภายในครอบครัวและการใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมที่แสดงออกต่อคนภายใน

ครอบครัว เน้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวละครในครอบครัวกับตัวละครที่เป็นผู้ชายเป็นพิเศษ 

พบว่า 20 ใน 39 รายการ (51.3%) มีความรุนแรงอยู่ในละคร ที่แสดงออกทางวาจาและการใช้ก าลัง 

 ในปี ค.ศ.1981 McCann และ Sheehanท าการศึกษาความรุนแรงที่ถ่ายทอดในบริสเบน 

จากโทรทัศน์ 4 ช่อง เป็นเวลา 2 เดือน โดยเลือกสุ่มตัวอย่างมา 80 รายการ ทั้งรายการประเภท

บันเทิงคดีและสารคดี โดยน านิยามเรื่องความรุนแรงของ George Gerbner และคณะ มาปรับใช้โดย
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เปลี่ยนหน่วยการวิเคราะห์เป็นช่วง-ตอน (Violent Episode)โดยนับความรุนแรงตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

ในฉากเดียวกัน 

 การศึกษาของ McCann และ Sheenan พบว่า 9 ใน 10 ( 89.5%) ของผู้กระท าความ

รุนแรงเป็นผู้ชายความรุนแรงที่แสดงออกมาเป็นการฆ่า 74% พบภาพของเหยื่อที่ถูกท าร้าย 76.1%  

บทบาทที่มีการฆ่ากันในจอเป็นเพศชาย 90.3% ซึ่งเมื่อวิเคราะห์พบว่าเพศในละครมีนัยส าคัญกับใช้

ความรุนแรงในละครก็ใกล้เคียงกับการศึกษาในประเทศ 

 

การศึกษาความรุนแรงในโทรทัศน์ของอังกฤษ 

 แนวคิดด้านการวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรงในโทรทัศน์ในประเทศอังกฤษริเริ่มมาตั้งแต่ปี  

ค.ศ. 1970 ด้วยแรงผลักดันของกลุ่มอุตสาหกรรมการกระจายเสียง Halloran และ Croll (1972) 

เริ่มท าการวิเคราะห์เนื้อหาสื่อโทรทัศน์ด้วยวิธีการของ George Gerbner เพ่ือศึกษาความรุนแรงใน

ช่อง BBCI และ ITV ด้วยการศึกษารายการละคร เพ่ือหาประเภทของความรุนแรงที่ปรากฏ รวมถึ ง

พิจารณาจากบริบทร่วมด้วย 

 ในระยะเวลาไล่ เลี่ ยกัน  แผนกวิจัยผู้ รับสารของ BBC (BBC’s Audience Research 

Department) ก็เริ่มท าการวิเคราะห์เนื้อหาละครโทรทัศน์เช่นกัน โดยใช้ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล 

BBC ไม่ได้ด าเนินตามวิธีการของ Gerbnerแต่ได้ให้ความสนใจเรื่องความรุนแรงในฐานะปฏิสัมพันธ์

อย่างหนึ่งของมนุษย์ซึ่งเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอธิบายเหตุผลของการใช้ความรุนแรงซึ่ง 

BBC ได้เพ่ิมเติมการนับความรุนแรงที่กระท าต่อสิ่งของที่แสดงมาในรายการประเภทบันเทิงคดี จาก

วิเคราะห์เนื้อหาพบว่า 48% ของรายการประเภทละคร มีการน าเสนอบทบาทหลักที่เกี่ยวกับการใช้

ความรุนแรง หรือแสดงให้เห็นความก้าวร้าว หรือการกระท าของเหยื่อ  Halloran และ Croll ยัง

พบว่าการ์ตูนมีระดับความรุนแรงที่สูงมาก 

 นอกจากนี้ BBC  ยังให้ความส าคัญต่อการศึกษาความรุนแรงที่ “แก่น” (Theme) ของเรื่อง

ด้วย การศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นของ “แก่นเรื่อง” ท าให้พบว่าประเภทของรายการมีส่วนในการ

บรรจุความรุนแรงเข้าไปในเนื้อหา นักวิจัยของ BBC พบว่ารายการละครประเภทสืบสวนสอบสวน 

แนวคาวบอยตะวันตกและแอ็คชั่นมีเนื้อหาความรุนแรงถึง 75%  

 ในปี ค.ศ. 1990 The Broadcasting Standard Council in Britain ตีพิมพ์รายงานเรื่อง 

Series of Monitoring Studies ในรายงานกล่าวถึงประเด็นของการวิเคราะห์ความรุนแรงว่าไม่ใช่แค่
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การนับจ านวนของความรุนแรงเท่านั้น แต่ควรให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องเพศและภาษาด้วย การ

วิเคราะห์ความรุนแรงในปี ค .ศ. 1994 ด้วยการเลือกตัวอย่างรายการมา 648 รายการตั้งแต่เวลา 

17.30-24.00 น เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่า 9 ใน 10 (87%) มีเนื้อหาความรุนแรงเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 

ค.ศ. 1993 (73%) อย่างไรก็ตามฉากการใช้ความรุนแรงยังคงอยู่ระดับปานกลาง คือ 7.6 ในปี ค .ศ. 

1993 และเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเป็น 7.8 ในปี ค.ศ. 1994 

 จากภาพรวมการศึกษาวิจัยตามแนวคิดการอบรมบ่มเพาะนิสัยทางวัฒนธรรมพบว่าระเบียบ

วิธีวิจัยแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ได้ถูกหยิบยกมาใช้ในการศึกษาเนื้อหาของสื่อ

โทรทัศน์โดยเริ่มต้นจากประเด็นความรุนแรงที่ปรากฏในโทรทัศน์ตามความต้องการและความกังวลใจ

ของผู้ปกครองในเรื่องอิทธิพลของโทรทัศน์รวมถึงบริบทของสังคมในแต่ละช่วงเวลาก่อนจะเคลื่อนย้าย

ความสนใจมาสู่ประเด็นที่เห็นว่ามีความเสี่ยงอ่ืนๆ อันได้แก่ ประเด็นเรื่องเพศ ภาษาที่ไม่เหมาะสม 

และประเด็นเรื่องความรุนแรง 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) ซึ่งหน่วยการศึกษาเป็นละครหลังข่าวออกอากาศในช่วงเวลารายการส าหรับเรต (ท) 

“รายการทั่วไปที่สามารถรับชมไดทุกวัย”กลุ่มผู้ชมที่เป็นกลุ่มผู้ชมเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึง

เนื้อหาได้ ซึ่งการจัดเรตติ้งในด้านเนื้อหาโดยสาระส าคัญแล้วก็มีไว้เพ่ือปกป้องผู้ชมที่เป็นเด็กและ

เยาวชนต่อเนื้อหาด้าน เพศ ภาษา และความรุนแรง  

 ข้อจ ากัดของงานวิจัยในครั้งนี้คือ คณะผู้วิจัยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ที่เนื้อหา เพศ ภาษา และ

ความรุนแรงที่ปรากฏในละคร โดยนับและวิเคราะห์เนื้อหาเป็นฉาก (Scene) เป็นหลัก ดังนั้นจึงไม่ได้

ศึกษาผลกระทบในด้านเนื้อหาที่มีต่อผู้ชม  

2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ละครโทรทัศน์เป็นรายการที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างสูงในสื่อโทรทัศน์น าเสนอใน

รูปแบบละครยาวหลายตอนจบ (Serial) รู้จักกันในนาม “ละครน้ าเน่า” (Soap opera) ซึ่งส่วนใหญ่

มักจะมีโครงเรื่องที่มักเก่ียวข้องกับเรื่องรักๆใคร่ๆ ชิงรักหักสวาท แก้แค้น หรือแนวบู้ เป็นต้น 

ละครโทรทัศน์เป็นสื่อบันเทิงที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมมากแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น

สื่อที่ไร้รสนิยมเชิงสุนทรียะการน าเสนอเรื่องที่ซ้ าซากเต็มไปด้วยความรุนแรงภาพตัวแทนอคติต่อเพศ

สภาพต่างๆและเนื้อหาที่เต็มไปด้วยอคตินี้สามารถบิดเบือนภาพของกลุ่มคนให้ผิดเพ้ียนและมีผลต่อ
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ความคิดความเชื่อการตัดสินใจของผู้ชมมากกว่าประสบการณ์ตรงในชีวิตจริงโดยเฉพาะผู้ชมที่ดูละคร

อย่างเป็นกิจวัตรประจ าวันก็จะมีวิธีคิดวิธีมองโลกวิธีตีความสิ่งต่างๆด้วยอคติตามอย่างละครมากข้ึน4 

 ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2559 พบงานวิจัยที่ศึกษาเนื้อหาละครในประเด็น S-L-V (Sex 

Language Violence) อยู่ทั้งสิ้น4 เล่ม ได้แก่ งานวิจัยของโครงการการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของ

สังคม (2548)5 เรื่อง รายการละครในช่วงเวลาเด็กเยาวชนและครอบครัวทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี ที่

มุ่งเน้นการศึกษาในประเด็นเรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง ของรายการละครในช่วงเวลารายการ

ส าหรับเด็กและเยาวชนในโทรทัศน์ฟรีทีวี ในช่วงเวลารายการส าหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวใน

ช่วงเวลา 16.00-22.00 น.ผลการศึกษาพบว่า ละครที่ออกอากาศในช่วงหัวค่ ามีการน าเสนอเนื้อหาที่

เกี่ยวกับ เพศ ภาษา และความรุนแรงมากท่ีสุด โดยค่าเฉลี่ยความรุนแรงของรายการละครก่อนข่าวอยู่

ที่ 3.97 ครั้งต่อชั่วโมง ส่วนรายการละครหลังข่าวอยู่ที่  2.52 ครั้งต่อชั่วโมงเรื่องความรุนแรงพบว่า

ประเภทของความรุนแรงที่ปรากฏในละครมากที่สุด คือ ความรุนแรงทางร่างกาย ตามมาด้วยความ

รุนแรงทางเพศ ความรุนแรงทางจิตใจ ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ ตามล าดับ ในด้านภาษาพบภาษา

หยาบคายมากที่สุด ในส่วนเรื่องเพศ พบว่าละครน าเสนอเนื้อหาความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมทางเพศ

มากที่สุด 

ในส่วนประเด็นเรื่องความรุนแรงในละคร โครงการการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม 

(2551) ได้ศึกษาเรื่องความรุนแรงในละครไทย ในโทรทัศน์ฟรีทีวี ปี พ .ศ. 2551 ช่วงเวลา 20.00 -

24.00 น. และช่วง 16.00 -20.00 น.พบละครที่มีความรุนแรงถึง 110 เรื่อง จากทั้งหมด 112 เรื่อง 

โดยความรุนแรงที่พบแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1.ความรุนแรงทางกายภาพ ได้แก่ ความรุนแรงต่อร่างกายความรุนแรงต่อจิตใจ ความรุนแรง

ต่อวัตถุ และความรุนแรงทางเพศ  

2.ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ได้แก่ ความรุนแรงเชิงโครงสร้างทางสังคม ความรุนแรงเชิง

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ความรุนแรงเชิงโครงสร้างทางการเมือง และความรุนแรงเชิงโครงสร้างทาง

เพศ 

                                                           
4กาญจนา แก้วเทพ. การวิเคราะห์สื่อแนวคิดและเทคนิค . การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. กรุงเทพฯ : เลิฟแอนดเ์ลิฟ, 2547   
5โครงการการเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (2548). รายงานผลการศึกษารอบที่ 1 เร่ืองรายการละครในช่วงเวลาเด็กเยาวชนและ

ครอบครัวทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี  
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อารดา ครุจิต (2554) การวิเคราะห์เนื้อหาทางเพศ ความรุนแรง และการใช้ภาษาในรายการ

โทรทัศน์ระดับเรตติ้งประเภท “ท” ทุกวัย (2554) จ านวนทั้งสิ้น 6 ช่อง (3 5 7 9 11 TITV) ในช่วง

เวลาตลอด 24 ชั่วโมง 06.00-06.00 น.พบว่า ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลาหลักมีการน าเสนอ

เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรง โดยเฉพาะช่อง 3 ที่น าเสนอเนื้อหาไม่เหมาะสมโดยรวม

มากที่สุด (55.74%) รองลงมาคือ ช่อง 7 ซึ่งมีการแสดงออกเฉลี่ย 3.86 ครั้งต่อรายการ โดย 2 สถานี

นี้มีการแสดงออกทางเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมกันถึงร้อยละ 75.17 

ภายหลังการเริ่มออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในปี พ.ศ.2557 มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา 

โครงการมีเดียมอนิเตอร์ (2558)6 ได้ศึกษาเรื่องจริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของ

เด็ก: ศึกษาเปรียบเทียบ โทรทัศน์ดิจิทัลช่องที่ได้รับความ นิยมช่วง ตุลาคม พ.ศ. 2557 และ มกราคม 

พ.ศ. 2558 ศึกษารายการโทรทัศน์ 72 รายการจากสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล 6 ช่องได้แก่ ช่อง 3 HD ช่อง 

7 HD และ ช่อง Workpoint ช่อง 8 และ ช่อง Mono 29 ในช่วงเวลา 07.00 - 09.00น. และ 16.00 

-18.00 น. ช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวัง ได้แก่ เวลา 18.00 -22.00 น. พบว่ารายการละครไทยมีการ

น าเสนอเนื้อหาเพศ ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการประเภท

ต่างๆที่ได้ศึกษา 

ด้านงานวิจัยในต่างประเทศที่ศึกษาเนื้อหาละครในประเด็น เพศ ภาษา และความรุนแรง ใน

รอบ 10 ปีที่ผ่านมา ที่เน้นศึกษาเฉพาะการวิเคราะห์เนื้อหาละครเพียงอย่างเดียวพบว่ามีการศึกษาใน

ประเด็นดังกล่าวอยู่ 2 งานวิจัย ได้แก่ 

ในประเด็นเรื่องเนื้อหาที่ เกี่ยวกับเพศ Rami Al-Sayed (2010) ศึกษาเรื่อง Sex and 

Sexuality: A Content Analysis of Soap Operas on British Television มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์

การศึกษาเพ่ือระบุและวิเคราะห์จ านวน ความถ่ี ประเภท ธรรมชาติ และบริบทการแสดงภาพกิจกรรม

ทางเพศ (Sexual Activity) ละครมีข้อความระบุเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย (safe-sex) หรือการ

อ้างอิงเรื่องความเสี่ยง-ความรับผิดชอบ (R and R) หรือไม่  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) การเก็บข้อมูลใช้แบบบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ละครที่

ได้รับความนิยมสูงของประเทศอังกฤษจ านวน 3 เรื่อง และละครที่ออกอากาศในช่วงเวลากลางวันของ

ประเทศออสเตรเลียจ านวน 2 เรื่อง ผลการศึกษาที่ได้พบว่า ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลากลางวัน

                                                           
6มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา โครงการมีเดียมอนิเตอร์ (2558). รายงานผลการศึกษารอบที่ 87จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อ 
พัฒนาการของเด็ก: ศึกษาเปรียบเทียบ โทรทัศน์ดิจิทัลช่องที่ได้รับความ นิยมช่วง ตุลาคม 2557 และ มกราคม 2558. 
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จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับละครผู้ใหญ่ที่ออกอากาศในช่วงเวลาที่

อนุญาตให้ออกอากาศได้ (post-watershed) ละครกลางวันมีการแสดงภาพพฤติกรรมทางเพศอย่าง

เปิดเผยน้อยพ่ึงพาอาศัยเครื่องมือในการเล่าเรื่องเพศและเพศสภาพ มีการเน้นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรม

ทางเพศเสนอเค้าโครงเรื่องมากมายที่มีการเน้นความเสี่ยงและการรับผิดชอบ และมีการเผยแพร่

ข้อความเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย (safe-sex) 

ในประเด็นเรื่องความรุนแรง งานวิจัยเรื่อง Violence in UK Soaps: A four wave trend 

analysis(2014) โดยมี กลุ่ ม ตั วอย่ าง เป็ น ละคร4 เรื่ อ ง  ได้ แก่  Coronation Street 60 ตอน 

EastEnders 63 ตอน Emmerdale 83 ตอน และ Hollyoaks 76 ตอน ที่ออกอากาศตั้งแต่ปี 2001 

-2013 โดยเลือกน ามาศึกษาทั้งสิ้น  282 ตอน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ช่วง คือ 2001 -2002, 

2006-2007, 2011-2012, 2013ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ประกอบกับการ

วิเคราะห์โครงเรื่อง (Storyline) เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) มุ่งเน้น

การศึกษาในประเด็นต่างๆ อาทิ เช่น 

1. ประเภทของฉากที่เกี่ยวกับความรุนแรง เช่น ความรุนแรงเชิงกายภาพ ความรุนแรง ผล

ของความรุนแรงที่มีต่อร่างกายและจิตใจ ผลที่เกิดขึ้นจากความรุนแรง  

2. ประเภทของพฤติกรรมความรุนแรงที่แสดงออกมา เช่น ผลัก ชก ตบ ตี ท าลายข้าวของ 

การใช้ปืนยิง ฯลฯ 

3. ความถี่ของพฤติกรรมความรุนแรงที่ปรากฏโดยการเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลาที่ศึกษา

ทั้งสี่ช่วง ผลการศึกษาพบว่า ละครได้มีการน าเสนอฉากท่ีมีความรุนแรงมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละ

ช่วงที่ศึกษาทั้งสี่ช่วงเวลา โดยเฉพาะละครเรื่อง Hollyoaks ที่มีการน าเสนอภาพฉากความรุนแรงโดย

เฉลี่ยมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าภาพฉากความรุนแรงที่ปรากฏในละครแต่ละเรื่องมีแนวโน้มที่จะ

น าเสนอภาพความรุนแรงให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้น 

การศึกษาในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษา และความรุนแรงในละครโทรทัศน์ตลอดระยะเวลา 10 

ปีที่ผ่านมาได้มีการศึกษาละครทั้งในโทรทัศน์ฟรีทีวีในระบบอนาล๊อกและโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดย

ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และโดย

ส่วนใหญ่จะใช้แบบบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ในการเก็บข้อมูลเป็นหลัก พบว่ามีการศึกษาอยู่บ้าง

โดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษารายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนสามารถดูได้หรือรายการ

ในเรต “ท” ที่ผู้ชมทุกวัยสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ ได้แก่เรื่อง การศึกษาวิจัยในโครงการการเฝ้าระวัง
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สื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม (2548) โครงการการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม (2551) อารดา ครุ

จิต (2554) และมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา โครงการมีเดียมอนิเตอร์ (2558) 

 โดยที่ งานวิจัยของโครงการการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม ปี (2548) (2551) (2558) 

และ อารดา ครุจิต (2554) เป็นการศึกษาวิจัยโดยใช้เชิงปริมาณและคุณภาพ ในประเด็นเรื่อง เพศ 

ภาษา และความรุนแรงในสื่อโทรทัศน์ผลการศึกษาในงานวิจัยดังกล่าว ในส่วนที่เป็นการศึกษาเนื้อหา

ละครโทรทัศน์ต่างก็พบเนื้อหาในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษา และความรุนแรง ในช่วงเวลาส าหรับ

รายการส าหรับเด็กและรายการในเรต “ท” (ท่ัวไป) 

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยพบว่างานวิจัยที่ค้นพบส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นการศึกษาละครใน

ช่วงเวลาหลักร่วมกับช่วงเวลาอ่ืนๆหรือไม่ก็เป็นช่วงเวลารายการส าหรับเด็ก และรายการประเภทเรต

ทั่วไป คณะผู้วิจัยพบว่ายังไม่ค่อยมีผู้ศึกษาเฉพาะเจาะจงไปที่ช่วงเวลาส าหรับรายการละครหลังข่าวที่

ออกอากาศในช่วงเวลาที่มีผู้ชมโทรทัศน์ในภาคครัวเรือนมากท่ีสุด  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้น าแนวทางการศึกษามาปรับปรุงใน

ส่วนของกรอบการศึกษาและวิธีการศึกษาในการศึกษาเรื่อง เพศ ภาษา และความรุนแรงในละคร

โทรทัศน์ โดยก าหนดกรอบการศึกษาละครโทรทัศน์ช่องโทรทัศน์ดิจิทัลจ านวนทั้งสิ้น 5 ช่อง ตั้งแต่

เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ออกอากาศในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น.เพ่ือให้ได้หน่วย

การศึกษาที่ละครที่อยู่ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่าง รายการ เรต ท และรายการเรต น.13 และน.18 

ซึ่งละครบางเรื่องได้ออกอากาศในช่วงเวลา เรต ท ซึ่งผู้ชมที่เป็นเด็กสามารถเข้าถึงได้ โดยใช้ประกาศ 

กสทช. เรื่องแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของโทรทัศน์พ.ศ. 2556 พิจารณาจากภาพเสียงและ

เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใน 3 ประเด็นคือ (1) พฤติกรรมและความรุนแรง (2) เรื่องทางเพศและ (3) 

ภาษา มาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์เนื้อหาละคร 

3 กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการ

โทรทัศน์ 

2.3.1 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 

มาตรา 37 ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือที่มีผลกระทบต่อความ

มั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามก
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อนาจารหรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่าง

ร้ายแรง 

ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตาม

วรรคหนึ่งหากผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจสั่งด้วย

วาจาหรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการนั้นได้ทันทีและให้คณะกรรมการสอบสวน

ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยพลันในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าการกระท าดังกล่าวเกิด 

จากการละเลยของผู้รับใบอนุญาตจริงให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไข

ตามท่ีสมควรหรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้ 

2.3.2 ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตาม

ประกาศ คณะกรรมการ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 

หลักเกณฑการจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ 

- เรต “ป 3+”  เป็นรายการส าหรับเด็กปฐมวัย ผลิตขึ้นส าหรับผู้ชมในวัย 3-5 ปี 

- เรต “ด 6+” เป็นรายการส าหรับเด็ก ผลิตขึ้นส าหรับผู้ชมในวัย 6-12 ปี 

- เรต “ท”  เป็นรายการทั่วไปที่สามารถรับชมไดทุ้กวัย  

- เรต “น 13+” เหมาะส าหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือ

เนื้อหาที่    ต้องใช้ วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควร

ได้รับค าแนะน า และออกอากาศ ได้ในเวลา 20.30-05.00 น.   

- เรต “น 18+” เหมาะส าหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือ

เนื้อหา ที่ไม่ เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ส่วน

ที่ต้องมีแนวคิดอ้างอิงมา สนับสนุนซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มี

อายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับ ค าแนะน า และออกอากาศได้ในเวลา 22.00-

05.00 น.  

- เรต “ฉ” รายการที่อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ด้านพฤติกรรม 

ความรุนแรง เพศและการใช้ภาษา เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม และ

ออกอากาศได้ในเวลา 24.00 - 05.00 น.  
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- รายการที่อาจไม่ต้องระบุเรต หมายถึง รายการข่าว รายการพิเศษ และรายการ

ที่มีความ ยาวไม่เกิน 5 นาที ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานีฯ ว่าสมควรต้องเป็น

รายการที่ต้องมีการจัดระดับความเหมาะสมหรือไม่ 

2.3.3 ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 

พิจารณาเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสม 3 ส่วน ดังนี้ 

- พฤติกรรมและความรุนแรง พิจารณาจากภาพ เสียง และ เนื้อหาที่อาจท าให้

เกิดการเรียนรู้ที่ ไม่เหมาะสม 13 ข้อ ดังนี้   

1) การท าให้ผู้ชมเกิดความสะเทือนใจ สะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก   

2) การใช้ความรุนแรงต่อตนเอง  

3) การใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น  

4) การใช้ความรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน หรือวัตถุสิ่งของ   

5) การแสดงให้เห็นเหตุการณ์หรืออันตรายร้ายแรง   

6) การใช้อาวุธท าร้ายผู้อื่น ตนเอง สิ่งของ  

7) การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธท าร้ายผู้อื่น ตนเอง สิ่งของ 

8) ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ   

9) การกระท าที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวกับสารเสพติด แอลกอฮอล์ การพนัน 

การค้าประเวณี   

10) พ้ืนที่หรือสถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะส าหรับเด็ก  

11) เหตุการณ์ กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อ ที่ชักจูงไปสู่อันตราย 

หรือเสี่ยงต่อการด าเนินชีวิตในวัยเด็ก   

12) การน าเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ ศาสนา สถานะ 

ชนชั้น หรือ การแสดงที่ก่อให้เกิดทัศนคติในทางลบ ต่อบุคคล หรือกลุ่ม

บุคคลอื่น  

13) การใช้ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ และเรื่องเหนือธรรมชาติ    

เรื่องทางเพศ พิจารณาจากภาพ เสียง และเนื้อหาที่อาจท าให้เกิดการเรียนรู้

ที่ไม่เหมาะสม 3 ข้อ ดังนี้  
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1) ไม่น าเสนอการแต่งกายที่ ไม่มิดชิด ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะและ

ประเพณ ี

2) การแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ 

และกิริยาท่าทางท่ีสื่อความหมายทางเพศท่ีไมเหมาะสม  

3) ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรมไทย   

ภาษา พิจารณาจากภาพ เสียง และเนื้อหาที่อาจท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่

เหมาะสม 3 ข้อ ดังนี้   

1) การใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ  

2) การใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ก้าวร้าว รุนแรง ดูหมิ่น น ามาซึ่งการลดทอน

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

 3) ภาษาสแลง 

4 กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องด้านการควบคุมตรวจสอบเนื้อหาของต่างประเทศ 

2.4.1 The Office of Communications (Ofcom) หน่วยงานที่กับกับดูแลควบคุมสื่อ

ทั้งหมดในสหราชอาณาจักรได้ออกหลักเกณฑ์การแพร่ภาพกระจายภาพและเสียงที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นเรื่องความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรที่เรียกว่า

Ofcom Broadcasting Code Guidance7 ดังนี้ 

1.ปกป้องผู้มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 

• ห้ามออกอากาศรายการหรือการแสดงการท าร้ายทั้งทางร่างกายจิตใจและ

พัฒนาการ 

• สถานีโทรทัศน์จ าเป็นต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของเด็กเสมอ 

• การจัดเวลาออกอากาศให้เหมาะสมส าหรับเด็กพิจารณาจากเนื้อหา

ช่วงเวลาที่เด็กมีเวลาและสามารถรับชมมากที่สุดเช่น ปิดเทอมเสาร์ 

อาทิตย์ลักษณะเฉพาะของสถานีหรือรายการนั้นๆ 

                                                           
7The Ofcom Broadcasting Code คือ หลักเกณฑ์การแพร่ภาพกระจายภาพและเสียงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องความรุนแรง เพศ 
และการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจกัรของ The Office of Communications (Ofcom) ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระที่ท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อในสหราชอาณาจักร) https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-
demand/information-for-industry/guidance/programme-guidance 
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• รายการและละครที่มี เนื้อหาที่ ไม่ เหมาะสมส าหรับเด็กไม่ควรจะได้

ออกอากาศระหว่างเวลา 05.30-21.00น. 

• ในช่วงเวลาส าหรับเด็กหากรายการมีเนื้อหาที่อาจท าให้เด็กและเยาวชนเกิด

ความเครียดหรือกดดันควรจะมีข้อมูลที่ชัดเจนเพ่ือให้ผู้ชมได้เข้าใจในบริบท

นั้นๆ  
 

การใช้ยาเสพติดบุหรี่สารระเหยและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

• การใช้ยาเสพติดบุหรี่สารระเหยและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องไม่ถูก

น ามาแสดงในรายการส าหรับเด็กและพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องดังกล่าวใน

รายการประเภทที่ออกอากาศก่อนหมดช่วงเวลาของเด็กและเยาวชน 

ความรุนแรงและพฤติกรรมที่เป็นอันตราย 

• ความรุนแรงผลของความรุนแรงและการบรรยายถึงความรุนแรงไม่ว่าจะ

เป็นด้วยค าพูดการแสดงออกด้วยกริยาท่าทางจะต้องไม่ปรากฏในรายการ

และช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชน  (ยกเว้นผู้จัดและผู้รับผิดชอบได้

พิจารณามาเป็นอย่างดีแล้ว) 

• พฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือภาพของพฤติกรรมอันตรายซึ่ งเด็กสามารถ

เลียนแบบได้และมีอันตรายจะต้องไม่ปรากฏในรายการและช่วงเวลา

ส าหรับเด็กและเยาวชน (ยกเว้นผู้จัดและผู้รับผิดชอบได้พิจารณามาเป็น

อย่างดีแล้ว) 

ภาษาท่ีไม่สุภาพ/ ไม่เหมาะสม 

• ห้ามน าเสนอภาษาไม่สุภาพหยาบคายนอกจากจะได้รับการพิจารณาใน

บริบทนั้น อย่างไรก็ดีควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาหยาบคายหลายๆครั้งใน

รายการและช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชน 

เรื่องทางเพศ 

• ห้ามมิให้มีภาพตัวแทนของการร่วมเพศการสนทนาหรือแสดงภาพกิจกรรม

ทางเพศนั้นยกเว้นในกรณีเพ่ือการศึกษาซึ่งผู้ผลิตและผู้รับผิดชอบในการ

ออกอาอากาศจะต้องพิจารณามาแล้วเป็นอย่างดี 
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ภาพเปลือย 

• ภาพเปลือยในช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชนจะต้องได้รับการพิจารณา

เป็นอย่างดีในบริบท 

ความเชื่อเรื่องผีสางคาถาอาคมและเรื่องเหนือจริง 

• การแสดงการไล่ผีการใช้เวทย์มนต์คาถาและเรื่องราวไสยศาสตร์ที่แสดงว่า

เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นห้ามน ามาออกอากาศในช่วงเวลาส าหรับเด็กและ

เยาวชน(เว้นแต่จะเป็นละคร ภาพยนตร์ หรือละครคอเมดี้) 

การมีผู้ร่วมแสดงซึ่งมีอายุต่ ากว่า 18 ปี 

• กรณี มี ผู้ ร่ วมรายการเป็ น เด็ กและเยาวชนผู้ ผลิ ตรายการจะต้ อง

ค านึงถึงสวัสดิภาพทางร่างกายจิตใจและศักดิ์ศรีของผู้ร่วมรายการ 

• ผู้ร่วมแสดงจะต้องไม่ถูกกดดันหรือเกิดความเครียดโดยไม่จ าเป็น 

• ของรางวัลในรายการต้องเหมาะสมกับวัยของผู้ร่วมรายการและวัยของกลุ่ม

ผู้ชมเป้าหมาย 

2. เนื้อหาที่เป็นอันตรายและเก่ียวข้องกับเรื่องผิดกฎหมาย 

มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

• เนื้อหาในรายการโทรทัศน์ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่

ยอมรับโดยทั่วไป และต้องมีกลไกในการปกป้องคุ้มครองผู้รับชม

ไม่ให้ตกอยู่ในอันตรายหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายดังที่มีการ

น าเสนอในเนื้อหา 

• เนื้อหาในรายการประเภทข่าวและข้อเท็จจริง ต้องไม่มีการ

น าเสนอท่ีบิดเบือน หรือท าให้ผู้รับชมเข้าใจผิด 

• ค านึงถึงบริบท และมีเหตุผลเพียงพอ เมื่อต้องมีการน าเสนอเนื้อหา

ที่ เป็นอันตรายและเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายโดยเนื้อหา

ดังกล่าวอาจรวมถึงการใช้ภาษาที่ก้าวร้าว เพศ ความรุนแรง ความ

รุนแรงทางเพศ การท าให้อับอาย การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ การเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น 
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โดยอาจมีการแสดงข้อความค าเตือน เพ่ือชี้ แจงถึงความไม่

เหมาะสม เพ่ือช่วยหลีกเลี่ยงหรือลดการกระท าผิดกฎหมาย 

ความรุนแรงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายและการฆ่าตัวตาย 

• ต้องไม่เห็นดีเห็นงามกับพฤติกรรมความรุนแรง พฤติกรรมที่เป็น

อันตราย หรือการต่อต้ านสั งคม   หรือส่ งเสริม ให้ ผู้ รับชม

ลอกเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว  

• ต้องไม่น าเสนอวิธีการฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายตนเอง (ยกเว้นผู้

จัดและผู้รับผิดชอบได้พิจารณามาเป็นอย่างดีแล้ว) 

การไล่วิญญาณ เรื่องลึกลับ และอาถรรพณ์  

• การน าเสนอเนื้อหาที่แสดงให้เห็นการขับวิญญาณ ไล่ผี เรื่องลึกลับ 

เหนือธรรมชาติ (ที่ไม่ใช่เนื้อหาเพ่ือความบันเทิง) จะต้องค านึงถึง

หลักความเป็นเหตุเป็นผล 

• ในกรณีที่เนื้อหาซึ่งแสดงให้เห็นการขับวิญญาณ ไล่ผี เรื่องลึกลับ 

เหนือธรรมชาติเป็นไปเพ่ือความบันเทิง ผู้ผลิตจะต้องแจ้งให้ผู้รับ

ชมรับทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างชัดเจน 

• ต้องไม่มีเนื้อหาเชิงแนะน าให้ผู้ชมเห็นถึงผลลัพธ์ความเปลี่ยนแปลง

ของชีวิตที่เกิดจากการขับวิญญาณ ไล่ผี เรื่องลึกลับ และเหนือ

ธรรมชาติดังกล่าว ไม่ว่าเนื้อหานั้นจะเป็นเรื่องจริง หรือเป็นไปเพ่ือ

ความบันเทิงก็ตาม 
 

เนื้อหาที่เกี่ยวกับการสะกดจิต การใช้วิธีจ าลองเหตุการณ์ และการใช้ภาพที่

มีแสงแฟลช แสงกะพริบสูง  

• เมื่อต้องมีการอากาศเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสะกดจิต ผู้ผลิตต้อง

ระมัดระวังให้เนื้อหา หรือการสาธิตวิธีสะกดจิตดังกล่าวส่งผล

กระทบต่อผู้ชม และต้องไม่ให้ผู้สาธิตการสะกดจิตสาธิตต่อหน้า

กล้องโดยตรง 

• การใช้วิธีจ าลองเหตุการณ์ (ในข่าวหรือสารคดี) ผู้ผลิตต้องไม่ท าให้

ผู้ชมเข้าใจผิดว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นเรื่องจริง 
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• ไม่ฉวยโอกาสในการเข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิดและจิตใจของผู้ชม 

โดยไม่มีการแจ้งเตือนให้ผู้ชมรับทราบ 

• ค านึงถึงความเสี่ยงจากการใช้ภาพที่มีแสงแฟลช หรือแสงกะพริบ 

ซึ่งอาจท าให้ผู้ชมบางกลุ่มเกิดอาการลมชักเนื่องจากความไวต่อ

แสง (ยกเว้นผู้จัดและผู้รับผิดชอบได้พิจารณามาเป็นอย่างดีแล้ว) 

เนื้อหาที่เก่ียวกับการแข่งขัน และการออกเสียงลงคะแนน 

• ต้องมีการน าเสนอเนื้อหาอย่างยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย 

• ต้องไม่ท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการแข่งขัน หรือการ

ลงคะแนน 

• ต้องมีการก าหนดวิธีการแข่งขัน และวิธีการลงคะแนนเสียงใน

รายการนั้นๆ อย่างชัดเจน  

• หากเป็นการแข่งขัน หรือการลงคะแนนเสียงเพ่ือชิงรางวัล จะต้อง

มีการระบุรางวัลที่ผู้มีส่วนร่วมจะได้รับ และเงื่อนไขต่างๆ อย่าง

ชัดเจน  
 

3. อาชญากรรมความไม่สงบ ความเกลียดชัง และการข่มเหงรังแก 

อาชญากรรมความไม่สงบ 

• ต้องไม่สนับสนุนหรือยุยงส่ งเสริมให้ เกิดการกระท าที่ เป็ น

อาชญากรรมหรือความไม่สงบ 
 

ความเกลียดชังและการละเมิด  

• ต้องไม่มีเนื้อหาที่มีลักษณะของวาจาแห่งความเกลียดชัง เว้นแต่จะ

เป็นไปตามบริบท 

• ต้องไม่มีเนื้อหาที่เป็นการละเมิด หรือข่มเหงรังแกกลุ่มบุคคล กลุ่ม

ศาสนา หรือชุมชนใด ๆ เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบท 
 

เนื้อหาที่เก่ียวกับอาชญากรรม และการด าเนินคดี 

• ต้องไม่แสดงเนื้อหากรรมวิธีประกอบอาชญากรรมที่สามารถน ามา

เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชญากรรมได้ 
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• สถานี โทรทัศน์ จะต้องพยายามเป็นอย่างยิ่ งที่ จะไม่ ให้ การ

ออกอากาศนั้นน าไปสู่อันตรายต่อชีวิตหรืออคติต่อความส าเร็จใน

ความพยายามที่จะต่อรองกับการจี้ตัวประกันหรือการลักพาตัว 
 

4. ศาสนา 

• ความเชื่อและทัศนของศาสนานั้นหรือนิกายหนึ่งในศาสนาต้อง

ได้รับการยกย่องให้เกียรติไม่ท าให้เกิดความเสียหายหรือลบหลู่ 

• เมื่อกล่าวถึงศาสนาและนิกายทางศาสนาใดศาสนาหนึ่งในรายการ

ทางศาสนาต้องระบุสถานที่และนิกายนั้นให้ชัดเจนส าหรับผู้ชม 

• รายการทางศาสนาจะต้องไม่แอบแฝงการเผยแพร่ทัศนะหรือความ

เชื่อทางศาสนา 

• รายการทางศาสนาจะต้องไม่เป็นการเชิญให้เข้าร่วมในศาสนาเว้น

เฉพาะเพ่ือกิจทางศาสนา 

• รายการทางศาสนาต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากความอ่อนไหว

ของผู้ชม 

• รายการทางศาสนาที่อ้างถึงบุคคลหรือกลุ่มคนว่ามีอ านาจวิเศษ

จะต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวังและไม่น ามาออกอากาศใน

ช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนได้รับชม 
  

นอกจากนี้ ทาง Ofcom ยังได้อ้างอิงถึงหลักเกณฑ์การจัดระดับภาพยนตร์โดยคณะกรรมการ

จัดประเภทภาพยนตร์แห่งอังกฤษ (British Board of Film Classification หรือ BBFC) ซึ่งแบ่งเป็น

ระดับต่าง ๆ (ได้แก่ U, PG, 12A, 12, 15, 18 และ R18) มาใช้ในการเทียบเคียงพิจารณาเนื้อหา

รายการโทรทัศน์ควบคู่กับหลักเกณฑ์ของตนเองอีกด้วย   

2.3.2 Commercial Television Code of Practice โดย ACMA8 ประเทศออสเตรเลีย  

ประกอบด้วยการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา 2 ระบบ ได้แก่ การจัดระดับความ

เหมาะสมของเนื้อหาในรายการส าหรับเด็ก (Guide to Children’s Television Classification) และ
                                                           
8 Australian Communications and Media Authority (ACMA) หน่วยงานด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงของ
ประเทศออสเตเรีย มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม รวมทั้งเนื้อหาของอินเตอร์เน็ต 
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การจัดระดับความเหมาะสมแบบทั่วไป (Television Classification Guidelines) ซึ่งมีรายละเอียดที่

แตกต่างกัน ดังนี้ 

การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาในรายการส าหรับเด็ก 

ส่งเสริมให้เกิดรายการส าหรับเด็กที่มีคุณภาพในสถานีโทรทัศน์ทั่วไปโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย

เป็น 2 กลุ่ม คือ เด็กก่อนวัยเรียน (Preschool - P) และเด็ก (Children - C) 
 

หลักเกณฑ์/ แนวคิดในการพิจารณาจัดกลุ่มรายการประเภท P และ C 

รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก (C) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (1) 

ต้องมีวัตถุประสงค์ในการผลิตรายการเพ่ือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก หรือกลุ่มเด็กในช่วงวัยเรียน

โดยเฉพาะ (2)  มีความบันเทิง (3) มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งการเขียนบท การคัดเลือก

นักแสดง การก ากับ การตัดต่อ การถ่ายท า ระบบเสียง และกระบวนการผลิตอ่ืนๆ ในทุกกระบวนการ 

(4) ส่งเสริมความเข้าใจ และประสบการณ์ในเรื่องราวต่างๆ ของเด็กในวัยเรียน (5) มีเนื้อหาที่

เหมาะสมกับช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายของเด็กวัยเรียน โดยช่วงเวลาออกอากาศรายการส าหรับเด็ก 

คือ  ช่วงเวลา 07.00-08.30 น. และ 16.00-20.30 ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และ ช่วงเวลา 07.00-

20.30 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด 

รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน (P) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ต้องมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ (1) ต้องมีวัตถุประสงค์ในการผลิตรายการเพ่ือกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นเด็กก่อนวัยเรียน

โดยเฉพาะ (2) มีความบันเทิง (3) มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งการเขียนบท การคัดเลือก

นักแสดง การก ากับ การตัดต่อ การถ่ายท า ระบบเสียง และกระบวนการผลิตอ่ืนๆ ในทุกกระบวนการ 

(4)ส่งเสริมความเข้าใจ และประสบการณ์ในเรื่องราวต่างๆ ของเด็กก่อนวัยเรี ยน (5) มีเนื้อหาที่

เหมาะสมกับช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายของเด็กก่อนวัยเรียน โดยช่วงเวลาออกอากาศรายการส าหรับ

เด็กก่อนวัยเรียน คือ ช่วงเวลา 07.00-16.30 น. ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
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การจัดระดับความเหมาะสมแบบท่ัวไป แบ่งเป็น 

รายการประเภท G เหมาะส าหรับทุกวัย 

อาจไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายส าหรับเด็กโดยเฉพาะ แต่ต้องมีเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ชมน้อย 

ทั้งในเรื่องความรุนแรง เพศ การใช้ภาษา และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอ่ืนๆ หรือต้องเป็นเนื้อหาที่

สามารถปล่อยให้เด็กรับชมได้โดยไม่มีผู้ปกครองคอยชี้แนะ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของเนื้อหา 

รายการประเภท PG พ่อแม่และผู้ปกครองควรให้ค าแนะน า 

 รายการทีมีเนื้อหาส าหรับหรับผู้ใหญ่ แต่ต้องมีเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ชมน้อย โดย

ผู้ปกครองควรให้ค าแนะน า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของเนื้อหา 

รายการประเภท M เหมาะกับผู้ชมในวัยผู้ใหญ่ 

 รายการทีมีเนื้อหาส าหรับหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  แต่ต้องมีลักษณะเนื้อหาที่ส่งผลกระทบ

ต่อผู้ชมในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของเนื้อหา 

รายการประเภท M 15+ เฉพาะผู้ชมที่อายุ 15 ปีขึ้นไป 

 รายการทีมีเนื้อหาส าหรับหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  เนื่องจากลักษณะความเข้มข้นและ

ความถี่ของความรุนแรง เรื่องเพศ การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ยาเสพติด หรือเนื้อเรื่องส าหรับผู้ใหญ่ที่

ปรากฏ และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ชมได้มาก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบริบทของเนื้อหา 
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ตารางท่ี 2.1 การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์แบบท่ัวไปของ ACMA  

