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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

จากยุทธศาสตร์การเปล่ียนแปลงของระบบโทรทัศน์จากแอนาล็อกไปสู่ดิจิทัล เป็นหน่ึงใน
ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสํานักงาน กสทช.ซึ่งได้
ดําเนินการไปเมื่อปี พ.ศ. 2557 และต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงระบบการ
จัดสรรคลื่นความถี่จากระบบสัมปทานสู่ระบบใบอนุญาตและด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทําให้เกิดช่อง
รายการเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้การผูกขาดกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยที่มีมาแต่เดิมยุติลง เปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบกิจการเข้าสู่อุตสาหกรรมโทรทัศน์อย่างหลากหลายมากข้ึน อย่างไรก็ตาม จากสภาพการณ์
ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์หลังการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบดิจิทัลพบว่าปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
กิจการยังอยู่ที่ปัจจัยทางด้านธุรกิจโฆษณาเป็นสําคัญและหลักการในการดําเนินธุรกิจโฆษณาก็ยัง
ขึ้นอยู่กับความนิยม ประกอบกับในปัจจุบันระบบโทรทัศน์ดิจิทัลที่ได้รับการอนุญาตมีจํานวนมากกว่า 
20 ช่อง ดังน้ันส่วนแบ่งตลาดหรือสัดส่วนของการหารายได้จากการโฆษณาเป็นการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพรายการมากขึ้นเช่นกัน สถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ จึงต้องหาทางเพ่ือความ 
อยู่รอด ข้อดีคือทําให้เกิดการแข่งขันในการทํารายการที่ดีสู่สาธารณะ แต่ก็มีข้อเสียคือ สถานีอาจทํา
รายการที่สุ่มเสี่ยงหรือขัดกับประกาศหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือจูงใจผู้ชม เพราะผู้ผลิตรายการใน
ประเทศไทยต้องอาศัยรายได้จากการโฆษณาเป็นต้นทุนในการผลิตรายการ และจากข้อมูลข้อ
ร้องเรียนด้านผังรายการและเน้ือหารายการของสํานักงาน กสทช. ที่ผ่านมาพบว่า แม้แต่ในช่อง
โทรทัศน์ดิจิทัลเองก็มีข้อร้องเรียนเรื่องเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมเพ่ิมมากขึ้น อันเป็นข้อเท็จจริงที่สะท้อนว่า
รายการที่ออกอากาศส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการตลาดส่วนรายการท่ีดีมีคุณภาพขาดแรงจูงใจในการผลิต
เน่ืองจากความเส่ียงที่อาจจะไม่มีโฆษณา โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายการท่ีเก่ียวกับเด็ก ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ขณะที่รายการละครหลังข่าวกลับมีฉากที่ล่อแหลมในเรื่องเพศ ภาษา 
และความรุนแรงมากขึ้น  

สํานักงาน กสทช. จึงเห็นความจําเป็นที่จะต้องมีการดําเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาที่
เก่ียวกับ เพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังข่าวอย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา โดยครั้งน้ีเป็นการศึกษา
ระยะที่ 2 เพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับเน้ือหารายการละครหลังข่าวที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือรวบรวม
ประเมินเป็นข้อมูลความรู้ และสร้างแนวทางในการกํากับดูแลเนื้อหารายการอย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือประเมินคุณภาพของเน้ือหารายการละครหลังข่าวของช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิทัล 

2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับการนําเสนอเน้ือหารายการละครหลังข่าว มาเป็นแนวทางใน
การกําหนดมาตรการการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 
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วิธีการศึกษา 