ประเด็น/ 

ประเภท

รายการ 

G PG M M 15+ 

ความรุนแรง มีได้จ ากัด ส่งผลกระทบให้รู้สึก

ถูกคุกคามและเป็นภัยต่อเด็กต่ า 

ความถี่ในการปรากฏนอ้ย  

และต้องไม่ส่งเสริมให้เกิดการ

ยอมรับหรือท าตาม 

มีได้จ ากัด หรือไม่แสดงให้

เห็นพฤติกรรมดังกล่าว

อย่างชัดเจน หรืออาจ

แสดงให้เห็นได้นานขึ้นหาก

เป็นการน าเสนอเชิงศิลปะ 

หรือแบบเหนือจริง 

มีให้เห็นได้ แต่ต้องไม่

เน้นรายละเอียด หรือ

น าเสนอในระยะ

เวลานานเกินไป การใช้

ถ้อยค าที่สื่อถึงความ

รุนแรงในบริบทสังคมท า

ได้จ ากัดเท่าที่จ าเป็นต่อ

บริบทของเนื้อเรื่อง 

ให้เห็นรายละเอียดได้แต่ต้องไม่

น าเสนอในระยะเวลานาน หรือ

สยดสยองเกินไปอาจมกีารสื่อให้

เห็นความรุนแรงทางเพศได้แต่

ต้องไม่ชัดเจน และไม่เน้น

รายละเอียด 

เพศ มีได้จ ากัด ความถี่ในการปรากฏ

น้อย  มีรายละเอยีดน้อย 

หรือไม่เน้นรายละเอียด 

มีได้จ ากัด มีเน้ือหาที่สื่อถึงเร่ือง

ทางเพศหรือการปลุก

เร้าทางเพศได้จ ากัด 

อาจมีถ้อยค าสื่อถึง

รายละเอียดเรื่องเพศได้

มากกว่า ตราบใดที่ไม่

ส่งผลกระทบกับผู้รับชม 

อาจสื่อให้เห็นรายละเอยีดได้

ทางอ้อม  แต่ต้องไม่น าเสนอ

ความสัมพันธ์ทางเพศที่ที่มีฝ่าย

ใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมให้เป็นเรื่อง

ที่น่าพึงพอใจ และอาจมีถ้อยค า

สื่อถึงรายละเอียดเรื่องเพศได้ 

ภาพโป๊เปลือย มีได้จ ากัด ความถี่ในการปรากฏ

น้อย และมีเท่าที่จ าเป็นตอ่

บริบทของเนื้อเรื่อง 

มีได้จ ากัด มีได้ แต่ต้องไม่แสดงให้

เห็นรายละเอียดใน

บริบทเร่ืองเพศ 

มีได้ตามบริบทของเนื้อเร่ือง 

ภาษา ใช้ภาษาหยาบคายไม่มาก 

ความถี่ในการปรากฏนอ้ย และ

มีเท่าที่จ าเป็นต่อบริบทของเนื้อ

เร่ือง 

ใช้ภาษาหยาบคายไม่มาก 

ความถี่ในการปรากฏนอ้ย 

และมีเท่าที่จ าเป็นต่อ

บริบทของเนื้อเรื่อง 

ใช้ภาษาหยาบคาย 

ก้าวร้าว รุนแรงได้ แต่

ต้องไม่ปรากฏบ่อยครั้ง 

ใช้ภาษาหยาบคาย ก้าวร้าว 

รุนแรงได้ตามบริบทของเนื้อเร่ือง

แต่ต้องไม่ปรากฏบ่อยครั้งหรือ

ส่งผลกระทบต่อผู้ชมมากเกินไป 

ยาเสพติด มีได้เท่าที่จ าเป็นต่อบริบทของ

เนื้อเร่ืองน าเสนอรายละเอียด

ให้น้อยที่สุด ด้วยความ

ระมัดระวัง และต้องไม่เป็นการ

ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับหรือ

ท าตาม 

น าเสนอภาพและถ้อยค าที่

เกี่ยวกบัยาเสพติดได้ แต่

ต้องเป็นไปด้วยความ

ระมัดระวัง และต้องไม่เป็น

การส่งเสริมให้เกิดการ

ยอมรับหรือท าตาม 

น าเสนอภาพและ

ถ้อยค าที่เกีย่วกับยาเสพ

ติดได้แต่ต้องไม่เป็นการ

ส่งเสริมให้เกิดการ

ยอมรับหรือท าตาม 

ไม่น าเสนอรายละเอียดการใช้ยา

เสพติดในลักษณะฉีดเข้าเส้น

เลือดและไม่เป็นการส่งเสริมให้

เกิดการยอมรับหรือท าตาม 

การฆ่าตวัตาย มีได้และพูดถึงได้อย่างจ ากัด 

เท่าที่จ าเป็นต่อบริบทของเนื้อ

เร่ือง และต้องไม่ส่งเสริมให้

กลายเป็นเรื่องวีรกรรม โรแมน

มีได้และพูดถึงได้อย่าง

จ ากัดไม่แสดงให้เห็นอยา่ง

ชัดเจนและต้องไม่น าเสนอ

ในลักษณะเป็นทางออก

ต้องไม่น าเสนอใน

ลักษณะส่งเสริมให้ท า

ตาม และต้องไม่แสดง

ให้เห็นรายละเอียด หรือ

ต้องไม่น าเสนอในลักษณะ

ส่งเสริมให้ท าตาม และต้องไม่

แสดงให้เห็นรายละเอียด หรือ

วิธีการในการกระท าดังกล่าว 
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ติก น่าท าตาม หรอืเป็นเรื่อง

ปกติ 

ของความเครียด ความ

เศร้า หรือปัญหาอื่นๆ 

วิธีการในการกระท า

ดังกล่าว 

เนื้อหาหลัก น าเสนอประเด็นความขัดแย้ง

ในสังคมและครอบครัวที่ส่งผล

ให้เกิดความรู้สึกถูกคุกคามและ

เป็นภัยต่อเด็กต่ า 

น าเสนอประเด็นความ

ขัดแย้งในสังคม ครอบครัว

หรือปัญหาทางจิตใจอยา่ง

ระมัดระวัง อาจมีการ

น าเสนอเรื่องราวเหนือ

ธรรมชาติ และสยองขวัญ

ได้ 

น าเสนอประเด็นส าหรับ

ผู้ใหญ่ได้ แต่ต้องท า

อย่างระมัดระวัง 

เป็นไปตามบริบทของเนื้อเรื่อง 

กิจกรรมที่เป็น

อันตราย 

มีเท่าที่จ าเป็นต่อบริบทของเนื้อ

เร่ืองและต้องไม่ส่งเสริมให้ท า

ตาม 

- - - 

อื่นๆ อาจใช้ดนตรี สเปเชียลเอฟ

เฟกต์ หรือมุมกลอ้ง ที่ก่อให้เกิด

ความรู้สึกตึงเครียดหรือน่ากลัว

ได้ แต่ต้องให้มีผลกระทบน้อย 

- - - 

 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกฎหมายและระเบียบ

ในการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน์ในการศึกษาที่กล่าวถึงไปข้างต้น สะท้อน

ให้เห็นถึงความกังวล สมมติฐานและความเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคอาจได้รับผลกระทบในแง่ต่างๆ จากการ

บริโภคและเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม เช่นเดียวกันกับ

การศึกษาครั้งนี้ ที่เป็นเพียงการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือสะท้อนภาพความรุนแรง 

เพศ และการใช้ภาษาต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายการละครโทรทัศน์ในมิติของการตรวจสอบและเฝ้าระวัง

สื่อเป็นหลักจึงเป็นข้อจ ากัดให้ไม่สามารถอธิบายถึงอิทธิพลหรือผลกระทบของสื่อที่อาจเกิดขึ้นกับ

ผู้บริโภคได้โดยตรง 
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บทที่ 3 

ผลการศึกษา 

 

ในบทที่ 3 จะเป็นการแจกแจงผลการศึกษาทั้ง 3 ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ผลการ

วิเคราะห์ผังรายการละครของสถานีโทรทัศน์ที่เลือกศึกษาทั้ง 5 สถานี ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 

พ.ศ. 2560 2) วิเคราะห์เนื้อหารายการละครที่เลือกศึกษาทั้ง 10 เรื่องตามกรอบตัวชี้วัดเรื่องความ

รุนแรง เพศ และภาษา ของ กสทช. และ 3 ) ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม เรื่อง “พฤติกรรมการ

รับชมละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่่าทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล” ดังนี้   

 

1. ผลการวิเคราะห์ผังรายการละครของสถานีโทรทัศน์ที่เลือกศึกษา  

จากการวิเคราะห์ผังรายการจากทั้ง 5 สถานี ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 8 ช่อง GMM25 และ

ช่อง One ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน พ .ศ . 2560 พบว่า ในภาพรวมพบว่าทุกช่องจะ

ออกอากาศรายการประเภทละคร/ ละครซิทคอม/ ซีรีส์ทั้งไทยและต่างประเทศประมาณ 10,833 

นาทีต่อเดือน หรือประมาณ 1 ใน 4 ของรายการที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ทั้งหมด  

 

ภาพที่ 3.1 แสดงภาพรวมสัดส่วนเวลาออกอากาศรายการละคร/ ละครซิทคอม/ ซีรีส์จากสถานีที่

เลือกศึกษา 5 ช่อง ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2560 โดยเฉลี่ย (นาที/ เดือน)   

 

 

10,833

32,367

ภาพรวมสัดส่วนเวลาออกอากาศรายการละคร/ซิทคอม/ ซีรีส์จาก
สถานีที่เลือกศึกษา 5 ช่อง ระหว่าง ม.ค.-เม.ย. 60 โดยเฉลี่ย  

(นาที/ เดือน) 

รายการละคร/ซิทคอม/ ซีรีส์

รายการอ่ืนๆ 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อจ่าแนกเป็นรายช่องจะพบว่าในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2560 ที่

ผ่านมา ช่อง 7 มีเวลาออกอากาศรายประเภทละคร/ ละครซิทคอม /ซีรีส์ มากที่สุด รองลงมาคือช่อง 

One ช่อง 3 ช่อง 8 และช่อง GMM25 ตามล่าดับ 

 

ภาพที่ 3.2 แสดงเวลาออกอากาศรายการละคร/ ละครซิทคอม/ ซีรีส์จากสถานีที่เลือกศึกษา

ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2560 โดยเฉลี่ย (นาที)   

 

หากพิจารณาเฉพาะรายการละครไทยทุกรูปแบบแล้ว จะพบว่าแต่ละช่องมีการจัดผัง

ออกอากาศละครภาคค่่า (First Run) ต่างกัน  แต่จะเริ่มออกอากาศใกล้เคียงกันในช่วงเวลาประมาณ 

20.00 - 20.30 น . โดยช่อง 8 จะเริ่มออกอากาศละครภาคค่่าในช่วงเวลา 20.05 น . ด้านช่อง 

GMM25 จะเริ่มออกอากาศละครภาคค่่าเวลา 20.00 น. ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ แต่ในช่วง

เดือนมีนาคม เริ่มมีการปรับผังออกอากาศละครภาคค่่ามาเป็น 20.30 น.ทั้งนี้ เนื่องจากละครเรื่องป่า

กามเทพ ถูกร้องเรียนเรื่องความไม่เหมาะสม จึงถูกสั่ง ให้ปรับเรต และย้ายเวลาออกอากาศใหม่  

ในขณะที่ช่อง One และช่อง 7 เริ่มออกอากาศละครพร้อมกันที่เวลา 20.30 น. ส่วนช่อง 3 เริ่ม

ออกอากาศละครในเวลา 20.20 น. 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันศุกร์ ช่อง 3 และ ช่อง 7 จะปรับเวลาเริ่มอากาศละครเร็วขึ้น โดย

เปลี่ยนมาเป็นช่วง 20.00 - 20.05 น. เนื่องจากมีรายการศาสตร์พระราชาฯ แทรก  ส่วนในวันเสาร์ 

ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 8 ช่อง One ช่อง GMM

มกราคม 10,460 12,880 9,600 10,380 9,580

กมุภาพนัธ์ 10,460 12,280 10,140 10,140 9,580

มีนาคม 10,340 13,000 10,140 12,260 9,580

เมษายน 10,460 13,360 10,960 11,480 9,580
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และอาทิตย์ ช่อง GMM25 จะเริ่มในเวลา 20.00 น. ช่อง 3 จะเริ่มในเวลา 20.15 น. และช่อง 7 เริ่ม

ในเวลา 20.30 น. ในขณะที่ช่อง 8 และ ช่อง One พบว่าไม่มีการออกอากาศรายการละครระหว่าง

ช่วงเวลาดังกล่าว ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ 

เหตุผลที่ทุกช่องที่ศึกษาเลือกจัดผัง และเวลาออกอากาศละครภาคค่่าเรื่องใหม่/  ตอนใหม่ 

(First Run) ตั้งแต่เวลา 20.00 เป็นต้นไป อาจเป็นเพราะช่วงเวลาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มี

จ่านวนผู้รับชมสูง  ทั้งนี้ จากการส่ารวจยังพบว่าละครส่วนใหญ่ที่ออกอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวมัก

เป็นละครชีวิต แนวดราม่า และมีมักเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

อีกด้วย 

นอกจากละครภาคค่่าแล้ว ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งที่พบจากการส่ารวจผังรายการ คือการมี

ช่วงเวลาออกอากาศรายการละครในหลายช่วงเวลา (Slot) ตลอดทั้งวัน ตัวอย่างเช่น การออกอากาศ

ละครช่วงเย็น (เรื่องใหม่/ ตอนใหม่ First Run) ในช่อง 3 และช่อง 7 การน่าละครไทยที่เคยฉายจบไป

แล้วมาออกอากาศใหม่ (Re Run) ซึ่งพบในช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 8 และช่อง One รวมถึงการน่าละคร

ภาคค่่า (First Run) มาออกอากาศซ้่า (Re Run) ในช่วงเวลาอ่ืน ๆ ซึ่งพบในช่อง 8 และช่อง GMM25 

โดยพบช่วงเวลาออกอากาศละครที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่อง  โดยหากพิจารณาผัง

รายการในวันจันทร์ - ศุกร์ ในภาพรวมพบว่าสามารถแบ่งช่วงละครต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 1) ช่วงละครเช้า

ระหว่าง 09.00 -11.00 น. ซึ่งพบในช่อง 8 ช่อง GMM25 และช่อง One 2) ช่วงละครบ่ายจะอยู่

ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ซึ่งพบในทุกช่อง  3) ช่วงละครเย็นจะอยู่ระหว่าง 18.30 - 20.00 น. 

ซึ่งพบในช่อง 3 และช่อง 7 และ 4) ช่วงละครดึกจะอยู่ระหว่าง 00.00 - 04.00 น. ซึ่งพบในช่อง 

GMM25 และช่อง 8  

ส่วนวันเสาร์ - อาทิตย์ พบว่าสามารถแบ่งช่วงละครได้เป็น 1) ช่วงละครเช้าระหว่าง 08.00 - 

09.00 น. พบในช่อง One 2) ช่วงละครเย็นระหว่าง 18.30 - 20.00 น. พบในช่อง 7 และ 3) ช่วง

ละครดึกระหว่าง 02.00 - 04.00 น. พบในช่อง 8 เป็นต้น  

 

สรุปผลการวิเคราะห์ผังรายการละครของสถานีโทรทัศน์ที่เลือกศึกษา  

จากผลการวิเคราะห์ผังรายการจากท้ัง 5 สถานี พบว่าละครเป็นรูปแบบรายการที่มีสัดส่วน 1 

ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของรายการที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ทั้งหมดในแต่ละเดือนโดยประมาณ  จาก

การส่ารวจพบว่าแต่ละช่องมีการจัดเวลาออกอากาศละครที่แตกต่างกัน โดยช่อง 8 ช่อง One และ
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ช่อง GMM25 มักมีการน่าละครมาออกอากาศซ้่ามากกว่าช่อง 3 ช่อง 7 แต่ในภาพรวมพบว่าทุกช่อง

มักจะออกอากาศละครใหม่ (First Run) ในช่วงเวลา 20.00 - 22.00 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีจ่านวนผู้

รับชมสูง ทั้งนี้จากการส่ารวจยังพบว่าละครส่วนใหญ่เป็นละครแนวดราม่า และมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

 

2. ผลการวิเคราะห์เนื้อหารายการละครที่เลือกศึกษา  

เวลาออกอากาศ 

 จากการศึกษาพบว่าละครที่เลือกศึกษาทั้ง 10 เรื่องเริ่มออกอากาศ (First Run) ในช่วงเวลา

ใกล้เคียงกันประมาณ 20.00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามพบว่าแต่ละช่องมีเวลาออกอากาศละครใน

แต่ละตอนไม่เท่ากัน โดยช่อง 3 และช่อง 7 ให้เวลาออกอากาศละครในช่วงที่เลือกศึกษามากกว่าช่อง 

One ช่อง 8 และ ช่อง GMM25 ดังตาราง 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงเวลาออกอากาศละครภาคค่่าของช่องต่าง ๆ ท่ีศึกษา 

เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2560 

ช่อง/
ละคร 

วัน
ออกอากาศ 

เวลาออกอากาศโดยประมาณ 

  20.00 20.05 20.20 20.30 21.00 21.15 21.35 21.50 22.00 22.40 22.50 

ช่อง 3  
คลื่นชีวิต จันทร์-อังคาร            
เพชรกลาง
ไฟ 

พุธ-พฤหัส            

ช่อง 7 
ริษยา จันทร์-อังคาร            
สาป
ดอกสร้อย 

พุธ-พฤหัส            

ช่อง 8  
ระบ่าไฟ จันทร์-อังคาร            
เชลยศึก พุธ-พฤหัส            
ช่อง One 
ราชินีหมอ
ล่า 

จันทร์-อังคาร            

ชิงรักริษยา พุธ-พฤหัส            
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ช่อง GMM25 
ป่า
กามเทพ 

จันทร์-อังคาร            

O-
Negative  

พุธ-พฤหัส            

 

หมายเหตุ 

*เวลาออกอากาศของละครแต่ละเร่ืองในแต่ละตอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการตัดเข้าสัญญาณการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการ

เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ในช่วงเวลาที่ศึกษา 

*ป่ากามเทพย้ายเวลาออกอากาศ จาก 20.00– 21.15 น. เป็นเวลา 20.30– 21.45 น. ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 

  

จากการศึกษาพบว่า เราสามารถแบ่งกลุ่มละครที่เลือกศึกษา ตามระยะเวลาที่ออกอากาศจริง 

(ไม่รวมเวลาโฆษณาระหว่างเบรค) ได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีความยาวโดยเฉลี่ย 60 นาทีต่อ

ตอน (ประมาณ 60 - 70 นาทีต่อตอน) ซึ่งได้แก่ละครที่ออกอากาศในช่อง 8 ช่อง One และช่อง 

GMM25 และ 2) กลุ่มที่มีความยาวโดยเฉลี่ยมากกว่า 60 นาทีต่อตอน ได้แก่ ช่อง 3 และช่อง 7 

(ประมาณ 100 - 130 นาทีต่อตอน) 

การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา  

 จากการส่ารวจพบว่าละครที่เลือกศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการจัดระดับความเหมาะสมของ

เนื้อหารายการในระดับ ท (รายการที่เหมาะสมส่าหรับผู้ชมทุกวัย) โดยมีเพียงละครเรื่องริษยา และ

สาปดอกสร้อยทางช่อง 7 ซึ่งถูกจัดระดับความเหมาะสมที่ น13 (รายการที่เหมาะสมกับผู้ชมอายุ 13 

ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควรได้รับค่าแนะน่า)  

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ศึกษาได้มีการร้องเรียนจากผู้ชมละครให้มีการปรับการจัดระดับความ

เหมาะสมของเนื้อหาละครเรื่องป่ากามเทพใหม่ เนื่องจากพบว่ามีการน่าเสนอฉากเกี่ยวกับกิริยา

ท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศ และแสดงค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 

รวมทั้งมีการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ และใช้ความรุนแรงต่อผู้ อ่ืน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับระดับความ

เหมาะสมกับระดับ ท (รายการที่เหมาะสมส่าหรับผู้ชมทุกวัย) ที่ได้จัดไว้ และต่อมาที่ประชุม กสท. จึง

ได้มีมติเห็นชอบให้ช่อง GMM25 ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่องป่ากามเทพ 

จากระดับ ท เป็นระดับ น13 และหากน่ามาออกอากาศซ้่า (Rerun) ให้ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก 

เป็นผลให้ละครเรื่องนี้ต้องย้ายเวลาออกอากาศ (First Run) เป็นช่วง 20.30 - 21.45 น. ตั้งแต่วันที 6 

มีนาคม พ.ศ. 2560 และถูกปรับระดับจาก ท เป็น น13 ในภายหลัง  
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 ล่าดับต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ เนื้อหาละครทั้ง 10 เรื่อง จากการเลือกศึกษาแบบ

เฉพาะเจาะจงเรื่องละ 4 ตอน รวมทั้งหมด 40 ตอน ดังที่ได้อธิบายไว้ในเกณฑ์คัดเลือกหน่วย

การศึกษา โดยสามารถแบ่งเป็นละครที่ได้รับการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาในระดับ ท 

จ่านวน 8 เรื่อง ได้แก่ คลื่นชีวิต เพชรกลางไฟ ระบ่าไฟ เชลยศึก ราชินีหมอล่า ป่ากามเทพ และ 

O-Negative รักออกแบบไม่ได้ รวม 31 ตอน และละครที่ได้รับการจัดระดับความเหมาะสมในระดับ 

น13 จ่านวน 3 เรื่อง ได้แก่ ริษยา สาปดอกสร้อย และป่ากามเทพ รวม 9 ตอน  ทั้งนี้เนื่องจากมีละคร

เรื่องป่ากามเทพเพียงเรื่องเดียว ที่ได้รับการจัดระดับทั้งในระดับ ท และ น13 จึงถูกเลือกมาเป็นหน่วย

ศึกษาโดยแบ่งเป็นตอนที่ได้รับการจัดระดับเป็น ท จ่านวน 3 ตอน และตอนที่ได้รับการจัดระดับเป็น 

น13 จ่านวน 1 ตอน ดังตาราง  

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงระดับเนื้อหาของละครที่เลือกศึกษา 5 ช่อง 

สถานี ละคร ตอนที่เลือกศึกษา ระดับเนื้อหา 
3 คลื่นชีวิต 2/ 7/ 12/ 13 

ท 

เพชรกลางไฟ 5/ 10/ 11/ 13 
8 ระบ่าไฟ 4/ 5/ 6/ 13 

เชลยศึก 6/ 7/ 13/ 14 
One ราชินีหมอล่า 7/ 8/ 10/ 17 

ชิงรักริษยา 10/ 12/ 15/ 18 
GMM25 O-Negative รักออกแบบ

ไม่ได้ 
16/ 22/ 23/ 24 

ป่ากามเทพ 1/ 5/ 12 
14 

น13 7 ริษยา 6/ 11/ 14/ 15 
สาปดอกสร้อย 7/ 13/ 14/ 15 

 

จากการวิเคราะห์เนื้อหาละครทั้ง 10 เรื่อง พบว่าแต่ละเรื่องมีการน่าเสนอเนื้อหาด้านความ

รุนแรง เพศ และการใช้ภาษาแตกต่างกัน อันเป็นผลมาจากบริบทและเนื้อหาของเรื่อง วิธีการเลือก

น่าเสนอของผู้ผลิต รวมถึงการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาของละคร ดังนี้  
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ช่อง 3 

 จากการเลือกศึกษาละครช่อง 3 จ่านวน 2 เรื่อง ได้แก่ คลื่นชีวิต และเพชรกลางไฟ พบว่า

ละครทั้งสองเรื่องได้รับการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาในระดับ ท และมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ

ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม ดังนี้  

คลื่นชีวิต   

เนื้อหาที่เก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

 จากการเลือกศึกษาละครเรื่องคลื่นชีวิตจ่านวน 4 ตอน ได้แก่ตอนที่ 2, 7, 12 และ 13 พบว่า

ละครเรื่องนี้มีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับความรุนแรงทุกตอนที่ศึกษา และยังพบเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่อง

เพศ รวงถึงการใช้ภาษาท่ีสื่อความหมายในเชิงลบในบางตอน ดังแสดงในตาราง  

 

ตารางที่ 3.3 แสดงจ่านวนฉากที่พบเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

ในละครเรื่องคลื่นชีวิต 

คลื่นชีวิต  ตอนที่  2 ตอนที่ 7 ตอนที่ 12 ตอนที่ 13 
ความรุนแรง (จ่านวนฉาก) 

V1 การแสดงที่สะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือ
วิตก 

    

V2 ความรุนแรงต่อตนเอง     
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น 8 10 5 6 
V4 ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ 4 1 3 3 
V5 เหตุการณ์อันตรายร้ายแรง     
V6 การใช้อาวุธ 1 3  2 
V7 การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 2 3 1 3 
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ     
V9  สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี     
V10  สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมส่าหรับเด็ก     
V11 กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อที่
อันตราย/เสี่ยง 

    

V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชน     
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ชั้น 
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนต์ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือ
ธรรมชาติ 

    

เพศ (จ่านวนฉาก) 
S1 สรีระและการแต่งกาย     
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ  1 3  
S3 ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสม     

ภาษา (จ่านวนฉาก) 
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายใน
เชิงลบ 

6 4 3  

L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์     
L3 ภาษาสแลง 1    

หมายเหต ุ

*V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อื่น ๆ  

*V12 เป็นประเด็นที่สะท้อนอยู่ใน L2 

*S3 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อื่น ๆ หรืออาจแทรกอยู่ในระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลกั

ของเร่ือง 

*ใน 1 ฉากอาจมีทั้งพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใชภ้าษาที่ไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏพฤติกรรมดังกล่าวได้หลายครั้ง ใน

หลากหลายรูปแบบ 

 

ความรุนแรง  

 จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่พบในละครเรื่องคลื่นชีวิตส่วนใหญ่เป็น

การใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร ซึ่งพบในทุกตอนที่ศึกษา ทั้งในลักษณะความรุนแรงทาง

ร่างกาย เช่น การตบหน้า การผลัก เตะต่อย ฉุดกระชาก โดยเฉพาะในฉากที่จีราวัจน์เผชิญหน้ากับ

สาธิต และฉากที่จีราวัจน์ปะทะคารมกับจริยา รวมไปถึงความรุนแรงทางเพศ ได้แก่ การใช้ก่าลังใน

การปลุกปล้่า คุกคามทางเพศของตัวละคร เช่น ฉากที่สิทธาพยายามปลุกปล้่าลูกเลี้ยง  เป็นต้น  

นอกจากนี้ ยังพบความรุนแรงทางต่อวัตถุสิ่งของ (V4) ในทุกตอน ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นฉากตัวละคร

ระบายอารมณ์โกรธด้วยการขว้างปาสิ่งของ หรือการตั้งใจท่าลายวัตถุสิ่งของ เป็นต้น  

 จากการศึกษายังพบเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้อาวุธ (V6) 3 ตอน ซึ่งมักเป็นการใช้อาวุธปืน  

(ตอนที่ 2, 7 และ13) โดยมักมีการเซ็นเซอร์เพียงบางมุม นอกจากนี้ ยังพบการดัดแปลงสิ่งของรอบตัว

ให้เป็นอาวุธ (V7) ในทุกตอน  ซึ่งมีทั้งฉากท่ีตัวละครหยิบฉวยสิ่งของเป็นอาวุธป้องกันตัว เช่น ฉากที่ 
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จีราวัจน์ใช้โคมไฟ และแจกันปากแตกเป็นอาวุธป้องกันตัวเองจากสิทธา (ตอนที่ 2 และ 13) และฉาก

ที่ตัวละครตั้งใจใช้สิ่งของรอบตัวเพ่ือท่าร้ายผู้อ่ืน เช่น ฉากที่สิทธาใช้ไอแพดตบหน้าจริยาเพราะความ

โกรธ (ตอนที่ 7) เป็นต้น    

 ในภาพรวมพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏในละครเรื่องคลื่นชีวิตมักถูกน่า เสนอในลักษณะให้

รายละเอียด  เร้าอารมณ์ ผ่านมุมกล้อง ภาพ ดนตรีประกอบ และระยะเวลาของความรุนแรงที่ปรากฏ

ในแต่ละฉาก ซึ่งเข้าข่ายการชี้น่าได้   

 

ตารางท่ี 3.4 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านความรุนแรงจากละครเรื่องคลื่นชีวิต 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากจีราวัจน์เอาคืนแม่บ้าน (ตอนที่ 2) 

จีราวัจน์หนีรอดจากเงื้อมมือสิทธามาได้ แต่มาเจอกับแม่บ้านที่วางแผนหลอกตนให้มาเจอ
สิทธา จีราวัจน์จึงโมโห ผลัก และเหยียบขาแม่บ้าน 2 ครั้ง  

 

   
 
ความรุนแรงทางเพศ 
ฉากจีราวัจน์มาถึงท่ีพักของสิทธา (ตอนที่ 7) 

ลูกน้องสิทธาลากตัวจีราวัจน์เข้ามาในห้องเพ่ือพบกับสิทธาสิทธาพยายามถูกเนื้อต้องตัว 
และปลุกปล้่าจีราวัจน์      
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ความรุนแรงทางร่างกาย และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 
ฉากจริยาพยายามเข้าไปช่วยจีราวัจน์ (ตอนที่ 13) 

คุณหญิงจริยารีบกลับบ้านเมื่อรู้ว่าสิทธาจับตัวลูกสาวไว้ แต่โดนแม่บ้านขวางทาง มีการต่อสู้ 
ฉุดกระชาก บีบคอกัน แต่จริยาเป็นฝ่ายได้เปรียบ จึงใช้แจกันฟาดหัวแม่บ้านแตกตาย มีเลือดไหล
นองพ้ืน   
 

   
 

 

เพศ 

 จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องคลื่นชีวิตมีเนื้อหาด้านเพศที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพและกิริยาทาง

เพศที่ชัดเจนใน 2 ตอน ได้แก่ ฉากที่จีราวัจน์ไปพบสาธิตที่บ้าน โดยทั้งสองมีเพศสัมพันธ์กัน และจูบ

กัน (ตอนที่ 12) และฉากที่จีราวัจน์พยายามยั่วยวน หลอกล่อให้สิทธาตายใจ เพ่ือหนี เอาตัวรอดจาก

การถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน (ตอนที่ 7) 

 

ตารางท่ี 3.5 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านเพศที่ไม่เหมาะสมจากละครเรื่องคลื่นชีวิต 

การสัมผัสเพื่อเล้าโลม/ เร้าอารมณ์  
ฉากจีราวัจน์นึกย้อนถึงตอนใช้อุบายยั่วยวนสิทธา (ตอนที่ 7) 

จีราวัจน์นึกย้อนถึงเหตุการณ์ตอนที่ก่าลังถูกสิทธาปลุกปล้่า แต่ใช้อุบายแกล้งยอมยั่วยวนจน
สิทธาหลงเชื่อ จากนั้นจึงหาทางหนีออกมาจากห้องได้จนไปเจอสาธิต  
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การมีเพศสัมพันธ์โดยนัย 
ฉากจีราวัจน์มาหาสาธิตที่บ้าน (ตอนที่ 12) 

จีราวัจน์ได้ยินสาธิตพูดกับแม่ทางโทรศัพท์ว่าสาธิตจะยอมเลิกตามคดีขับรถชนก็ต่อเมื่อเธอ
ต้องยอมนอนกับสาธิต จีราวัจน์จึงมาหาสาธิตที่บ้านพร้อมความรู้สึกผิดหวัง โกรธ และจ่ายอม  ตอน
แรกสาธิตปฏิเสธ แต่เมื่อทั้งคู่มีปากเสียงกัน ต่างฝ่ายต่างโมโหต้องการประชด และเอาชนะ จน มี
เพศสัมพันธ์กันจริงๆ ในที่สุด  
 

   
 

 

ภาษา  

 จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ 3 ตอน ซึ่งมีทั้งการ

พูดจาปะทะคารมกันของตัวละครโดยไม่ได้ใช้ค่าหยาบคาย แต่สื่อความหมายในเชิงลบ เช่น ฉากท่ีจีรา

วัจน์ และแม่ปะทะคารมกัน (ตอนที่ 7 และตอนที่ 12) การใช้ค่าด่าทอของตัวละครอื่น ๆ เช่น ตอแหล 

โง่ สาระแน รวมถึงการใช้ถ้อยค่าที่ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อนัยยะเรื่องเพศ เช่น ฉากที่คุณหญิงจริยา

ปะทะคารมกับแม่บ้าน และโดนแม่บ้านพูดจาเสียดสีกลับว่า “แม่ลูกเล่นมอญซ่อนผัว” (ตอนที่ 7) 

เป็นต้น     

 

ตารางท่ี 3.6 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมจากละครเรื่องคลื่นชีวิต 

ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 
ฉากเปี๊ยกบุกไปหาเรื่องชยันต์ที่กองถ่าย (ตอนที่ 2) 

เปี๊ยกไม่พอใจชยันต์ที่ไปขอให้พ่อช่วยพูดกับสาธิต ให้เลิกสืบคดีจีราวัจน์ จึงบุกไปกองถ่าย 
เพ่ือกลั่นแกล้งจีราวัจน์ และต่อว่าชยันต์ 
ชยันต์: นี่คุณท่าบ้าอะไร  
เปี๊ยก: เปี๊ยกว่าคุณควรกลับไปส่องกระจกแล้วถามตัวเองดีกว่าว่าคุณท่าบ้าอะไร 
ชยันต์: ผมท่าบ้าอะไร  
เปี๊ยก: ใครให้คุณไปสาระแนขอให้คุณพ่อให้ไปพูดกับพ่ีธิต ให้หยุดเอาเรื่องจีราวัจน์ล่ะ 
ชยันต์:  ใช่ ผมท่า 
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เปี๊ยก: โง่  
ชยันต์:  เปี๊ยก 
เปี๊ยก: ท่าไม...ค่านี้มันยังน้อยไป ส่าหรับการกระท่าที่ไร้ความคิดของคุณ  
 

 
 
ค่า/ ข้อความล่อแหลมที่สื่อความหมายเรื่องเพศ  
ฉากจริยาทราบข่าวว่าลูกสาวถูกลักพาตัว (ตอนที่ 7) 

สุกี้โทรศัพท์บอกจริยาว่าจีราวัจน์ถูกคนจับตัวไป จริยาสงสัยว่าเป็นฝีมือสิทธา จึงถาม
แม่บ้านว่าสิทธาไปไหน แต่แม่บ้านกลับปฏิเสธว่าไม่รู้ และพูดจาถากถาง 
จริยา: ฉันถามว่าท่านไปไหน  
แม่บ้าน: อ้อแม่ลูกเล่นมอญซ่อนผัวไปถามลูกเธอดูสิ ว่าเอาผัวแม่ไปซ่อนไว้ที่ไหน 
 

 
 

 

เนื้อหาที่เก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

 จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 

(ระดับ1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1 - 4, 6 - 9 และ

ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า ไม่แสดง

ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระท่า  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5 , 10, และ 12 - 13 นั้น 

ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่น่าเสนอใน

ลักษณะชี้น่า หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
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 จากการศึกษาละครเรื่องคลื่นชีวิตทั้ง 4 ตอนพบว่า ทุกตอนมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรม

ความรุนแรงทุกตอน  และส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ซึ่งในแต่ละตอนมีเนื้อหาเกี่ยวกับความ

รุนแรงในลักษณะดังกล่าวหลายฉาก โดยในทุกตอนพบว่ามีการน่าเสนอความรุนแรงในลักษณะให้

รายละเอียด เน้นให้เห็นขั้นตอนของการกระท่า หรือให้เห็นผลของการกระท่าในหลายฉาก เช่น ฉาก

สาธิตแกล้งจีราวัจน์ให้ตกน้่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาธิตค่อย ๆ เดินต้อนให้จีราวัจน์ซึ่งว่ายน้่าไม่เป็นไปอยู่

บนโป๊ะเรือ และพลาดตกน้่าโดยไม่ยอมช่วยเหลือ (ตอนที่ 2) หรือฉากที่สิทธาพยายามใช้ก่าลังปลุก

ปล้่าจีราวัจน์ ในขณะที่จีราวัจน์ก็ใช้ก่าลังต่อสู้ขัดขืนสิทธา (ตอนที่ 2 และตอนที่ 13) ฉากสิทธาท่าร้าย

จริยาด้วยการใช้ไอแพดตบหน้า และกระชากผมท่ีศีรษะ (ตอนที่ 7) ฉากชกต่อยกันระหว่างสาธิตและช

ยันต์ (ตอนที่ 12) เป็นต้น   

นอกจากนี้ ในละครยังมีความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการระบายอารมณ์ของ

ตัวละครในทุกตอน รวมถึงยังพบการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ ซึ่งปรากฏในฉากเดียวกันกับ

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้อื่น    

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เนื้อหาความรุนแรงที่พบในละครเรื่องคลื่น

ชีวิตที่ศึกษาทั้ง 4 ตอน จึงเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 

 

ตารางท่ี 3.7 แสดงลักษณะเนื้อหาด้านความรุนแรงที่เข้าข่ายเกินระดับท่ีระบุในละครเรื่องคลื่น

ชีวิต 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากสาธิตแกล้งจีให้ตกน้่า (ตอนที่ 2) 

สาธิตเข้าใจผิดคิดว่าจีราวัจน์จะมาหาแม่ตีวดี เพ่ือเสนอเงินให้ปิดคดีเรื่องขับรถชน ต่างฝ่าย
ต่างโมโห สาธิตจึงแกล้งเดินไล่ต้อนจีให้ตกท่าน้่า ปล่อยให้จีราวัจน์จมน้่า พูดจาเย้ยหยันเพ่ือแก้แค้น
แทนตีวดี  แต่โชคดีท่ีมีคนมาช่วยทัน  
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ความรุนแรงทางร่างกาย และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 
ฉากสิทธาท่าร้ายจริยา (ตอนที่ 7) 

จริยาขู่จะแฉเรื่องทุจริตของสิทธาเพ่ือปกป้องไม่ให้สิทธานอนกับลูกสาวตน  ระหว่างนั้นมี
ข่าวว่าจีราวัจน์ขึ้นรถไปกับสิทธาในโลกโซเชียลพอดี สิทธาคิดว่าจริยาเป็นคนปล่อยข่าว จึงโมโห และ
ใช้ไอแพดตบหน้าจริยาจนล้มลง จากนั้นจึงจิกหัว และลากตัวออกไป  

 

   

   
 

ความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางเพศ การใช้อาวุธ และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้
เป็นอาวุธ 
สิทธาจับตัวจีราวัจน์เพื่อเป็นตัวประกันแลกกับหลักฐาน (ตอนที่ 13) 

สิทธารู้ว่าจริยาเตรียมมอบหลักฐานคดีทุจริตของตนให้กับสาธิต จึงจับตัวจีราวัจน์เป็นตัว
ประกัน เพ่ือให้จริยายอมคืนหลักฐาน และให้จีราวัจน์ยอมเป็นเมียน้อยอีกคนของตน  จีราวัจน์
พยายามขัดขืน   สิทธาบีบคอจีราวัจน์  จีราวัจน์ใช้แจกันต่อสู้ แต่สิทธาปัดตก ก่อนจะชักปืนขึ้นมาจะ
ฆ่าจีราวัจน์ (มีการเซ็นเซอร์แต่ไม่ครบทุกช็อต) แต่จริยาเข้ามาพอดี จึงยิงสิทธาที่กลางหลัง  
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เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

ท (ระดับ1) ด้านเรื่องทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไป

ตามบริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า ชักจูง  ในขณะที่เรื่องเพศใน

ประเด็นที่ 2 นั้น ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะชี้ช่า

ชักจูง หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระท่าท่ีชัดเจน  

จากการศึกษาละครเรื่องคลื่นชีวิตทั้ง 4 ตอน พบว่ามีเนื้อหาในประเด็นสัมพันธภาพและกิริยา

ทางเพศ เพียงเล็กน้อย ได้แก่ ฉากยั่วยวน  ฉากจูบปาก รวมถึงฉากมีเพศสัมพันธ์กันของตัวละคร ดังที่

ปรากฏในตอนที่ 7 และ 12 แต่ในภาพรวมเป็นการน่าเสนอในลักษณะกระชับ มีความพยายามเลี่ยง

ไม่ให้เห็นขั้นตอนการกระท่า เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เนื้อหาด้านเพศของละคร

คลื่นชีวิตที่ศึกษาทั้ง 4 ตอนจึงไม่เกินระดับที่ระบ ุ  

 

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

ท (ระดับ1) ด้านภาษาท้ัง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเรื่องคลื่นชีวิตทั้ง 4 ตอน พบว่ามีการใช้ภาษาในลักษณะล่อแหลม หมิ่น

เหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ หรืออาจสื่อนัยยะในเรื่องเพศทุกตอน แต่ในภาพรวมมักเป็นการปะทะ

คารมกันของตัวละคร ตามบริบทของละครแนวดราม่า แต่มักไม่ได้ใช้ถ้อยค่าหยาบคาย จากการศึกษา



66 
 

พบว่ามีฉากท่ีตัวละครพูดชื่อลูกน้่าและพิมพูดค่าว่า “ตอแหล” เพียงหนึ่งฉาก (ตอนที่ 2) เมื่อพิจารณา

ตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว  ละครเรื่องนี้จึงมีลักษณะการใช้ภาษาไม่เกินระดับที่

ระบ ุ

 

ตารางท่ี 3.8 สรุประดับเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และภาษาที่พบในละครเรื่องคลื่นชีวิต 

คลื่นชีวิต ระดับ
เนื้อหา
ที่ระบุ 

ระดับเนื้อหาที่พบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ตอนที่ 2 ท  / /  /  
ตอนที่ 7 ท  / /  /  
ตอนที่ 12 ท  / /  /  
ตอนที่ 13 ท  / /  /  

 

เพชรกลางไฟ  

เนื้อหาที่เก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

 จากการเลือกศึกษาละครเรื่องเพชรกลางไฟจ่านวน 4 ตอน ได้แก่ตอนที่ 5 , 10, 11 และ 13 

พบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง  และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในทุกตอน โดยเฉพาะ

การใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ และการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ในขณะที่พบเนื้อหา

เกี่ยวกับเรื่องเพศเพียง 1 ตอน  
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ตารางที่ 3.9 แสดงจ่านวนฉากที่พบเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ ไม่เหมาะสม

ในละครเรื่องเพชรกลางไฟ 

เพชรกลางไฟ ตอนที่  5 ตอนที่ 10 ตอนที่ 11 ตอนที่ 13 
ความรุนแรง (จ่านวนฉาก) 

V1 การแสดงที่สะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือ
วิตก 

    

V2 ความรุนแรงต่อตนเอง  1   
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น 1 1 4 4 
V4 ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ 2 1 2 1 
V5 เหตุการณ์อันตรายร้ายแรง     
V6 การใช้อาวุธ  1  2 
V7 การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ   2 2 
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ     
V9  สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี     
V10  สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมส่าหรับเด็ก     
V11 กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อที่
อันตราย/เสี่ยง 

    

V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชน
ชั้น 

    

V13 ไสยศาสตร์ เวทมนต์ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือ
ธรรมชาติ 

    

เพศ (จ่านวนฉาก) 
S1 สรีระและการแต่งกาย     
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ    1 
S3 ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสม     

ภาษา (จ่านวนฉาก) 
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายใน
เชิงลบ 

5 8 8 8 

L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2 5 5 3 
L3 ภาษาสแลง     

หมายเหต ุ

*V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อื่น ๆ  
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*V12 เป็นประเด็นที่สะท้อนอยู่ใน L2 

*S3 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อื่น ๆ หรืออาจแทรกอยู่ในระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลกั

ของเร่ือง 

*ใน 1 ฉากอาจมีทั้งพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใชภ้าษาที่ไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏพฤติกรรมดังกล่าวได้หลายครั้ง ใน

หลากหลายรูปแบบ 

 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่พบในละครส่วนใหญ่เป็นการใช้ความ

รุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) และความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ (V4) เพ่ือระบายอารมณ์โกรธ ไม่พอใจของตัว

ละคร ซึ่งพบในทุกตอนที่ศึกษา โดยมักมีตัวละครที่ชื่อหม่อมต่วน และหญิงกลาง ตัวร้ายของเรื่อง เป็น

ผู้กระท่ากับบ่าวไพร่ และฝ่ายตรงข้าม เช่น การทุบตี ผลัก  หรือขว้างปาวัตถุสิ่งของต่าง ๆ แต่พบฉาก

ทะเลาะวิวาทในลักษณะตบตีกันเพียงเล็กน้อย ในขณะที่พบฉากต่อสู้ฆ่าฟันของตัวละครเพียง 1 ตอน 

ได้แก่ ฉากที่เสือป่วงบุกปล้นเรือนแพ (ตอนที่ 13) และพบเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงต่อ

ตนเอง (V2) 1 ตอน ได้แก่ ฉากที่อนึกยิงตัวตาย (ตอนที่ 10)  

นอกจากนี้ ยังพบว่าละครเรื่องนี้มีการใช้อาวุธ (V6)  2 ตอน ได้แก่ ฉากที่อนึกใช้ปืนยิงตัวตาย 

(ตอนที่ 10) และฉากต่อสู้เมื่อเสือป่วงบุกปล้นเรือนแพ ซึ่งมีการใช้ปืน และดาบ โดยให้เห็นบาดแผล

กับตัวละครเพียงเล็กน้อย (ตอนที่ 13) ในขณะพบการดัดแปลงสิ่งรอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7) 2 ตอน 

ได้แก่ ฉากที่หญิงกลางน่าน้่ามาสาดไล่สลวย และฉากเสือป่วงบุกปล้นเรือนแพ ที่หญิงกลาง จัน และ

คนบนเรือนพยายามต่อสู่กับพวกเสือป่วง ด้วยการใช้ของบนบ้านเป็นอาวุธป้องกันตัว (ตอนที่ 13) 

จากการศึกษาละครเรื่องนี้พบว่าในแต่ละตอนจะมีเนื้อหาความรุนแรงที่กล่าวถึงไปตามบริบท

ของเรื่อง และไม่พบว่ามีลักษณะการชี้น่า หรือเน้นย้่า    

 

ตารางท่ี 3.10 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านความรุนแรงจากละครเรื่องเพชรกลางไฟ 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
หม่อมต่วนบีบคอแปลก (ตอนที่ 5) 

หม่อมต่วนเห็นคนหน้าคล้ายหม่อมพิณ จึงตกใจเป็นลมที่วัด  แต่เมื่อฟ้ืนขึ้นมาก็ พุ่งตัวไปบีบ
คอแปลก เพราะเข้าใจผิดคิดว่าแปลกยังไม่ได้ฆ่าหม่อมพิณตามแผนที่ตนสั่งไว้ เมื่อแปลกยืนยันว่าท่า
ตามค่าสั่งแล้วจริง ๆ จึงปล่อย  
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ความรุนแรงต่อตนเอง 
ฉากอนึกฆ่าตัวตายหนีความผิด (ตอนที่ 10) 

อนึกเสียใจที่แผนการปฏิวัติล้มเหลว แถมยังมีส่วนท่าให้น้องชายถูกจับเข้าคุกไปก่อนหน้า 
ก่อนรับโทษจึงคิดสั้นฆ่าตัวตายในวันแต่งงานของตัวเอง ในฉากไม่ได้มีการน่าเสนอให้เห็นขั้นตอนการ
ฆ่าตัวตายโดยตรง แต่มีการใช้เสียงปืน ภาพตัวละครนอนอยู่บนเตียง มีเลือด และปืนอยู่ในมือ  
 

   
 

ความรุนแรงทางร่างกาย และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ  
ฉากหม่อมต่วน/ หญิงกลางไล่แม่สลวย (ตอนที ่11) 

แม่สลวยไปหาหม่อมต่วน เพ่ือขออัฐิของลูกคืนด้วยตัวเอง แต่กลับโดนหม่อมต่วน และลูก
สาวด่าไล่ และเอาน้่ามาสาดไล่ 
 

   
 
ความรุนแรงทางร่างกาย การใช้อาวุธ และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 
ฉากเสือป่วงบุกปล้นแพขนมจีน (ตอนที่ 13) 

เสือป่วงได้ข่าวว่าแพขนมจีนของอุษามีทรัพย์สมบัติ จึงลอบเข้ามาปล้น อุษาและคนในบ้าน
พยายามต่อสู้กับโจร  ด้านอนลและบุญทันรีบตามมาช่วยไว้ทัน มีการยิงต่อสู้ท่าร้ายร่างกายกัน พวก
เสือป่วงใช้ดาบฟันอนล 
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เพศ 

 จากการศึกษาพบว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องสัมพันธภาพทางเพศ และกริยาที่สื่ อความหมาย

ทางเพศ เพียงเล็กน้อย ได้แก่ ฉากที่พ่อค้าสูงวัยใช้สายตาลวนลามดวงแข (ตอนที่ 13)  

 

ตารางท่ี 3.11 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านเพศที่ไม่เหมาะสมจากละครเรื่องเพชรกลางไฟ 

การใช้สายตาคุกคามทางเพศ 
ฉากพ่อวรเข้าพบพระยาไกรเพชร (ตอนที่ 13) 

พ่อวร พ่อค้าในเมืองนครสวรรค์เดินทางมาพบพระยาไกรเพชรเพื่อพูดคุยกิจธุระ แต่เมื่อพบ
ดวงแขเข้าก็เกิดชอบพอ และส่งสายตาเจ้าชู้เชิงพึงพอใจให้ดวงแข ในขณะที่ดวงแขแสดงสีหน้าไม่
พอใจ  
 

   
 

 

ภาษา 

 จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ (L1) และการใช้

ภาษาในลักษณะดูหมิ่นลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (L2) ในประเด็นเรื่องชนชั้นในทุกตอนที่ศึกษา 

และอาจพบในหลายฉากใน 1 ตอน  โดยเฉพาะตัวละครที่ชื่อหม่อมต่วน และหญิงกลาง ที่มักด่าทอ
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หญิงหลงว่าเป็นลูกเมียน้อย ลูกชู้  หรือพูดจาดูถูกเหยียดหยามว่าหญิงหลงเป็นพวกมีเลือดไพร่ เต้นกิน

ร่ากิน  ในขณะที่ตัวละครชื่อดวงแข ก็มักพูดจาด่าทอตัวละครที่เป็นบ่าวไพร่ คนรับใช้ หรือคนสามัญ  

 

ตารางที่ 3.12 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ ไม่เหมาะสมจากละครเรื่องเพชร

กลางไฟ 

ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ และลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องชนชั้น 
ฉากดวงแขดุบ่าวไพร่ (ตอนที่ 5) 

คุณหญิงไกรเป็นลม ดวงแขจึงตวาดเสียงเรียกบ่าวไพร่มาด่า ที่ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือให้ทันใจ  
 
ดวงแข: โอ๊ย แม่ข้าไข้ขึ้นจนเป็นลมไปแล้วไม่มีใครมาดูแลสักคน หายหัวไปไหนกันหมด ไอ้พวกสัน
หลังยาว รีบมาดูแม่ข้าเร็วๆ สิ อ้ายอีสถุนพวกนี้ ปล่อยให้แม่ข้าอยู่คนเดียวได้อย่างไร ไม่ใช้ก็ไม่ท่า 
เอาแต่อู้งาน คนอย่างพวกแกต้องเป็นขี้ข้าไปจนวันตาย 
 

   
 
ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ และลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องชนชั้น 
หม่อมต่วนด่าแม่สลวย (ตอนที่ 10) 

หม่อมต่วนมาที่เรือนปั้นหยา เพ่ือเอาจดหมายของชายวิศุกรรมมาคืน และคุยธุระกับหญิง
หลง แต่เจอเข้ากับเถ้าแก่บุญทัน สามีใหม่ของสลวย จึงพูดจาดูถูก  
 
หม่อมต่วน: เสด็จเคยประทับที่นี่มาก่อน ไม่ทันไร ก็พาผัวใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ซะละ ดวงพระวิญญาณ
ของท่าน คงสุขสงบหรอกนะแม่สลวย  
สลวย: พ่ีบุญทันพักอยู่ที่อ่ืน ไม่เคยมาค้างที่นี่ค่ะ  
หม่อมต่วน: ก็ดีแล้วที่รู้ตัว ไพร่ก็สมควรอยู่อย่างไพร่ มันก็ถูกต้องแล้ว 
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ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ และลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องชนชั้น 
ฉากหม่อมต่วน/หญิงกลางไล่แม่สลวย (ตอนที่ 11) 

แม่สลวยไปหาหม่อมต่วน เพ่ือขออัฐิของลูกคืนด้วยตัวเอง แต่กลับโดนหม่อมต่วน และลูก
สาวด่าไล่  
 
หญิงกลาง: นี่นะรึ ผัวไพร่ของนางสลวย แกกล้าเอาอีขี้ครอกนี่มาเหยียบวังเสด็จพ่อเลยเชียวรึ ...นัง
แปลก รีบไปเอาน้่ามาราดที่ท่ีมันยืนอยู่เดี๋ยวนี้ อย่าให้เสนียดจัญไรมาติดวัง 
ชายใหญ่: ถ้ายังดื้อด้าน ก็ต้องถูกเอาน้่าสาดไล่เหมือนหมูเหมือนหมาแบบนี้แหละ  
หม่อมต่วน: ไปแล้วไม่ต้องกลับมาล่ะ ต่าหนักนี้ต้อนรับแต่พวกผู้ดีเท่านั้น สาบพวกไพร่ มีแต่ท่าให้
ต่าหนักนี้มัวหมอง 
 

 
 

 

เนื้อหาที่เก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาทีเ่ข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

 จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 

(ระดับ1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1 - 4, 6 - 9 และ

ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า ไม่แสดง

ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระท่า  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5 , 10, และ 12 - 13 นั้น 

ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่น่าเสนอใน

ลักษณะชี้น่า หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

 จากการศึกษาพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏในละครเรื่องนี้ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน 

และความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ ซึ่งพบในทุกตอน แต่มักปรากฏให้เห็นตอนละ 1 - 3 ฉาก ส่วนใหญ่มัก

เป็นความรุนแรงในลักษณะกระทบกระทั่งกันของตัวละคร เช่น การผลัก ดึง ฉุดกระชากแขน  เป็นต้น   

ในขณะที่พบฉากทะเลาะวิวาทเพียงเล็กน้อย  เช่น ฉากที่ดวงแขบุกไปหาเรื่องหญิงหลงที่เรือนแพ และ
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พยายามตบหญิงหลง แต่พลาดตกน้่าเสียเอง (ตอนที่ 13) โดยพบฉากที่ตัวละครตั้งใจท่าร้ายร่างกาย

กันให้เห็นแบบจริงจังเพียงไม่กี่ฉาก เช่น ฉากที่หม่อมต่วนบีบคอแปลก (ตอนที่ 5) เป็นต้น  ในขณะที่

ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ มักถูกน่าเสนอผ่านการระบายอารมณ์ของตัวละครที่ชื่อหม่อมต่วน และ

หญิงกลาง ส่วนประเด็นอาจที่ก่อให้เกิดทัศนคติในทางลบเรื่องชนชั้น พบว่ามีการน่าเสนอผ่านการใช้

ภาษาเป็นหลัก  นอกจากนี้ ยังพบว่ามีฉากฆ่าตัวตาย (ตอนที่ 10) และฉากการต่อสู้กันของตัวละคร 

(ตอนที่ 13)  แต่โดยภาพรวมพบว่ามีความพยายามในการน่าเสนอเหตุการณ์ความรุนแรง โดยการลด

ความสมจริง  มีความกระชับในการน่าเสนอ  ไม่เน้นให้เห็นขั้นตอน รายละเอียด หรือผลของการ

กระท่า ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เนื้อหาความรุนแรงที่พบในละครเรื่องเพชร

กลางไฟจึงไม่เกินระดับที่ระบุ  

 

เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

ท (ระดับ1) ด้านเรื่องทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไป

ตามบริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า ชักจูง ในขณะที่เรื่องเพศใน

ประเด็นที่ 2 นั้น ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะชี้ช่า

ชักจูง หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระท่าท่ีชัดเจน  

  จากการทั้งส่ารวจเนื้อหา และศึกษาละครเรื่องเพชรกลางไฟพบว่ามีเนื้อหาด้านเพศเพียง

เล็กน้อย และปรากฏให้เห็นชัดเจนเพียง 1 ฉาก ได้แก่ ฉากที่พ่อค้ามองดวงแขด้วยสายตากรุ้มกริ่ม 

(ตอนที่ 13) เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เนื้อหาด้านเพศของละครเรื่องนี้ จึงไม่เกิน

ระดับท่ีระบ ุ

 

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

ท (ระดับ1) ด้านภาษาท้ัง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบและการใช้ภาษาใน

ลักษณะดูหมิ่นลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในประเด็นเรื่องชนชั้นในทุกตอนโดยเฉพาะค่าว่าไพร่ 

เลือดไพร่ เต้นกินร่ากิน โดยใน 1 ตอน พบมากกว่า 1 ฉาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเด็นเรื่องชน
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ชั้นถือเป็นแก่นหลักที่ละครต้องการน่าเสนอ และอาจถือเป็นการสะท้อนภาพของสังคมไทยในอดีต

ตามบริบทของเรื่อง  แม้จะพบว่ามีการใช้ถ้อยค่าในลักษณะดังกล่าวบ่อยครั้งในทุก ๆ ตอน  และควร

ต้องมีความระมัดระวัง แต่จากการศึกษาพบว่ามีหลายครั้งที่ละครพยายามเน้นสอดแทรกแง่คิ ด

เกี่ยวกับความเสมอภาคของมนุษย์ ผ่านตัวละครหลักชื่อหญิงหลง ลูกหม่อมเชื้อสายสามัญ ซึ่งมักตอบ

โต้เพ่ือปกป้องศักดิ์ศรีของตนกลับทุกครั้งที่ตนถูกดูหมิ่น หรือถูกต่อว่าอย่างไม่เป็นธรรม เมื่อพิจารณา

ตามประกาศของ กสทช. แล้ว เนื้อหาด้านภาษาในละครเรื่องนี้จึงไม่เกินระดับท่ีระบุ 

 

ตารางท่ี 3.13 สรุประดับเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และภาษาที่พบในละครเรื่องเพชรกลางไฟ 

 

เพชร
กลางไฟ 

ระดับ
เนื้อหา
ที่ระบุ 

ระดับเนื้อหาที่พบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ตอนที่ 5  /  /  /  
ตอนที่ 10  /  /  /  
ตอนที่ 11  /  /  /  
ตอนที่ 13  /  /  /  

 

ช่อง 8  

 จากการเลือกศึกษาละครช่อง 8 จ่านวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ระบ่าไฟ และเชลยศึก พบว่า

ละครทั้งสองเรื่องได้รับการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาในระดับ ท แต่ก็ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ

ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาเกือบทุกตอนที่ศึกษา ดังนี้ 

ระบ่าไฟ 

เนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

 จากการเลือกศึกษาละครเรื่อง ระบ่าไฟ จ่านวน 4 ตอน ได้แก่ตอนที่ 4, 5, 6 และ 13 พบว่า

ละครเรื่องนี้มี เนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงในทุกตอน โดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงต่อผู้ อ่ืน  

นอกจากนี้ ยังพบเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในทุกตอน ทั้งเรื่องสรีระ และการแต่งกาย สัมพันธภาพทาง



75 
 

เพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ และกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม อีกทั้ง

การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในทุกตอน โดยเฉพาะการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ  ดังแสดงใน

ตาราง  

 

ตารางที่ 3.14 แสดงจ่านวนฉากที่พบเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

ในละครเรื่องระบ่าไฟ 

ระบ่าไฟ ตอนที่  4 ตอนที่ 5 ตอนที่ 6 ตอนที่ 13 
ความรุนแรง (จ่านวนฉาก) 

V1 การแสดงที่สะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก     
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง     
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น 5 4 3 3 
V4 ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ  1  1 
V5 เหตุการณ์อันตรายร้ายแรง     
V6 การใช้อาวุธ     
V7 การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 1  1  
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ     
V9  สารเสพติดของมึนเมา การพนัน และการ
ค้าประเวณี 

1 2  2 

V10  สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมส่าหรับเด็ก  1   
V11 กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อที่อันตราย/
เสี่ยง 

    

V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น     
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนต์ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือ
ธรรมชาติ 

    

เพศ (จ่านวนฉาก) 
S1 สรีระและการแต่งกาย 1 1 2 2 
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ 5 4 5 4 
S3 ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสม     
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ภาษา (จ่านวนฉาก) 
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิง
ลบ 

8 5 6 5 

L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์     
L3 ภาษาสแลง     

หมายเหต ุ

*V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อื่น ๆ  

*V12 เป็นประเด็นที่สะท้อนอยู่ใน L2 

*S3 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อื่น ๆ หรืออาจแทรกอยู่ในระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลกั

ของเร่ือง 

*ใน 1 ฉากอาจมีทั้งพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใชภ้าษาที่ไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏพฤติกรรมดังกล่าวได้หลายครั้ง ใน

หลากหลายรูปแบบ 

 

ความรุนแรง 

จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่พบในละครส่วนใหญ่เป็นการใช้ความ

รุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร ทั้งลักษณะความรุนแรงทางร่างกาย เช่น การฉุดกระชาก ชกต่อย 

ตบหน้า เพ่ือกลั่นแกล้ง หรือระบายอารมณ์โกรธ ริษยา แสดงความไม่พอใจซึ่งปรากฏอยู่หลายฉาก ไม่

ว่าจะเป็นฉากที่พยสชกต่อยกับเทศราช (ตอนที่ 5 และ 13) ฉากเทศราชชกต่อยกับชิงฉัตร (ตอนที่ 5) 

ฉากชินานางเงื้อมือจะตบพัดชาแต่ถูกพัดชาจับข้อมือหักลงฉากชินานางท่าน้่าร้อนหกใส่มือพัดชา 

(ตอนที่ 6) ฉากชินานางตบพัดชาในกองถ่ายละคร ฉากตรีประดับตบหน้าพยสที่พยายามจะเข้ามากอด 

(ตอนที่ 13) ) รวมไปถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศด้วย 3 ตอน ได้แก่ ฉากที่คนร้ายแอบ

เดินตามพัดชาและเข้าห้องไปหมายจะข่มขืน ชิงฉัตรพยายามลวนลามพัดชา และฉากที่พัดชานึกถึง

เหตุการณ์ตอนอยู่ญี่ปุ่นที่พ่อเลี้ยงพยายามข่มขืน (ตอนที่ 4) และฉากที่ชิงฉัตรใช้ก่าลังลวนลามพัดชา

หมายจะข่มขืน (ตอนที 6) 

นอกจากนี้ยังพบการใช้ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ (V4) 2 ตอน คือ ฉากที่พยสระบายอารมณ์

ด้วยการปัดแจกันตกพ้ืน (ตอนที่ 5) และฉากที่พยสระบายอารมณ์ด้วยการเตะกระถางต้นไม้ (ตอนที่ 

13) และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7) 2 ตอน คือ ฉากที่ชินานางท่าน้่าร้อนหกใส่มือ

พัดชา (ตอนที่ 6) และฉากที่พัดชาถูกชายแปลกหน้าเข้ามาข่มขืนในห้องแล้วพยสเข้ามาช่วย ด้วยการ

ใช้แจกันทุบหัว (ตอนที่ 4) 

อีกประเด็นหนึ่งที่พบในละครเรื่องนี้คือ การแสดงให้เห็นของมึนเมา (V9) ซึ่งพบใน 2 ตอน

ได้แก่ ฉากที่พยสนัดเจอชินานางในบาร์ (ตอนที่ 4) ฉากที่พัดชาไปฉลองกับสิงคารที่ร้านอาหาร 
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ฉากพยสเมาเหล้าอยู่ที่ศาลาในสวนบ้านตรีประดับ (ตอนที่ 13) และการแสดงให้เห็นยาเสพติดในตอน

ที่ 5 คือ ฉากปาร์ตี้ยาเสพติด และฉากที่พัดชาท่าความสะอาดห้องชิงฉัตรแล้วเจอวิดีโอโป๊และอุปกรณ์

ในการเสพซึ่งทั้ง 2 ฉาก มีการเซนเซอร์ภาพยาเสพติด แต่ไม่ปรากฏข้อความเตือน หรือข้อความก่ากับ 

และฉากดังกล่าวถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นพ้ืนที่หรือสถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมส่าหรับเด็ก (V10) 

 

ตารางท่ี 3.15 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านความรุนแรงจากละครเรื่องระบ่าไฟ 

 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากพยสชกต่อยกับเทศราชที่บ้าน (ตอนที่ 5) 

เทศราชเอาเสื้อผ้าพยสมาคืน หลังจากเอาไปใส่วันที่ตกสระน้่า  เมื่อพยสรู้เรื่องจึงไม่พอใจ 
พาลทะเลาะกับตรีประดับ เทศราชได้ยินเข้าจึงโกรธ ง้างหมัดต่อยหน้าพยสไป 1 ครั้ง 
 

   
 

ความรุนแรงทางร่างกาย และความรุนแรงทางเพศ 
ฉากพัดชานึกถึงเหตุการณ์พ่อเลี้ยงข่มขืน (ตอนที่ 4) 
           พัดชามาที่โรงพยาบาลเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มเด็กซึ่งเป็นก่าพร้าพ่อแม่ ท่าให้นึกถึงตัวเองเมื่อ
ตอนถูกอุปการะไปอยู่ญี่ปุ่น พัดชาถูกพ่อเลี้ยงท่าร้าย ทั้งกระชากลงบนเตียง พยายามกอดรัด และ
หวังจะข่มขืนพัดชา 

 

   
 

 

เพศ 

 จากการศึกษาพบว่าละครทุกตอนที่เลือกศึกษาพบเนื้อหาเกี่ยวกับสรีระและการแต่งกายที่ไม่

เหมาะสม (S1) โดยพบว่าในละครมีการใช้มุมกล้องเน้นไปที่อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของตัวละคร ไม่ว่าจะ
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เป็นริมฝีปาก หน้าอก แผ่นหลัง การลูบไล้บริเวณแขน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเซ็กซี่ของตัวละคร 

ได้แก่ ฉากที่พัดชาอาบน้่า (ตอนที่ 4) ฉากที่พัดชาว่ายน้่า (ตอนที่ 5) ฉากพัดชาคิดถึงพยส และลูบไล้

เตียง (ตอนที่ 6) และ ฉากพัดชาถ่ายแบบนิตยสาร (ตอนที่ 13) 

ส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ และกิริยาท่าทาง

ที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม (S2) พบว่าปรากฏในทุกตอนที่ศึกษาเช่นกัน และมักมีการ

น่าเสนอให้เห็นถึงขั้นตอน การกระท่าเป็นเวลานาน เห็นได้ชัดในตอนที่ 6 ซึ่งชิงฉัตรพยายามใช้ก่าลัง

ลวนลาม และข่มขืนพัดชา นอกจากนี้ยังมีฉากที่ชิงฉัตรลวนลามพัดชาอีกหลายฉากทั้งในห้องครัว 

ห้องรับแขก และสวนหน้าบ้าน (ตอนที่ 4) ในห้องของชิงฉัตร (ตอนที่ 5)  

 ส่วนฉากอ่ืน ๆ จะเป็นฉากที่ชินานางยั่วยวนพยสในบาร์ (ตอนที่ 4) ฉากชินานางซ้อมบทเลิฟ

ซีนกับผู้ก่ากับฉากผู้หญิงยั่วยวนชิงฉัตรในปาร์ตี้ยาเสพติด ฉากที่พัดชายั่วยวนพยสบริเวณโต๊ะอาหาร 

(ตอนที่ 5) ฉากพยสพยายามลวนลามตรีประดับ ฉากเพศสัมพันธ์ระหว่างตรีประดับกับพยส ฉาก

พัดชาคิดถึงพยส (ตอนที่ 6) และฉากที่พัดชาโปรยเสน่ห์กับผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นพยางค์ เพ่ิมพร เสี่ยจิว 

และมีเพศสัมพันธ์กับสิงคาร อีกด้วย (ตอนที่ 13)  

 

ตารางท่ี 3.16 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านเพศที่ไม่เหมาะสมจากละครเรื่องระบ่าไฟ 

 

การยั่วยวนทางเพศ และการใช้สายตาคุกคามทางเพศ 
ฉากพัดชาหว่านเสน่ห์ให้ผู้ชาย(ตอนที่ 13) 
             พัดชาหว่านเสน่ห์ให้ผู้ชายทุกคนที่เธอเข้าใกล้ทั้งพยางค์ เพ่ิมพร เสี่ยจิว รวมทั้งสิงคาร ซึ่ง
ทุกคนก็ดูหวังประโยชน์จากตัวพัดชา สังเกตได้จากการใช้สายตาที่สื่อนัยยะทางเพศ 
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การสัมผัสเพื่อเล้าโลม/ เร้าอารมณ์ การใช้สายตาคุกคามทางเพศ และการจูบ  
ฉากชิงฉัตรกอดและจูบพัดชากลางบ้าน (ตอนที่ 4) 
             ชิงฉัตรเมากลับบ้าน เห็นพัดชาก่าลังปิดไฟ ชิงฉัตรใช้โอกาสนั้นลวนลามและกอดจูบพัดชา 
พัดชาปฏิเสธขัดขืนร้องให้คนช่วย ชิงฉัตรเอามือปิดปากจนพัดชาเริ่มยินยอม ขณะนั้นตรีประดับก็
ตะโกนเรียก ท่าให้ทั้งสองคนผละออกจากกัน เมื่อขึ้นไปบนห้องพัดชานั่งคิดทบทวนเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นแล้วยิ้มพึงพอใจ และฉากนี้ปรากฏอีกครั้งในตอนนี้ เป็นตอนที่พัดชาย้อนคิดถึงเหตุการณ์ แต่
ตัดมาเป็นช่วงสั้น ๆ 
 

   
 

 

ภาษา 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ (L1) ทุกตอน  

โดยเฉพาะการใช้ค่าสื่อความหมายทางเพศ ซึ่งพบค่อนข้างมาก ในฉากที่ชิงฉัตรพยายามลวนลาม

พัดชา (ตอนที่ 4, 5 และ 6) นอกจากนี้ยังพบในฉากอ่ืน ๆ อีก เช่น ฉากชินานางแสดงตัวท่าหน้าที่

ภรรยาแทนตรีประดับ (ตอนที่ 4) ฉากชินานางซ้อมบทเลิฟซีนกับผู้ก่ากับ ฉากเพ่ือนคุยกับชิงฉัตรเรื่อง

พัดชา ฉากพยสทะเลาะกับตรีประดับเรื่องเทศราช (ตอนที่ 5) ฉากชิงฉัตรคุยกับพยสและตรีประดับ

บนโต๊ะอาหาร ฉากชิงฉัตรส่งรูปชุดว่ายน้่าเซ็กซี่ให้พัดชาทางไลน์ (ตอนที่ 6) และฉากสิงคารพูดคุยกับ

พัดชาที่ร้านอาหารก่อนมีเพศสัมพันธ์กัน (ตอนที่ 13)  

นอกจากนี้ยังพบการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในลักษณะการด่าทอกันของตัวละครด้วย ซึ่ง

ปรากฏทั้งการใช้ภาษาหยาบคาย และไม่หยาบคายแต่ให้ความหมายในเชิงลบ เช่น ฉากบุปพ่ีสาว

พยสดูหมิ่นพัดชา และโต้เถียงกับชิงฉัตร ฉากพัดชาพูดเหน็บชินานาง (ตอนที่ 4) ฉากที่ชินานางและ

พัดชาทะเลาะกัน (ตอนที่ 6 และ 13) ฉากที่ชิงฉัตรพยายามลวนลามพัดชา (ตอนที่ 6) และฉากที่แม่

เทศราชดูหมิ่นตรีประดับ ฉากชินนางทะเลาะกับเสี่ยจิวและสิงคาร (ตอนที่ 13) 
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ตารางท่ี 3.17 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมจากละครเรื่องระบ่าไฟ 

ค่า/ ข้อความล่อแหลมที่สื่อความหมายเรื่องเพศ  
ฉากพัดชาเข้าไปท่าความสะอาดห้องชิงฉัตร (ตอนที่ 5) 

พัดชาเข้าไปในห้องชิงฉัตรเพ่ือท่าความสะอาด เจอวีดิโอโป๊  และยาเสพติด ระหว่างนั้นชิง
ฉัตรเข้ามาพอดี พัดชาจะเอาเรื่องไปฟ้องพยส ชิงฉัตรไม่พอใจ พยายามลวนลามพัดชาอีก 
 
พัดชา: อย่าท่าอะไรบ้าๆ นะคุณฉัตร 
ชิงฉัตร: เธอมองตาฉันแปปเดียว เธอก็รู้แล้วว่าฉันคิดอะไร แสดงว่าเธอก็ช่่าชองไม่เบานะ 
พัดชา: คุณฉัตรคุณจะพูดยังไงก็ตามใจ แต่มันก็แก้ไขความเลวของคุณที่ฉันเจอในห้องนี้ไม่ได้หรอกคะ 
ชิงฉัตร: ปากไม่ต้องพูดก็ได้นะ เก็บไว้ท่าอย่างอื่นบ้างก็ได้ 
ชิงฉัตรระดมจูบ 
ชิงฉัตร: ดีใช่ไหม 
พัดชา: คุณฉัตรถ้าคุณไม่เลิกท่าพฤติกรรมแย่ๆ แบบนี้ ฉันจะฟ้องพ่ีตรีกับคุณพยส 
ชิงฉัตร: เอาซี่ อยากฟ้องอะไรก็ฟ้องไปเลยจะปิดปากเธอมันไม่ยาก แค่มองตาก็รู้หละ ไฟมันติด
แล้วยังไงเธอก็ต้องการ 

 
 

ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ และค่า/ ข้อความล่อแหลมที่สื่อ
ความหมายเรื่องเพศ  
ฉากบุปมาเยี่ยมบ้านตรีประดับ (ตอนที่ 4) 

บุปมาบ้านตรีประดับเพื่อมาขอเงิน ชิงฉัตรจิกกัดอา ระหว่างนั้นบุปมองเห็นพัดชา จึงเข้าไป
พูดคุย  
 
ชิงฉัตร: สนุกไหมครับกับการวางท่าเป็นคนรวย ทั้งที่ก่าลังบากหน้ามาขอเงินคนอ่ืนเค้าใช้แบบนี้ 
บุป: นี่แกผีเจาะปากมาพูดหรือไงเฮอะ 
 
บุป: ต๊าย ทรวดทรงองค์เอว มาเป็นคนใช้หรือจ๊ะหนู งานบ้านมันหนักนะ จะท่าไหวเหรอ เอ๊หรือว่า
รับพารท์ไทม์ท่างานอย่างอ่ืนด้วยจ๊ะ 
ตรีประดับ: พี่บุปคะ น้องเค้ามาช่วยงานแปลของตรี และเค้ามาเป็นผู้ช่วยของตรีด้วย 
บุป: ผู้ช่วย ช่วยอะไรคะช่วยงานในบ้านหรืองานบนเตียงคะ 
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บุป: แหมคุณตรีคะ ที่พ่ีพูดเนี่ยก็เพราะว่าพ่ีเคยเจอมาก่อน ท่าทางหงิม ๆ แบบนี้ มันหลอกตาคะ 
สุดท้ายเนี่ยมันก็เอาสามีพวกเราไปกก 
ชิงฉัตร: อาบุปพูดจากประสบการณ์ตัวเองใช่ไหมครับ เอ๊ ผัวอาบุปเนี่ยมีเมียน้อยมาแล้วกี่คนนะ
ครับ 
บุป: ไอ้ฉัตรแกนิ 
 
บุป: พ่ีไม่ได้ดูถูกนะคะ แต่พ่ีดูไม่ผิด คุณตรีคะ คุณตรีก็สวยนะคะ แต่บางครั้งก็ซื่อจนเหมือนโง่ 
ผู้หญิงปรกติดี ๆ ท่ีไหน เค้าจะเอาผู้หญิงสวย ๆ แบบนี้มาอยู่ใกล้ผัวตัวเอง 
 
บุป: ฉันจะรอดูผู้ชายร้อยทั้งร้อย รักสนุกแล้วก็แอบกินกันทั้งนั้นแหละ ว่าแต่เธอเถอะ นายพยสห
ล่อขนาดนั้นเธอจะอดใจไหวเหรอ ระวังไว้หน่อยน้าอย่าไปสวมเขาให้ผู้มีพระคุณของเธอเข้าหละ 
 

 
  

 

เนื้อหาที่เก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

 จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 

(ระดับ1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1 - 4, 6 - 9 และ

ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า ไม่ แสดง

ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระท่า  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10 และ 12 - 13 นั้น ตาม

ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่น่าเสนอใน

ลักษณะชี้น่า หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

จากการศึกษาละครเรื่องระบ่าไฟพบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาความรุนแรงทุกตอน  โดยเฉพาะ

ในประเด็นความรุนแรงต่อผู้อื่นซึ่งปรากฏในตอนที่ 4, 5 และ 13 ได้แก่ ฉากที่พัดชาถูกชายแปลกหน้า

หมายจะข่มขืน ซึ่งมีการใช้ก่าลังทั้งชกต่อยท้อง ฉุดกระชาก ถีบ เป็นต้น ฉากปาร์ตี้ยาเสพติดที่บ้าน
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เพ่ือนของชิงฉัตร ที่แสดงให้เห็นของมึนเมา และยาเสพติด ซึ่งภาพที่ปรากฏมีทั้งแบบเซนเซอร์และไม่

เซนเซอร์ภาพ และฉากที่ชินานางตบหน้าพัดชากลางกองถ่าย ซึ่งชินานางขึ้นคร่อมพัดชา และตบหน้า

หลายครั้ง (5 ครั้ง) โดยจะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ฉากที่กล่าวถึงมีลักษณะชี้น่า เน้นความสมจริง แสดงให้เห็น

ขั้นตอนการกระท่า และผู้ถูกกระท่า ท่าให้ฉากดังกล่าวในตอนที่ 4, 5 และ 13 ของละครเรื่องนี้เข้า

ข่ายมีความรุนแรงเกินระดับที่ระบุ  

 

ตารางที่ 3.18 แสดงลักษณะเนื้อหาด้านความรุนแรงที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุในละครเรื่องระบ่า

ไฟ 

 

ความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงต่อสิ่งของ  
ฉากพัดชาถูกชายแปลกหน้าเข้ามาข่มขืนในห้อง (ตอนที่ 4) 

พยสมาส่งพัดชาที่อพารท์เมนต์ ระหว่างที่พัดชาเดินกลับเข้าห้อง มีผู้ชายเดินตามเข้าห้อง
หวังจะข่มขืน พัดชาพยายามหนี สุดท้ายพยสเข้ามาช่วยไว้ได้ทัน 
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การใช้/การแสดงให้เห็นสารเสพติด และของมึนเมา และพื้นที่หรือสถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสม
ส่าหรับเด็ก 
ฉากปาร์ตี้ยาเสพติด (ตอนที่ 5) 

เพ่ือนชวนชิงฉัตรไปงานปาร์ตี้ยาเสพติด ในงานมีทั้งผู้หญิงและยาเสพติด เพ่ือนแนะน่า
ผู้หญิงให้ชิงฉัตร ผู้หญิงคนนั้นคอยเสิรฟ์เหล้า และเอายาเสพติดใส่ลงไปในแก้ว ชิงฉัตรมีอาการมึนยา 
สนุกสนาน เผลอนอนกับผู้หญิงบนโซฟา ก่อนที่ต่ารวจจะเข้ามาบุกจับ 
 

   

   
ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากชินานางท่าร้ายร่างกายพัดชาในกองละคร(ตอนที่ 13) 

ชินานางไม่พอใจที่พัดชามายุ่งเกี่ยวกับเสี่ยจิว และสิงคาร รวมทั้งรู้ว่าพัดชาเป็นคนส่งคลิป
ลับแฉชินานางให้เสี่ยจิว ท่าให้ทั้งสองคนทะเลาะ และท่าร้ายร่างกายกันโดชินานางขึ้นคร่อมพัดชา
และตบหน้าหลายครั้ง 

 

   
 

เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

ท (ระดับ1) ด้านเรื่องทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไป

ตามบริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า ชักจูง ในขณะที่เรื่องเพศใน

ประเด็นที่ 2 นั้น ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะชี้ช่า

ชักจูง หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระท่าท่ีชัดเจน  
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 จากการศึกษาละครเรื่องระบ่าไฟทั้ง 4 ตอนพบว่า ทุกตอนมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ ทั้งเรื่อง

สรีระ และการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม สัมพันธภาพทางเพศท่ีส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ และกิริยา

ท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในแต่ละตอนมีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศในลักษณะ

ดังกล่าวหลายฉาก จากการศึกษาพบว่าในทุกตอนต้องปรากฏฉากการใช้มุมกล้องเพ่ือเน้นถ่ายไปตาม

อวัยวะที่แสดงความเซ็กซี่ของพัดชา ทั้งปาก ตา หน้าอก แผ่นหลัง การลูบไล้ไปตามร่างกาย เป็นต้น 

เพ่ือให้เห็นถึงเสน่ห์ของตัวละคร และในตอนที่ 4 และ 6 ซึ่งพบเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศของตัวละคร

พัดชา และชิงฉัตรหลายฉาก มีทั้งการยั่วยวน เล้าโลม จนถึงมีเพศสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอน

ที่ 6 ที่พบว่ามีการเน้นถึงขั้นตอนการกระท่า และใช้ระยะเวลาในการน่าเสนอค่อนข้างนานตั้งแต่การ

ยั่วยวนไปจนถึงการมีเพศสัมพันธ์ หรือในตอนที่ 4ซึ่งพบฉากที่ชิงฉัตรลวนลามพัดชาปรากฏในหลาย

สถานที่ทั้งในห้องครัว ห้องรับแขก และสวนภายในบ้าน ที่สะท้อนให้เห็นว่ามีการให้ความส่าคัญ และ

อาจเน้นย้่ามากกว่าบริบทของเรื่อง 

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เนื้อหาเกี่ยวกับเพศที่พบในละครเรื่อง

ระบ่าไฟตอนที่ 4 และ 6 เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 

 

ตารางท่ี 3.19 แสดงลักษณะเนื้อหาด้านเพศที่เข้าข่ายเกินระดับท่ีระบุในละครเรื่องระบ่าไฟ 

 

การเปลือย/ การเปลื้องผ้า และการใช้ภาพ/ มุมกล้องเน้นสัดส่วน 
ฉากพัดชาอาบน้่า (ตอนที่ 4) 

พัดชาขึ้นมาอาบน้่าเพ่ือก่าจัดสิ่งสกปรกออกไป แต่อีกด้านหนึ่งก็รู้สึกยิ้มพึงพอใจกับสิ่งที่
เกิดข้ึนซึ่งมีการใช้มุมกล้องซูมไปที่ริมฝีปาก การลูบไล้ร่างกายเพื่อแสดงถึงความเซ็กซ่ี 
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การสัมผัสเพื่อเล้าโลม/ เร้าอารมณ์ การใช้สายตาคุกคามทางเพศ และการจูบ 
ฉากชิงฉัตรลวนลามพัดชา (ตอนที่ 4) 

ชิงฉัตรลวนลามพัดชาในสถานที่ต่างๆ ของบ้านทั้งในห้องครัว ห้องรับแขก และสนามหญ้า
โดยชิงฉัตรจะใช้สายตา และค่าพูดที่สื่อนัยยะทางเพศต่อพัดชาทุกครั้งที่เจอ 
 

   
 

   
 

การสัมผัสเพื่อเล้าโลม/ เร้าอารมณ์ การใช้สายตาคุกคามทางเพศ การจูบ และการมี
เพศสัมพันธ์โดยนัย 
ฉากเพศสัมพันธ์ระหว่างชิงฉัตรและพัดชา (ตอนที่ 6) 
           ชิงฉัตรรู้ทันพฤติกรรมของพัดชาที่มีต่อพยสและตรีประดับ ชิงฉัตรแกล้งยั่ว และรุกเข้าหา
พัดชาจนทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กัน ในฉากนี้จะเห็นได้ว่าชิงฉัตรเป็นฝ่ายเริ่มเล้าโลมก่อนผ่านค่าพูดและ
การสัมผัส จนพัดชาทนไม่ได้กลายเป็นฝ่ายเริ่มบ้าง มีการจูบปากกันหลายครั้ง (ทั้งใช้มุมกล้อง และ
ไม่ใช้มุมกล้อง) ทั้งสองคนเล้าโลม สัมผัส จูบ มาตั้งแต่บริเวณชั้นล่างของบ้าน บนโต๊ะวางของ จนมี
เพศสัมพันธ์กันบนเตียง (ผ่านการจับมือประสานกัน) 
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ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

ท (ระดับ1) ด้านภาษาท้ัง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาด้านภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบในทุกตอน ส่วน

ใหญ่เป็นค่าที่ไม่หยาบคายแต่ให้ความหมายเชิงลบ เป็นค่าพูดในลักษณะส่อเสียดให้ผู้ฟังรู้สึกเจ็บปวด 

นอกจากนี้พบการใช้ค่าด่าของตัวละครอยู่บ้าง แต่ไม่รุนแรงมากนัก เมื่อพิจารณาตามประกาศของ 

กสทช. แล้ว เนื้อหาด้านภาษาของละครเรื่องนี้จึงเข้าข่ายเป็นไปตามระดับที่ระบุ  

ตารางท่ี 3.20 สรุประดับเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และภาษาที่พบในละครเรื่องระบ่าไฟ 

ระบ่าไฟ ระดับ
เนื้อหา
ที่ระบุ 

ระดับเนื้อหาที่พบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ตอนที่ 4   /  / /  
ตอนที่ 5   / /  /  
ตอนที่ 6  /   / /  
ตอนที่ 13   / /  /  

 

  



87 
 

เชลยศึก 

เนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

 จากการเลือกศึกษาละครเรื่อง เชลยศึก จ่านวน 4 ตอน ได้แก่ตอนที่ 6, 7, 13 และ 14 

พบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงในทุกตอน โดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงต่อผู้อ่ืน  ส่วน