การประเมินคุณภาพเน้ือหารายการละครหลังข่าวของช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์เน้ือหาละครท่ีออกอากาศระหว่างเวลา 
20.00-24.00 น. จํานวน 25 เรื่อง จาก 16 ช่อง (เลือกจาก 25 ช่อง) โดยแบ่งเป็นละครไทย ได้แก่ 
ช่อง 7HD (นางร้าย บ่วงสไบ สารวัตรใหญ่) ช่อง 3 HD (กรงกรรม ทองเอกหมอยาท่าโฉลง ลูกผู้ชาย   
(ภูผา) ช่อง One (หน้ากากแก้ว  สงครามนักป้ัน เสือ ชะนี เก้ง) ช่อง GMM25 (เมียน้อย ก่อนอรุณจะ
รุ่ง Club Friday The Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ) ช่อง 8 (ปมรักสลับหัวใจ) ละคร
ต่างประเทศได้แก่ ช่อง MONO29 (NCIS: Los Angeles) ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี (โปรุส ศึกสองราชันย์) ช่อง 8 
(พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร) ช่อง PPTV (รัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 Days My Prince) 
ช่อง True 4 U(ซีรีส์เกาหลี มหัศจรรย์รักข้ามภพ) ช่อง Thai PBS (วีรสตรีนักสู้ กู้แผ่นดิน) ช่อง 3 
Family (แค้นรักเพลิงริษยา) ช่อง Bright TV (กลโกงกามเทพ อินเดีย) ช่อง MCOT Kids & Family 
(ชอลิ้วเฮียง) ช่อง ททบ.5 (เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน) ช่อง 3 SD (ดาบมังกรหยก) และ 
ช่อง MCOT HD (หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง) โดยเลือกศึกษาละครที่ผ่านการคัดเลือกเรื่องละ 3 ตอน 
ซึ่งจะทําให้ได้ละครท่ีศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 25 เรื่อง รวม 75 ตอน เพ่ือวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) และจําแนกเน้ือหาในละคร ที่มีเน้ือหาแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทางเพศ (Sex) ภาษา 
(Language) ความรุนแรง (Violence) หรือ S - L – V จากหลักเกณฑ์การทําผังรายการของ
สํานักงาน กสทช. ตลอดจนภาพ เสียง ฉาก ที่ปรากฏในละครหลังข่าวที่เลือกนํามาศึกษาวิเคราะห์ 
ขั้นตอนที่ 2 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนอายุ 13 ปีขึ้นไปที่เป็นผู้ชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิทัล ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลด้วยการจัดประชุม
เฉพาะกลุ่ม (Focus Group Interview) กับผู้ให้ข้อมูลที่มีความรู้และความเช่ียวชาญตลอดจน
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง ได้แก่นักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้านนิเทศศาสตร์ กลุ่มผู้ผลิตและผู้สร้างละคร ผู้
ควบคุมดูแลด้านเน้ือหารายการโทรทัศน์ และกลุ่มนักวิชาการด้านอักษรศาสตร์และรัฐศาสตร์ โดย
ก่อนดําเนินการประชุมกลุ่มย่อยทีมวิจัยจะให้ข้อมูลเพ่ือช้ีแจงการเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลทราบ และให้ผู้ช่วยนักวิจัยร่วมดําเนินงานจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม และสรุป
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาจุดเด่นและความน่าสนใจของเน้ือหาละครหลังขา่วแต่ละช่องสถาน ี