เนื้อหาเก่ียวกับเรื่องเพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสมนั้นพบค่อนข้างน้อย ดังแสดงในตาราง  

 

ตารางที่ 3.21 แสดงจ่านวนฉากที่พบเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

ในละครเรื่องเชลยศึก 

เชลยศึก ตอนที่ 6 ตอนที่ 7 ตอนที่ 13 ตอนที่ 14 
ความรุนแรง(จ่านวนฉาก) 

V1 การแสดงที่สะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก     
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง     
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น 8 5 4 3 
V4 ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ 2    
V5 เหตุการณ์อันตรายร้ายแรง     
V6 การใช้อาวุธ 8 2 3 2 
V7 การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 1    
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ     
V9  สารเสพติดของมึนเมา การพนัน และการ
ค้าประเวณี 

    

V10  สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมส่าหรับเด็ก     
V11 กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อที่
อันตราย/ เสี่ยง 

    

V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น     
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนต์ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือ
ธรรมชาติ 

    

เพศ 
S1 สรีระและการแต่งกาย     
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ 1 2   
S3 ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสม     
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ภาษา 
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิง
ลบ 

2    

L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์     
L3 ภาษาสแลง     

หมายเหต ุ

*V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อื่น ๆ  

*V12 เป็นประเด็นที่สะท้อนอยู่ใน L2 

*S3 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อื่น ๆ หรืออาจแทรกอยู่ในระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลกั

ของเร่ือง 

*ใน 1 ฉากอาจมีทั้งพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใชภ้าษาที่ไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏพฤติกรรมดังกล่าวได้หลายครั้ง ใน

หลากหลายรูปแบบ 

 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า ละครเรื่องนี้เป็นละครเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการกอบกู้

ประเทศชาติในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื้อเรื่องส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ระหว่างไทยกับพม่า ท่า

ให้พบเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงค่อนข้างมาก โดยเป็นการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร

เป็นหลัก การต่อสู้ในเรื่องเน้นการใช้ศิลปะการต่อสู้ของไทย ทั้งการชกต่อย การศอก การจับหักคอ 

เป็นต้น รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงผลการกระท่า และความรุนแรงนั้น นอกจากนี้ยังพบการใช้อาวุธต่างๆ 

(V6) เช่น มีด ดาบ ธนู ในการท่าร้ายผู้อ่ืน ซึ่งภาพที่ปรากฏมักมีลักษณะน่ากลัว และมีความรุนแรง 

เช่น การใช้ดาบแทงท้องทะลุ การใช้ธนูยิงเข้าที่หัว ภาพการแขวนคอ ศพที่นอนเรียงรายเลือดไหลไป

ทั่ว เป็นต้น จากการศึกษาพบว่ามีฉากลักษณะนี้ปรากฏในทุกตอนของละครโดยในแต่ละตอนจะพบ

ฉากความรุนแรง2-8ฉาก โดยตอนที่พบมากที่สุด คือ ตอนที่ 6 เนื่องจากเป็นตอนต้นเรื่อง และเนื้อหา

อยู่ในช่วงที่พม่าบุกเข้ามาตีเมือง ยึดไปเป็นเชลยไปเป็นแรงงานเชลยหญิงถูกทหารพม่าลากไปข่มขืน 

ปรากฏฉากการฆ่าฟันจ่านวนมาก นอกจากนี้ในตอนที่ 6 ยังพบเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสิ่งของ 

(V4)2 ฉาก คือ ฉากขุนฟ้าลั่นไม่พอใจพุ่มที่เอาลูกสาวของท่านขุนไปเป็นเดิมพันในการเปรียบมวย ขุน

ฟ้าลั่นขว้างถ้วยน้่าชาลงพ้ืนด้วยความโมโห  และฉากทหารพม่าเผากระท่อมขอชาวบ้าน รวมทั้งการ

ดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7) 1 ฉาก คือ ฉากที่โหนกอดเอ้ือยก่อนไปท่างาน เอ้ือยถือมีด

ท่าครัวขู่ไว้   
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ตารางท่ี 3.22 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านความรุนแรงจากละครเรื่องเชลยศึก 

ความรุนแรงทางร่างกาย และการใช้อาวุธ 
ฉากเฟ่ืองฟ้าถูกทหารพม่าท่าร้ายร่างกาย (ตอนที่ 6) 
               ระหว่างที่ทุกคนก่าลังหนีตายจากทหารพม่า เฟ่ืองฟ้าถูกทหารพม่าจะรุมจับตัว แต่มะลิ
ช่วยไว้ได้ทัน แต่สุดท้ายมะลิถูกทหารใช้ดาบแทงท้องทะลุออกมาทางด้านหลัง 
 

   
 

ความรุนแรงทางร่างกาย และการใช้อาวุธ 
ฉากหลวงพิชัยอาสามาช่วยเชลยทุกคน (ตอนที่ 7) 
                 หลวงพิชัยอาสาพร้อมพวกมาช่วยเชลยศึกทุกคนรวมทั้งขุนฟ้าลั่น มะขาม นิล และ
โหนด้วยหลวงพิชัยอาสาใช้ศิลปะป้องกันตัว และอาวุธต่าง ๆ ในการต่อสู้ เช่น กระโดดขี่หลัง ใช้
ข้อศอกตอกไปที่หัวทหารพม่าจนหัวแตก 
 

 
ความรุนแรงทางร่างกาย และการใช้อาวุธ 
ฉากทหารพม่าเยี่ยมหมู่บ้านช่างตีเหล็ก (ตอนที่ 13) 
                ทหารพม่ามาตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ท่านนายกองสนใจในตัวจ่าปาลูกสาวของพันแสง จึง
ให้ทหารจับตัวไปข่มขืน โชคดีที่โหนมาช่วยไว้ได้ทัน พวกกล้าต่อสู้กับทหารพม่า เพ่ือช่วยเหลือ
ครอบครัวพันแสง ซึ่งต่อสู้กันด้วยอาวุธมีดดาบ แทงท้องทะลุออกด้านหลัง เลือดอาบ 
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ความรุนแรงทางร่างกาย และการใช้อาวุธ 
ฉากครูเที่ยงและพวกกล้าบุกเข้าค่ายทหารพม่าตอนกลางวัน (ตอนที่14) 
              ครูเที่ยงและพวกกล้าวางแผนกันมาอย่างดีในการเตรียมศึกครั้งนี้ โดยมีพันแสงส่งคนใน
หมู่บ้านไปช่วยด้วย โดยไม่ให้มั่นรู้พวกกล้าใช้อาวุธต่างๆ ในการต่อสู้ เช่น ใช้มีดสั้นปาดคอ ใช้มีดแทง
ท้องทะลุออกด้านหลัง ใช้ธนูยิงปักเข้าที่หัว เป็นต้น 
 

   
 

เพศ 

 จากการศึกษาพบว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ 

และกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม  (S2) 2 ตอน คือ ในตอนที่ 6 ซึ่งเป็นฉากที่

โหนและเอ้ือยมีเพศสัมพันธ์กัน และในตอนที่ 7 เป็นฉากที่หลังจากเอ้ือยตาย โหนคิดถึงเอ้ือย (ย้อน

ภาพตอนที่ 6 บางส่วน) และฉากที่มังจาเรฉวยโอกาสจูบเฟื่องฟ้าตอนหลับ 

 

ตารางท่ี 3.23 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านเพศที่ไม่เหมาะสมจากละครเรื่องเชลยศึก 

การจุมพิต 
ฉากมังจาเลจูบเฟื่องฟ้า (ตอนที่ 7) 
            หลังจากมังจาเลช่วยเฟื่องฟ้าให้พ้นจากทหารพม่าได้ มังจาเลน่าเฟ่ืองฟ้ามาพักที่ค่าย โดย
ไม่ให้ใครรู้ มังจาเลฉวยโอกาสจูบเฟื่องฟ้าขณะนอนหลับ 
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ภาษา 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ (L1) ใน

ลักษณะการใช้ค่า/ ข้อความสื่อความหมายเรื่องเพศ ในฉากหยอกล้อกันระหว่างโหนและเอ้ือย (ตอนที่ 

6) 1 ตอน 

ตารางท่ี 3.24 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมจากละครเรื่องเชลยศึก 

ค่า/ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 
ฉากโหนกอดเอ้ือยอยู่หน้าบ้านก่อนไปท่างาน(ตอนที่ 4) 

หลังจากท่ังคู่ตกเป็นของกันและกัน เช้าวันรุ่งขึ้นก่อนไปท่างาน โหนก็เข้าไปหยอกล้อกอดจูบ
เอ้ือยก่อนไปท่างาน 
 

โหน: เมียจ๋าใจคอจะให้กินแต่ผักหญ้าอย่างเดียวเลยเหรอ ผัวจ๋าตัวใหญ่อย่างกับควายขนาดนี้  เดี๋ยว

ไม่มีแรงท่า..ท่า (ยิ้มกริ่ม) 

เอ้ือย: ท่าอะไร! 

เอ้ือยคว้ามีดปังตอยื่นใส่โหน (เชิงล้อเล่น) 

โหน: ท่างานจ๊ะ หาปลาๆ 

เอ้ือย: ตัดทิ้งเลยดีไหมเนี่ย 

 
 

เนื้อหาที่เก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

 จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 

(ระดับ1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1 - 4, 6 - 9 และ

ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า ไม่แสดง

ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระท่าในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12 - 13 นั้น ตาม

ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่น่าเสนอใน

ลักษณะชี้น่า หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
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 จากการศึกษาละครเรื่องเชลยศึกท้ัง 4 ตอนพบว่า ทุกตอนมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความ

รุนแรง และส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน และการใช้อาวุธต่อสู้ เช่น การใช้ดาบปาดคอ ใช้ธนูยิง

เข้าที่หัว ใช้มีดดาบแทงท้อง เป็นต้น มีเพียงบางฉากที่เป็นความรุนแรงทางกาย โดยใช้ศิลปะการต่อสู้

ของไทย ทั้งชกต่อย ถีบ ศอก เป็นต้น ซึ่งมีความหลากหลาย และค่อนข้างมีความรุนแรง นอกจากนี้ยัง

พบความรุนแรงทางเพศในฉากที่ทหารพม่าเมื่อพบเชลยหญิงก็จะลากไปข่มขืน จากการวิเคราะห์

ความรุนแรงในทั้ง 4 ตอน พบว่ามีการน่าเสนอประเด็นดังกล่าวบ่อยครั้งโดยมากมีการแสดงแสดง

ขั้นตอนการกระท่า และผู้ถูกกระท่า ประกอบกับภาพที่สื่อออกมาค่อนข้างมีความรุนแรง  ดังนั้นเมื่อ

พิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เนื้อหาความรุนแรงที่พบในละครเรื่องเชลยศึกที่ศึกษาทั้ง 4 

ตอน จึงเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 

 

ตารางที่ 3.25 แสดงลักษณะเนื้อหาด้านความรุนแรงที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุในละครเรื่องเชลย

ศึก 

ความรุนแรงทางร่างกาย และการใช้อาวุธ 
ฉากเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง (ตอนที่ 6) 
           พม่าเข้ามาตีเมืองในช่วงแรก กวาดต้อนผู้คนไปเป็นเชลยศึก มีชาวบ้านจ่านวนมากถูกฆ่า
ตาย บางคนถูกมีดแทง บางคนถูกธนูยิง ภาพที่ปรากฏมีความสยดสยอง น่ากลัว 
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ความรุนแรงทางร่างกาย และการใช้อาวุธ 
ฉากเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง (ตอนที่ 7) 
            หลวงพิชัยอาสาเข้ามาช่วยชาวบ้าน ต่อสู้กับทหารพม่า มีการใช้ศิลปะแม้ไม้มวยไทย อาวุธ
ต่างๆ  พวกกล้าก็ได้รับการช่วยเหลือด้วย ภาพที่ปรากฏมีความสยดสยอง น่ากลัว 
 

   

   
 

ความรุนแรงทางร่างกาย และการใช้อาวุธ 
ฉากเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง (ตอนที่ 13) 
            นิลกลับมาที่บ้านพบว่าพ่อแม่ และญาติพ่ีน้องถูกทหารพม่าฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยม พวก
กล้าเดินทางต่อไปอยู่ที่หมู่บ้านช่างตีดาบ พยายามรวบรวมผู้คนเพ่ือต่อสู้กับทหารพม่า มีการใช้อาวุธ
ต่างๆ ค่อนข้างเยอะ ทั้ง มีดดาบ ธนู ซึ่งภาพที่ปรากฏมีความสยดสยอง น่ากลัว 
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ความรุนแรงทางร่างกาย และการใช้อาวุธ 
ฉากเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง (ตอนที่ 14) 
             พวกกล้าพยายามเข้าไปสืบข้อมูลในค่ายทหารพม่าทั้งเช้าและค่่า เพ่ือช่วยเหลือเชลยศึก
ออกมา ซึ่งปรากฏฉากต่อสู้หลายฉาก มีทั้งการจับหักคอ การใช้อาวุธต่างๆ ทั้งมีดดาบ ธนู ซึ่งภาพที่
ปรากฏมีความสยดสยอง น่ากลัว 
 

   

   

   
 

 

เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

ท (ระดับ1) ด้านเรื่องทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไป

ตามบริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า ชักจูง  ในขณะที่เรื่องเพศใน

ประเด็นที่ 2 นั้น ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะชี้ช่า

ชักจูง หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระท่าท่ีชัดเจน  

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาด้านเพศ 1 ตอน เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพ

ทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ และกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสมที่

ปรากฏในตอนที่ 6 ซี่งเป็นฉากที่โหนและเอ้ือยมีเพศสัมพันธ์กันแม้จะมีความนุ่มนวล ไม่รุนแรง แต่การ

น่าเสนอฉากนี้ค่อนข้างนาน ซึ่งเข้าข่ายการแสดงถึงขั้นตอนการกระท่า หรือชี้น่า ซึ่งท่าให้ตอนที่ 6 

ของละครเรื่องนี้ เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 
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ตารางท่ี 3.26 แสดงลักษณะเนื้อหาด้านความเพศที่เข้าข่ายเกินระดับท่ีระบุในละครเรื่องเชลยศึก 

การยั่วยวนทางเพศ การสัมผัสเพื่อเล้าโลม/ เร้าอารมณ์ การจูบ และการมีเพศสัมพันธ์โดยนัย 
ฉากโหนและเอ้ือยมีเพศสัมพันธ์กัน (ตอนที่ 6)  
            หลังจากถูกไถ่ตัวมาเอ้ือยก็มีบ้านหลังใหม่ โหนก็มาอาศัยอยู่ด้วย ด้วยความรักของโหน 
และเอ้ือย ก่อนที่โหนจะออกไปจากห้อง เอ้ือยได้เรียกโหนไว้ พร้อมปลดผ้าแถบออก จากนั้นทั้งคู่ก็
เข้าหากัน โหนจูบเอื้อยอย่างทะนุถนอม ก่อนที่ทั้งคู่จะตกเป็นของกันและกัน (ผ่านการประสานมือ) 
 

   

   

   

 

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

ท (ระดับ1) ด้านภาษาท้ัง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาด้านภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบแค่ 1 ตอน โดย

พบการใช้ถ้อยค่าที่ล่อแหลม สื่อนัยยะทางเพศ เป็นฉากหยอกล้อกันระหว่างโหนและเอ้ือย (ตอนที่ 6) 

เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เนื้อหาด้านภาษาของละครเรื่องนี้จึงเข้าข่ายเป็นไปตาม

ระดับท่ีระบ ุ
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ตารางท่ี 3.27 สรุประดับเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และภาษาที่พบในละครเรื่องเชลยศึก 

 

เชลยศึก ระดับ
เนื้อหา
ที่ระบุ 

ระดับเนื้อหาที่พบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ตอนที่ 6   /  / /  
ตอนที่ 7   / /  /  
ตอนที่ 13   / /  /  
ตอนที่ 14   / /  /  

 

ช่อง ONE  

 จากการเลือกศึกษาละครช่อง ONE จ่านวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องราชินีหมอล่า และชิงรักริษยา 

พบว่าละครทั้งสองเรื่องได้รับการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาในระดับ ท แต่ยังมีเนื้อหาที่

เกี่ยวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม ดังนี้ 

 

ราชินีหมอล่า  

เนื้อหาที่เก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

 จากการเลือกศึกษาละครเรื่องราชินีหมอล่าจ่านวน 4 ตอน ได้แก่ตอนที่ 7, 8, 10 และ 17 

ตามล่าดับ พบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงในทุกตอน โดยเฉพาะเรื่องการใช้ความ

รุนแรงต่อผู้อ่ืน  นอกจากนี้ ยังพบการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในทุกตอน โดยเฉพาะการใช้ภาษาที่สื่อ

ความหมายในเชิงลบ  ในขณะที่พบเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องเพศในบางตอน ดังแสดงในตาราง  
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ตารางที่ 3.28 แสดงจ่านวนฉากที่พบเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

ในละครเรื่องราชินีหมอล่า 

 

ราชินีหมอล่า ตอนที่  7 ตอนที่ 8 ตอนที่ 10 ตอนที่ 17 
ความรุนแรง (จ่านวนฉาก)            

V1 การแสดงที่สะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือ
วิตก 

    

V2 ความรุนแรงต่อตนเอง     
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น 4 3 2 4 
V4 ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ 1    
V5 เหตุการณ์อันตรายร้ายแรง     
V6 การใช้อาวุธ    1 
V7 การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ  1   
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ     
V9  สารเสพติด การพนัน และการ
ค้าประเวณี 

1 2 1  

V10  สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมส่าหรับเด็ก  3 1  
V11 กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อที่
อันตราย/ เสี่ยง 

    

V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ 
ชนชั้น 

    

V13 ไสยศาสตร์ เวทมนต์ปาฏิหาริย์ เรื่อง
เหนือธรรมชาติ 
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เพศ (จ่านวนฉาก) 
S1 สรีระและการแต่งกาย     
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ 3 2   
S3 ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสม     

ภาษา (จ่านวนฉาก) 
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมาย
ในเชิงลบ 

4 4 4 3 

L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1 3 4  
L3 ภาษาสแลง     

หมายเหต ุ

*V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อื่น ๆ  

*V12 เป็นประเด็นที่สะท้อนอยู่ใน L2 

*S3 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อื่น ๆ หรืออาจแทรกอยู่ในระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลกั

ของเร่ือง 

*ใน 1 ฉากอาจมีทั้งพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใชภ้าษาที่ไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏพฤติกรรมดังกล่าวได้หลายครั้ง ใน

หลากหลายรูปแบบ 

 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่พบในละครส่วนใหญ่เป็นการใช้ความ

รุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร โดยเฉพาะการตบหน้า ไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ชื่อแคนดี้ที่ใช้ความ

รุนแรงกับค่านาง  ชัชวาลที่ใช้ความรุนแรงกับภรรยาและคนในบ้าน  รวมถึงรจิตที่ใช้ความรุนแรงกั บ

เดือน  เป็นต้น  และการใช้ก่าลังอ่ืน ๆ เช่น ผลัก กระชาก จับตัว เป็นต้น เพ่ือกลั่นแกล้ง หรือระบาย

อารมณ์โกรธ หึงหวง และอิจฉาริษยากันของตัวละคร นอกจากนี้ยังพบเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรง

ทางเพศใน 1 ตอน ได้แก่ตอนที่ชัชวาล ใช้ก่าลังปลุกปล้่าภรรยาของตัวเอง (ตอนที่ 7) 

จากการศึกษายังพบเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ  (V4) 1 ตอน ได้แก่ ฉากที่

แคนดี้โยนกระเป๋าทิ้งลงบนโต๊ะ เพ่ือแสดงความรู้สึกไม่พอใจ (ตอนที่ 7) และพบการใช้อาวุธ (V6) 1 

ตอน ได้แก่ ฉากท่ีรจิตจ้างวานให้คนร้ายไปลอบยิงรุจน์ โดยไม่มีการเซ็นเซอร์ภาพปืน แต่ไม่ได้น่าเสนอ

ให้เห็นว่าตัวละครโดนยิง (ตอนที่ 17) รวมถึงพบการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ  (V7) 1 ตอน  



99 
 

ได้แก่ ฉากที่แคนดี้ท่าร้ายร่างกายค่านางด้วยการเอาถังน้่าแข็งมาราด และกดคว่่าลงบนศีรษะของค่า

นาง (ตอนที่ 8) 

นอกจากนี้ ยังพบเนื้อหาที่เกี่ยวกับสารเสพติด ใน 3 ตอน ได้แก่ ฉากที่ตัวละครชื่อเดือนดื่ม

เหล้าเพ่ือแก้กลุ้มเรื่องลูก (ตอนที่ 7, 8 และ 10) และฉากที่ธชาดื่มเหล้าที่บ้าน (บางฉากแสดงให้เห็น

ของเหลวสีเหลืองคล้ายเหล้า) โดยไม่มีข้อความเตือน หรือข้อความก่ากับ รวมถึงพบการน่าเสนอ

เกี่ยวกับสถานที่ที่อาจไม่เหมาะสมส่าหรับเด็กในอีก 2 ตอน ได้แก่ ฉากร้านคาเฟ่ที่เดือน และค่านาง

ท่างาน ซึ่งถือเป็นฉากหลักของเรื่อง (ตอนที่ 8 และ 10) 

 

ตารางท่ี 3.29 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านความรุนแรงจากละครเรื่องราชินีหมอล่า 

 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากศรีวันไม่พอใจที่ชัชชัยจะให้แคนดี้ขึ้นเวที (ตอนที่ 8) 

ศรีวันรู้ข่าวว่าชัชชัยจะให้แคนดี้ขึ้นเวทีร้องเพลงกับดาวราย จึงโกรธเพราะความหึงหวง และ
เข้าไปต่อว่าชัชชัย แต่โดนฝ่ายชายตบหน้า 

 

   
 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากแคนดี้รุมท่าร้ายค่านางในห้องน้่า (ตอนที่ 10) 

แคนดี้แอบได้ยินว่าผู้ใหญ่ในค่ายเพลงจะเอาเพลงใหม่ที่เดิมเขียนให้ตนไปให้ค่านางร้อง จึง
โมโห และไปดักรอเล่นงานค่านางที่ห้องน้่า ทั้งกระชากแขน กดหัวลงอ่างน้่า สาดน้่าให้เปียกทั่วตัว 
เพ่ือกลั่นแกล้ง หวังให้ค่านางยอมถอนตัว เลิกเป็นนักร้อง 
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เพศ 

 จากการศึกษาพบว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องสัมพันธภาพทางเพศ และกริยาที่สื่อความหมาย

ทางเพศ ใน 2 ตอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะการสัมผัสร่างกาย เพ่ือเล้าโลม กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ

ของตัวละคร โดยเฉพาะตัวละครที่ชื่อแคนดี้ ที่มักใช้เสน่ห์ยั่วยวนตัวละครชายอ่ืน ๆ ในเรื่อง เพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือให้อีกฝ่ายท่าตามในสิ่งที่ตนต้องการ (ตอนที่ 7 และ 8)  นอกจากนี้ ยังพบเนื้อหาที่

เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์โดยนัยของตัวละครอีก 1 ตอน ได้แก่ ฉากที่ชัชวาลบังคับให้ดาวนอนกับตน 

(ตอนที่ 7) 

 

ตารางท่ี 3.30 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านเพศที่ไม่เหมาะสมจากละครเรื่องราชินีหมอล่า 

 

การสัมผัสเพื่อเล้าโลม/ เร้าอารมณ์  
ฉากชัชวาลมาส่งแคนดี้ที่บ้าน (ตอนที่ 8) 

แคนดี้ต้องการเป็นนักร้องลูกทุ่งเบอร์หนึ่งของวงการ จึงยั่วยวนชัชชัย เจ้าของวงดนตรีลูกทุ่ง 
เพ่ือปูทางความส่าเร็จ และให้ฝ่ายชายมาส่งที่บ้านและยอมให้ฝ่ายชายหอมแก้ม ล่าคอ 

 

   
 
การมีเพศสัมพันธ์โดยนัย 
ฉากศรีวันปลอบดาว (ตอนที่ 7) 

หลังชัชวาลใช้ก่าลังลากดาวเข้าห้อง ทั้งสองมีเพศสัมพันธ์กัน เมื่อชัชวาลกลับไป ศรีวันจึงเข้า
มาปลอบใจดาวที่นั่งร้องไห้อยู่บนเตียง ในฉากสื่อให้เห็นว่ามีการมีเพศสัมพันธ์เกิดข้ึนโดยอ้อม จาก
เสื้อผ้าของดาวที่ถูกถอดกองไว้ตรงเก้าอ้ี และตัวดาวที่มีผ้าห่มปกปิดตัวอยู่  
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ภาษา 

 จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบทุกตอน  โดยเฉพาะ

การด่าทอกันของตัวละคร หรือกระทั่งการใช้ถ้อยค่าที่ล่อแหลม สื่อนัยยะทางเพศในบางตอน อย่างไร

ก็ตาม จากการศึกษายังพบว่ามีการใช้ภาษาในลักษณะดูหมิ่นลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใน

ประเด็นเรื่องชนชั้น และความพิการ 3 ตอน ซึ่งมักเป็นฉากที่ตัวละครชื่อแคนดี้ ดูถูกค่านางว่าเป็น

ขอทาน ยากจน คนบ้านนอก  หรือตอนที่ค่านางโดนดูถูกว่ามีพ่อเป็นขอทานตาบอด เป็นต้น  (ตอนที่ 

7, 8 และ 10) 

 

ตารางที่ 3.31 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมจากละครเรื่องราชินี

หมอล่า 

 

ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ และลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องชนชั้น 
ฉากแคนดี้หาเรื่องค่านาง (ตอนที่ 7) 

ค่านางกับน้องสาวไปที่ค่ายเพลงอีกครั้งเพ่ือหวังเจอกับดาว เพ่ือที่ได้ตามสืบเรื่องแม่ แต่
แคนดี้มาเจอพอดี จึงถูกแคนดี้กับพ่ีโสพูดจาดูถูก  
 
พ่ีโส: ตาย นี่พวกขอทานนี่อีกแล้วเหรอ ที่นี่ค่ายเพลงนะ ไม่ใช่กรมประชาสงเคราะห์ 
นิ่ม: พวกเราไม่ใช่ขอทานนะ 
แคนดี้: ไม่ใช่ขอทานเหรอ สารรูปอย่างนี้เรียกว่าอะไรล่ะ อ๋อ พวกยาจกสินะ 
พ่ีโส: ดูเหมือนว่าหัวหน้าพรรคกระยาจกจะหายไป  ธุรกิจดีเหรอ ถึงจะขยายสาขา ชีวิตดี๊ดีเนอะ 
แคนดี้: สารรูปแบบนี้ มายืนอยู่ที่บริษัทเค้าเสียภาพลักษณ์หมด รปภ อยู่ไหนเนี่ยะ 
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ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ และลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องชนชั้น/ ความ
พิการ 
ฉากแคนดี้ตบค่านางตอนที่ 10 

แคนดี้ร้องเพลง แต่เกิดอาการสะอึก จึงต้องลงจากเวทีกลางคัน เจ้าของร้านจึงให้ค่านางขึ้น
ร้องเพลงแทน แคนดี้ไม่พอใจจึงตบค่านาง เมื่อพ่ีเหลิมมาห้าม ก็ยังพูดจาดูถูกค่านางว่าบ้านนอก 
  
แคนดี้: พ่ีเหลิมมาก็ดีแล้วค่ะ พี่เหลิมยังไม่ได้จัดการอีกนักร้องบ้านนอกคนนี้เลยนะคะ  มันแกล้ง
แคนดี้ตั้งหลายครั้ง ถ้าพ่ีไม่ไล่มันออก แคนดี้จะไม่มาร้องเพลงที่นี่อีกเลยตลอดชีวิต  
พ่ีโส: พ่ีเหลิมเค้าไม่เห็นใจแกหรอกย่ะ เพราะฉะนั้นหล่อนกลับไปที่ห้องแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้ว
กลับไปจูงพ่อขอทานตาบอดของแกไป๊ 
 

 
 

 

เนื้อหาที่เก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

 จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 

(ระดับ1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1 - 4, 6 - 9 และ

ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า ไม่แสดง

ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระท่าในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12 - 13 นั้น ตาม

ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่น่าเสนอใน

ลักษณะชี้น่า หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

 จากการศึกษาละครเรื่องราชินีหมอล่าพบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาความรุนแรงทุกตอน  

โดยเฉพาะในประเด็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน แต่ส่วนใหญ่มักพบว่ามีความพยายามเลี่ยงไม่ให้เห็นผลลัพธ์

จากความรุนแรงโดยตรง หรือการแสดงที่ลดทอนความสมจริง เพ่ือลดความรุนแรงของเหตุการณ์ใน

เรื่อง  อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์พบว่าลักษณะความรุนแรงต่อผู้อ่ืนที่ปรากฏในตอนที่ 8 และ 10 

ได้แก่ ฉากที่แคนดี้กลั่นแกล้งและท่าร้ายร่างกายค่านางที่คาเฟ่  มีการเน้นรายละเอียด ย้่าให้เห็นความ
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รุนแรงและการกลั่นแกล้ง เช่น การตบหน้าซ้่า ๆ หรือการหยิบถังใส่น้่าแข็งมาราดศีรษะตัวละครซ้่า 

หรือฉากท่ีรจิตตบหน้าเดือน ที่มีการแสดงให้เห็นภาพตัวละครกลิ้งตกบันได รวมถึงความรุนแรงตอนที่ 

17 ซึ่งมีฉากที่ทองก้อนโดนดักรุมท่าร้ายจนร่างกายบอบช้่าสะบักสะบอม ซึ่งเข้าข่ายการน่าเสนอใน

ลักษณะชี้น่า แสดงขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระท่าดังกล่าว และท่าให้ตอนที่ 8, 10 และ 17 ของ

ละครเรื่องนี้ มีความรุนแรงเกินระดับที่ระบุ  

 

ตารางท่ี 3.32 แสดงลักษณะเนื้อหาด้านความรุนแรงที่เข้าข่ายเกินระดับท่ีระบุในละครเรื่องราชินี

หมอล่า 

ความรุนแรงทางร่างกาย และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ  
ฉากแคนดี้มีเรื่องวิวาทกับค่านางในคาเฟ่ (ตอนที่ 8) 

ค่านางต้องไปเสิร์ฟเครื่องดื่มที่ร้านคาเฟ่ แต่ไปเจอกับรุจน์ และแคนดี้ จึงพยายามเอาผมปิด
หน้าไม่ให้อีกฝ่ายจ่าได้ แต่พลาดท่าเครื่องดื่มหกใส่แคนดี้ จนแคนดี้โกรธ และเอาคืนด้วยการตบหน้า
ค่านาง และเอาถังน้่าแข็งราดใส่ถึง 2 ครั้ง 
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ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากรจิตตบหน้าเดือน (ตอนที่ 8) 

รจิตนึกย้อนถึงอดีตวันที่เธอจับได้ว่าเดือน นักร้องในค่ายแอบไปมีสัมพันธ์กับสามีตน  จึง
โกรธ ด่าทอ และตบหน้าเดือน และผลักอีกฝ่ายจนล้มคว่่าตกบันได  
 

   

   
 
ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากแคนดี้ตบค่านาง (ตอนที่ 10) 

แคนดี้ร้องเพลง แต่เกิดอาการสะอึก จึงต้องลงจากเวทีกลางคัน เจ้าของร้านเลยให้ค่านางข้ึน
ร้องเพลงแทน แคนดี้ไม่พอใจ จึงตบหน้าค่านางหลังเวที 3 ครั้ง และผลักหัวค่านาง 
 

   

   
 
ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากทองก้อนโดนดักท่าร้าย (ตอนที่ 17) 

ทองก้อนออกจากวง จึงเตรียมเก็บของเดินทางกลับต่างจังหวัด  แต่ถูกคนของชัชวาลตามมา
รุมซ้อม ทั้งถูกเตะ ต่อยซ้่าๆ หลายครั้ง  จนทองก้อนกระอักเลือด หมดสติ  
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เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

ท (ระดับ1 ) ด้านเรื่องทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไป

ตามบริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า ชักจูง  ในขณะที่เรื่องเพศใน

ประเด็นที่ 2 นั้น ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะชี้ช่า

ชักจูง หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระท่าท่ีชัดเจน  

 จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาด้านเพศบ้างโดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมทางเพศของ

ตัวละคร เช่น การยั่วยวน สัมผัสร่างกาย แต่พบว่ามีการน่าเสนอในลักษณะสั้น กระชับ มีการใช้มุม

กล้องเพ่ือหลีกเลี่ยง หรือตัดเข้าฉากถัดไปในทันที ไม่มีลักษณะชี้น่า เน้นย้่า หรือแสดงขั้นตอนให้เห็น

อย่างชัดเจน  เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เนื้อหาด้านเพศของละครเรื่องนี้จึง ไม่เกิน

ระดับท่ีระบุ  

 

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

ท (ระดับ1 ) ด้านภาษาท้ัง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาด้านภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิง

ลบในทุกตอน  ซึ่งมีทั้งลักษณะของการใช้ภาษาที่ไม่หยาบคาย แต่สื่อความหมายในเชิงลบ  เช่น  มี

สมองเอาไว้คั่นหูหรือไง   หรือการใช้ค่าด่าที่หยาบคาย  เช่น ตอแหล แพศยา สันดานต่่า  เป็นต้น แต่

ไม่ได้พบบ่อยนัก  นอกจากนี้  ยังพบการใช้ภาษาเชิงดูหมิ่นเรื่องชนชั้นเกือบทุกตอน แต่เป็นการ

น่าเสนอตามบริบทของเรื่อง  ไม่ได้มีการสื่ออารมณ์ที่ก้าวร้าวรุนแรง หรือหยาบคาย ในภาพรวมการใช้

ภาษาของละครเรื่องนี้จึงเป็นไปตามระดับที่ระบุ  
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ตารางท่ี 3.33 สรุประดับเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และภาษาที่พบในละครเรื่องราชินีหมอล่า 

 

ราชินี
หมอล่า 

ระดับ
เนื้อหา
ที่ระบุ 

ระดับเนื้อหาที่พบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ตอนที่ 7 ท /  /  /  
ตอนที่ 8 ท  / /  /  
ตอนที่ 10 ท  / /  /  
ตอนที่ 17 ท  / /  /  

 

ชิงรักริษยา   

 จากการเลือกศึกษาละครเรื่องชิงรักริษยาจ่านวน 4 ตอน ได้แก่ตอนที่ 10 , 12, 15 และ 18 

พบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับความรุนแรง  และการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ 

ซึ่งพบในทุกตอนที่ศึกษา ดังแสดงในตาราง  

 

ตารางที่ 3.34 แสดงจ่านวนฉากที่พบเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

ในละครเรื่องชิงรักริษยา 

 

ชิงรักริษยา  ตอนที่  10 ตอนที่ 12 ตอนที่ 15 ตอนที่ 18 
ความรุนแรง (จ่านวนฉาก) 

V1 การแสดงที่สะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือ
วิตก 

    

V2 ความรุนแรงต่อตนเอง     
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น 4 2 6 10 
V4 ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ  1 3 2 
V5 เหตุการณ์อันตรายร้ายแรง     
V6 การใช้อาวุธ   1 1 
V7 การดัดแปลงสิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 2 2 2 5 
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V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ     
V9  สารเสพติด การพนัน และการ
ค้าประเวณี 

    

V10  สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมส่าหรับเด็ก     
V11 กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อที่
อันตราย/ เสี่ยง 

    

V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ 
ชนชั้น 

    

V13 ไสยศาสตร์ เวทมนต์ปาฏิหาริย์ เรื่อง
เหนือธรรมชาติ 

    

เพศ (จ่านวนฉาก) 
S1 สรีระและการแต่งกาย     
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ     
S3 ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสม     

ภาษา (จ่านวนฉาก) 
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมาย
ในเชิงลบ 

4 4 7 4 

L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์     
L3 ภาษาสแลง 1 3  1 

หมายเหต ุ

*V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อื่น ๆ  

*V12 เป็นประเด็นที่สะท้อนอยู่ใน L2 

*S3 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อื่น ๆ หรืออาจแทรกอยู่ในระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลกั

ของเร่ือง 

*ใน 1 ฉากอาจมีทั้งพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใชภ้าษาที่ไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏพฤติกรรมดังกล่าวได้หลายครั้ง ใน

หลากหลายรูปแบบ 
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ความรุนแรง  

 จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่พบในละครส่วนใหญ่เป็นการใช้ความ

รุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ในลักษณะการตบตี ทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มตัวละครฝ่ายเมียหลวง และฝ่าย

เมียน้อยในทุกตอนที่ศึกษา และพบว่าในตอนที่ 18 มีเนื้อหาความรุนแรงในลักษณะการท่าร้าย

ร่างกายกันของตัวละครจ่านวน 10 ฉาก ซึ่งมากกว่าในทุกตอน  เช่น ฉากโญติกาท่าร้ายร่างกายม่อน

เพ่ือให้แท้งลูก และฉากม่อนกับอินดี้ตบตีกันที่ลานจอดรถ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังพบความรุนแรงทาง

เพศ 1 ตอน ได้แก่ ฉากที่อินดี้ถูกคนร้ายลอบท่าร้ายเพ่ือหวังข่มขืน  (ตอนที่ 15)  ในภาพรวมพบว่า

เนื้อหาความรุนแรงต่อผู้อ่ืนที่ปรากฏในละครเรื่องนี้มีการน่าเสนอในลักษณะเน้นย้่า ผ่านการให้เวลา

และรายละเอียดในหลายฉากซ่ึงเข้าข่ายการชี้น่าได้  

 จากการศึกษายังพบเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ   (V4) 3 ตอน ซึ่งเป็น

ลักษณะการขว้างปาสิ่งของเพ่ือระบายความโกรธ หรือต้องการกลั่นแกล้งยั่วยุอารมณ์กันของตัวละคร 

(ตอนที่ 12, 15 และ 18)  และพบการใช้อาวุธ (V6) 2 ตอน โดยมีทั้งการใช้อาวุธปืนเพ่ือขู่ ซึ่งมีการ

เซ็นเซอร์ภาพบางมุม (ตอนที่ 15) และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวในการท่าร้ายผู้อ่ืนของตัวละคร (V7) 

เช่น การใช้มีดคัตเตอร์เพ่ือท่าร้ายร่างกายกัน (ตอนที่ 18) รวมถึงการขว้างปาสิ่งของ  ซึ่งเป็นลักษณะ

ความรุนแรงที่พบในทุกตอนที่ศึกษา โดยเฉพาะในฉากที่ตัวละครทะเลาะวิวาท เป็นต้น  

 

ตารางท่ี 3.35 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านความรุนแรงจากละครเรื่องชิงรักริษยา 

 

ความรุนแรงทางร่างกาย และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ  
ฉากวรพรทะเลาะวิวาทกับอิศรีย์ (ตอนที่ 10) 

อินดี้โดนปล่อยข่าวแฉว่าเป็นบ้าตามแผนของม่อน วรพรจึงบุกไปหาอิศรีย์ถึงบ้าน เพ่ือเตือน
ให้ฝ่ายม่อนและอิศรีย์แก้ข่าวลือให้หลานสาว แต่กลับพูดจายั่วยุ และทะเลาะกับอิศรีย์ มีการผลักคน
ใช้ และสาดกับข้าวใส่กันข้ามโต๊ะอาหาร 
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ความรุนแรงทางร่างกาย และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ  
ฉากม่อนบุกกองถ่ายละครของอินดี้ (ตอนที่ 12) 

แอลโกหกอ๊ัตว่าอินดี้ท้อง เรื่องรู้ไปถึงหูของม่อน ม่อนจึงตั้งใจมาสอบถามความจริงจากอินดี้
ที่กองถ่าย แอลเห็นพวกของม่อนมาหา จึงแกล้งพูดเสียดสี  เมื่อถามจนทราบเรื่องว่าแอลเป็นคนกุ
เรื่องอินดี้ตั้งท้อง ทั้งสองฝ่ายจึงมีปากเสียง ทะเลาะวิวาทตบตี และขว้างปาของใส่กัน   
 

   
 
ความรุนแรงทางร่างกาย และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ  
ฉากปรายและเพ่ือนยั่วโมโหอินดี้ (ตอนที่ 18) 

ปรายและเชอรี่ต้องการเอาคืนอินดี้แทนม่อน จึงแกล้งพิมพ์ใบประกันชีวิตส่าหรับเมียน้อยไป
น่าเสนอให้อินดี้ เพ่ือเป็นการยั่วโมโห อินดี้ได้ฟังก็โกรธ ขว้างปากกาใส่ และไล่ถีบปรายและเพ่ือน  
 

   
 

 

เพศ 

 จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องชิงรักริษยามีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการนอกใจของคู่สมรส สามีมี

ภรรยาหลายคน การทะเลาะเบาะแว้งระหว่างเมียหลวงและเมียน้อยอันท่าให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง

ต่าง ๆ  ในเรื่อง  แต่ไม่พบการน่าเสนอกิริยาทางเพศ และการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมในตอนที่เลือก

ศึกษา  

ภาษา  

 จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบทุกตอน ส่วนใหญ่

พบว่ามีทั้งการปะทะคารมเสียดสีกันของตัวละครฝ่ายเมียหลวง และเมียน้อย ซึ่งอาจไม่ได้ใช้ค่าหยาบ

คาย แต่สื่อความหมายในเชิงลบ รวมถึงการด่าทอกันด้วยถ้อยค่าต่าง ๆ เช่น  ตอแหล  โง่  บ้า เลว 
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หมาบ้า ต่่าช้า หน้าหนา พ่อแม่ไม่สั่งสอน เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบการใช้ภาษาที่แสลง ได้แก่ ค่าว่า 

ชะนี ที่หมายถึงผู้หญิงอยากมีสามี ในหลายฉาก      

 

ตารางที่ 3.36 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ ไม่เหมาะสมจากละครเรื่องชิงรัก

ริษยา 

 

ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 
ฉากอินดี้ไปหาเรื่องม่อนที่โรงพยาบาล (ตอนที่ 18) 

อินดี้รู้ข่าวว่าม่อนแท้ง จึงนัดแนะกับแอลเพื่อตั้งใจไปเยาะเย้ยม่อนที่โรงพยาบาล โดยท่าทีไป
เสนอแพคเกจท่องเที่ยวให้คนแท้งลูก ปรายกับเชอรีโมโหแทน จึงมีการด่าทอกัน 
 
เชอรี: อีแอลแกนี่มันจมูกดีจริงๆ เลยนะ พาเจ้านายดมกล่ินมาถึงทีทีเดียว 
แอล: อีชะนีหน้าหมาใน ฉันไม่ใช่หมา  
 
เมื่ออินดี้น่าเสนอแพคเกจทัวร์ที่ตั้งใจมาเย้ยม่อนแล้ว ปรายจึงทนไม่ไหว 
 
ปราย: เลว คุณรี่ขา ไม่รู้จะสรรหาค่าไหนมาด่าแล้วค่ะ  
อินดี้: ลุกขึ้นมาตบฉันสินังม่อน นอนตบแบบนี้มันไม่ถนัด น่าสมเพช 
แอล: สภาพร่างกายว่าน่าสมเพชแล้ว สภาพจิตใจน่าสมเพชมากกว่า 

 

 
 

 

เนื้อหาที่เก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

 จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

ท (ระดับ1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1 - 4, 6 - 9 

และประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า ไม่แสดง
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ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระท่าในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12 - 13 นั้น ตาม

ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่น่าเสนอใน

ลักษณะชี้น่า หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องชิงรักริษยามีเนื้อหาความรุนแรงทุกตอน  

โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ผ่านฉากทะเลาะวิวาทระหว่างตัวละครเมียหลวงและ

เมียน้อย ซึ่งถูกน่าเสนอให้เป็นเนื้อหาหลักเกือบทุกตอน  แต่ละตอนมักมีฉากทะเลาะวิวาทกลั่นแกล้ง

กันให้เห็นหลายฉาก (ตอนที่ 18 พบว่ามีฉากที่มีเนื้อหาความรุนแรงมากถึง 10 ฉาก) และในแต่ละฉาก

ก็มักน่าเสนอความรุนแรงดังกล่าวในลักษณะเร้าอารมณ์ ให้รายละเอียด ผ่านมุมกล้อง องค์ประกอบ

ภาพ และเวลา เช่น ฉากอิศรีย์ไล่ตบตีโญติกา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการผลัก เหยียบมือ บีบคอ (ตอนที่ 

10) ฉากวิวาทหน้าสถานีต่ารวจ ซึ่งแสดงให้เห็นภาพการไล่ทะเลาะตบตีกันระหว่างฝ่ายของม่อน และ

อินดี้ (ตอนที่ 12) ฉากที่อินดี้ถูกลอบท่าร้าย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการวิ่งไล่จับ ใช้ก่าลังบังคับ การชก

ท้อง (ตอนที่ 15) หรือฉากท่ีโญติกากักขังและท่าร้ายม่อนที่โมเต็ล ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการจับตัวละคร

มัดมือมัดเท้า การบังคับให้กินยา การใช้ถาดเข่ียบุหรี่ทุบท้อง ให้อีกฝ่ายแท้ง (ตอนที่ 18) เป็นต้น   

นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้อาวุธปืน หรือดัดแปลงอุปกรณ์อ่ืน ๆ เป็นอาวุธในการท่าร้าย

ร่างกายกันของตัวละครอยู่บ่อยครั้ง  ซึ่งอาจเป็นการชี้น่า แสดงให้เห็นขั้นตอนและผลของการกระท่า  

เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เนื้อหาด้านความรุนแรงในทุกตอนของละครเรื่องนี้จึง เข้า

ข่ายเกินระดับที่ระบุ  
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ตารางท่ี 3.37 แสดงลักษณะเนื้อหาด้านความรุนแรงที่เข้าข่ายเกินระดับท่ีระบุในละครเรื่องชิงรัก

ริษยา 

 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากอิศรีย์ไล่ตบตีโญติกา (ตอนที่ 10) 

โญติการู้ว่าวิเชียรแขนหัก จึงแอบมาดูด้วยความเป็นห่วง แต่อิศรีย์จับได้ จึงมีเรื่องทะเลาะ
วิวาทกัน อิศรีย์ทั้งผลัก เหยียบ บีบคอโญติกา และเผลอผลักลูกสาวตัวเองด้วยความโมโห 
 

   

   
 
ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากวิวาทหน้าสถานีต่ารวจ (ตอนที่ 12) 

ม่อนและอินดี้เกลี้ยกล่อมให้เพ่ือนตนเองต่างฝ่ายต่างยอมความ แต่พอก่าลังจะกลับจาก
โรงพัก ม่อนกับอินดี้กลับพูดจายั่วยุกันเอง จนต่างฝ่ายต่างโมโห และมีการตบตีจนชุลมุนกันอีกครั้ง 
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ความรุนแรงทางร่างกาย และความรุนแรงทางเพศ 
ฉากอินดี้ถูกลอบท่าร้าย (ตอนที่ 15) 

อิศรีย์จ้างวานชายสองคนให้มาลอบท่าร้ายหวังฉุดคร่าอินดี้เพ่ือข่มขืน  อินดี้พยายามต่อสู้ขัด
ขืน คนร้ายชกท้องอินดี้จนหมดสติ แต่โชคดีที่อ๊ัต และแอลตามมาเห็นก่อน จึงมีการเตะต่อย ต่อสู้กัน 
แต่คนร้ายก็หนีไปได้  
 

   

   
 
ความรุนแรงทางร่างกาย และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 
ฉากโญติกากักขังและท่าร้ายม่อนที่โมเต็ล (ตอนที่ 18) 

โญติกาแค้นที่แม่ของม่อนมีส่วนท่าให้ตนแท้งลูก จึงจับม่อนมาท่าร้ายร่างกาย หวังแก้แค้น 
ให้ม่อนแท้งลูกเหมือนกับตน โดยมีการจับม่อนมัดกับเก้าอ้ี ตบหน้าม่อนหลายครั้ง  บังคับให้ม่อนกิน
ยาเพื่อให้แท้งลูก และเมื่อม่อนคิดหนี โญติกาก็ใช้ถาดเขี่ยบุหรี่ทุบท้องม่อนจนเลือดไหล (ไม่ให้เห็นว่า
ทุบท้องโดยตรง) รวมถึงเตะท้องม่อน ก่อนที่จะหนีไป  
 

   

   
 

 

 

 



114 
 

เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

ท (ระดับ1) ด้านเรื่องทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไป

ตามบริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า ชักจูง  ในขณะที่เรื่องเพศใน

ประเด็นที่ 2 นั้น ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะชี้ช่า

ชักจูง หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระท่าท่ีชัดเจน  

 จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องชิงรักริษยามีการน่าเสนอประเด็นเรื่องสามีมีภรรยาหลายคน 

และการนอกใจ เป็นแก่นหลักของเรื่อง แต่ไม่พบกริยาทางเพศ การเน้นสรีระและการแต่งกายที่ไม่

เหมาะสมในตอนที่เลือกศึกษา เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เนื้อหาด้านเพศท่ีปรากฏใน

ละครเรื่องนี้ จึงเป็นการน่าเสนอในลักษณะเป็นไปตามบริบท และไม่เกินระดับที่ระบ ุ

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

ท (ระดับ1 ) ด้านภาษาท้ัง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องชิงรักริษยามีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบในทุกตอน 

โดยส่วนใหญ่เป็นการปะทะคารมด่าทอกันของตัวละครฝ่ายเมียหลวงและเมียน้อย ซึ่งแม้เป็นไปตาม

บริบท แต่อาจต้องระมัดระวัง   อย่างไรก็ตาม ในตอนที่ 10 พบว่ามีการใช้ค่าว่า  “ตอแหล” 3 ครั้ง  

ในฉากที่ม่อนไปรับภีร์ที่บ้านอินดี้  นอกจากนี้ ในตอนที่ 12 ซึ่งมีการใช้ค่าด่าทอว่า“ชะนี” และ

“กะเทย”ซ้่าๆ ทั้งในฉากทะเลาะวิวาทในกองถ่าย และฉากทะเลาะวิวาทในสถานีต่ารวจ มากกว่า 3 

ครั้ง ซึ่งถือเป็นการเน้นย้่าที่ไม่มีความจ่าเป็นต่อบริบทของเรื่อง เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. 

แล้ว เนื้อหาด้านภาษาแล้ว ลักษณะการใช้ภาษาในตอนที่ 10 และ 12 จึงเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  
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ตารางท่ี 3.38 แสดงลักษณะเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับท่ีระบุในละครเรื่องชิงรัก

ริษยา 

 

ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 
ฉากม่อนมารับภีร์ที่บ้านอินดี้ (ตอนที่ 10) 

ม่อนตั้งใจมารับภีร์ถึงหน้าบ้านอินดี้ เพื่อแกล้งพูดจายั่วยุ แสร้งว่าเป็นห่วง และกลบเกลื่อน
ว่าตัวเองไม่ใช่คนปล่อยข่าวเรื่องท่ีอินดี้มีอาการทางจิต อินดี้และแอลโมโห จึงด่ากลับหวิดมีเรื่องกัน  
 
อินดี้: ลอยหน้าลอยตาตอแหลเดี๋ยวจะตบให้หายตอแหลเลย  
แอล: ตอแหลขั้นเทพขนาดนี้ ตบมันเอาไม่อยู่ ต้องต่อยแล้วโว้ย  

 
 
ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 
ฉากม่อนบุกกองถ่ายละครของอินดี้ (ตอนที่ 12) 

แอลโกหกอ๊ัตว่าอินดี้ท้อง เรื่องรู้ไปถึงหูของม่อน ม่อนจึงตั้งใจมาสอบถามความจริงจากอินดี้
ที่กองถ่าย แอลเห็นพวกของม่อนมาหา จึงแกล้งพูดเสียดสี 
แอล: อ๊ัต ตอนมาไม่เห็นบอกเลยว่าจะมีอีพวกชะนี 3-4 ตัวนี่ตามมาด้วย  
เมื่อถามจนทราบเรื่องว่าแอลเป็นคนกุเรื่องอินดี้ตั้งท้อง ทั้งสองฝ่ายจึงมีปากเสียงกัน 
แอล:หนามยอกก็ต้องเอาหนามบ่มสิ ก็มันมาหลอกพวกเราก่อนนิ 
ปราย: หนามมนัยังอยู่บนหน้าแกมั้ย ฉันขอตบให้มันหลุดออกมาหน่อยสิ  
แอล: โอ๊ยกลัวจังเลย อีชะนีหน้าเน่า หน้ายังกะจิ้งจกตกฟาก หาผัวไม่ได้  
เชอรี: นี่ คุณปรายน่ะเขาเพ่ิงทิ้งผัวมา  ไม่เหมือนแกหรอก อีกะเทยแม่ท้ิง แม่ทิ้งไปมีผัวฝรั่งขี้นกใช่
แมะ  
แอล: …บอกว่าอย่ามาลามปามถึงแม่กู อีชะนี ..... 
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ระหว่างชุลมุน ทั้งสองฝ่ายยังด่ากันต่อ 
แอล: ฆ่าชะนีตายไม่ผิดกฎหมายหรอก  
ปราย: ฆ่ากะเทยตายต่ารวจก็ไม่จับหรอกค่ะคุณม่อน  
เชอรี: อีกะเทยพ่อติดเหล้า 
 

   
 

 

ตารางท่ี 3.39 สรุประดับเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และภาษาที่พบในละครเรื่องชิงรักริษยา 

 

ชิงรัก
ริษยา 

ระดับ
เนื้อหา
ที่ระบุ 

ระดับเนื้อหาที่พบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ตอนที่ 10 ท  / /   / 
ตอนที่ 12 ท  / /   / 
ตอนที่ 15 ท  / /  /  
ตอนที่ 18 ท  / /  /  

 

ช่อง GMM25  

 จากการเลือกศึกษาละครช่อง GMM25 จ่านวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ป่ากามเทพ และ O-

Negative รักออกแบบไม่ได้ พบว่าละครทั้งสองเรื่องได้รับการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาใน

ระดับ ท (ยกเว้นละครเรื่องป่ากามเทพ ตอนที่ 14 ที่ได้รับการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาใน

ระดับ น13+  เนื่องจากเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560กสท.มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนการจัด

ระดับความเหมาะสม จากระดับ "ท" (ท่ัวไป) เป็นระดับ "น13") แต่ก็ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรง 

เพศ และการใช้ภาษาในทุกตอนที่ศึกษา ดังนี้ 
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ป่ากามเทพ 

เนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

 จากการเลือกศึกษาละครเรื่อง ป่ากามเทพ จ่านวน 4 ตอน ได้แก่ตอนที่ 1, 5, 12 และ 14 

พบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงในทุกตอน โดยเฉพาะเรื่องการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน 

นอกจากนี้ยังพบเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในทุกตอน อีกทั้งยังพบการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในทุกตอน 

โดยเฉพาะการใช้ภาษาท่ีสื่อความหมายในเชิงลบ ดังแสดงในตาราง  

 

ตารางที่ 3.40 แสดงจ่านวนฉากที่พบเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

ในละครเรื่องป่ากามเทพ 

 

ป่ากามเทพ ตอนที่ 1 ตอนที่ 5 ตอนที่ 12 ตอนที่ 14 
ความรุนแรง (จ่านวนฉาก) 

V1 การแสดงที่สะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก     
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง     
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น 2 1 2 1 
V4 ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ 1  1  
V5 เหตุการณ์อันตรายร้ายแรง     
V6 การใช้อาวุธ     
V7 การดัดแปลงสิ่งรอบตัวให้เป็นอาวุธ 1  1  
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ     
V9  สารเสพติดของมึนเมา การพนัน และการ
ค้าประเวณี 

1  1  

V10  สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมส่าหรับเด็ก     
V11 กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อที่
อันตราย/ เสี่ยง 

    

V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น     
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนต์ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือ
ธรรมชาติ 

    

เพศ 
S1 สรีระและการแต่งกาย  1 1  
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S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ   1 1 
S3 ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสม     

ภาษา 
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิง
ลบ 

3 5 7 4 

L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์     
L3 ภาษาสแลง    1 

หมายเหต ุ

*V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อื่น ๆ  

*V12 เป็นประเด็นที่สะท้อนอยู่ใน L2 

*S3 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อื่น ๆ หรืออาจแทรกอยู่ในระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลกั

ของเร่ือง 

*ใน 1 ฉากอาจมีทั้งพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใชภ้าษาที่ไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏพฤติกรรมดังกล่าวได้หลายครั้ง ใน

หลากหลายรูปแบบ 

 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่พบในละครส่วนใหญ่เป็นการใช้ความ

รุนแรงต่อผู้อื่น (V3) ของตัวละคร ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงทางร่างกายในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

การตบหน้า  ถีบ ผลัก กระชาก กระโดดตีเข่า จับกดน้่า เป็นต้น เพ่ือระบายอารมณ์โกรธ หรือริษยา

ตัวอย่างเช่น ฉากปะทะคารมระหว่างสดมภ์และร่าพร เมื่อเจอกันต้องทะเลาะและลงมือท่าร้าย

ร่างกายกันตลอด (ตอนที่ 1, 5 และ 12) นอกจากนี้สดมภ์ยังใช้ความรุนแรงต่อตัวละครอ่ืน เช่น ผลัก

พุดชี่ล้มไปนั่งที่พ้ืน (ตอนที่ 1) และถีบอาชาล้มไปนอนกับพ้ืน (ตอนที่ 5) รวมไปถึงฉากที่เคลียตบหน้า

อาชาหลังจากท่ีอาชาพยายามลวนลาม (ตอนที่ 14) 

จากการศึกษายังพบเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ  (V4) 2 ตอน ได้แก่ ฉากที่

สดมภ์และร่าพรประชดประชันกันด้วยการท่าลายสิ่งของซึ่งเป็นของรักของหวง เช่น โซฟา กรอบรูป 

ขวดไวน์ แจกันคริสตัล และรถยนต์ (ตอนที่ 1) และฉากร่าพรใช้ให้เคลียไปซักชุดชั้นในของร่าพร และ

อาชา เคลียไม่พอใจฉีกเสื้อผ้าของทั้งสองคนพบการใช้อาวุธ (ตอนที่ 12) รวมถึงพบการดัดแปลง

สิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7) 2 ตอน ได้แก่ ฉากที่ร่าพรทะเลาะกับสดมภ์ที่บ้าน ร่าพรปาแหวนใส่

สดมภ์ ส่วนสดมภ์ก็เค้ียวผลไม้พ่นใส่ร่าพร และร่าพรเตะรองเท้าเกือบโดนหัวสดมภ์(ตอนที่ 1)และฉาก

สดมภ์สาดน้่าใส่ร่าพรในร้านอาหาร (ตอนที่ 12) 
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นอกจากนี้ ยังพบเนื้อหาที่เกี่ยวกับการแสดงให้เห็นของมึนเมา 2 ตอน ได้แก่ ฉากท่ีร่าพรโยน

ขวดไวน์ลงพ้ืน (ตอนที่ 1) และฉากที่ร่าพร เคลีย และอาชานั่งดื่มไวน์ในร้านอาหาร (ตอนที่ 12) โดย

ไม่มีการเซนเซอร์ และข้อความเตือน หรือข้อความก่ากับ 

 
ตารางท่ี 3.41 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านความรุนแรงจากละครเรื่องป่ากามเทพ 

 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากร่าพรทะเลาะกับสดมภ์ (ตอนที่ 1, 5, และ 12) 

หลังจากร่าพรจับได้ว่าสดมภ์มีคนอ่ืน ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นท่าร้ายร่างการ ทั้งท่ีบ้าน 
อพาร์ทเมนต์ รวมทั้งร้านอาหารทั้งคู่ฉุดกระชาก ผลัก ตบหน้า กระโดตีเข่า ถีบตกสระน้่า ฯลฯ 

 

   
 
 
 
 

   
 

ความรุนแรงต่อสิ่งของ 
ฉากร่าพรทะเลาะกับสดมภ์ที่บ้าน (ตอนที่ 1) 
สดมภ์และร่าพรทะเลาะกัน ทั้งสองต่างเอาชนะกัน โดยท่าลายสิ่งของอันเป็นที่รักของแต่ละฝ่าย เช่น 
โซฟา กรอบรูป ขวดไวน์ แจกันคริสตัล และรถยนต์ 
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การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 
ฉากที่ร่าพรทะเลาะกับสดมภ์ที่บ้าน 

สดมภ์และร่าพรทะเลาะกัน ร่าพรปาแหวนใส่สดมภ์ /สดมภ์เคี้ยวผลไม้พ่นใส่ร่าพร/ ร่าพร
เตะรองเท้าเกือบโดนหัวสดมภ์ 
 

   

 

เพศ 

 จากการศึกษาพบเนื้อหาที่เกี่ยวกับสรีระและการแต่งกาย (S1) ในตอนที่ 12 และ 14 โดย

เป็นฉากที่เน้นภาพหัวนมของอาชา (ตอนที่ 5) และฉากเน้นภาพหัวไหล่ และเนินอกของร่าพร ก่อนที่

ร่าพรและอาชาจะมีเพศสัมพันธ์กัน (ตอนที่ นอกจากนี้ยังพบเนื้อหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพทางเพศที่

ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ และกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม (S2) ในตอนที่ 

5 และ 12 ซึ่งเป็นฉากที่อาชาจูบกับเคลียอย่างดูดดื่ม และฉากเพศสัมพันธ์โดยนัยของอาชา และร่าพร 

โดยร่าพรวางแผนให้อาชามาทายาให้บนห้อง ก่อนจะหว่านล้อมจนทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กัน (ตอนที่ 12) 

ตารางท่ี 3.42 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านเพศที่ไม่เหมาะสมจากละครเรื่องป่ากามเทพ 

 

การยั่วยวนทางเพศ การสัมผัสเพื่อการเล้าโลม/ เร้าอารมณ์ และการมีเพศสัมพันธ์โดยนัย 
ฉากอาชามีเพศสัมพันธ์กับร่าพร (ตอนที่ 12) 
            หลังจากกลับจากโรงพยาบาล ร่าพรให้อาชามาดูแลทายาให้ในห้อง ก่อนจะหว่านล้อมให้
อาชาอยู่ด้วยในคืนนี้ ร่าพรเป็นฝ่ายเข้าหาอาชา ด้วยการจับมืออาชาคลึงบริเวณแผล ขณะที่อาชานั้น
เสียใจกับค่าพูดของเคลีย ท่าให้มีอารมณ์คล้อยตามร่าพรไป ทั้งคู่ค่อย ๆ กอดกัน จูบ และมี
เพศสัมพันธ์กันในท่ีสุด 
 

   
 



121 
 

การสัมผัสเล้าโลม/ เร้าอารมณ์ และการจูบ 
ฉากเคลียกอดจูบกับอาชาหน้าห้องร่าพร (ตอนที่ 14) 

ระหว่างรอร่าพรอาบน้่า อาชาดึง/กอดเคลียออกมาจากห้องร่าพร เคลียไม่อยากคุยด้วย
ประกอบกับกลัวร่าพรได้ยิน จึงพยายามปฏิเสธ แต่เคลียก็ไม่อาจสู้แรงของอาชาได้ เคลียคุยกับอาชา
หน้าห้องร่าพร สุดท้ายทั้งคู่เผลอกอดจูบกัน ร่าพรแอบเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด 

 

   
 

 

ภาษา 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ (L1) ทุกตอน 

โดยเฉพาะการด่าทอกันของตัวละคร ซึ่งในตอนหนึ่งๆ จะพบการด่าทอในลักษณะการพูดจาส่อเสียด 

พูดให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บ ซึ่งพบค่อนข้างมาก โดยเฉพาะฉากปะทะคารมกันระหว่างสดมภ์กับร่าพร หรือ

กระทั่งพบการใช้ถ้อยค่าที่ล่อแหลม สื่อนัยยะทางเพศในบางตอน อย่างไรก็ตาม จากการศึกษายัง

พบว่ามีการใช้ภาษาแสลง 1 ตอน ซึ่งเป็นฉากที่พุดชี่เรียกผู้หญิงของสดมภ์คนอ่ืนๆว่า “ชะนี”(ตอนที่ 

14) 

 

ตารางที่ 3.43 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ ไม่เหมาะสมจากละครเรื่องป่า

กามเทพ 

 

ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 
ฉากมารศรีมาสืบหาข่าวจากเคลียและแจ่ม 

หลังรู้ข่าวเรื่องสดมภ์ มารศรีก็มาสืบข่าวจากเคลีย และแจง ร่าพรออกมาจากบ้านได้ยินพอดี จึงต่อ

ว่ามารศรี 

 

มารศรี: ใครก็พูดกันทั้งนั้นแหละว่ายัยร่าพรคุณนายของแกมันโง่ คิดว่าตัวเองเจ๋งปราบเสืออย่างไอ้

สดมภ์มันได้ แต่สุดท้ายเป็นไงก็ถูกผัวสวมเขาโง่เป็นควาย 
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ร่าพร: ด่าใครว่าควาย คนที่ด่าคนอ่ืนว่าควายคงไม่ใช่คนในบ้านฉัน เพราะคนในบ้านฉันมี

การศึกษา และฉันสอนเสมอให้คิดก่อนพูด เพราะค่าพูดของเรามันจะสะท้อนสันดานว่าสูงหรือว่าต่่า 

มารศรี: ฮุ้ย ฉันมันก็คนบ้านๆ คิดอะไรก็พูดอย่างนั้นแหละไม่ได้ประดิดประดอยค่าพูดตอแหล 

(เซนเซอร์”แหล”) อย่างคนที่เค้าเรียกว่าผู้ดี พูดไม่เป็นหรอก 

ร่าพร: ก็หัดไว้ซิคะ เพ่ือความเป็นผู้ดีของคุณจะท่าให้คุณมีเพ่ือนบ้าง ไม่ต้องคุยกับหมากับแมวแทน

เหมือนทุกวันนี้ เพราะว่าถ้าเราคบเพ่ือนดี ค่าพูดกับปากของเราก็จะดี แต่ถ้าคบแต่กับหมาค่าพูดกับ

ปากก็… 

มารศร:ี เป็นหมา ว้าย นี่ แกว่าฉันหรอยัยร่าพร ฮะ 

ร่าพร: ไม่ได้ว่านะ แค่พูดให้ฟัง 

มารศรี: แหม งั้นก็ฝากคุณร่าพร ไปบอกคุณสดมภ์สามีให้ฟังบ้างนะคะ เป็นผัวผู้ดีก็ต้องหัดเลือกกิน

ไว้บ้าง ไม่ใช่ว่าคล่าดูไม่มีหางก็กินดะไปหมด ชาวบ้านเค้ารู้ไม่รู้ว่าจะสงสารใครระหว่างผัวที่กินม่ัว

ไปหมดหรือว่าเมียท่ีเป็นของดีแล้วผัวไม่กิน (หัวเราะ) 

 
 

 

เนื้อหาที่เก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

 จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 

(ระดับ1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1 - 4, 6 - 9 และ

ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า ไม่แสดง

ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระท่า ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12 - 13 นั้น ตาม

ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่น่าเสนอใน

ลักษณะชี้น่า หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  
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ส่วนการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ น13 (ระดับ 2) ด้าน

พฤติกรรมและความรุนแรง ในทุกประเด็นระบุว่าสามารถมีได้ตามบริบท โดยสามารถแสดงถึง

กระบวนการ แต่ไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า หรือชักจูงให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ สามารถแสดง

ขั้นตอนการกระท่า และผู้ถูกกระท่ารวมทั้ง ผลจากการกระท่านั้น สามารถแสดงการตาย การบาดเจ็บ 

บาดแผล เลือดตกยางออก โดยไม่เน้นความทารุณโหดร้าย หรือขาดมนุษยธรรม 

 จากการศึกษาละครเรื่องป่ากามเทพพบว่าละครเรื่องนี้มี เนื้อหาความรุนแรงทุกตอน  

โดยเฉพาะในประเด็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืนพบว่าฉากส่วนใหญ่เน้นความสมจริง และน่าเสนอเป็นระยะ

เวลานาน อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์พบว่าลักษณะความรุนแรงต่อผู้อ่ืนที่ปรากฏในตอนที่ 1, 5 

และ 12  ซึ่งทั้ง 3 ตอนเป็นการทะเลาะกันระหว่างสดมภ์ และร่าพร ถึงขั้นท่าร้ายร่างกายกันอย่าง

รุนแรง ทั้งตบหน้า ทุบตี กระโดดตีเข่า และถีบ นอกจากนี้ในประเด็นความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ 

พบว่าในตอนที่ 1 มีการให้น่าหนักเวลาการน่าเสนอความรุนแรงในประเด็นเกือบทั้งช่วง โดยมีการเน้น

ย้่าการท่าลายวัตถุสิ่งของบ่อยครั้ง ทั้งกระโดดเหยียบโซฟา โยนกรอบรูป ขวดไวน์ และแจกันคริสตัล

ลงพ้ืน รวมไปถึงการเตรียมไม้เบสบอลเพ่ือไปตีรถ ซึ่งเข้าข่ายการน่าเสนอในลักษณะชี้น่า แสดง

ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระท่าดังกล่าว ท่าให้ตอนที่ 1, 5, และ 12 ของละครเรื่องนี้ เข้าข่ายมี

ความรุนแรงเกินระดับที่ระบุในขณะที่ตอนที่ 14 ซึ่งได้รับการจัดระดับใหม่เป็น น 13 พบว่ามีเนื้อหา

ด้านความรุนแรงเป็นไปตามที่ระบุ  
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ตารางท่ี 3.44 แสดงลักษณะเนื้อหาด้านความรุนแรงที่เข้าข่ายเกินระดับท่ีระบุในละครเรื่องป่า

กามเทพ 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากร่าพรทะเลาะกับสดมภ์ที่บ้าน (ตอนที่ 1) 
             หลังจากร่าพรขอหย่ากลางงานเปิดอพารท์เมนท์ใหม่ สดมภ์หนีไปตั้งหลัก วันต่อมาสดมภ์
มาที่บ้าน จากนั้นก็ทะเลาะกับร่าพรอย่างรุนแรงร่าพรตบหน้าสดมภ์ที่ยืนอยู่บนโซฟาอย่างแรง ร่าพร
ทะเลาะกับสดมภ์หน้าโรงรถ ทั้งผลักลงพื้น ผลักหัว ดึง ทุบตี กระโดดตีเข่า จิกหัวเป็นต้น 
 

   

   
 

ความรุนแรงต่อสิ่งของ 
ฉากร่าพรทะเลาะกับสดมภ์ที่บ้าน (ตอนที่ 1) 
             หลังจากร่าพรขอหย่ากลางงานเปิดอพารท์เมนท์ใหม่ สดมภ์หนีไปตั้งหลัก วันต่อมาสดมภ์
มาที่บ้าน จากนั้นก็ทะเลาะกับร่าพรอย่างรุนแรงต่างเอาชนะกัน โดยท่าลายสิ่งของอันเป็นที่รักของ
แต่ละฝ่าย ทั้งเหยียบโซฟา ขว้างปาขวดไวน์ แจกันคริสตัล และกรอบรูปแตกละเอียด 
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ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากสดมภ์ทะเลาะกับร่าพร และอาชา (ตอนที่ 5) 
           สดมภ์ทะเลาะกับร่าพรอย่างรุนแรงจนถึงข้ันลงไม้ลงมือกันทั้งตบหน้า/ ผลัก อาชาเองก็โดน
สดมภ์ดูถูก/ ถีบด้วยเช่นกัน อาชาและเคลียเป็นคนคอยห้าม 
 

   

   
 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากสดมภ์และร่าพรเจอกันที่ร้านอาหารของแดเนียล (ตอนที่ 12) 
              สดมภ์สาดน้่าใส่โต๊ะของร่าพร/ สดมภ์ทะเลาะกับร่าพร หลังจากนั้นก็ถีบร่าพรตกไปในน้่า 
ร่าพรดึงสดมภ์ตกลงไปในสระด้วย ทั้งคู่ผลัดกันจับหัวกดน้่า จนตกลงไปในสระน้่าทั้งคู่ 
 

   
 

 

เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

ท และ น 13 (ระดับ1) ด้านเรื่องทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่

จะเป็นไปตามบริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า ชักจูง  ในขณะที่เรื่อง

เพศในประเด็นที่ 2 นั้น ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มี

ลักษณะชี้น่าชักจูง หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระท่าท่ีชัดเจน  
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จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศทุกตอน โดยพบเนื้อหาที่เกี่ยวกับ

สัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ และกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่

เหมาะสมที่ปรากฏในตอนที่ 12 ได้แก่ ฉากที่อาชามีเพศสัมพันธ์กับร่าพร ซึ่งในฉากดังกล่าวใช้เวลา

น่าเสนอค่อนข้างนาน และเข้าข่ายการน่าเสนอในลักษณะแสดงถึงขั้นตอนการกระท่าที่ชัดเจน ท่าให้

ตอนที่ 12 ของละครเรื่องนี้ เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ ส่วนฉากที่เคลียกอดจูบกับอาชาหน้าห้องร่าพรใน

ตอนที่ 14 ถือว่าเป็นฉากที่ตัวละครจูบกันค่อนข้างนาน แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว กสทช. สั่งให้

ละครเรื่องนี้ปรับเรตของรายการจาก ท เป็น น13 ท่าให้ละครในตอนที่ 14 ไม่เกินระดับที่ระบุ 

 

ตารางท่ี 3.45 แสดงลักษณะเนื้อหาด้านเพศที่เข้าข่ายเกินระดับท่ีระบุในละครเรื่องป่ากามเทพ 

 

การยั่วยวนทางเพศ การสัมผัสเพื่อการเล้าโลม/ เร้าอารมณ์ และการมีเพศสัมพันธ์โดยนัย 
ฉากอาชามีเพศสัมพันธ์กับร่าพร (ตอนที่ 12) 
                  หลังจากกลับจากโรงพยาบาล ร่าพรให้อาชามาดูแลทายาให้ในห้อง ก่อนจะหว่าน
ล้อมให้อาชาอยู่ด้วยในคืนนี้ ร่าพรเป็นฝ่ายเข้าหาอาชา ด้วยการจับมืออาชาคลึงบริเวณแผล ขณะที่
อาชานั้นเสียใจกับค่าพูดของเคลีย ท่าให้มีอารมณ์คล้อยตามร่าพรไป ทั้งคู่ค่อย ๆ กอดกัน จูบ และมี
เพศสัมพันธ์กันในที่สุด 
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ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

ท (ระดับ1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ส่วนการ

จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ น13 (ระดับ2) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็นระบุว่า

สามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยไม่ท่าให้เกิดความเข้าใจทางภาษาผิดเพี้ยน 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาด้านภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิง

ลบในทุกตอน  ซึ่งมีการใช้ค่าด่าที่หยาบคายหลากหลายค่า เช่น ระย่า ฉิบหาย ไอ้หน้าตัวเมีย ใฝ่ต่่า ไอ้

สารเลว เสนียด อีแก่ เป็นต้น ซึ่งบางค่าพบบ่อย และพบด้วยว่าค่าด่าบางค่ามีการเซนเซอร์เสียง บาง

ค่าไม่เซนเซอร์เสียง และพบการใช้ภาษาที่ไม่หยาบคาย แต่สื่อความหมายในเชิงลบ  เช่น  “คนที่มัน

ชอบลักกินขโมยกิน คนที่มันชอบกินของเหม็นเน่า ยังไงมันก็เหมือนเดิม” “ฉันกินข้าวนะไม่กินหญ้า” 

รวมทังการสื่อความหมายในเชิงลบเปรียบเทียบกับสัตว์ เช่น โง่เหมือนควาย ปากหมา เกาะผู้หญิงกิน

เหมือนปลิง ไอ้แมงดา เป็นต้น ซึ่งมักพบในฉากที่สดมภ์ทะเลาะกับร่าพร/ พูดถึงร่าพร และอาชา

ในทางเสียหาย จากการวิเคราะห์โดยเฉพาะตอนที่ 1,5 และ 12 พบว่ามีฉากที่ตัวละครพูดถึงกันด้วย

ค่าด่าหยาบคายหลายค่า และพบบ่อยครั้ง อีกทั้งในตอนที่ 5 พบการใช้ค่าพูดที่ส่อนัยยะทางเพศที่ไม่

เหมาะสมอีกด้วย ซึ่งเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 

 

ตารางท่ี 3.46 แสดงลักษณะเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับท่ีระบุในละครเรื่องป่า

กามเทพ 

ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 
ฉากร่าพรทะเลาะกับสดมภ์ที่บ้าน(ตอนที่ 1) 
                 หลังจากร่าพรขอหย่ากลางงานเปิดอพารท์เมนท์ใหม่ สดมภ์หนีไปตั้งหลัก วันต่อมา
สดมภ์มาท่ีบ้าน จากนั้นก็ทะเลาะกับร่าพรอย่างรุนแรง  
สดมภ์: ถ้าเธอโพสต์รูประย่ารูปนี้ ฉันจะโพสต์รูปเธอแก้ผ้าเห็นทั้งเมือง  
สดมภ์: อย่าส่งเสียงดัง อย่าตะโกน อย่าพูดค่าหยาบ แต่วันนี้กูจะพูดกับมึงแบบนี้เข้าใจไหม อีแก่ 
(ลากเสียงยาว) 
ร่าพร: แกผลักฉันเหรอไอ้หน้าตัวเมีย คนอย่างแกมันกินไม่เลือกอีกหน่อยก็ตายเพราะผู้หญิง นิสัย
ส่าส่อนเหมือนพ่อแกอะแหละ 
สดมภ์: ผัวออกแน่จ๊ะเมียจ๋า แต่ผัวอยากจะขออะไรซักอย่างได้ไหม ถ้ามีเวลาว่างช่วยเซนต์ใบหย่าให้
ฉันด้วยหละกันนะ เพราะฉันเบื่อแกเต็มที่แล้วอีแก่ๆๆๆ 
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ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 
ฉากสดมภ์ทะเลาะกับร่าพร และอาชา (ตอนที่ 5) 
                   หลังเห็นรูปอาชากับร่าพรจับมือกัน สดมภ์ก็ตามมาทะเลาะกับร่าพรที่ออฟฟิศ และ
บริเวณด้านล่างของอพารท์เมนต์ 
สดมภ์: แกก็รีบแฉฉัน เสร็จแล้วร่าพรก็ฟ้องหย่าฉัน แกจะได้เกาะเมียฉันกินไปตลอดใช่ไหมล่ะ 
อาชา: คุณอย่าพูดอย่างนี้นะครับสดมภ์ 
สดมภ์: ใช่ ฉันเรียกแกว่าปลิงไม่ได้ เพราะแกเป็นแมงดา 
อาชาผลักสดมภ์ สดมภ์ถีบอาชา เคลียและร่าพรเข้าไปห้าม  
สดมภ์: มึงรู้จักกูน้อยไป 
อาชา: ดีแล้วครับที่ผมรู้จักคุณน้อย ถ้าผมรู้จักคุณมากกว่านี้นะครับ ผมจะสงสารพ่อแม่คุณมากที่มี
ลูกที่ไม่มีความเป็นลูกผู้ชายอย่างคุณ 
สดมภ์: พูดอย่างนี้เหรอ  
สดมภ์ถลาเข้าไปจะต่อย แต่ร่าพรและเคลียเข้าไปห้ามไว้ 
ร่าพร: ขอบใจมากนะอาชาที่พูดตรงใจ เป็นไงล่ะไอแก่ โดนเด็กถอนหงอก แกอย่าคิดนะว่าแกท่า
ระย่า แล้วคนอ่ืนต้องท่าระย่าตามแกด้วย แกเซ็นใบหย่าให้ชั้น ไม่งั้นแกกับชั้นได้พังกันไปข้างนึง 
สดมภ์: กูไม่เซ็น ยิ่งเห็นแกกระสันอยากกินเด็กแบบนี้ กูยิ่งไม่เซ็นใหญ่เลย ไม่มีวันยอมให้สมบัติที่กู
สร้างทั้งหมด ตกไปเป็นของไอ้แมงดาหรอกเว้ย 
สดมภ์: ไอ้ตอนที่ฉันส่งทนายมาให้แก แกเซ็นใบหย่า แกพูดกับทนายว่าไง แกบอกว่า จะเก็บชั้นไว้
ทรมานไปด้วยกัน ได้ ฉันจะเก็บแก ทรมานไปกับฉันตลอดไป อีแก่ (ลากเสียงยาวมาก) 
ทั้งสองวิ่งเข้าหากัน เคลียกับอาชาต้องคอยห้าม  
สดมภ์: กูไม่เซ็นให้มึงหรอกอีแก่ 
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ค่า/ ข้อความล่อแหลมที่สื่อความหมายเรื่องเพศ  
ฉากมารศรีมายืนแอบฟังนักศีกษาชายคุยกันเรื่องอาชา(ตอนที่ 5) 
                  นักศึกษาชายสองคนคุยกันเรื่องอาชาที่ย้ายมาอยู่ใหม่โดยไม่เสียค่าเช่าห้อง เป็นเวลา
เดียวกับท่ีคุณนายมารศรีมาซื้อข้าว จึงยืนแอบฟังอยู่ 
นักศึกษาชาย1: เห้ยมึง กูอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีหนึ่งจะขึ้นปีสี่แล้ว เจ้าของอพาร์ตเมนต์ไม่เคยเอาอะไรให้กู
กินเลยว่ะ 
นักศึกษาชาย2: ก็มึงกับคนที่ย้ายมาอยู่ใหม่มันต่างกันว่ะ 
นักศึกษาชาย1: ต่างที่มันจ่ายค่าห้องมากกว่ากูเหรอวะ 
นักศึกษาชาย2: ไม่ใช่ มันต่างกันตรงนี้ (ชี้ไปที่หน้าเพ่ือน) หนังหน้ามึงนี่ อย่าว่าแต่นางอยากได้เลย 
กูก็อยากกิน เห็นแล้วหิว หุ่นนี่ฟินๆ สูงยาวเข่าดี ดังด๊วบๆ (เสียงซู้ดก๊วยเตี๋ยว) กูอยากซดอย่าง
นี้ๆ ดี๊ดี กินแล้วกูจินตนาการไปไกลมากจริงๆ กินสิ กินๆ อยากกินด้วยใช่ม้ัยล่ะ อย่าๆ 

 
 

ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 
ฉากสดมภ์และร่าพรเจอกันที่ร้านอาหารของแดเนียล (ตอนที่ 12) 
                    ร่าพร อาชา และเคลียมาทานอาหารที่ร้านอาหารของแดเนียล ขณะที่สดมภ์เมื่อรู้
ว่าร่าพรมาอาหารที่นี่ ก็ชวนกรองแก้วมาทานด้วย สดมภ์ก่อกวนร่าพร จนทั้งคู่ทะเลาะกัน 
 
สดมภ์โยนดอกไม้ลงมาที่หน้าอาชา 
สดมภ์: แกนี่ชอบกินของเก่าของฉันจริง ๆ นะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เก่าหรือเมียเก่า 
ร่าพรโมโหขว้างดอกไม้กลับขึ้นไป 
ร่าพร: นี่ไอ้สดมภ์ ไอ้บ้า แกลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะ แกลงมาพูดกับฉันตรงนี้เลย แกปากเก่งดีนะ แกปาก
เสียดีนักนี่ 
สดมภ์: ขึ้นมาเด๊ะๆหรือว่าเข้าเสื่อมแล้วขึ้นบันไดไม่ได้ฮะอีแก่ กลัวที่ไหน ท่าไม อย่าไปดึงแรงนะ 
เดี๋ยวยุ่ยติดมือนะอีแก่เนี่ย 
ร่าพร: ก็ยุ่ยพอกันอะแหละ 
 
ร่าพรเห็นสดมภ์ตามง้อกรองแก้ว ร่าพรคิดแผนได้รีบตามไปทันที ทั้งคู่ทะเลาะกันจนตกสระน้่า 
ร่าพร: ฉันต้องขอชื่นชมผู้หญิงคนใหม่ของแกนะที่มีสมองคิดมากกว่าแก 
สดมภ์: ก็เมื่อก่อนนี้ฉันเลือกผู้หญิงที่มีอารมณ์มากกว่าสมอง ผู้หญิงใหม่ของฉันก็ต้องเลือกที่ใช้
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สมองมากกว่าอารมณ์ซิ 
ร่าพร: เลิกกับฉันไปคว้าช่างท่าผมเป็นเมียเนี่ยนะ ใฝ่ต่่า 
สดมภ์: ถึงคุณผกาแก้วจะเป็นแค่ช่างท่าผมแต่เค้าก็รู้จักท่ามาหากิน ไม่เหมือนเธอ เลิกกับฉันแล้วก็
ไปคว้าแมงดามาท่าผัวโคตรใฝ่ต้่า 
ร่าพร: ถึงชาเค้าจะมีไม่เท่าแก แต่เค้าก็มีบางอย่างที่มากกว่าแก จนฉันติดใจยกบ้านยกรถให้เค้าเลย
ไง 
สดมภ์: ตอนที่อยู่กับฉันท่าเป็นผู้ดีขึ้นสมอง รักนวลสงวนตัวต่อหน้าคนอ่ืน ทีตอนนี้หละพอเจอ
ผู้ชายที่เด็กหน่อยละก็ ตัณหากลับ พูดจาไม่มียางอาย เร่าร้อนนักใช่ไหมอีแก่ เดี๋ยวฉันจะดับไฟ
โลกีย์ให้เธอเอง มองอะไรอาชา  
สดมภ์ถีบร่าพรตกน้่า 
สดมภ์: (หัวเราะ) 
ร่าพร: แกไอ้สารเลว ไอ้หน้าตัวเมีย 
สดมภ์: แกจะได้จ่าไว้ไงว่าอย่ามาหยามผัวเก่า แหมเรียกชื่อผัวใหม่ท่าเป็นหันขวับๆ จ่าไว้นะเว้ยผู้ชาย
อย่างฉันอะ มันเหมือนขิงเว้ย ยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดซ่า เธอมันเหมือนกล้วยยิ่งแก่ยิ่งเละ แตะนิดแตะหน่อย
เนื้อติดมือเลย 
 

 
 

 

ตารางท่ี 3.47 สรุประดับเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และภาษาที่พบในละครเรื่องป่ากามเทพ 

ป่า
กามเทพ 

ระดับ
เนื้อหาที่

ระบุ 

ระดับเนื้อหาที่พบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ตอนที่ 1 ท  / /   / 
ตอนที่ 5 ท  / /   / 
ตอนที่ 12 ท  /  /  / 
ตอนที่ 14 น13+ /  /  /  
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O-Negative รักออกแบบไม่ได ้

เนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

 จากการเลือกศึกษาละครเรื่อง O-Negative รักออกแบบไม่ได้ จ่านวน 4 ตอน ได้แก่ตอนที่ 

16, 22, 23 และ 24 พบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงในทุกตอน โดยเฉพาะเรื่องการ

แสดงให้เห็นของมึนเมา  นอกจากนี้ ยังพบเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในทุกตอนโดยเฉพาะเรื่อง

สัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ และกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่

เหมาะสม อีกทั้งการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในทุกตอน โดยเฉพาะการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิง

ลบ  ดังแสดงในตาราง  

 

ตารางที่ 3.48 แสดงจ่านวนฉากที่พบเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

ในละครเรื่อง O-Negative รักออกแบบไม่ได้ 

O-Negative รักออกแบบไม่ได้ ตอนที่  16 ตอนที่ 22 ตอนที่ 23 ตอนที่ 24 
ความรุนแรง (จ่านวนฉาก) 

V1 การแสดงที่สะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือ
วิตก 

    

V2 ความรุนแรงต่อตนเอง     
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น  3  2 
V4 ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ    1 
V5 เหตุการณ์อันตรายร้ายแรง     
V6 การใช้อาวุธ     
V7 การดัดแปลงสิ่งรอบตัวให้เป็นอาวุธ     
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ     
V9  สารเสพติดของมึนเมา การพนัน และการ
ค้าประเวณี 

1 1 3 4 

V10  สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมส่าหรับเด็ก     
V11 กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อที่
อันตราย/เสี่ยง 

    

V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ 
ชนชั้น 
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V13 ไสยศาสตร์ เวทมนต์ปาฏิหาริย์ เรื่อง
เหนือธรรมชาติ 

    

เพศ 
S1 สรีระและการแต่งกาย     
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ 1 2 1 1 
S3 ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสม     

ภาษา 
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมาย
ในเชิงลบ 

3 3  3 

L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์     
L3 ภาษาสแลง     

หมายเหต ุ

*V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อื่น ๆ  

*V12 เป็นประเด็นที่สะท้อนอยู่ใน L2 

*S3 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อื่น ๆ หรืออาจแทรกอยู่ในระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลกั

ของเร่ือง 

*ใน 1 ฉากอาจมีทั้งพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใชภ้าษาที่ไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏพฤติกรรมดังกล่าวได้หลายครั้ง ใน

หลากหลายรูปแบบ 

 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่พบในละครส่วนใหญ่เป็นการแสดงให้เห็น

สิ่งมึนเมาในทุกตอน โดยเป็นลักษณะการสังสรรค์ของเพ่ือนกลุ่มโอ ซึ่งพบมากในตอนที่ 23 และ 24 

รองลงมาคือการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร โดยเฉพาะการชกต่อย และการตบหน้า 

เพ่ือระบายอารมณ์โกรธ ริษยาไม่ว่าจะเป็นฉากที่อาร์ททะเลาะวิวาทกับองอาจ (ตอนที่ 22) และฉากที

ฝุ่นตบหน้าปืน และปริม (ตอนที่ 24) 

จากการศึกษายังพบเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ  (V4) 1 ตอน ได้แก่ ฉากที่

ฝุ่นจัดงานวันเกิด แต่ไม่มีใครมาร่วมงานเจ้าตัวจึงเสียใจท่าลายของภายในงาน  

 

 

 



133 
 

ตารางที่ 3.49 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านความรุนแรงจากละครเรื่อง O-Negative รัก

ออกแบบไม่ได้ 

 

การแสดงให้เห็นสิ่งมึนเมา 
ฉากสังสรรค์ของเพ่ือนกลุ่มโอ (ตอนที่ 16, 22, 23 และ 24) 
            เพ่ือนกลุ่มโอนัดสังสรรค์กันในเรื่องค่อนข้างบ่อย ทั้งที่ร้านพี่โก๋ ร้านอาหาร บ้านพัก
ชายทะเล เป็นต้น  

   

   
 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากทะเลาะวิวาทกันระหว่างปืนกับองอาจ 
              อาร์ทถูกคุมขังอยู่ที่สถานีต่ารวจ เพ่ือน ๆ รีบมาประกันตัว ระหว่างการติดต่อพ่อแม่ฝุ่น
อยู่ องอาจก็เข้ามาพูดจาดูถูก อวดร่ารวย ท่าให้เกิดทะเลาะกับปืน 

 
เพศ 

 จากการศึกษาพบว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ 

และกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม (S2) ในทุกตอน เป็นการแสดงความรักต่อกัน

ของเพ่ือนกลุ่มโอ ระหว่างปืนกับฝุ่น (ตอนที่ 16 และ 23) ซึ่งมีทั้งการยั่วยวน เล้าโลม จูบปาก และมี

เพศสัมพันธ์กัน  รวมถึงพบฉากการแสดงความรักระหว่างปืนกับปริม (ตอนที่ 22 และ 24)  โดยเน้น

การจูบปาก 
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ตารางที่ 3.50 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านเพศที่ไม่เหมาะสมจากละครเรื่อง O-Negative รัก

ออกแบบไม่ได้ 

การยั่วยวนทางเพศ การสัมผัสเพื่อเล้าโลม/ เร้าอารมณ์  การจูบ การมีเพศสัมพันธ์โดยนัย และ
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่สื่อถึงเรื่องเพศ 
ฉากเพศสัมพันธ์ระหว่างปืนกับปริม(ตอนที่ 16 และ 23) 
                ปืนไปส่งปริมที่บ้านเสร็จก็กลับมาหาฝุ่น  ฝุ่นอ้อนอยากได้ตัวปืนเป็นของขวัญ ทั่งคู่
กลับไปท่ีบ้านและมีเพศสัมพันธ์กันหลายครั้ง/ ปืนกับฝุ่นมีเพศสัมพันธ์กันบริเวณชายหาดซึ่งทั้งสอง
ฉากฝุ่นเป็นฝ่ายเริ่มยั่วยวนก่อน ไม่ว่าจะเป็นการขอตัวฝุ่นเป็นของขวัญวันเกิด หรือลูบต้นขาปืนก่อน 
ท่าให้ปืนมีอารมณ์คล้อยตามจนทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กัน 
 

   

   

 

ภาษา 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ (L1) ทุกตอน ส่วน

ใหญ่เป็นค่าสรรพนามแทนตัวเอง ค่าแซว และภาษาที่วัยรุ่นใช้กันทั่วไป เช่นกู มึงไอ้เชี่ย แม่ง เป็นต้น 

และพบการใช้ค่าด่าที่หยาบคายของตัวละครอยู่บ้าง โดยเฉพาะในตอนที่ 22 และ 24 เช่น ค่าว่า เหี้ย 

ห่า ควย เป็นต้น แต่มีการเซ็นเซอร์ด้วยการตัดเสียง (ดูดเสียง) นอกจากนี้ ยังมีการใช้ค่าสื่อนัยยะทาง

เพศ ในตอนที่ 16 ด้วย 
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ตารางที่ 3.51 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ ไม่เหมาะสมจากละครเรื่อง O-

Negative รักออกแบบไม่ได้ 

 

ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 
ฉากทะเลาะวิวาทกันระหว่างปืนกับองอาจ 
อาร์ทถูกคุมขังอยู่ที่สถานีต่ารวจ เพ่ือน ๆ รีบมาประกันตัว ระหว่างรอพ่อแม่ฝุ่น องอาจก็เข้ามาหา
เรื่อง 
ฝุ่น: พี่องอาจบอกต่ารวจให้ปล่อยเพื่อนฝุ่นเดี๋ยวนี้ 
องอาจ: ฝุ่นคะแต่เพ่ือนฝุ่นท่าพ่ีก่อนนะ 
อาร์ท (ตะโกน): มึงต่อยกูก่อนไอ้ควาย… 
ฝุ่น: พี่องอาจ 
องอาจ: ฝุ่นคะ ถ้าฝุ่นไม่อยากให้พ่ีเอาเรื่องมันเนี่ย ฝุ่นหายโกรธพ่ีนะคะ แล้วกลับมาคบกับพ่ี
เหมือนเดิม 
ฝุ่น: ปัญญาอ่อน นี่เหรอวิธีการง้อผู้หญิงอะ เอาชีวิตคนอ่ืนเป็นเครื่องมือต่อรอง 
องอาจ: ฝุ่นพ่ีก็ไม่อยากท่าอย่างนี้หรอก ฝุ่นใจแข็งกับพี่เกินไป พ่ีก็ไม่รู้จะท่ายังไงแล้วเนี่ย 
ฝุ่น: ก็กลับไปอยู่กับอีนั่นเด๊ะ 
 

 
 

 

เนื้อหาที่เก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

 จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 

(ระดับ1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1 - 4, 6 - 9 และ

ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า ไม่แสดง

ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระท่าในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12 - 13 นั้น ตาม
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ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่น่าเสนอใน

ลักษณะชี้น่า หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  

 จากการศึกษาละครเรื่อง O-Negative รักออกแบบไม่ได้ พบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาความ

รุนแรงทุกตอน ในประเด็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืนพบ 2 ฉาก ปรากฏในตอนที่ 22 และ 24 ได้แก่ ฉาก

การทะเลาะวิวาทระหว่างอาร์ท และองอาจ มีการท่าร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรง ทั้งการผลัก การถีบ 

และการชกหน้าจนเลือดออก (11 - 13 ครั้ง) และฉากฝุ่นตบหน้าปืนอย่างแรงจนเลือดไหลออกทาง

จมูก จะเห็นได้ว่าการน่าเสนอเน้นความสมจริง แสดงให้เห็นขั้นตอนการกระท่า ผู้ถูกกระท่า และเน้น

ผลจากการท่าท่าให้ฉากดังกล่าวในตอนที่ 22 และ 24 ของละครเรื่องนี้ เข้าข่ายมีความรุนแรงเกิน

ระดับท่ีระบุ  

 

ตารางที่ 3.52 แสดงลักษณะเนื้อหาด้านความรุนแรงที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุในละครเรื่อง O-

Negative รักออกแบบไม่ได้ 

ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากอาร์ทชกต่อยกับองอาจหน้ามหาวิทยาลัย(ตอนที่ 22) 
 อาร์ททนเห็นภาพปืนร้องเพลงคู่กับปริมไม่ได้จึงออกมาข้างนอก อาร์ทปากระป๋องไปเกือบโดนองอาจ 
ทั้งสองทะเลาะกันอย่างรุนแรงทั้งการผลัก การถีบ และการชกหน้าจนเลือดออกจมูก 
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ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากฝุ่นมาเคลียร์ปัญหากับปืนที่บ้าน (ตอนที่ 24) 

           ปืนพยายามกลับไปคุยกับปริม และตีตัวออกห่างจากฝุ่น ฝุ่นไปรอปืนที่มหาวิทยาลัย อาจารย์

แพทบอกว่าปืนสอนเสร็จกลับไปนานแล้ว ฝุ่นไม่เข้าใจปืน จึงมารอปืนที่บ้าน เมื่อปืนกลับมาฝุ่นกับปืน

ทะเลาะกันเรื่องท่ีปืนยังติดต่อกับปริมอยู่ ฝุ่นโมโหมาหตบหน้าปืนอย่างแรงจนเลือดก่าเดาออกจมูก 

 
 

 

เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

ท (ระดับ1) ด้านเรื่องทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไป

ตามบริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า ชักจูง ในขณะที่เรื่องเพศใน

ประเด็นที่ 2 นั้น ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะชี้ช่า

ชักจูง หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระท่าท่ีชัดเจน  

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาด้านเพศทุกตอน โดยเนื้อหาที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพ

ทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ และกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสมที่

ปรากฏในตอนที่ 16 และ 23 ได้แก่ ฉากที่ฝุ่นมีเพศสัมพันธ์กับปืนที่ห้อง และชายหาด ซึ่งทั้งสองฉาก

น่าเสนอค่อนข้างนาน และเข้าข่ายการน่าเสนอในลักษณะแสดงถึงขั้นตอนการกระท่าที่ชัดเจน ท่าให้

ตอนที่ 16 และ 23 ของละครเรื่องนี้ เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 
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ตารางท่ี 3.53 แสดงลักษณะเนื้อหาด้านเพศที่เข้าข่ายเกินระดับท่ีระบุในละครเรื่อง O-Negative 

รักออกแบบไม่ได้ 

การยั่วยวนทางเพศ การสัมผัสเพื่อเล้าโลม/ เร้าอารมณ์  การจูบ เพศสัมพันธ์โดยนัย และการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ที่สื่อถึงเรื่องเพศ 
ฉากเพศสัมพันธ์ระหว่างปืนกับปริม (ตอนที่ 16) 
              ปืนไปส่งปริมที่บ้านเสร็จก็กลับมาหาฝุ่น  ฝุ่นอ้อนอยากได้ตัวปืนเป็นของขวัญ ทั่งคู่
กลับไปที่บ้านฝุ่นและปืนหยอกล้อกันไปมา ทั้งคู่กอดกัน จากนั้นจูบกัน และมีเพศสัมพันธ์กัน ซึ่งใน
ฉากนี้แสดงให้เห็นว่ามีเพศสัมพันธ์ต่อเนื่องหลายวัน 
 

   

   

การสัมผัสเพื่อเล้าโลม/ เร้าอารมณ์  การจูบ และเพศสัมพันธ์โดยนัย 
ฉากปืนกับฝุ่นมีเพศสัมพันธ์กันริมหาด (ตอนที่ 23) 
             ระหว่างรอเพ่ือนคนอื่นๆ ปืนกับฝุ่นก็นั่งกินอาหารรอระหว่างนั้นฝุ่นก็ลูบขาปืน บอกความ
ในใจที่มีต่อปืน ปืนมีอารมณ์คล้อยตามฝุ่น ทั้งคู่จูบกัน และมีเพศสัมพันธ์กันริมหาดใกล้กองไฟ 
 

   

   
 

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

ท (ระดับ1) ด้านภาษาท้ัง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 
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จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาด้านภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบในทุกตอน ส่วน

ใหญ่เป็นค่าสรรพนาม ค่าแซว  และภาษาที่วัยรุ่นใช้กันทั่วไป เช่นกู มึง ไอ้เชี่ยแม่งเป็นต้น นอกจากนี้

ยังพบการใช้ค่าด่าของตัวละครที่รุนแรงบ้างในบางตอน แต่ก็พบว่ามีการเซนเซอร์เสียงค่าด่าต่างๆ 

หลายค่า เหี้ย ห่า ควย เป็นต้น โดยพบในตอนที่ 22 (1 ฉาก) ได้แก่ ฉากที่อาร์ทมีเรื่องทะเลาะวิวาท

กับองอาจจนถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัย และในตอนที่ 24 (2 ฉาก) ฉากที่ฝุ่นมาเคลียร์ปัญหารักสาม

เศร้ากับปืนที่บ้าน และฉากที่ฝุ่นไปเคลียร์ปัญหารักสามเศร้ากับปริม และปืนที่มหาวิทยาลัย โดยพบว่า

ทั้งสองตอนปรากฏค่าด่าทอที่หยาบคาย และไม่พบค่าลักษณะดังกล่าวในละครเรื่องอ่ืนๆ อีกทั้งพบ

การใช้ค่าว่า “เหี้ย” ค่อนข้างบ่อยจากการวิเคราะห์พบว่าเมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว 

เนื้อหาด้านภาษาของละครเรื่องนี้ในตอนที่ 22 และ 24 จึงเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

 

ตารางที่ 3.54 แสดงลักษณะเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุในละครเรื่อง O-

Negative รักออกแบบไม่ได้ 

ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 
ฉากอาร์ทชกต่อยกับองอาจในมหาวิทยาลัย(ตอนที่ 22) 
              แม่ขององอาจมาเอาเรื่องอาร์ทที่มหาวิทยาลัย โดยมีฝุ่นคอยอธิบายให้แม่องอาจเข้าใจ 
แต่ระหว่างกลับองอาจชูนิ้วกลางให้กลุ่มอาร์ท ท่าให้อาร์ทไม่พอใจวิ่งเข้าไปชกต่อยกับองอาจ 
แม่องอาจ และองอาจเดินผ่านกลุ่มอาร์ท องอาจมองไปที่อาร์ทแล้วชูนิ้วกลาง พร้อมพูดเบา ๆ  
องอาจ: ควย (พูดแบบไม่ออกเสียง) 
อาร์ท: ไอ้เหี้ย (ดูดเสียง)  
อาร์ทเดินไปจะเอาเรื่อง 
แม่องอาจ: ท่าไมเธอถึงต่่าขนาดนี้ ลูกฉันแค่เดินผ่านเฉย ๆ อะ ก็มาตะโกนว่า 
อาร์ท: มันชูนิ้วกลางใส่ผมอะ 
องอาจ: ผมเปล่านะแม่ 
อาร์ท: เหี้ย (ดูดเสียง) มึงตอแหลอย่างนี้วะ 
แม่องอาจ: ตอนแรกฉันว่าจะไม่เอาเรื่อง แต่เนี่ยมารยาทเธอทรามแบบนี้นี่เองมันถึงได้เกิดเรื่องชก
ต่อยกันขึ้น เธอต่อยลูกฉันแล้วเธอยังกระทืบเค้าอีกใช่ไหม 
อาร์ท: มันผลักผมก่อน 
แม่องอาจ: ก็เค้าแค่ผลักเธออะ เธอก็ต่อยเค้าล้ม พอเค้าล้มเธอก็ไม่หยุด กะจะเอาให้ตายกันเลย
หรือยังไง พ่อแม่สั่งสอนบ้างรึเปล่า จิตส่านึกอะ 
 
 



140 
 

อาร์ท: แล้วป้าสอนลูกบ้างเปล่า แม่งถึงเป็นเด็กขึ้แยอย่างนี้ ให้แม่งเป็นลูกแหง่ มีเรื่องก็ต้องให้แม่
มาเคลียร์โตเป็นควายแหละ 

   
 

ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 

ฉากฝุ่นมาเคลียร์ปัญหากับปืนที่บ้าน (ตอนที่ 24) 
               ปืนพยายามกลับไปคุยกับปริม และตีตัวออกห่างจากฝุ่น ฝุ่นไปรอปืนที่มหาวิทยาลัย 
อาจารย์แพทบอกว่าปืนสอนเสร็จกลับไปนานแล้ว ฝุ่นไม่เข้าใจปืน จึงมารอปืนที่บ้าน 
 
ฝุ่น: นี่ปืนไปหาปริมมาใช่ไหม ที่ปืนเป็นแบบนี้เพราะปืนยังคิดอะไรกับปริมอยู่ใช่ไหม ใช่ไหมปืน ๆ  
ฝุ่นเอามือทุบปืนหลายครั้ง 
ปืน: ฝุ่น! เราขอโทษ ฝุ่นฟังเรานะ เรามันเหี้ย (ดูดเสียง) เองอะฝุ่น เรามันเหี้ย (ดูดเสียง) เอง 
ฝุ่น: ฝุ่นเคยคิดนะครั้งนี้ที่ปืนกลับมาหาฝุ่น เพราะว่าปืนยังรักฝุ่นอยู่ แต่ตอนนี้ฝุ่นรู้แล้วแหละ ฝุ่นก็
เป็นได้แค่คนที่สนองความใคร่ปืนก็เทานั้น คนที่ เหี้ย (ดูดเสียง) ไม่ใช่ปืนหรอก แต่เป็นฝุ่นเอง 
ฝุ่นอะโคตรเหี้ย (ดูดเสียง) เลย ที่ยังเชื่ออะไรแบบนี้อยู่ 
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ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 

ฉากปืนมาหาปริมที่มหาวิทยาลัย 
            ปืนมาหาปริมที่มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะไปบ้านฝุ่นพร้อมกัน ปืนบอกรักปริม แต่ ปริม
ปฏิเสธ ฝุ่นมาเห็นเหตุการณ์พอดี ฝุ่นเสียใจมาก ฝุ่นทะเลาะกับปริมและปืน 
 
ปริม: ฝุ่นเราไม่ได้ลืม 
ฝุ่น: ไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมหรอปริมแกอะลืม ลืม ๆๆๆๆ (ตบหน้า) ลืมว่าเพ่ือนมันลืมเพ่ือน ลืมว่าเพ่ือน
มันทรยศเนรคุณ 
ปริม: เราจะลืมได้ยังไง วันเกิดฝุ่นคือวันตายแม่เราเราจะลืมได้ยังไง 
 
ปริมเดินจากไปปืนตะโกนเรียกปริม เตรียมเดินตามไป 
ฝุ่น: ไปเลยเชิญไปรักกันให้ตายห่า (ดูดเสียง) เลย ไป! 
ปืน: นั่นฝุ่นเป็นบ้าอะไรวะ ฝุ่นเป็นบ้าอะไร 
ฝุ่น: รักปริมมากใช่ไหม รักปริมมาก รักปริมมากแล้วตกลงเป็นแฟนกับฝุ่นท่าเหี้ย (ดูดเสียง) อะไร
เล่า ตอบดิวะ เงียบท่าไมวะ ตอบ (ผลัก) 
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ตารางที่ 3.55 สรุประดับเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และภาษาที่พบในละครเรื่อง O-negative 

รักออกแบบไม่ได้ 

 

O-negative
รักออกแบบ

ไม่ได้ 

ระดับเนื้อหา
ที่ระบุ 

ระดับเนื้อหาที่พบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับ
ที่ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับ
ที่ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับ
ที่ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ตอนที่ 16 ท /   / /  
ตอนที่ 22 ท  / /   / 
ตอนที่ 23 ท /   / /  
ตอนที่ 24 ท  / /   / 

 
ช่อง 7  

 จากการเลือกศึกษาละครช่อง 7 จ่านวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ริษยา และ สาปดอกสร้อย 

พบว่าละครทั้งสองเรื่องได้รับการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาในระดับ น13 จากผลการศึกษา 

พบเนื้อหาที่เก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาในทุกตอนที่ศึกษา ดังนี้ 

 

ริษยา 

เนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

 จากการเลือกศึกษาละครเรื่อง ริษยา จ่านวน 4 ตอน ได้แก่ตอนที่ 6, 11, 14 และ 15 พบว่า

ละครเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงปรากฏในทุกตอนที่เลือกศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่

เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่พบมากที่สุด รองลงมาคือ การใช้อาวุธและการ

ดัดแปลงสิ่งรอบตัวให้เป็นอาวุธ ความรุนแรงต่อชีวิตและวัตถุสิ่งของ นอกจากนี้ยังพบเนื้อหาเกี่ยวกับ

เรื่องสารเสพติดของมึนเมา และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการใช้ภาษาที่สื่อความหมายใน

เชิงลบดังแสดงในตาราง  
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ตารางที่ 3.56 แสดงจ่านวนฉากที่พบเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

ในละครเรื่องริษยา 

ริษยา ตอนที่  6 ตอนที่ 11 ตอนที่ 14 ตอนที่ 15 

ความรุนแรง (จ่านวนฉาก)            
V1 การแสดงที่สะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือ
วิตก 

    

V2 ความรุนแรงต่อตนเอง     
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น 4 2 8 8 
V4 ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ   1 4 
V5 เหตุการณ์อันตรายร้ายแรง     
V6 การใช้อาวุธ  1 2 2 
V7 การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ  1 1 3 
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ   1  
V9  สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี 1 1   
V10  สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมส่าหรับเด็ก     
V11 กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อที่
อันตราย/ เสี่ยง 

    

V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชน
ชั้น 

    

V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ปาฏิหาริย์ เรื่อง
เหนือธรรมชาติ 

    

เพศ (จ่านวนฉาก) 
S1 สรีระและการแต่งกาย     
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ 1 1   
S3 ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสม     

ภาษา (จ่านวนฉาก) 
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายใน
เชิงลบ 

2  2 2 

L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์     
L3 ภาษาสแลง     

หมายเหต ุ

*V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อื่น ๆ  
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*V12 เป็นประเด็นที่สะท้อนอยู่ใน L2 

*S3 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อื่น ๆ หรืออาจแทรกอยู่ในระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลกั

ของเร่ือง 

*ใน 1 ฉากอาจมีทั้งพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใชภ้าษาที่ไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏพฤติกรรมดังกล่าวได้หลายครั้ง ใน

หลากหลายรูปแบบ 

 
ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่พบในละครส่วนใหญ่เป็นการใช้ความ

รุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละครในเรื่อง ได้แก่ การตบหน้า การถีบ การชกต่อย การทรมานร่างกาย

โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจับพันธนาการบังคับให้ลงไปอยู่ในน้่า การเหยียบมือ ฯลฯ เพ่ือเป็นการท่า

ร้ายทางจิตใจ แก้แค้น ระบายอารมณ์โกรธ ริษยาและอาฆาตของตัวละครต่าง ๆ ผ่านการกระท่าของ

ตัวละคร “หม่อมชุลี” ที่ปรากฏในตอนที่ 6 และตอนที่ 11 และการกระท่าของ “อบสวาท” ที่ลงมือ

ฆ่าหม่อมชุลีอย่างทารุณในตอนที่ 14 และตอนที่ 15 รวมถึงพบการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็น

อาวุธ (V7) 3 ฉากในตอนที่ 15 ซึ่งเป็นฉากท่ีอบสวาทใช้ไม้ทุบไปที่ชนนีและหญิงวรรศิกา และฉากการ

จุดไฟเผาวังอโยธยา 

นอกจากนี้ ยังพบเนื้อหาที่เกี่ยวกับการแสดงให้เห็นของมึนเมา 2 ตอน ได้แก่ ฉากที่อบสวาท

นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสภาพมึนเมา และฉากที่หริพันธ์นั่งดื่มไวน์ขาวในร้านอาหาร โดยไม่มี

ข้อความเตือน หรือข้อความก่ากับ 

 

ตารางท่ี 3.57 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านความรุนแรงจากละครเรื่องริษยา 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากหม่อมชุลีท่าร้ายหญิงวรรศิกา (ตอนที่ 6 และ 14) 

หม่อมชุลีท่าร้ายหญิงวรรศิกาด้วยการ ตบหน้า ใช้เท้าเหยียบมือ สั่งให้ผู้ อ่ืนท่าร้าย ด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การจับลงไปอยู่ในทะเล และการจับมัดอยู่กลางสายฝน 
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ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากอบสวาทท่าร้ายหม่อมชุลี  (ตอนที่ 14) 

อบสวาทลงมือท่าร้ายหม่อมชุลีจนเสียชีวิตด้วยการตบตี ต่อยที่ท้อง จนท่าให้หม่อมชุลีเส้น

เลือดในสมองแตกตายอย่างทารุณ (ตอนที่ 14)  

 

   

   

  



146 
 

การแสดงให้เห็นสิ่งมึนเมา 
ฉากหริพันธ์นั่งดื่มไวน์ขาว (ตอนที่ 11) และฉากอบสวาทนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ตอนที่ 6) 
           หริพันธ์นั่งดื่มไวน์ที่ไนท์คลับเพราะเสียใจที่ชนนีที่เป็นภรรยาขอหย่า/อบสวาทนั่งดื่มสุรา
เนื่องจากความเสียใจในเรื่องความรักที่ไม่สมหวังเพราะถูกหม่อมชุลีกีดกันให้ห่างจากชายหริพันธ์คน
รัก 
 

   
 

 
เพศ 

จากการศึกษาพบว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ (S2) ในตอนที่ 11 ซึ่ง

แสดงให้เห็นในฉากที่หริพันธ์มีสัมพันธ์สวาทกับอบสวาท ทั้งๆที่แต่งงานกับชนนีแล้ว และในตอนที่ 6 

ในฉากที่ยอดธิดายอมเอาตัวเองเข้าไปมีเพศสัมพันธ์กับเสี่ยเพ่ือขัดดอกหนี้สินจากการพนันของบิดา  

 

ตารางท่ี 3.58 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านเพศที่ไม่เหมาะสมจากละครเรื่องริษยา 

 

การสัมผัสเพื่อเล้าโลม/ เร้าอารมณ์ และการจูบ 
ฉากหริพันธ์สัมผัสเร้าโลม/เร้าอารมณ์ และการจูบกับอบสวาทบนเตียง (ตอนที่ 11) 

หริพันธ์กอดและจูบกับอบสวาทบนเตียงนอน ทั้งคู่แอบมีสัมพันธ์สวาทกันอย่างลับๆ 
เนื่องจากชายหริพันธ์ได้แต่งงานอยู่กินกับชนนี จึงท่าให้อบสวาทต้องแอบมีสัมพันธ์กับหริพันธ์อย่าง
หลบๆซ่อนๆ  
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การสัมผัสเพื่อเล้าโลม/ เร้าอารมณ์ และเพศสัมพันธ์โดยนัย 
ฉากยอดธิดายอมมีเพศสัมพันธ์กับเสี่ย (ตอนที่ 6) 

ยอดธิดายอมเอาตัวเองเข้าแลกเพ่ือปลดหนี้สินการพนันของบิดา หลังจากที่บิดาไปติดหนี้สิน
จากการพนัน ยอดธิดาจึงต้องยอมเอาตัวเองแลกเพ่ือชดใช้หนี้สินการพนันให้กับบิดาโดยการมี
เพศสัมพันธ์กับเสี่ย 

 

   
 

 
ภาษา 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ  (L1) ในตอนที่ 14 

ในลักษณะการด่าทอกันของตัวละคร และการใช้ภาษาท่ีไม่สุภาพยกตัวอย่างเช่นการเรียกค่าน่าหน้าว่า 

ไอ้หรืออี และการด่าว่าโง่ หรือเปรียบเปรยอีกฝ่ายว่าเป็นงูพิษ เป็นต้น 

 

ตารางท่ี 3.59 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมจากละครเรื่องริษยา 

ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 

ฉากอบสวาทท่าร้ายร่างกายหม่อมชุลี (ตอนที่ 14) 
อบสวาทเปิดเผยแผนการชั่วร้ายที่แอบผสมยาสมุมไพรที่ท่าให้เป็นอัมพาตที่ผสมในน้่าชาให้

หม่อมชุลีกินมาเป็นเวลานาน ท่าให้หม่อมชุลีเดินไม่ได้เป็นอัมพาตทั้งสองได้ตบตีท่าร้ายกันอย่างหนัก

อบสวาทท่าร้ายร่างกายโดยการตบและชกไปหลายที  ท่าให้หม่อมชุลี ได้รับบาดเจ็บสาหัส

เลือดกบปาก หลังจากนั้นหม่อมชุลีได้เสียชีวิตลงอย่างน่าอนาจ 

 

หม่อมชุลี : แก เอายาอะไรให้ฉันกิน 

อบสวาท : ก็ผสมใส่ชาให้แกกินทุกวันไง อีโง่ กินเข้าไปเยอะๆ ก็จะท่าให้แกเป็นอัมพาตแบบนี้อย่าง

ไงละ 

หม่อมชุลี : อีอบแกกล้าตบฉันเหรออีอบ 

อบสวาท : ฉันกล้ายิ่งกว่าตบแก ฉันจะเอาคืนแกเหมือนที่แกเคยท่ากับฉันไว้อย่างไงละ อีชุล ี
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หม่อมชุลี :นางเจียร นางสา นายล้วน ช่วยด้วย ช่วยฉันด้วย ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วย 

อบสวาท : ไม่มีใครช่วยแกได้หรอก แกจ่าได้ใช่ไหมว่าแกเคยท่าให้ฉันแท้งลูกอย่างไงนี่เป็นแค่การ

เริ่มต้นเท่านั้น ตั้งแต่พรุ่งนี้แกจะได้รับบทเรียนอย่างแสนสาหัส อีชุล ี

ชุลี : นังอบสวาท นังงูพิษ เสียดาย เสียแรงที่ข้าวแดงแกงร้อนราดหัวแก แต่แกกลับเนรคุณฉัน ท่า

กับฉันอย่างนี้ อกตัญญู อย่าคิดว่าคนอย่างแกจะหยามเกียรติของหม่อมชุลี รามาพงษ์ได้ ฉันไม่มีวัน

ให้แกมาหยามเกียรติหยามศักดิ์ศรีฉันได้ 

 

   
 

 
เนื้อหาที่เก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

ส่วนการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ น13 (ระดับ 2) ด้าน

พฤติกรรมและความรุนแรง ในทุกประเด็นระบุว่าสามารถมีได้ตามบริบทโดยสามารถแสดงถึง

กระบวนการ แต่ไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า หรือชักจูงให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบสามารถแสดง

ขั้นตอนการกระท่า และผู้ถูกกระท่ารวมทั้ง ผลจากการกระท่านั้นสามารถแสดงการตายการบาดเจ็บ 

บาดแผล เลือดตกยางออก โดยไม่เน้นความทารุณโหดร้าย หรือขาดมนุษยธรรม 

 จากการศึกษาละครเรื่องริษยาพบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาความรุนแรงทุกตอน  โดยเฉพาะใน

ประเด็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน พบว่าฉากส่วนใหญ่เน้นการกระท่าความรุนแรงต่อผู้อ่ืนทั้งทางร่างกาย 

ทั้งที่ตั้งใจให้เกิดความเจ็บปวด และถึงแก่ชีวิต ผ่านตัวละครหลัก ได้แก่ อบสวาท หญิงวรรศิกาชนนี 

และหม่อมชุลี ตัวอย่างเช่น การตบหน้า ใช้เท้าเหยียบมือ  การจับมัดกับเสาตากฝน ทิ้งให้ลอยคออยู่

ในทะเล เป็นต้น  ซึ่งในภาพรวมถือเป็นความรุนแรงที่อาจจัดอยู่ในขอบข่ายในระดับ น13 ตามที่ระบุ 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าในตอนที่ 14 และ 15 มีการน่าเสนอภาพการท่าร้ายร่าง

การอย่างรุนแรง โดยการทุบตีอย่างโหดร้ายทารุณ ตลอดจนการแสดงให้เห็นถึงสภาพศพที่ดูน่ากลัว
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สยดสยอง ซึ่งท่าให้ตอนที่ 14 และ 15  ของละครเรื่องนี้เข้าข่ายมีความรุนแรงเกินระดับที่ระบุไว้ที่เรต 

น13   

ตารางท่ี 3.60 แสดงลักษณะเนื้อหาด้านความรุนแรงที่เข้าข่ายเกินระดับท่ีระบุในละครเรื่องริษยา 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากท่าร้ายร่างกายหม่อมชุลี (ตอนที่ 14) 

อบสวาทเปิดเผยแผนการชั่วร้ายที่แอบผสมยาสมุมไพรที่ท่าให้เป็นอัมพาตที่ผสมในน้่าชาให้

หม่อมชุลีกินมาเป็นเวลานาน ท่าให้หม่อมชุลีเดินไม่ได้เป็นอัมพาตทั้งสองได้ตบตีท่าร้ายกันอย่างหนัก

อบสวาทท่าร้ายร่างกายโดยการตบและชกไปหลายที  ท่าให้หม่อมชุลี ได้รับบาดเจ็บสาหัส

เลือดกบปาก หลังจากนั้นหม่อมชุลีได้เสียชีวิตลงอย่างน่าอนาจ 
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ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากอบสวาทลวงชนนีมาที่วังอโยธยา (ตอนที่ 15) 

ชนนีตกใจกับสภาพศพอันน่าสยดสยองของหม่อมชุลีที่ถูกอบสวาททรมานจนขาดใจตาย อบ
สวาทและชนนีต่อสู้ตบตีกัน หลังจากนั้น อบสวาทใช้ไม่ฟาดไปที่หัวของชนนีจนสลบ 

 

   

   
เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

น 13 (ระดับ2) ด้านสรีระและการแต่งกาย ระบุว่า มีภาพสรีระและการแต่งกายที่ไม่มิดชิดได้บ้างตาม

บริบทของเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ด้านการแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิด

ความรู้สึกทางเพศและกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสมและค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่

เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ระบุว่า มีได้ตามบริบทของเรื่องแต่ต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่อ

ไปในทางลามกอนาจาร 

จากการศึกษาละครเรื่องริษยาทั้ง 4 ตอน พบว่ามีเนื้อหาด้านเพศในประเด็นสัมพันธภาพและ

กิริยาทางเพศ ได้แก่ ฉากยั่วยวน และฉากมีเพศสัมพันธ์กันของตัวละคร แต่พบว่ามีการน่าเสนอใน

ลักษณะกระชับ และเลี่ยงไม่ให้เห็นขั้นตอนการกระท่าที่ชัดเจน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. 

แล้ว เนื้อหาด้านเพศของละครเรื่องริษยาที่ศึกษาทั้ง 4 ตอนจึงเป็นไปตามระดับที่ระบุ 

 

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

น 13 (ระดับ 2) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น ระบุว่าสามารถมีได้ตามบริบทของเรื่องโดยไม่ท่าให้เกิด

ความเข้าใจทางภาษาผิดเพี้ยน 
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จากการศึกษาละครเรื่องริษยาทั้ง 4 ตอน พบว่าไม่มีการใช้ภาษาในลักษณะหมิ่นเหม่ 

ล่อแหลม สื่อความหมายในเชิงลบ หรืออาจสื่อนัยยะในเรื่องเพศ แต่ในภาพรวมมักเป็นการปะทะ

คารมกันของตัวละคร ตามบริบทของละครแนวดราม่า มีการใช้ถ้อยค่าหยาบคายบ้าง เช่น การใช้ค่า

ว่า ไอ้หรืออี เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว  

ละครเรื่องนี้จึงมีลักษณะการใช้ภาษาเป็นไปตามระดับที่ระบุ 

ตารางท่ี 3.61 สรุประดับเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และภาษาที่พบในละครเรื่องริษยา 

 

ริษยา ระดับ
เนื้อหา
ที่ระบุ 

ระดับเนื้อหาที่พบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

เป็นไป
ตามระดับ

ที่ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

เป็นไป
ตามระดับ

ที่ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

เป็นไป
ตามระดับ

ที่ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ตอนที่ 6 น13 /  /  /  
ตอนที่ 11 น13 /  /  /  
ตอนที่ 14 น13  / /  /  
ตอนที่ 15 น13  / /  /  

 
สาปดอกสร้อย 

 
เนื้อหาที่เกีย่วกับความรุนแรง เพศ และกาษา 

 จากการเลือกศึกษาละครเรื่อง สาปดอกสร้อย จ่านวน 4 ตอน ได้แก่ตอนที่ 7 , 13, 14 และ 

15 พบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงปรากฏในทุกตอนที่เลือกมาศึกษา โดยพบเนื้อหา

เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) มากที่สุด รองลงมาคือ ความรุนแรงต่อผู้อ่ืนโดยการใช้อาวุธ

(V6)  นอกจากนี้ยังพบเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์เวทมนต์ปาฏิหาริย์เรื่องเหนือ

ธรรมชาติ (V13) ความรุนแรงในรูปแบบจิตนาการ (V8) และการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบดัง

แสดงในตาราง  
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ตารางที่ 3.62 แสดงจ่านวนฉากที่พบเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

ในละครเรื่องสาปดอกสร้อย 

สาปดอกสร้อย ตอนที่  7 ตอนที่ 13 ตอนที่ 14 ตอนที่ 15 
ความรุนแรง (จ่านวนฉาก)            

V1 การแสดงที่สะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือ
วิตก 

    

V2 ความรุนแรงต่อตนเอง    1 
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น 7 3 9 10 
V4 ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ  1   
V5 เหตุการณ์อันตรายร้ายแรง     
V6 การใช้อาวุธ 1 3 2 6 
V7 การดัดแปลงสิ่งรอบตัวให้เป็นอาวุธ 2  2 2 
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ   2 4 
V9  สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี     
V10  สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมส่าหรับเด็ก     
V11 กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อที่
อันตราย/ เสี่ยง 

    

V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชน
ชั้น 

    

V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ปาฏิหาริย์ เรื่อง
เหนือธรรมชาติ 

2 1 2 4 

เพศ (จ่านวนฉาก) 
S1 สรีระและการแต่งกาย 1    
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ   1 1 
S3 ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสม     

ภาษา (จ่านวนฉาก) 
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายใน
เชิงลบ 

3 1 3 3 

L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   1  
L3 ภาษาสแลง     

หมายเหต ุ

*V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อื่น ๆ  
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*V12 เป็นประเด็นที่สะท้อนอยู่ใน L2 

*S3 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อื่น ๆ หรืออาจแทรกอยู่ในระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลกั

ของเร่ือง 

*ใน 1 ฉากอาจมีทั้งพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใชภ้าษาที่ไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏพฤติกรรมดังกล่าวได้หลายครั้ง ใน

หลากหลายรูปแบบ 

 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เนื่องจากละครเรื่องสาปดอกสร้อยเป็นแนวย้อนยุคและแนวภูตผีปีศาจ

ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายในภาคเหนือของไทย เนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่

พบในละครมากที่สุด คือการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืนของตัวละคร (V3)เช่น การต่อสู้ การชกต่อย ตบ

หน้า การใช้อาวุธมีดและดาบต่อสู้และท่าร้ายร่างกาย ฉากภูตผีปีศาจฆ่าและท่าร้ายมนุษย์ รองลงมา

คือการใช้อาวุธฉากความรุนแรงที่ปรากฏ (V6) เช่น การใช้อาวุธฆ่าฟันและท่าร้ายกัน โดยพบทุกตอน

ที่ศึกษาโดยปรากฏอย่างน้อย 2 ฉากขึ้นไปในแต่ละตอน   รวมถึงยังพบความรุนแรงในรูปแบบการใช้

ไสยศาสตร์ เวทมนต์ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติทุกตอนด้วยเช่นกัน (V13)  นอกจากนี้ ยังพบ

ความรุนแรงต่อผู้ อ่ืน ในลักษณะความรุนแรงทางเพศ ในตอนที่ 7 ในฉากที่ขุนพิศนุแสนใช้ก่าลัง

คุกคามทางเพศดอกสร้อย 

 

ตารางท่ี 3.63 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านความรุนแรงจากละครเรื่องสาปดอกสร้อย 

ความรุนแรงทางร่างกาย และความรุนแรงแบบจินตนาการ 
ฉากหนานอินแปงถูกผีกะสังหาร (ตอนที่ 15) 

ผีกะตรงเข้ามากัดที่คอของอินแปงหละจากนั้นได้กระชากคอของอินแปงจนหัวหลุดกระเด็น
หลังจากนั้นได้กัดกินร่างของอินแปงอย่างสยดสยอง 
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ความรุนแรงทางร่างกาย และการใช้อาวุธ 
ฉากต่อสู้กับโจรป่าสมุนของขุนพิศนุแสน (ตอนที่ 14)  

ผู้ใหญ่สัก ลูกน้องและขุนพิศนุแสนในคราบโจรป่าตามไล่ล่าขุนไกรและเปรื่องเพ่ือหวังฆ่าปิด
ปากท้ังสอง ที่รู้ความลับเรื่องผู้ใหญ่สักคือโจรป่าที่ดักปล้นชาวบ้านและเคยสังหารพ่อของขุนไกรอย่าง
เลือดเย็น หลังจากต่อสู้ตะลุมบอนกันอยู่นานสุดท้ายขุนไกรและเปรื่องพลาดท่าถูกจับเอาไว้ได้ 

 

   
 

ความรุนแรงทางร่างกาย การใช้อาวุธและความรุนแรงแบบจินตนาการ 
ฉากขุนไกรต่อสู้กับผีกะ (ตอนที่ 15) 

ขุนไกรใช้มีดกระดูกผีที่พรานเวทเป็นผู้ปลุกเสกต่อสู้กับผีกะสุดท้ายขุนไกรสามารถใช้มีด
กระดูกผีแทงไปที่หัวของผีกะหลังจากนั้นวิญญาณของผีกะถูกไผ่ที่กลายร่างเป็นวิญญาณใช้พลังสลาย
ร่างวิญญาณของผีกะและตนเองสูญสลายตามกันไปช่วยชีวิตดอกสร้อยที่ถูกผีกะครอบง่าเอาไว้ได้ 

 

   

   
 

ความรุนแรงทางร่างกาย และความรุนแรงแบบจินตนาการ 
ฉากเปรื่องและขุนไกรใช้วิชาอาคม (ตอนที่ 15) 

เปรื่องและขุนไกรก่าลังใช้วิชาอาคมที่เรียกว่า “มนต์ไฟ” ในการสะกดวิญญาณของผีกะไว้
ก่อนที่จะออกไปตามหาดอกสร้อยเพ่ือช่วยชีวิต 
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ความรุนแรงทางร่างกาย และความรุนแรงทางเพศ 
ฉากขุนพิศนุแสงได้ใช้ก่าลังคุกคามทางเพศต่อดอกสร้อย (ตอนที่ 7) 

ขุนพิศนุแสงได้ใช้ก่าลังคุกคามทางเพศต่อดอกสร้อยโดยที่ดอกสร้อยไม่ยินยอม ดอกสร้อย
พยายามขัดขืนและต่อสู้เอาตัวรอดโดยใช้ไม้ทุบเข้าที่หัวของขุนพิศนุแสง แต่ดอกสร้อยก็ถูกขุนพิศนุ
แสงตบเข้าไปที่หน้าจนสลบ ขุนพิศนุแสงใช้ก่าลังลวนลามดอกสร้อยที่หมดหนทางสู้ ภายหลัง ไผ่ ขุน
ไกรและเปรื่องสามารถช่วยดอกสร้อยไม่ให้ถูกข่มขืนไว้ได้  

 

   
 

 
เพศ 

 จากการศึกษาพบว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ 

และกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม (S2) 2 ตอน คือ ในตอนที่ 14 ซี่งเป็นฉากที่

ขุนพิศนุแสนและเอ้ืองค่ามีความสัมพันธ์กัน และในตอนที่ 15 เป็นฉากที่นายใบ้และศรีออนใช้ปาก

จุมพิตกันก่อนที่นายใบ้จะอุ้มศรีออนเข้าไปในป่า 

 
ตารางที ่3.64 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านเพศที่ไม่เหมาะสมจากละครเรื่องสาปดอกสร้อย 

การมีเพศสัมพันธ์โดยนัย 
ฉากขุนพิศนุแสนกับเอ้ืองค่ามีเพศสัมพันธ์ (ตอนที่ 14) 

เอ้ืองค่ามาออดอ้อนขุนพิศนุแสนเพ่ือขอติดตามไปที่กรุงศรีอยุธยาและขอให้ขุนพิศนุแสนยก
ย่องตนเองเป็นภรรยาที่ถูกต้อง ขุนพิศนุแสนนั้นมองเอ้ืองค่าแค่เป็นดอกไม้ริมทางจึงพูดจาเอาใจเพียง
หวังเพ่ือความสุขชั่วครั้งชั่วคราว  
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การมีเพศสัมพันธ์โดยนัย 
ฉากนายใบ้จูบศรีออน (ตอนที่ 15) 

ใบ้จูบศรีออนและหลังจากนั้นก็อุ้มศรีออนเดินเข้าไปในป่า 
 

   
 

 
ภาษา 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้มีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ (L1) 1 ตอนโดยพบ

การใช้ถ้อยค่าที ่สื่อความหมายในเชิงลบในลักษณะด่าทอกันของตัวละครในทุกตอนที่ศึกษา 

 

ตารางที่ 3.65 แสดงตัวอย่างฉากที่มีเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมจากละครเรื่องสาป

ดอกสร้อย 

 

ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 

ฉากเอ้ืองค่าเอาน้่ามันราดไปที่ตัวของดอกสร้อย (ตอนที่ 14) 
เอ้ืองค่าเอาน้่ามันราดไปที่ตัวของดอกสร้อยเพ่ือจุดไฟเผาดอกสร้อย 
 

ฟองจันทร์ : เอ้ืองค่ามึงจะเผากูเหรออ่ีห่ากิน  
เอ้ืองค่า : อ่ีปันต๋าย! (เป็นภาษาเหนือมีความหมายในทางลบ ย่อมาจากค่าด่าที่ว่า “อ่ีห่าปันต๋าย” 
แปลเป็นภาษาไทยภาคกลางว่า ห่าพันตาย มีความหมายในเชิงสาปแช่งว่าให้เป็นห่าตายพันครั้ง) 
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ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 

ฉากนางบัวศรีเอาน้่าเกลือสาดไปที่หน้าของผู้ใหญ่สัก 
นางบัวศรีเอาน้่าเกลือสาดไปที่หน้าของผู้ใหญ่สักหลังจากที่โดนท่าร้ายโดนดอกสร้อยที่กลาย

ร่างเป็นผีกะ 
 

ผู้ใหญ่สัก : โอ้ย.....แสบ.... 
นางบัวศรี : น้่าเกลือมันจะช่วยสมานแผลให้พ่ี 
ผู้ใหญ่สัก : อีเมียจัญไร คิดฆ่าผัว 
นางบัวศรี : เอ็งนั่นแหละ จัญไร คิดฆ่าได้แม้แต่เมียตัวเอง ข้าจะไปบอกชาวบ้านให้รู้กันทั่วถึงความ
ระย่าของเอ็ง 
ผู้ใหญ่สัก : มึง...มึง ตาย จัญไร 
นางบัวศรี : ลุก ลุกขึ้นมาฆ่ากู ถ้ามึงไม่ฆ่ากู กูจะฆ่ามึงเอง ไป ไปตายไกลๆ กูขอสาปแช่ง ขอให้ตาย
เป็นผีตายโหงขอให้เป็นผีเจ็ดชาติตลอดชาติไม่ได้ผุดได้เกิด ไอ้เลว... 
 

   
 

 
เนื้อหาที่เก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

น 13 (ระดับ2) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ในทุกประเด็นระบุว่าสามารถมีได้ตามบริบทโดย

สามารถแสดงถึงกระบวนการ แต่ไม่น่าเสนอในลักษณะชี้น่า หรือชักจูงให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

สามารถแสดงขั้นตอนการกระท่า และผู้ถูกกระท่ารวมทั้ง ผลจากการกระท่านั้นสามารถแสดงการตาย

การบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตกยางออก โดยไม่เน้นความทารุณโหดร้าย หรือขาดมนุษยธรรม 

 จากการศึกษาละครเรื่องสาปดอกสร้อย พบว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาความรุนแรงทุกตอน  

โดยเฉพาะในประเด็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน พบว่าฉากส่วนใหญ่เน้นการกระท่าความรุนแรงต่อผู้อ่ืนทั้ง

ทางร่างกาย การท่าร้ายร่างกายที่ถึงแก่ชีวิต การใช้อาวุธในการท่าร้ายร่างกาย การใช้เวทมนต์ ไสย
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ศาสตร์ และความรุนแรงรูปแบบจิตนาการซึ่งเป็นความรุนแรงที่อาจจัดอยู่ในขอบข่ายในระดับ น13 

ตามท่ีระบ ุ

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ในตอนที่ 15 มีการน่าเสนอภาพการท่าร้ายร่างการอย่าง

รุนแรง โดยการฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณ ตลอดจนการแสดงให้เห็นถึงสภาพศพที่ดูน่ากลัว สยดสยอง 

อาจท่าให้ตอนที่ 15 ของละครเรื่องนี้เข้าข่ายมีความรุนแรงเกินระดับที่ระบุไว้ที่เรต น13  

 

ตารางท่ี 3.66 แสดงลักษณะเนื้อหาด้านความรุนแรงที่เข้าข่ายเกินระดับท่ีระบุในละครเรื่องสาป

ดอกสร้อย 

ความรุนแรงทางร่างกาย และความรุนแรงแบบจินตนาการ 
ฉากหนานอินแปงถูกผีกะสังหาร (ตอนที่ 15) 

ผีกะตรงเข้ามากัดที่คอของอินแปงหละจากนั้นได้กระชากคอของอินแปงจนหัวหลุดกระเด็น
หลังจากนั้นได้กัดกินร่างของอินแปงอย่างสยดสยอง 

 

   

   
 
ความรุนแรงทางร่างกาย การใช้อาวุธและความรุนแรงแบบจินตนาการ 
ฉากขุนไกรแทงหัวผีกะ (ตอนที่ 15) 

ขุนไกรใช้มีดกระดูกผีที่พรานเวทเป็นผู้ปลุกเสกต่อสู้กับผีกะ สุดท้ายขุนไกรสามารถใช้มีด
กระดูกผีแทงไปที่หัวของผีกะหลังจากนั้นวิญญาณของผีกะถูกไผ่ที่กลายร่างเป็นวิญญาณใช้พลังสลาย
ร่างวิญญาณของผีกะและตนเองสูญสลายตามกันไปช่วยชีวิตดอกสร้อยที่ถูกผีกะครอบง่าเอาไว้ได้ 
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เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

น 13 (ระดับ2) ด้านสรีระและการแต่งกาย ระบุว่ามีภาพสรีระและการแต่งกายที่ไม่มิดชิดได้บ้างตาม

บริบทของเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ด้านการแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิด

ความรู้สึกทางเพศและกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสมและค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่

เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ระบุว่ามีได้ตามบริบทของเรื่องแต่ต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่อ

ไปในทางลามกอนาจาร 

จากการศึกษาละครเรื่องสาปดอกสร้อยทั้ง 4 ตอน พบว่าไม่มีเนื้อหาด้านเพศในเรื่องค่านิยม

ทางเพศที่ไม่เหมาะสม ในขณะที่ประเด็นสัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ ได้แก่ ฉากยั่วยวน และฉากมี

เพศสัมพันธ์กันของตัวละคร พบว่ามีการน่าเสนอในลักษณะกระชับ และเลี่ยงไม่ให้เห็นขั้นตอนการ

กระท่าที่ชัดเจน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เนื้อหาด้านเพศของละครเรื่องริษยาที่

ศึกษาท้ัง 4 ตอนจึงเป็นไปตามระดับที่ระบุ 

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 

น 13 (ระดับ 2) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น ระบุว่าสามารถมีได้ตามบริบทของเรื่องโดยไม่ท่าให้เกิด

ความเข้าใจทางภาษาผิดเพี้ยน 

จากการศึกษาละครเรื่องสาปดอกสร้อยทั้ง 4 ตอน พบว่าไม่มีการใช้ภาษาในลักษณะหมิ่น

เหม่ ล่อแหลม สื่อความหมายในเชิงลบ หรืออาจสื่อนัยยะในเรื่องเพศ แต่ในภาพรวมมักเป็นการปะทะ
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คารมกันของตัวละคร ตามบริบทของละครแนวดราม่า มีการใช้ถ้อยค่าหยาบคายบ้าง เช่น การใช้ค่า

ว่า ไอ้หรืออี และมึงหรือกู เป็นส่วนใหญ่ เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว  

ละครเรื่องนี้จึงมีลักษณะการใช้ภาษาเป็นไปตามระดับที่ระบุ 

 

ตารางท่ี 3.67 สรุประดับเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และภาษาที่พบในละครเรื่องสาปดอกสร้อย 

สาป
ดอกสร้อย 

ระดับ
เนื้อหา
ที่ระบุ 

ระดับเนื้อหาที่พบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

เป็นไปตาม
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

เป็นไปตาม
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

เป็นไปตาม
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ตอนที่ 7 น13 /  /  /  
ตอนที่ 13 น13 /  /  /  
ตอนที่ 14 น13 /  /  /  
ตอนที่ 15 น13  / /  /  

 

สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อละครโทรทัศน์  

 จากการวิเคราะห์เนื้อหาละครทั้ง 10 เรื่อง พบว่า ทุกเรื่องมีเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ 

และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมทั้งหมด โดยเนื้อหาด้านความรุนแรงต่อผู้อ่ืน และการใช้ภาษาล่อแหลม 

หมิ่นเหม่ และสื่อความหมายในเชิงลบ เป็นองค์ประกอบที่พบในเกือบทุกตอนของละครทุกเรื่องที่

ศึกษา ในขณะที่เนื้อหาด้านเพศพบมากในละครบางเรื่องดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 3.68 แสดงจ่านวนฉากที่มีเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

ในละครแต่ละเรื่องโดยเฉลี่ย 

 

ประเด็น/
ละคร 

 
ราชินี

หมอล่า 

 
ชิงรัก
ริษยา 

 
ระบ่า
ไฟ 

 
เชลย
ศึก 

 
O-Negative 
รักออกแบบ

ไม่ได้ 

 
ป่า

กามเทพ 

 
คลื่น
ชีวิต 

 
เพชร

กลางไฟ 

 
ริษยา 

 
สาป

ดอกสร้อย 

สถานี ONE 8 GMM25 3 7 
เวลาออกอากาศ เฉลี่ย 60 นาที/ ตอน* มากกว่า 60 นาที / ตอน* 
ระดบัความเหมาะสม ท ท / น 13 ท น 13 

ความรุนแรง (จ่านวนฉากโดยเฉลี่ย/ ตอน) 

V1            

V2         0.25  0.25 

V3  3.25 5.5 3.75 5 1.25 1.5 7.25 2.5 5.5 7.25 

V4  0.25 1.5 0.5 0.5 0.25 0.5 2.75 1.5 1.25 0.25 

V5            

V6  0.25 1  3.75   1.5 0.75 1.25 3 

V7  0.25 2.75 0.5 0.25  0.5 2.25 1 1.25 1.5 

V8          0.25 1.5 

V9  1  1.25  2.25 0.5   0.5  

V10  1  0.25        

V11            

V12            

V13           2.25 

เพศ (จ่านวนฉากโดยเฉลี่ย/ ตอน) 

S1    1.5   0.5    0.25 

S2  1.25  4 0.75 1.25 0.5 1 0.25 0.5 0.5 

S3            

ภาษา (จ่านวนฉากโดยเฉลี่ย/ ตอน) 

L1 3.75 4.75 6 0.5 2.25 4.75 3.25 7.25 1.5 2.5 

L2  2       3.75  0.25 

L3   1.25    0.25 0.25    

หมายเหตุ 

*V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อื่น ๆ  

*V12 เป็นประเด็นที่สะท้อนอยู่ใน L2 
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*S3 เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อื่น ๆ หรืออาจแทรกอยู่ในระดับโครงเรื่อง/ เนื้อหาหลัก

ของเร่ือง 

*ใน 1 ฉากอาจมีทั้งพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏพฤติกรรมดังกล่าวได้หลายครั้ง ใน

หลากหลายรูปแบบ 

 

จากตารางหากพิจารณาประเด็นเนื้อหาด้านความรุนแรง จะเห็นว่าละครเรื่องคลื่นชีวิตมี

จ่านวนฉากความรุนแรงมากกว่าละครเรื่องอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) 

และความรุนแรงต่อชีวิตและวัตถุสิ่งของ (V4) ในขณะที่ละครเรื่องสาปดอกสร้อยมีจ่านวนฉากความ

รุนแรงต่อผู้อ่ืนโดยเฉลี่ยเท่ากับเรื่องคลื่นชีวิต และยังเป็นละครเพียงเรื่องเดียวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง

ไสยศาสตร์ เวทมนต์ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ (V13) ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับความ

รุนแรง   

 ส่าหรับละครเรื่องเชลยศึกซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามและการสู้รบ จึงพบเนื้อหาด้านการใช้

อาวุธในการท่าร้ายร่างกายผู้อ่ืน (V6) มากกว่าละครเรื่องอ่ืน ๆ ในขณะที่ละครเรื่องชิงรักริษยา มีฉาก

ที่แสดงให้เห็นการดัดแปลงวัตถุสิ่งของในการท่าร้ายร่างกายของผู้อ่ืน (V7) มากที่สุด ด้านละครเรื่อง 

O-Negative รักออกแบบไม่ได้ ถือเป็นละครที่มีฉากการแสดงให้เห็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (V9) 

มากกว่าละครเรื่องอ่ืน ๆ  

 หากพิจารณาประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ จะพบว่าละครเรื่องระบ่าไฟซึ่งมีเรตในระดับ 

ท มีจ่านวนฉากที่เกี่ยวกับสรีระและการแต่งกาย (S1) รวมถึงการแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศที่

ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศและกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม (S2) โดยเฉลี่ย

มากกว่าละครทุกเรื่อง และมากกว่าละครเรื่องป่ากามเทพ ซึ่งมีจ่านวนความยาวต่อตอนโดยเฉลี่ยเท่า 

ๆ กัน แต่เป็นละครที่ได้รับค่าสั่งให้ปรับเป็นเรต น13  

หากพิจารณาประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมจะพบว่าละครเรื่องเพชร

กลางไฟ ซึ่งเป็นละครแนวพีเรียด มีฉากการใช้การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อ

ความหมายในเชิงลบ (ในลักษณะด่าทอ เสียดสี) (L1) และการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพก้าวร้าว รุนแรง ดู

หมิ่น น่ามาซึ่งการลดทอนศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ (L2) มากกว่าเรื่องอ่ืน ๆ ในขณะที่ละครเรื่อง

ริษยา ซึ่งเป็นละครแนวพีเรียด และมีโครงเรื่องใกล้เคียงกันกลับพบจ่านวนฉากที่มีประเด็นเนื้อหา

เกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสมในภาพรวมน้อยกว่ามาก  
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากความยาวของละครแต่ละเรื่องแล้ว จะพบว่าแม้ในภาพรวม

ละครในกลุ่มที่มีความยาวมากกว่า 60 นาทีต่อตอน (ประมาณ 100 - 130 นาทีต่อตอน) ทั้ง 4 เรื่อง มี

แนวโน้มที่จะพบฉากท่ีมีเนื้อหาด้านความรุนแรง และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสมมากกว่าละครกลุ่มที่มี

ความยาวโดยเฉลี่ย 60 นาทีต่อตอน (ประมาณ 60 - 70 นาทีต่อตอน) แต่หากละครทุกเรื่องที่ศึกษามี

ความยาวโดยเฉลี่ยเท่ากัน จะพบว่ามีโอกาสที่ละครในกลุ่มที่มีความยาว 60 นาทีต่อตอน ทั้ง 6 เรื่อง

จะมีจ่านวนฉากท่ีมีเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสมโดยเฉลี่ยมากกว่า 

นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบระหว่างละครที่ได้รับการจัดระดับความเหมาะสมในระดับ น13 

จ่านวน 3 เรื่อง ได้แก่ ริษยา สาปดอกสร้อย (ทางช่อง 7) และป่ากามเทพ (ทางช่อง GMM25) กับ

ละครในกลุ่มที่ได้รับการจัดระดับความเหมาะสมในระดับ ท แล้วจะพบว่าละครในกลุ่ม ท บางเรื่องมี

จ่านวนฉากที่มีความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมมากกว่าละครกลุ่ม น13 และหาก

ละครทุกเรื่องมีความยาวเฉลี่ยเท่ากันแล้ว มีความเป็นไปได้ที่ละครในกลุ่ม ท ทุกเรื่อง จะมีจ่านวนฉาก

ที่มีเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ หรือการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ใกล้เคียงหรือมากกว่ากับละครใน

กลุ่ม น13 ทั้งหมด  

 

ลักษณะเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีพบในละครท่ีศึกษา 

 จากการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่าละครแต่ละเรื่องมีการเน้นการน่าเสนอ และให้น้่าหนักเนื้อหา

ด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมแตกต่างกันไปตามโครงเรื่อง และบริบทของ

เรื่อง ดังนี้  

 

ตารางท่ี 3.69 แสดงลักษณะความรุนแรง เพศ และภาษาที่พบในละครแต่ละเรื่อง 

ช่อง/ ละคร ประเภท
(Genre) 

ลักษณะความรุนแรง เพศ และภาษาที่พบ 

ช่อง 3 
คลื่นชีวิต ดราม่า เน้นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ และการใช้

ภาษาสื่อความหมายในเชิงลบ (ด่าทอ/ เสียดสี) 
เพชรกลางไฟ พีเรียด/ ดราม่า เน้นความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของการใช้ภาษาสื่อความหมายในเชิง

ลบ (ด่าทอ/ เสียดสี) และการใช้ภาษาดูหมิ่นศักดิ์ศรี (ประเด็น
เรื่องชนชั้น) 
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ช่อง One 
ราชินีหมอล่า ดราม่า เน้นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน การใช้ภาษาสื่อความหมายในเชิงลบ 

(ด่าทอ/ เสียดสี)และการใช้ภาษาดูหมิ่นศักดิ์ศรี (ประเด็นเรื่อง
ชนชั้น) 

ชิงรักริษยา ดราม่า เน้นความรุนแรงต่อผู้ อ่ืน การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็น
อาวุธในการท่าร้ายผู้อ่ืน และการใช้ภาษาสื่อความหมายในเชิง
ลบ (ด่าทอ/ เสียดสี) 

ช่อง 8 
ระบ่าไฟ ดราม่า เน้นความรุนแรงต่อผู้อื่น  การแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศ

ที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ กิริยาท่าทางที่สื่อความหมาย
ทางเพศที่ไม่เหมาะสม และการใช้ภาษาที่ล่อแหลม หมื่นเหม่ 
(สื่อความหมายเรื่องเพศ) 

เชลยศึก พีเรียด/ ดราม่า/ 
สงคราม 

เน้นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน และการใช้อาวุธในการท่าร้ายร่างกาย
ผู้อื่น  

ช่อง GMM25 
ป่ากามเทพ ดราม่า เน้นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน การใช้ภาษาสื่อความหมายในเชิงลบ 

(ด่าทอ/ เสียดสี) 
O-Negative 
รักออกแบบ
ไม่ได้ 

ดราม่า เน้นการแสดงให้เห็นของมึนเมา การแสดงออกถึงสัมพันธภาพ
ทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ  กิริยาท่าทางที่สื่อ
ความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม การใช้ภาษาสื่อความหมาย
ในเชิงลบ (ด่าทอ/ เสียดสี) 

ช่อง 7 
ริษยา พีเรียด/ ดราม่า เน้นความรุนแรงต่อผู้อื่น ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ  
สาป
ดอกสร้อย 

พีเรียด/ ดราม่า/  
สยองขวัญ 

เน้นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน การใช้อาวุธในการท่าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 
และการใช้ภาษาสื่อความหมายในเชิงลบ (ด่าทอ/เสียดสี) 

 

ด้านความรุนแรง 

 จากการศึกษาพบว่าละครประเภทดราม่ามักมีฉากความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ในลักษณะการ

ผลัก ฉุดกระชาก ตบตี ชกต่อย รุมท่าร้าย ทะเลาะวิวาท อันเนื่องมาจากความขัดแย้งของตัวละคร ซึ่ง

โดยมากพบว่าในฉากเหล่านี้ ตัวละครมักมีการหยิบฉวยวัตถุสิ่งของรอบตัวมาเป็นอาวุธในการท่าร้าย

ร่างกายอีกฝ่าย (V7) และในบางกรณีที่มีความขัดแย้งรุนแรง ตัวละครก็อาจมีการใช้อาวุธมีด หรือปืน 
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(V6) ในการขู่ ยิงหรือยิงต่อสู้ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามีการเซ็นเซอร์ภาพการใช้อาวุธไม่สม่่าเสมอและไม่มี

การข้ึนข้อความ หรือค่าเตือนก่ากับ 

 ลักษณะเด่นที่ส่าคัญอีกประการของละครแนวดราม่า คือการใช้ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ

(V4) โดยเฉพาะพฤติกรรมขว้างปาสิ่งของ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงความไม่พึงพอใจ และการระบาย

อารมณ์ของตัวละคร 

 ลักษณะความรุนแรงดังกล่าวสามารถพบได้ในละครแนวพีเรียด/ ดราม่าได้เช่นกัน ซึ่งได้แก่

ละครเรื่องริษยา ในขณะที่ละครเรื่องเพชรกลางไฟมักปรากฏความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของมากกว่าความ

รุนแรงทางร่างกาย ส่วนละครพีเรียด/ ดราม่าท่ีมีเนื้อเรื่องเน้นการสู้รบ หรือแนวสยองขวัญที่เน้นความ

รุนแรงเชิงจินตนาการ (เชลยศึก และสาปดอกสร้อย) พบว่าจะเน้นฉากการใช้อาวุธ เช่น ดาบ มีด ปืน 

และวิธีการท่าร้ายร่างกายกันของตัวละครที่เห็นขั้นตอนชัดเจนมากกว่า 

 จากการศึกษาพบฉากการท่าร้ายร่างกายตนเอง (V2) หรือฉากฆ่าตัวตายของตัวละครเพียง 2 

ฉาก ในละคร 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเพชรกลางไฟ (ใช้อาวุธปืน) และสาปดอกสร้อย (ใช้อาวุธมีด) แต่

พบว่ามีการน่าเสนอในลักษณะสั้น กระชับ ใช้มุมกล้องหลบเลี่ยง และไม่ได้เน้นให้เห็นภาพขั้นตอนการ

กระท่าท่ีชัดเจน    

 ส่าหรับละครบางเรื่องที่มีฉากการดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้สารเสพติดของตัวละคร (V9) 

พบว่ามีการเซ็นเซอร์บรรจุภัณฑ์ แต่ยังเห็นเป็นลักษณะของเหลวคล้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มี

การขึ้นข้อความหรือค่าเตือนก่ากับ ในขณะที่ละครบางเรื่องพบฉากสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชน 

(V10) เช่น ผับ บาร์ แต่โดยรวมแล้วมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย 

 นอกจากความรุนแรงในลักษณะต่าง ๆ แล้ว จากการศึกษายังพบฉากความรุนแรงทางเพศ 

ซึ่งหมายถึงการที่ตัวละครชายพยายามใช้ก่าลังเพ่ือปลุกปล้่า คุกคามทางเพศตัวละครหญิงในละครทุก

เรื่องยกเว้นละครเรื่องเพชรกลางไฟ ป่ากามเทพ และ O-Negative รักออกแบบไม่ได้ 

 

ด้านเพศ 

 จากการศึกษาพบว่าละครที่เลือกศึกษามีฉากที่มีเนื้อหาด้านเพศทุกเรื่อง ยกเว้นละครเรื่องชิง

รักริษยาที่ไม่ปรากฏฉากที่มีเนื้อหาดังกล่าวในตอนที่เลือกศึกษา (จากการส่ารวจพบว่าละครเรื่องนี้มี

เนื้อหาด้านเพศในตอนอ่ืน ๆ เช่นกัน) โดยละครเรื่องระบ่าไฟ ซึ่งได้รับการจัดระดับความเหมาะสมใน
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ระดับ ท ปรากฏฉากท่ีมีเนื้อหาด้านเพศมากกว่าทุก ๆ เรื่อง ทั้งในลักษณะการเน้นสรีระสัดส่วนของตัว

ละคร ผ่านการแต่งกายและมุมกล้อง (S1) และการแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิด

ความรู้สึกทางเพศและกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม (S2) ทั้งการเล้าโลมสัมผัส

ร่างกาย การจูบ และการมีเพศสัมพันธ์ ในขณะที่ละครเรื่องป่ากามเทพที่มีปัญหาถูกร้องเรียนเรื่อง

ความไม่เหมาะสมจนต้องมีการปรับระดับเนื้อหาให้เป็น น13 ในภายหลังกลับมีฉากเนื้อหาด้านเพศ

น้อยกว่า 

 อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมพบว่าละครที่มีเนื้อหาด้านเพศมักมีฉากที่แสดงถึงสัมพันธภาพทาง

เพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศและกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม  (S2) ใน

ลักษณะการใช้สายตาคุกคามหรือยั่วยวนทางเพศการสัมผัสเล้าโลม การกอดจูบ ไปจนถึงการมี

เพศสัมพันธ์โดยนัยของตัวละคร แต่มักเป็นการน่าเสนอในลักษณะที่สั้น กระชับ เป็นไปตามบริบทของ

เรื่อง ยกเว้นละครเรื่องระบ่าไฟ และในบางฉากของละครเรื่อง O-Negative รักออกแบบไม่ได้ และ

เชลยศึก ที่พบว่ามักมีการน่าเสนอในลักษณะเน้นย้่า ผ่านการใช้ภาพ มุมกล้อง และระยะเวลาในฉากที่

มีเนื้อหาดังกล่าว   

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องเพชรกลางไฟ เป็นละครที่ปรากฏเนื้อหาด้านเพศ โดยเป็นการ

ใช้สายตาคุกคามทางเพศของตัวละครรเพียง 1 ฉาก และไม่ปรากฏฉากที่มกีิรยิาท่าทางที่สื่อ

ความหมายทางเพศในลกัษณะอื่น ๆ เลย 

 

ด้านภาษา  

 จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมละครทุกเรื่องมีฉากที่มีเนื้อด้านการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

ล่อแหลมหมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ (L1) ในลักษณะการใช้ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสีกันของ

ตัวละครตัวอย่างเช่น การด่าทอเชิงดูถูกสติปัญญา การดูถูกเรื่องชาติก่าเนิด ลักษณะนิสัย และการ

เปรียบเทียบเป็นสัตว์ เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่องเพชรกลางไฟ ที่พบฉากปะทะคารมของตัวละครมากกว่า

ทุกเรื่องที่ศึกษา ในขณะที่ละครบางเรื่องพบว่ามีการใช้ค่าที่สื่อความหมายในเรื่องเพศร่วมด้วยเช่น 

ละครเรื่องระบ่าไฟ ราชินีหมอล่า และคลื่นชีวิต  

 ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมลักษณะการใช้ค่า/ ข้อความด่าทอ เสียดสีของตัวละคร

ส่วนใหญ่เป็นลักษณะไม่หยาบคาย ไม่ตรงไปตรงมา แต่ต้องการสื่อความในเชิงลบ หรือใช้แทนค่า

หยาบคาย  ในขณะที่พบค่าหยาบคาย หรือรุนแรงบ้าง เช่นค่าว่าตอแหล สาระแน จัญไร ระย่า ฯลฯ 
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ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการเซ็นเซอร์ ส่วนละครเรื่องป่ากามเทพพบว่าแม้จ่านวนฉากปะทะคารมของตัวละคร

จะน้อยกว่าเพชรกลางไฟ แต่การใช้ภาษาในเรื่องค่อนข้างหยาบคายและมีความหลากหลาย ในขณะที่

ละครเรื่องสาปดอกสร้อยพบการใช้ภาษาท้องถิ่นภาคเหนือในการด่าทอที่หยาบคายบ้างในบางฉาก

นอกจากนี้ยังพบค่าว่า เหี้ย ห่า ควย ในบางฉากของละครเรื่อง O-Negative รักออกแบบไม่ได้ ซึ่งมี

การเซ็นเซอร์ (ดูดเสียง/ ไม่พูดออกเสียง) แต่สามารถอ่านความหมายจากปากของตัวละครได้ชัดเจน 

 ส่าหรับการใช้ภาษาท่ีไม่สุภาพก้าวร้าวรุนแรงดูหมิ่นน่ามาซึ่งการลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ (L2) ส่วนใหญ่ปรากฏชัดเจนในละครเรื่องเพชรกลางไฟ ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์ 

จึงมักมีการพูดจาดูหมิ่น เสียดสีกันของตัวละครในประเด็นดังกล่าวค่อนข้างมาก  ในขณะที่ละครเรื่อง

ราชินิหมอล่า พบการดูหมิ่นในประเด็นเรื่องชนชั้นบ้าง  ด้านละครเรื่องสาปดอกสร้อยพบการดูหมิ่นใน

ประเด็นเรื่องความแตกต่างของเพศชาย - หญิงเล็กน้อย  

จากการศึกษาพบการใช้ภาษาแสลง ได้แก่ ค่าว่าชะนี (ซึ่งไม่ได้มีนัยยะการดูหมิ่น) ในละคร

เรื่องชิงรักริษยา ป่ากามเทพ และคลื่นชีวิต แต่แม้จะไม่ได้มีนัยยะการดูหมิ่น  การด่าทอโดยใช้ค่าที่สื่อ

ถึงอัตลักษณ์ทางเพศ ได้แก่ ค่าว่า กะเทย และชะนี ในละครบางเรื่อง ก็ถือว่าเป็นการสื่อความหมาย

เชิงลบ และมีนัยยะของการเหมารวมแฝงอยู่    

แม้ละครจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความบันเทิง เพลิดเพลิน และผ่อนคลายให้กับผู้ชมเป็น

หลัก แต่หากพิจารณาผลการศึกษาในครั้งนี้ตามกรอบแนวคิดเรื่องอิทธิพลของสื่อแล้ว จึงย่อมมีความ

เป็นไปได้ที่ผู้รับสาร หรือกลุ่มผู้ชมละครเหล่านี้ ย่อมจะได้รับผลกระทบจากเนื้อหาความรุนแรงเพศ 

และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมทั้งในเชิงพฤติกรรม (Behavior) กระบวนการคิด (Cognition) และ

อารมณ์ (Emotion) ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ การรับสารโดยขาดการกลั่นกรองและความรู้เท่าทันอาจบ่ม

เพาะและส่งผลให้ผู้รับชมเกิดความก้าวร้าวตามแบบตัวละคร  (Aggression) เกิดความชินชา หรือรู้สึก

ว่าความรุนแรง เพศ และภาษาที่ถูกน่าเสนอในละครต่าง ๆ นั้น เป็นเรื่องปกติ  (Desensitization)  

หรือท่าให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัว (Fear) สร้างผลกระทบต่อสภาวะอารมณ์และจิตใจ ดังนั้น จึงเป็น

เหตุให้มีการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองผู้บริโภค

สื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่าหรับกลุ่มผู้รับชมที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งยังมีวุฒิภาวะจ่ากัด และอาจยังไม่

มีความสามารถมากพอในการแยกแยะว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นเรื่องการแสดง  ไม่ ควรเลียนแบบ 

หรือไม่ควรปฏิบัติตามเป็นต้น  
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การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา  

 จากการศึกษาละครที่ได้รับการจัดระดับ ท จ่านวน 8 เรื่อง รวม 31 ตอน พบว่ามีเนื้อหาที่

เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ จ่านวน 26 ตอน ในขณะที่ละครที่ได้รับการจัดระดับความเหมาะสมในระดับ 

น13 จ่านวน 3 เรื่อง รวม 9 ตอน พบว่ามีเนื้อหาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ จ่านวน 3 ตอนดังแสดงใน

ตาราง 

 

ตารางท่ี 3.70 แสดงจ่านวนตอนที่ศึกษา และลักษณะเนื้อหาที่เข้าข่ายเกินระดับในแต่ละช่อง 

 

สถาน ี ละคร ระดับเนื้อหาท่ี
ระบุ 

จ่านวนตอน
ที่ศึกษา 

จ่านวนตอน 
ที่เข้าข่ายเกิน

ระดับ 

ลักษณะเนื้อหา 
ที่เข้าข่ายเกินระดับ 

3 คลื่นชีวิต 

ท 

4 4 ความรุนแรง 
เพชรกลางไฟ 4 - - 

8 ระบ่าไฟ 4 4 ความรุนแรง/เพศ 
เชลยศึก 4 4 ความรุนแรง/เพศ 

One ราชินีหมอล่า 4 3 ความรุนแรง 
ชิงรักริษยา 4 4 ความรุนแรง/ภาษา 

GMM25 O-Negative รัก
ออกแบบไม่ได ้

4 4 ความรุนแรง/เพศ 

ป่ากามเทพ 
3 3 ความรุนแรง/ เพศ/ ภาษา 

น13 
1 - เพศ 

7 ริษยา 4 2 ความรุนแรง 
สาปดอกสร้อย 4 1 ความรุนแรง 

   40 29  

 

 จากตารางพบว่าละครที่ศึกษามีตอนที่มีเนื้อหาเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุทุกเรื่อง ยกเว้นละคร

เรื่องเพชรกลางไฟ ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าอยู่ในข่ายที่เป็นไปตามระดับที่ระบุทั้ง 4 ตอนโดยใน

ภาพรวมจะเห็นว่าละครจ่านวน 9 เรื่อง รวม 29 ตอนที่มีเนื้อหาเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ มักมีปัญหาใน

เรื่องเนื้อหาด้านความรุนแรงเป็นหลัก ในขณะที่มีละครบางเรื่องในบางตอนที่มีปัญหาในเรืองเนื้อหา

ด้านเพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม 
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ผลการศึกษาครั้งนี้ จึงสะท้อนให้เห็นปัญหาในการจัดระดับความเหมาะสมของละครไทยที่ใน

เชิงปฏิบัติอาจยังต้องการความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตละคร สถานีโทรทัศน์ และ กสทช. ในฐานะ

หน่วยงานก่ากับดูแล ในการสร้างมาตรฐานการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ และ

สามารถน่ามาปฏิบัติได้จริงอย่างมีมาตรฐาน  

 

3. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม เรื่อง “พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่่าทาง

สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล” 

 

 จากการสอบถามความเห็นกลุ่มตัวอย่างผู้รับชมรายการละครโทรทัศน์จ่านวน 1 ,400 คน 

จากทั้ง 4 ภูมิภาค เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับชมละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่่าทางสถานีโทรทัศน์

ดิจิทัล  โดยวิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในประเด็นต่าง ๆ พบข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับชม

ละครโทรทัศน์ที่น่าสนใจ ดังนี้  

 

ตารางท่ี 3.71 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของตัวอย่าง จ่าแนกตามภูมิภาค 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ร้อยละของ
ตัวอย่าง
ภาคเหนือ 
(300 คน) 

ร้อยละของ
ตัวอย่างภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
(300 คน) 

ร้อยละของ
ตัวอย่าง
ภาคใต ้

(300 คน) 

ร้อยละของ
ตัวอย่าง 

กรุงเทพฯ/
ปริมณฑล 
(500 คน) 

ร้อยละของ
ตัวอย่างท้ัง
ประเทศ 

(1400คน) 

เพศ 
ชาย 38.00 30.00 42.00 40.00 37.86 
หญิง 62.00 69.33 58.00 60.00 62.00 
อื่นๆ 0.00 0.67 0.00 0.00 0.14 
อายุ 
15-25 ปี 27.33 54.00 37.33 43.60 41.00 
26-35 ปี 30.67 15.33 28.00 28.00 25.86 
36-45 ปี 17.33 10.00 16.67 17.20 15.57 
46-55 ปี 12.67 9.33 11.33 6.00 9.29 
55 ปีขึ้นไป 12.00 11.33 6.67 5.20 8.29 
ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 38.00 13.33 12.67 29.60 24.29 
มัธยมปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า 13.33 13.33 12.00 19.20 15.14 
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อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา่  12.67 10.67 5.33 12.80 10.71 
ปริญญาตรี  31.33 62.00 60.67 38.40 46.71 
สูงกว่าปริญญาตร ี 4.67 0.67 9.33 0.00 3.14 
อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 18.67 55.33 35.33 34.40 35.71 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ 16.67 6.67 24.67 3.20 11.43 
พนักงานบริษัทเอกชน  13.33 7.33 11.33 27.60 16.71 
ประกอบธุรกิจสว่นตัว 13.33 13.33 15.33 9.60 12.43 
พ่อบ้าน/แมบ่้าน  13.33 4.67 4.00 5.60 6.71 
รับจ้างทั่วไป 20.67 10.00 8.67 18.00 14.86 
อื่นๆ  4.00 2.67 0.67 1.60 2.14 
รายได ้
ไม่เกิน 10,000 บาท 46.00 76.00 34.67 51.60 52.00 
10,000 – 20,000 บาท 34.00 18.00 33.33 34.00 30.43 
20,001 – 30,000 บาท 18.00 6.00 21.33 12.80 14.29 
ตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป 2.00 0.00 10.67 1.60 3.29 

 

 จากตารางที่ 3.71 พบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายในทุกภาค โดยในทุกภาค

มีกลุ่มอายุระหว่าง 15 – 35 ปีเป็นส่วนใหญ่ โดยตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ส่วน

ใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตริ  ในขณะที่ตัวอย่างในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีสัดส่วนของผู้มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด แต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ ด้านกลุ่มตัวอย่างในภาคเหนือมีสัดส่วนของผู้มี

ระดับการศึกษาประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้นมากท่ีสุด แต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เช่นกัน 

 ตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา ในขณะที่ตัวอย่าง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีสัดส่วนของตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน

นักศึกษามากที่สุด แต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ ในขณะที่ตัวอย่างในภาคเหนือมีสัดส่วนของผู้มีอาชีพรับจ้าง

ทั่วไปมากที่สุด 

 ส่าหรับข้อมูลรายได้ของตัวอย่างพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใน

กรุงเทพฯและปริมณฑลมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี

สัดส่วนของตัวอย่างที่มีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาทประมาณ 3 ใน 4 ในขณะที่ตัวอย่างในภาคเหนือ 

และภาคใต้ส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท 
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ตารางท่ี 3.72 พฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์ จ่าแนกตามภูมิภาค 

พฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์ ร้อยละของ
ตัวอย่าง
ภาคเหนือ 
(300 คน) 

ร้อยละของ
ตัวอย่างภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
(300 คน) 

ร้อยละของ
ตัวอย่าง
ภาคใต ้

(300 คน) 

ร้อยละของ
ตัวอย่าง 

กรุงเทพฯ/
ปริมณฑล 
(500 คน) 

ร้อยละของ
ตัวอย่างท้ัง
ประเทศ 

(1400 คน) 

การติดตาม/หรือรับชมละครโทรทัศน์ 
รับชม 73.33 66.67 70.00 83.20 74.71 
ไม่ได้รับชม 26.67 33.33 30.00 16.80 25.29 
ประเภทสื่อที่ติดตามละคร 
โทรทัศน์ดิจิทัล 65.33 51.33 58.00 29.60 48.00 
เว็บไซต์ 18.67 22.00 28.67 22.80 23.00 
Youtube 37.33 51.33 46.67 50.40 47.00 
แอปพลิเคชั่น 11.33 16.67 21.33 21.20 18.14 
หนังสือพิมพ ์ 6.67 6.67 16.67 4.80 8.14 
วิทย ุ 8.67 0.67 2.67 2.00 4.57 
อื่นๆ 0.67 0.00 1.33 0.40 0.57 
ประเภทสื่อที่รับชมละคร 
โทรทัศน์ดิจิทัล 66.67 48.67 58.00 64.00 60.00 
อินเตอร์เน็ต 22.67 32.00 34.67 32.00 30.57 
Youtube 38.67 54.00 42.00 49.20 46.43 
แอปพลิเคชั่น 8.67 15.33 15.33 22.40 16.43 
อื่นๆ 1.33 0.67 1.33 0.40 0.86 
ประเทภรายการที่เปิดรบัชม 
รายการขา่ว/วิเคราะห์ขา่ว  77.33 57.33 47.33 41.20 53.71 
รายการเกมสโ์ชว์/ควิซโชว์ตอบค่าถาม 44.67 28.67 36.00 32.00 34.86 
รายการละครซีรีย ์ 42.67 36.67 39.33 36.00 38.29 
รายการภาพยนตร์  28.00 37.33 52.67 36.80 38.43 
รายการสารคดี  47.33 32.00 28.67 22.40 31.14 
รายการละครซิทคอม  18.00 26.67 34.67 36.00 29.86 
รายการกีฬา 45.33 22.00 26.00 23.60 28.43 
รายการปกิณกะบันเทิง 9.33 9.33 21.33 3.60 9.86 
รายการการ์ตูน  24.00 22.67 18.00 29.20 24.29 
รายการทอล์กโชว ์ 14.00 16.00 26.00 22.80 20.14 
รายการละครหลังข่าว 21.33 17.33 29.33 38.80 28.43 
รายการเรียลลิต้ีโชว ์ 12.00 18.00 9.33 9.60 11.86 
รายการวัยรุ่น 19.33 10.00 21.33 20.00 18.00 
รายการอื่นๆ 0.00 1.33 1.33 1.60 1.14 
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 จากตารางที่ 3.72 พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์ของตัวอย่างนั้นส่วนใหญ่มีการ

ติดตามหรือรับละครโทรทัศน์ โดยตัวอย่างในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ส่วนใหญ่

ติดตามผ่านทางสื่อโทรทัศน์ดิจิทัล มีเพียงตัวอย่างที่อยู่ในกรุงเทพฯ/ ปริมณฑลที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ติดตาม

รับชมละครทางสื่อโทรทัศน์ดิจิทัล แต่ติดตามทาง Youtube เป็นส่วนใหญ่ อาจจะเป็นเพราะวิถีชีวิต

ของคนในเมืองหลวงที่มีความรีบเร่งหรือมีต้นทุนเวลาในการเดินทางที่มากกว่าตัวอย่างในภาคอ่ืน ๆ 

จึงมักนิยมเปิดรับชมละครทางสื่อ Youtube มากกว่าเพราะความสะดวกทั้งสามารถรับชมได้ทุก

สถานที่ผ่านโทรศัพท์และสามารถรับชมย้อนหลังได้ ความยืดหยุ่นในการใช้สื่อ Youtube จึงสามารถ

ตอบสนองความต้องการในการรับชมละครให้กับผู้รับชมละครที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ/ ปริมณฑลได้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  ในขณะที่ตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่การติดตามทาง Youtube ควบคู่ไปกับ

โทรทัศน์ดิจิทัล เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ของตัวอย่างแล้วอาจเป็นเพราะว่า

สัดส่วนของตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มอายุน้อยมากกว่าภาคอ่ืนๆ จึง

ท่าให้มีความคุ้นเคยในการใช้สื่อออนไลน์มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ตัวอย่างกลุ่มนี้ก็

ไม่ได้มีความรีบเร่งหรือมีต้นทุนเวลาในการเดินทางเทียบเท่ากับตัวอย่างที่อยู่ในเขตกรุงเท พฯ/

ปริมณฑล จึงน่าจะมีการใช้ทั้งสื่อ โทรทัศน์ดิจิทัล และ Youtube ในลักษณะเป็นการสลับหรือ

ทดแทนกันตามความสะดวกในช่วงเวลาที่ต้องการรับชม คือหากสะดวกท่ีจะรับชมในช่วงที่ออกอากาศ

ก็จะเปิดรับโทรทัศน์ดิจิทัล แต่ถ้าหากพลาดหรือไม่สะดวกรับชมตามเวลาที่ออกอากาศก็จะเปลี่ยนไป

ติดตามทาง Youtube ย้อนหลังแทน 

 ส่าหรับรายการที่ตัวอย่างเลือกที่จะเปิดรับชมหากไม่ได้รับชมหรือติดตามละคร ตัวอย่างใน

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะเลือกเปิดรับชมรายการข่าว/  วิเคราะห์ข่าว 

ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในภาคใต้นั้นเลือกที่จะเปิดรับชมรายการภาพยนตร์แทน ส่วนตัวอย่างที่อยู่ใน

กรุงเทพฯ/ ปริมณฑล รายการที่เลือกจะเปิดรับดูมีความหลากหลายมากกว่า คือไม่มีประเภทเนื้อหา

รายการที่มีสัดส่วนของการเลือกรับชมสูงโดดเด่นเพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่มีสัดส่วนการรับชม

ที่กระจายๆกันออกไป ได้แก่ รายการข่าว/ วิเคราะห์ข่าว รายการละครซีรีย์ รายการภาพยนตร์ 

รายการละครซิทคอม และรายการละครหลังข่าว น่าจะเป็นเพราะลักษณะสังคมในเขตกรุงเทพฯ/

ปริมณฑลนั้นมีความเป็นพหุนิยม (Pluralism) คือมีกลุ่มคนแตกต่างกันทั้งที่มาและวัฒนธรรมมากกว่า

ตัวอย่างในพ้ืนที่อ่ืน ๆ จึงมีความต้องการเปิดรับเนื้อหาเพ่ือตอบสนองความต้องการที่แตกต่างและ

หลากหลายมากกว่า 
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ตารางท่ี 3.73 พฤติกรรมการเปิดรับชมละคร จ่าแนกตามภูมิภาค 

 
พฤติกรรมการเปิดรับละคร ร้อยละของ

ตัวอย่าง
ภาคเหนือ 
 (300 คน) 

ร้อยละของ
ตัวอย่างภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
 (300 คน) 

ร้อยละของ
ตัวอย่าง
ภาคใต ้
 (300 คน) 

ร้อยละของ
ตัวอย่าง 
กรุงเทพฯ/
ปริมณฑล 
(500 คน) 

ร้อยละของตัวอย่าง
ท้ังประเทศ 
 (1400 คน) 

วันที่รับชมละคร 
จันทร์ – อังคาร 58.67 41.33 38.67 48.80 47.14 
พุธ –  พฤหัสบด ี 61.33 32.00 46.00 59.60 51.14 
ศุกร์ – อาทิตย ์ 78.67 58.67 79.33 71.20 71.86 
จ่านวนวันรับชมละคร 
ทุกวัน 47.33 42.00 24.67 34.40 36.71 
5 – 6 วัน 9.33 10.00 15.33 6.80 9.86 
3 – 4 วัน 14.00 16.67 26.00 20.00 19.29 
1 – 2 วัน 11.33 17.33 16.67 15.60 15.29 
นานๆ ครั้ง 18.00 14.00 17.33 23.20 18.86 
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่เปดิรบัชมละคร 
ช่อง 7 HD 77.33 56.00 51.33 61.60 61.57 
ช่อง 3 HD 85.33 60.00 65.33 59.60 66.43 
ช่อง GMM25 34.67 38.00 57.33 59.20 49.00 
ช่อง One  34.67 32.00 48.67 45.60 41.00 
ช่อง 8 RS 37.33 12.00 26.00 27.60 26.00 
ประเภทละครที่ชอบมากที่สดุ 
ละครบู๊/แอ๊คชั่น  25.33 29.33 33.33 29.20 29.29 
ละครรักโรแมนติก 10.67 16.67 9.33 14.00 12.86 
ละครย้อนยุค 10.67 10.67 8.67 8.40 9.43 
ละครรีเมค (น่ามาสร้างใหม่)   2.00 3.33 0.67 2.00 2.00 
ละครตลก 26.67 15.33 12.67 17.20 17.86 
ละครดรามา   8.67 2.00 2.00 9.60 6.14 
ละครลึกลับสยองขวัญ 5.33 2.67 2.67 4.40 3.86 
อื่นๆ  0.00 0.00 2.00 1.20 0.43 
ละครที่ได้รับชม 
สาปดอกสร้อย  28.67 8.67 30.67 35.60 27.29 
ริษยา 21.33 4.67 20.67 25.20 19.00 
O-Negative รักออกแบบไม่ได ้
  

32.67 22.67 38.00 32.00 31.43 

คลื่นชีวิต 25.33 26.67 24.00 29.60 26.86 
เพชรกลางไฟ 15.33 4.67 14.67 18.00 13.86 
ราชินีหมอล่า 17.33 16.67 26.67 28.80 23.29 
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ชิงรักริษยา 12.00 6.67 18.00 25.20 16.86 
ระบ่าไฟ 8.00 4.67 10.67 11.20 9.00 
เชลยศึก  10.67 10.00 20.67 28.80 19.14 
เพลิงกฤษณา ป่ากามเทพ 5.33 10.00 16.67 34.40 19.14 

 

 จากตารางที่ 3.73 พบว่า ช่วงเวลาวันศุกร์ - อาทิตย์ ยังคงเป็นช่วงเวลาที่มีความส่าคัญที่สุด

ในการออกอากาศละครเพราะเป็นช่วงสัดส่วนเวลาที่ตัวอย่างรับชมละครมากที่สุดในทุกภาค ส่วน

ความถี่ในการรับชมละครนั้นพบว่าสัดส่วนตัวอย่างในภาคเหนือมีการรับชมละครทุกวันมากที่สุด 

รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจเป็นเพราะด้วยเนื้อหาของละครไทยในปัจจุบันมักจะน่า

เนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ชมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น มีตัวละครที่

พูดภาษาท้องถิ่นของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทรกเข้ามาในเนื้อหาอยู่เป็นบางครั้ง 

 ส่าหรับสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่ตัวอย่างเปิดรับชมละครนั้น ในสองช่องละครรายใหญ่นั้น 

โดยรวมแล้วตัวอย่างเปิดรับชมจากช่อง 3 HD มากกว่าช่อง 7 HD ในทุกภาคยกเว้นตัวอย่างในเขต 

กรุงเทพฯ/ ปริมณฑลที่มีการเปิดรับช่อง 7 HD มากกว่าช่อง 3 HD อยู่เล็กน้อย สะท้อนให้เห็นว่าใน

ผู้ชมในเขตภูมิภาคมีการรับชมละครจากช่อง 3 HD ในสัดส่วนที่มากกว่าในขณะที่ในเขตเมืองหลวงนั้น 

กลุ่มผู้ชมละครช่อง 7 HD กลับมีสัดส่วนสูงกว่า ซึ่งผลค่อนข้างขัดแย้งกับผลการส่ารวจความนิยมใน

การรับชมโทรทัศน์ดิจิทัลของ AGB Nielsen ที่ระบุว่าในภาพรวมทั้งประเทศนั้น มีผู้ชมช่อง 7 HD 

มากกว่า ในขณะที่ในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีผู้ชมช่อง 3 HD มากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ในการวิจัย

ฉบับนี้นั้นเน้นเฉพาะผู้รับชมเฉพาะในเนื้อหาของละครในขณะที่ผลส่ารวจของ AGB Nielsen เน้น

ระยะเวลารับชมโดยรวม จึงเป็นไปได้ว่าเฉพาะในเนื้อหาด้านละคร กลุ่มผู้ชมอาจมีการเปิดรับในแต่ละ

เนื้อหาที่แตกต่างกันในแต่ละช่อง เช่น เลือกจะเปิดรับละครจากช่องหนึ่ง แต่อาจจะเลือกเปิดรับชม

รายการข่าวจากอีกช่องหนึ่ง เป็นต้น 

 ส่วนสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนนอกจากสองช่องใหญ่แล้ว พบว่าช่อง GMM25 ก็ถือว่าเป็นช่องที่มี

ตัวอย่างติดตามในสัดส่วนที่ค่อนข้างดี คือตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในภาคใต้  และกรุงเทพฯ/ ปริมณฑลนั้น

ส่วนใหญ่เปิดรับชมละครจากช่องนี้ ในขณะที่ช่อง One ก็มีสัดส่วนผู้ชมที่ค่อนข้างดีจากตัวอย่างใน

ภาคใต้และกรุงเทพฯ/ ปริมณฑล ส่วนละครช่อง 8 นั้นก็มีตัวอย่างจากภาคเหนือรับชมมากที่สุดคือ

มาก 1 ใน 3 ของตัวอย่างภาคเหนือ แต่กลุ่มภาคใต้กลับรับชมละครจากช่องนี้ค่อนข้างน้อย 

 ประเภทละครที่ตัวอย่างแต่ละภาคชอบรับชมมากที่สุดก็มีความแตกต่างกัน โดยตัวอย่างใน

ภาคเหนือชอบรับชมละครตลกมากที่สุด ในขณะที่ตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
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กรุงเทพฯ/ ปริมณฑลชอบละครบู๊/ แอ๊คชั่น ซึ่งน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมที่แตกต่างกันของผู้ชมใน

แต่ละภาค โดยเฉพาะในภาคเหนือที่ชอบเนื้อหาที่เน้นความสนุกสนาน ความสบายใจมากกว่าผู้ชมใน

ภาคอ่ืน ๆ ที่นิยมเนื้อหาด้านการต่อสู้ ความสะใจ การลุ้นระทึกใจมากกว่า 

 ละครที่ได้รับชมเมื่อแยกเป็นเรื่องนั้นพบว่าละครเรื่อง O-Negative รักออกแบบไม่ได้ จาก

ช่อง GMM25 มีตัวอย่างที่ได้รับชมมากที่สุดทั้งในภาคเหนือ ภาคใต้  และกรุงเทพฯ/ ปริมณฑล 

ในขณะที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเปิดรับละครเรื่องคลื่นชีวิตจากช่อง 3 HD มากที่สุดแสดง

ให้เห็นว่าละครจากช่องทางเลือกอย่างช่อง GMM25 พร้อมที่จะเข้ามาแข่งขันกับช่องละครรายใหญ่

ช่อง 7 HD หรือช่อง 3 HD ได้อยู่ตลอด ดังเช่นที่เคยสร้างปรากฏการณ์ไว้ในอดีตอย่างในซีรีส์ชุด

ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น เพียงแต่ช่อง GMM25 นั้นจะมีจ่านวนละครที่ได้รับความนิยมน้อยกว่า แต่หากมี

เนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็มีโอกาสที่จะเบียดความนิยมจากละครของช่องใหญ่ได้ เนื่องจากทางเลือกใน

การรับชมของผู้ชมในปัจจุบันที่มีช่องทางในการรับชมได้อย่างอย่างหลากหลาย 

 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม เรื่อง “พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่่าทาง

สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล” 

 

 ผลจากวิจัยปริมาณสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมการรับชมละครของผู้ชมในปัจจุบันนั้นมี

ทางเลือกในการอ่านวยความสะดวกในการรับชมที่มากขึ้น โดยเฉพาะการรับชมผ่านสื่อออนไลน์ซึ่ง

นับวันจะยิ่งมีความส่าคัญมากขึ้น ดังเช่นผลขอบพฤติกรรมรับชมของผู้ชมในเขตกรุงเทพฯ  และ

ปริมณฑลที่ช่องทางการรับชมออนไลน์มีความส่าคัญเหนือกว่าการรับชมทางโทรทัศน์ เพราะสามารถ

ตอบสนองการรับชมละครได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตกับความเป็นสังคมเมือง ยิ่งในอนาคต สังคมยิ่ง

มีการเปลี่ยนเข้าสู่ความเป็นเมืองมากข้ึน อิทธิพลสื่อออนไลน์ก็จะยิ่งทวีความส่าคัญมากข้ึน แต่อย่างไร

ก็ตามสื่อโทรทัศน์ก็เริ่มมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับชมที่เปลี่ยนไป ดังเช่นการ

เผยแพร่เนื้อหาผ่านทาง Youtube เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หรือ แอปพลิเคชั่นควบคู่ไปกับการออกอากาศ

ตามผังรายการปกติ รวมถึงการเพ่ิมการให้ความส่าคัญกับคุณภาพของการผลิต ทั้งในแง่ของเนื้อหาที่มี

ความหลากหลาย มีการพัฒนาทักษะการแสดง มีการถ่ายท่าที่ประณีต ใช้เทคนิคการน่าเสนอที่แปลก

ใหม่ รวมถึงการใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่ตนถนัดหรือได้เปรียบ ก็ย่อมจะท่าให้

วงการละครโทรทัศน์สามารถด่าเนินการผลิตงานต่อไปได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและเทคโนโลยี 
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บทที่ 4 

อภิปรายผลการศึกษา  และข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ผังรายการจากทั้ง 5 สถานี พบว่าละครเป็นรูปแบบรายการที่มีสัดส่วน  

1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของรายการที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ทั้งหมดในแต่ละเดือนโดยประมาณ  

จากการส ารวจพบว่าแต่ละช่องมีการจัดเวลาออกอากาศละครที่แตกต่างกัน โดยช่อง 8 ช่อง One 

และช่อง GMM25 มักมีการน าละครมาออกอากาศซ้ ามากกว่าช่อง 3 ช่อง 7 แต่ในภาพรวมพบว่าทุก

ช่องมักจะออกอากาศละครใหม่ (First Run) ในช่วงเวลา 20.00 - 22.00 ซึ่งเปน็ช่วงเวลาที่มีจ านวนผู้

รับชมสูง ทั้งนี้ จากการส ารวจยังพบว่าละครส่วนใหญ่เป็นละครแนวดราม่า และมีมักเนื้อหาเกี่ยวกับ

ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

ในขณะที่ผลการส ารวจความเห็นกลุ่มตัวอย่างผู้รับชมรายการโทรทัศน์ทั้ง 4 ภาคพบว่า

รายการประเภทละครยังเป็นประเภทรายการที่ผู้ชมส่วนใหญ่มีการติดตามรับชมละครผ่านทั้งหน้าจอ

โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ โดยละครประเภทบู๊/ แอ๊คชั่น เป็นแนวละครที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมาก

ที่สุด (ร้อยละ 29) ตามด้วยละครประเภทตลกเบาสมอง (ร้อยละ 17) และละครประเภทรักโรแมนติก 

(ร้อยละ 12) 

นอกจากนี้ จากการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับละครของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับละครที่เลือก

ศึกษาทั้ง 10 เรื่องในงานวิจัยครั้งนี้พบว่า ละครที่ผู้ชมเปิดรับชมมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ  เรื่อง O-

Negative รักออกแบบไม่ได้ (ร้อยละ 31) สาปดอกสร้อย (ร้อยละ 27) คลื่นชีวิต (ร้อยละ 26) ซึ่งจาก

การวิเคราะห์เนื้อหาพบว่าละครเรื่อง O-Negative รักออกแบบไม่ได้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ และ

การใช้ภาษาที่มีความหมายในเชิงลบเป็นหลัก ในขณะที่ละครเรื่องสาปดอกสร้อย และคลื่นชีวิต เป็น

ละครที่มีฉากความรุนแรงต่อตอนมากกว่าละครทุกเรื่องที่ศึกษา 

ผลการวิเคราะห์เนื้อหาในงานวิจัยครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นว่า แม้ละครที่ศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการจัด

ระดับความเหมาะสมในระดับ ท หรือกลุ่มทั่วไป แต่ยังมีเนื้อหาด้านความรุนแรงในลักษณะต่าง ๆ 

รวมถึงพบการเน้นน าเสนอเนื้อหาด้านเพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในละครบางเรื่องซึ่ง
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของอารดา ครุจิต (2553)1 ที่พบว่ารายการโทรทัศน์ประเภท ท ซึ่งเป็นที่

รับรู้ของผู้ชมว่าสามารถรับชมได้ทุกวัยยังปรากฏมิติเนื้อหาด้านความรุนแรง โดยเฉพาะในกลุ่มรายการ

ประเภทละคร และภาพยนตร์ ในขณะที่พบเนื้อหาในมิติเรื่องภาษาที่ไม่เหมาะสม และมิติเรื่องเพศ

รองลงมา  

ผลการวิเคราะห์เนื้อหาละครในการศึกษาครั้งนี้ ยังชี้ให้เห็นว่าหากละครทุกเรื่องมีความยาว

ต่อตอนเท่า ๆ กัน ละครที่ถูกจัดเรตให้อยู่ในระดับ ท หลายเรื่องมีเนื้อหาความรุนแรง เพศ และภาษา

ที่ไม่เหมาะสมใกล้เคียง หรือมากกว่าละครที่ถูกจัดเรตให้อยู่ในระดับ น13 นอกจากนี้ ในภาพรวมยัง

พบว่าละครที่ศึกษาส่วนใหญ่เข้าข่ายมีเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาในลักษณะเกิน

ระดับท่ีระบุไว้  

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ ละครเรื่องป่ากามเทพ ซึ่งถูกร้องเรียนว่ามีเนื้อหาด้านเพศที่ไม่

เหมาะสมจนได้รับค าสั่งให้ปรับเรตใหม่เป็นระดับ น13 กลับมีเนื้อหาด้านเพศน้อยกว่าที่พบในละคร

เรื่องระบ าไฟซึ่งถูกจัดเรตในระดับ ท ในขณะที่ละครเรื่องคลื่นชีวิต ซึ่งถูกจัดเรตให้อยู่ในระดับ ท กลับ

พบความรุนแรงใกล้เคียงกับละครเรื่อสาปดอกสร้อย ซึ่งถูกจัดเรตให้อยู่ในระดับ น13   

ผลการศึกษาทั้ง 3 ส่วนซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ผังรายการละครของสถานีโทรทัศน์ที่

เลือกศึกษา  การส ารวจความเห็นพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ และการวิเคราะห์เนื้อหารายการ

ละครที่เลือกศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าแม้เทคโนโลยีการสื่อสาร และช่องทางการรับชมจะเปลี่ยนแปลง

ไป แต่ละครยังถือเป็นสื่อบันเทิงประเภทหนึ่งที่ทั้งฝั่งผู้ผลิต/ สถานีโทรทัศน์ (ผู้ส่งสาร) และผู้รับชม 

(ผู้รับสาร) ให้ความส าคัญ  

ทั้งนี้ เนื่องจากการผลิตรายการประเภทละครช่วยตอบโจทย์ทางด้านเศรษฐกิจส าหรับผู้ผลิต/ 

ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ ในขณะเดียวกันก็ช่วยตอบสนองความต้องการทางสังคม อารมณ์ และ

จิตใจส าหรับผู้รับชมละคร  แม้ละครที่มีเนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมมี

แนวโน้มที่จะดึงดูดความสนใจจากผู้รับชมได้มากกว่า แต่ในขณะเดียวกันทางสถานีก็ต้องมีการจัด

ระดับความเหมาะสมของเนื้อหา และออกอากาศรายการต่าง ๆ ตามกรอบของกฎหมาย เพ่ือเป็นการ

การปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับชมที่เป็นเด็ก และเยาวชน ที่อาจซึมซับ เรียนรู้ และ

เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ที่เห็นจากละคร  

                                                           
1อารดา ครุจิต (2553), การวิเคราะห์เนื้อหาทางเพศ และความรุนแรง และการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ระดับเรตติ้งประเภท “ท ทกุ
วัย”: รายการทั่วไปเหมาะส าหรับผู้ชมทกุวัย 
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จากผลการวิเคราะห์เนื้อหาละครซึ่งพบทั้งความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม 

ตลอดจนการจัดระดับความเหมาะสมที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาที่เป็นจริงของละครในครั้งนี ้จึง

ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่กลุ่มผู้รับชมที่เป็นเด็กและเยาวชน อาจได้รับชมละครที่มีเนื้อหาไม่

เหมาะสม และได้รับผลกระทบจากเนื้อหาดังกล่าว อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นปัญหาทั้งในส่วนหลักเกณฑ์

และแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์โดยหน่วยงานก ากับดูแล การจัดระดับ

ความเหมาะสม โดยผู้ประกอบการตลอดจนความร่วมมือจากภาคประชาชน และความเข้าใจของผู้

รับชมเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และภาษาที่ไม่เหมาะสมดังจะกล่าวถึงในล าดับถัดไป 

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์โดยหน่วยงานก ากับดูแล 

 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ และแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์  พ.ศ. 2556 เพ่ือก าหนดให้

ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จัดท าผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความ

เหมาะสมของรายการ และเป็นมาตรการส าคัญในการสนับสนุนให้เกิดรายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริม

การศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน มากขึ้น การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์จึง

มุ่งหมายคุ้มครองให้เด็กและเยาวชน ได้รับประโยชน์จากการบริโภคสื่อโทรทัศน์ได้สูงสุด 

 จากการวิเคราะห์หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดท าผังรายการของ กสทช. พบว่ามีความ

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดท าผังรายการโทรทัศน์ของต่างประเทศ ได้แก่ The 

Ofcom Broadcasting Code ของ Ofcom ประเทศอังกฤษ และ The Commercial Television 

Industry Code of Practice ของ ACMA ประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะในประเด็นเนื้อหาที่ควรมี

การจ ากัด ทั้งเรื่องความรุนแรง เพศ และภาษาที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการจัดผังรายการและช่วงเวลา

ออกอากาศ ที่ค่อนข้างครอบคลุมในประเด็นส าคัญ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาลงในรายละเอียดของหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดท าผังรายการ

ของ กสทช. พบว่า ในบางประเด็นย่อยยังต้องใช้การตีความร่วมในการพิจารณาสูง โดยเฉพาะการ

ก าหนดความแตกตา่งระหว่างเนื้อหารายการประเภท ท, น13, น18 และ ฉ ทั้งในมิติเรื่องความรุนแรง 

เพศ และภาษา ที่พบว่ายังบางจุดก็มีความชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันหลายจุดก็มีความคลุมเครือ ดัง

สรุปในตาราง 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงรายละเอียดของหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดท าผังรายการของ กสทช. 

ระดับความเหมาะสม 
 

พฤติกรรมและความรุนแรง            
( Violence ) 
( V1-V13 ) 

เรื่องทางเพศ ( Sex ) 
( S1-S3 ) 

ภาษา ( Language ) 
( L1-L3 ) 

“ป”  
(3 – 5 ปี)  

ระดับ 0 ไม่มี 
แต่มีข้อยกเว้นส าหรับ V4, V6, V7, 
V8,V10  
 

ระดับ 0 ไม่มี 
แต่มีข้อยกเว้นส าหรับ S1  

ระดับ 0 ไม่มี 
โดยไม่มีข้อยกเว้น 

“ด”  
(6 – 12 ปี)  

ระดับ 0 ไม่มี 
แต่มีข้อยกเว้นส าหรับ V4, V6, V7, 
V8,V10  
 

ระดับ 0 ไม่มี 
แต่มีข้อยกเว้นส าหรับ S1 

ระดับ 1 มีได้บ้าง 
ตามบริบทของเรื่อง 
 

“ท”  
(ทุกวัย)  

ระดับ 1  
-ไม่มี V1-V4/ V6-V9/ V11 แต่มี
ข้อยกเว้น 
-มี V5/ V10/ V12/ V13 ได้บ้าง
ตามบริบท 

ระดับ 1  
-ไม่มี S1 และ S3 
แต่มีข้อยกเว้น                       -
มี S2 ได้บ้างตามบริบท 

ระดับ 1 มีได้บ้าง 
ตามบริบทของเรื่อง 
 

“น 13”  
(น้อยกว่า 13  
ควรได้รับค าแนะน า)  

ระดับ 2 มีไดต้ามบริบทของเรื่อง ระดับ 1  
-ไม่มี S1 และ S3 
แต่มีข้อยกเว้น                       -
มี S2 ได้บ้างตามบริบท 

ระดับ 2 มีได ้
ตามบริบทของเรื่อง 
 

“น 18”  
(น้อยกว่า 18  
ควรได้รับค าแนะน า)  

ระดับ 2 มีได้ตามบริบทของเร่ือง ระดับ 2 มีได้บ้างตามบริบท
ของเร่ือง 

ระดับ 2 มีได ้
ตามบริบทของเรื่อง 
 

ฉ ระดับ  3 มีได ้
โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  
 

ระดับ  3 มีได ้
โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  
 

ระดับ  3 มีได ้
โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  
 

 

จากการศึกษาพบว่าการแบ่งระดับเนื้อหาโดยใช้ค าอธิบายว่า “ไม่มี..เว้นแต่” และ “มีได้บ้าง

ตามบริบท” ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกันมาก นอกจากนี้ ยังพบว่าตัวหลักเกณฑ์มีการก าหนดเรื่อง

ความถี่โดยใช้ค าว่า“มีได้บ้าง” หรือการขยายความว่า “ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย” เป็น

ตัวชี้วัดความต่างของระดับเนื้อหา  แต่ไม่พบว่ามีค าอธิบายหลักก าหนดความต่างของระดับเนื้อหาโดย

ใช้ความถี่ดังกล่าว  อีกทั้งยังไม่พบมีคู่มือในการช่วยพิจารณาว่าการน าเสนอเนื้อหาความรุนแรง เพศ 

และภาษาในลักษณะใดที่มีลักษณะเป็นไปตามบริบท ชักจูงชี้น า แสดงขั้นตอน หรือผลการกระท า 

เป็นต้น  
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นอกจากความคลุมเครือดังกล่าวจะถือเป็นช่องว่างที่ส าคัญในการน าหลักเกณฑ์การจัดระดับ

ความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน์มาปรับใช้จริง และท าให้เกิดดุลยพินิจในการพิจาณาของผู้

มีอ านาจตัดสินใจที่แตกต่างกันของผู้ประกอบการแล้ว ยังถือเป็นข้อจ ากัดในการประเมินเนื้อหา

รายการละครของผู้วิจัยในการศึกษาครั้งนี้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าทั้ง Ofcom และ ACMA มักมีการปรับปรุงเนื้อหา

ใน Code ของตนเพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดย Code ของ Ofcom มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อช่วงเดือน

มกราคม 20172 ที่ผ่านมา ในขณะที่ Code ของ ACMA ได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไปเมื่อเดือน

ธันวาคม 20153 โดย ACMA จะมีการทบทวน Code ของตนทุก ๆ 3 ปี4  ซึ่งทางหน่วยงานก ากับดูแล

อย่าง กสทช. ก็ควรมีการปรับปรุง หรือทบทวนหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ และมีความเท่าทันกับ

สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทีเกี่ยวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา รวมถึงลักษณะความ

เปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ ของเนื้อหารายการโทรทัศน์อย่างสม่ าเสมอ   

นอกจากนี้ กสทช. ยังสามารถส่งเสริมให้มีการผลิตและเผยแพร่รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับ

ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาในละคร  ดังเช่น การศึกษของ Guy Cumberbatch et al (2014) 

เรื่ อง  Violence in UK Soaps: A Four Wave Trend Analysis5 ที่ แสดงให้ เห็นแนวโน้ม  และ

ลักษณะความรุนแรงที่เปลี่ยนไปของละคร  การศึกษาของ Rami Al Sayed (2010) เรื่อง  Sex and 

Sexuality: A Content Analysis of Soap Operas on British Television6 ที่มุ่งตรวจสอบ และ

สนับสนุนให้ละครมีการขึ้นข้อความระบุเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย หรือการอ้างอิงเรื่อง

ความเสี่ยง - ความรับผิดชอบ (R and R)  และการศึกษาของ Synovate (2010) เรื่อง Audience 

Attitudes towards Offensive Language on Television and Radio7 ที่มีการแบ่งระดับความ

เข้มข้น ก้าวร้าว รุนแรง หรือหยาบคายของการใช้ภาษาออกเป็นระดับเล็กน้อย ปานกลาง และมาก  

                                                           
2https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/broadcast-codes/broadcast-code (07052560) 
3http://www.acma.gov.au/Industry/Broadcast/Television/TV-content-regulation/commercial-television-code-of-
practice-tv-content-regulation-i-acma(07052560) 
4รายงานผลการศึกษาขั้นสุดท้าย (Final Report) ฉบับปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมแนวทางการก ากับดูแลกันเองขององค์กร
วิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (2559) 
5Guy Cumberbatch et al (2014).  Violence in UK Soaps: A four wave trend analysis. 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/51081/crg_content_analysis.pdf (07052560) 
6 Rami Al Sayed (2010). Sex and Sexuality: A Content Analysis of Soap Operas on British Television. Department of 
Media and Communication. University of Leicester. 
7Synovate (2010).  Audience attitudes towards offensive language on television and radio.  
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0017/27260/offensive-lang.pdf (07052560) 

https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/broadcast-codes/broadcast-code
http://www.acma.gov.au/Industry/Broadcast/Television/TV-content-regulation/commercial-television-code-of-practice-tv-content-regulation-i-acma
http://www.acma.gov.au/Industry/Broadcast/Television/TV-content-regulation/commercial-television-code-of-practice-tv-content-regulation-i-acma
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/51081/crg_content_analysis.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0017/27260/offensive-lang.pdf
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เป็นต้น  ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สามารถน ามาปรับใช้ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดระดับความ

เหมาะสมที่มีอยู่  สร้างฐานข้อมูล และพัฒนาคู่มือเพ่ือการจัดระดับเนื้อหาความเหมาะสมของรายการ

โทรทัศน์ที่เป็นรูปธรรมต่อไป  

 

การจัดระดับความเหมาะสมโดยผู้ประกอบการ 

แม้ว่า กสทช. ในฐานะหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์จะได้ก าหนด

แนวทาง กฎเกณฑ์ และระเบียบในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ไว้ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  แต่ในเชิงปฏิบัติการจัดระดับความ

เหมาะสมหรือเรตของรายการโทรทัศน์ในแต่ละรายการ ยังขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละสถานี จึงอาจ

ท าให้เกิดปัญหาการจัดเรตที่แตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการประเภทละครที่อาจมีโครงเรื่อง 

วิธีการน าเสนอ และความเข้มข้นที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา แต่กลับ

ได้รับการจัดอันดับความเหมาะสมแบบเหมารวมให้อยู่ในระดับ ท 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ละครที่อาจมีความเข้มข้นต่างกัน แต่ถูกจัดให้อยู่ในเรตระดับเดียวกัน 

หรือต่างกัน อาจเนื่องมาจากฝั่งผู้ผลิตและสถานียังขาดความเข้าใจหลักเกณฑ์การจัดผังและระดับ

ความเหมาะสมของเนื้อหา ซึ่งยังขาดความชัดเจนในหลายประเด็น หรืออาจเป็นเพราะข้อจ ากัดของ

ทางสถานีที่ต้องหารายได้ และแข่งขันกันทางธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องเลือกจัดให้ละครที่มีเนื้อหาเข้มข้น

ออกอากาศในช่วงเวลาที่มีผู้ชมรับชมมากท่ีสุดเพ่ือให้เกิดความนิยม และสามารถขายช่วงเวลาโฆษณา

ได้มากที่สุด เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากฐานความเชื่อว่าละครที่มีเนื้อหาเข้มข้น มักสามารถดึงดูดความ

สนใจจากผู้รับชมและสังคมได้มากกว่า 

อย่างไรก็ตาม ในการสร้างระบบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ที่มี

ประสิทธิภาพ ย่อมต้องมีการรับฟังมุมมองจากฝั่งผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ในฐานะผู้รับค าสั่ง และ

นโยบายของหน่วยงานก ากับดูแลมาปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีความส าคัญในการสะท้อนเสียง และ

ชี้ให้เห็นปัญหาว่าแนวทางใดมีความเป็นรูปธรรม สามารถน ามาปฏิบัติตามได้จริง โดยไม่เป็นการจ ากัด

สุนทรียภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งหมายที่แท้จริงของผู้ผลิตรายการละคร อย่างค านึงถึง

ความรับผิดชอบต่อคนดู และสังคม    
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ช่องทางการร้องเรียนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

แม้ในเชิงปฏิบัติจะเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการโทรทัศน์ในการจัดระดับความเหมาะสมของ

เนื้อหารายการต่าง ๆ ของทางสถานี แต่เพ่ือให้เกิดกลไกการก ากับดูแลร่วม และการก ากับดูแลกันเอง

ที่มีประสิทธิภาพ จึงควรมีการสนับสนุนให้เกิดการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์จาก

ภาคประชาชน ภาควิชาการ หรือที่เรียกว่า เรตติ้งหลังออกอากาศ เนื่องจากการเปิดโอกาสให้มีการจัด

ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์โดยภาคประชาชน “คู่ขนาน” ไปกับการจัดระดับความ

เหมาะสมของรายการของสถานี และผู้ผลิต จะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับเกณฑ์ใน

การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ระหว่างทั้ง 2 ฝั่ง  

ปัจจุบัน กสทช. มีกลไก และช่องทางในการเปิดให้ผู้รับชมสามารถร้องเรียนในกรณีที่พบการ

ออกอากาศเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผ่านส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

เช่นเดียวกันกับ Ofcom และ ACMA ที่มีกลไกการร้องเรียนในลักษณะดังกล่าว เพ่ือส่งเสริมให้เกิด

การมีส่วนร่วมจากผู้รับชม และภาคประชาชน แต่จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าในเว็บไซต์ของ Ofcom 

และ ACMA จะมีการรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการร้องเรียนจากประชาชน กระบวนการไต่สวน แนว

ทางการพิจารณาโดยหน่วยงานก ากับดูแล และมติในการพิจารณาที่เป็นหมวดหมู่ ชัดเจน สามารถ

สืบค้นได้ง่าย8 ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญในการเผยแพร่แนวทางการจัดเรต และเป็นตัวอย่างให้ทั้ง

ผู้ประกอบการ ผู้รับชม และภาคประชาชนอื่น ๆ สามารถเรียนรู้ และใช้เป็นแนวทางพิจารณาร่วมกัน 

นอกจากนี้ จากกรณีการร้องเรียนให้มีการปรับเรตละครเรื่องป่ากามเทพ รวมถึงละครหลาย

เรื่องในอดีตจากกลุ่มผู้ชมละครนั้น สะท้อนให้เห็นความแข็งขันของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วม

เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการ แต่ก็เป็นการสะท้อนให้เห็น

ปัญหาของระบบการจัดเรต และปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรง เพศ และภาษาที่

ไม่เหมาะสม  และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดเรตของภาคประชาชนในขณะเดียวกัน เนื่องจาก

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นยังพบละครอีกหลายเรื่องที่มีเนื้อหาเข้าข่ายเกินระดับ ดังที่ระบุในผลการศึกษา 

แต่ไม่พบว่ามีการร้องเรียน หรือการปรับเรตใหม่ กสทช. จึงควรส่งเสริมให้เกิดกลไกการร้องเรียน และ

                                                           
8 สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ Ofcom Investigation Lists (https://www.ofcom.org.uk/about-
ofcom/latest/bulletins/broadcast-bulletins/investigations) และ ACMA TV Investigations  
(http://www.acma.gov.au/theACMA/ACMAi/Investigation-reports/Television-investigations) 

 

https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/bulletins/broadcast-bulletins/investigations
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/bulletins/broadcast-bulletins/investigations
http://www.acma.gov.au/theACMA/ACMAi/Investigation-reports/Television-investigations
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ตรวจสอบจากภาคประชาชนที่เข้มแข็งขึ้น มีแนวทางการพิจารณาที่เป็นมาตรฐาน ไม่ใช่เพียงการ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามกระแสสังคม 

ละคร และเนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม 

จากผลการศึกษา และการวิเคราะห์ปัญหาการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

ข้างต้น ในมุมมองของผู้วิจัยพบว่าเป็นเรื่องยากท่ีละครจะไม่ปรากฏเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และ

การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมใด ๆ เลย เนื่องจากองค์ประกอบดังกล่าวเป็นวิธีการสื่อสารความหมายของ

เรื่องราวได้ง่ายท่ีสุด  ถือเป็นส่วนส าคัญท่ีดึงดูดให้ละครมีเนื้อหาน่าติดตาม รวมถึงอาจเป็นการสะท้อน

ภาพความเป็นจริงของสังคมรูปแบบหนึ่ง  อย่างไรก็ตามละครสามารถน าเสนอประเด็นเรื่องความ

รุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมได้ เพ่ือให้แง่คิดในลักษณะที่เกิดประโยชน์กับคนดูซึ่ง

รวมถึงกลุ่มผู้ชมที่เป็นเด็ก และเยาวชนได้ เพียงแต่ต้องมีการจัดระดับความเหมาะสมหรือเรตของ

เนื้อหาให้ถูกต้อง มีมาตรฐาน และออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของคนดูทุกเพศ

ทุกวัย  

นอกจากการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการละคร และรายการต่าง  ๆ ที่

สอดคล้องกับข้อกฎหมายและหลักวิชาการเพ่ือเป็นการจ ากัดเนื้อหาที่ควรจ ากัดแล้ว สิ่งที่ส าคัญไป

มากกว่านั้นคือการผลักดันให้เกิดรายการละครที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ สอดแทรกสาระ และแง่คิด

ต่าง ๆ ให้กับคนดูอย่างค านึงวุฒิภาวะที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมายด้วย  

 

ข้อเสนอแนะ  

กสทช. ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าก ากับดูแลควรปรับปรุงกลไกต่าง ๆ เพ่ือการจัดระดับ

ความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้  

- ส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถน าผลการศึกษามาใช้เป็นคู่มือสนับสนุนหลักเกณฑ์และแนว

ทางการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่มีอยู่ เพ่ือปรับปรุงตัวแปร หรือ

ตัวชี้วัดให้เกิดความชัดเจนและสามารถน ามาปฏิบัติใช้จริงได้เหมือนกันทุก ๆ ฝ่าย  ทั้งนี้ 

เพ่ือให้สามารถแบ่งกลุ่มเนื้อหาแต่ละระดับได้ชัดเจน ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพ่ือ

การปกป้องคุ้มครองกลุ่มผู้รับชมที่เป็นเด็ก และเยาวชนไดม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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- สนับสนุนให้มีการพัฒนาปรับปรุงคู่มือส าหรับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ทบทวนข้อมูล หรือเพ่ิม

ตัวอย่างในการพิจารณาจัดระดับเนื้อหาให้เป็นรูปธรรม มีความทันสมัยสอดคล้อง และเท่า

ทันกับบริบททางสังคม นอกจากนี้ควรมีการก าหนดน้ าหนักตัวชี้วัดย่อยในแต่ละประเด็นที่

แตกต่างกัน เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าความรุนแรงในลักษณะใด เรื่องเพศแบบไหน การใช้ภาษา

อย่างไร ที่ผู้ผลิตควรใส่ใจ และมีความระมัดระวังในการน าเสนอเป็นพิเศษ  เพ่ือส่งเสริมให้

เกิดทั้งกลไกการก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulations) และการก ากับดูแลกันเอง (Self-

regulations) ที่มีประสิทธิภาพจากผู้ผลิต/ สถานี อย่างค านึงถึงการจัดระดับเนื้อหาตั้งแต่ขั้น

เตรียมการผลิต (Pre-production) ขั้นการผลิต (Production) และขั้นหลังการผลิต (Post-

production)  

- ส่งเสริมกลไกการเฝ้าระวังให้ผู้รับชมรายการโทรทัศน์มีทักษะความรู้เท่าทันสื่อ  มีความเข้าใจ

ในเรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน์ ตลอดจนเข้าใจและรู้เท่าทัน

ในความซับซ้อน และหลากหลายของด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาได้มากขึ้น 

รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดช่องทางการร้องเรียนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพ  
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