จากผลการประเมินคุณภาพรายการละครหลังข่าวที่ออกอากาศระหว่างเวลา 20.00-24.00 น. 
พบว่าแต่ละช่องมีจุดเด่นและความน่าสนใจร่วมกันคือ (1) เน้ือหาของละครที่ปรากฏทั้งละครไทยและ
ละครต่างประเทศนอกจากมีความหลากหลายแล้วยังมีเน้ือหาหรือเร่ืองราวที่ให้แง่คิด คติสอนใจผู้ชม
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ในแต่ละตอน  โดยต่างมีแก่นเรื่องที่หลากหลายที่ผู้ชมจะได้รับสาระท่ีสอดแทรกอยู่ในความบันเทิง (2) 
จุดเด่นในเร่ืองประเภทของละคร (Genre) พบว่าประเภทของละครในแต่ละเรื่องมีมากกว่า 1 ประเภท 
เน่ืองมาจากละครในปัจจุบันต่างต้องการดึงดูดความสนใจของผู้ชม จึงต้องมีการเล่าเรื่องที่หลากหลาย
แนวทาง ทั้งดราม่าผสมกับแอ๊คช่ัน หรือละครพีเรียดผสมคอมเมดี้ เป็นต้น (3) จุดเด่นในเร่ืองของการ
วางโครงเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย ชวนให้ติดตามทําให้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมละครได้  รวมถึง
การใช้ดารานักแสดงที่มีช่ือเสียงมาเป็นตัวดึงดูดความสนใจของผู้ชม หรือผู้กํากับตลอดจนบริษัท
ผู้สร้างละคร ทั้งน้ีละครแต่ละเรื่องมีแก่นเรื่องหรือโครงเรื่องที่มาจากการสร้างสรรค์ของผู้ผลิต หรือ
สร้างสรรค์ดัดแปลงมาจากนวนิยาย หรือบทประพันธ์ เรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ บุคคลสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เรื่องราวสะท้อนสังคมปัจจุบัน เรื่องราวจากตํานานความเช่ือทางศาสนาหรือเทพเจ้า 
เรื่องราวความรักความแค้น ความรักหรือชีวิตของคนเพศเดียวกัน เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีคือการสร้าง
จุดเด่นและความน่าสนใจให้กับเน้ือหาละคร ให้ผู้ชมได้ขบคิด หรือสะท้อนดูตัวเองได้จากการรับชม
เรื่องราวเน้ือหาในละครที่สะท้อนเรื่องราวที่ผู้ชมสามารถนําเอาสาระทั้งทางตรงและทางอ้อมไปขบคิด
หรือการพูดคุยกันถึงสาระที่ละครพยายามจะนําเสนอ จุดเด่นและความน่าสนใจของละครจึงเป็นสิ่ง
สําคัญอันดับแรกในการประเมินของผู้ชมที่เลือกจะรับชมหรือไม่รับชม เพราะละครหน่ึงเรื่องต่างมี
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทําให้ละครมีความน่าสนใจ นอกเหนือจากความน่าสนใจที่มาจาก ดารานักแสดง 
ฉาก หรือการใช้เทคนิคพิเศษในการถ่ายทํา  

นอกจากน้ีผลการประเมินคุณภาพรายการละครในด้านจุดเด่นและความน่าสนใจของเนื้อหา
ละครหลังข่าวโดยการสํารวจความคิดเห็นของผู้รับสารที่เป็นผู้ชมละครด้านความพึงพอใจที่มีต่อ
จุดเด่นความน่าสนใจของเน้ือหาละครหลังข่าวแต่ละเร่ือง พบว่ามีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.780 ) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายช่องพบว่า ละครช่อง 7 HD มีเนื้อหาละครเหมือนกับชีวิต
จริงโดยที่นักแสดงต้องมีหน้าตาหล่อสวยบทบาทต้องสู้ชีวิตและรักความยุติธรรมซึ่งละครต้องมีการ
ดําเนินเรื่องสนุกน่าติดตาม  ช่อง 3 HD มีเน้ือหาละครที่ตลกแต่ให้ความรู้ โดยที่นักแสดงต้องมีบทบาท
ที่สนุกสนานและต้องให้ความรู้ ซึ่งละครดังกล่าวน้ีคือ ทองเอก หมอยาท่าโฉลง ที่เป็นละครแนวตลก
เรื่องเดียวที่ได้รับความนิยมแต่ละครก็ยังคงให้คติคําสอนแก่ผู้ชม เช่นเร่ืองกรงกรรม ในขณะท่ีลูกผู้ชาย 
(ภูผา) เป็นละครท่ีมีนักแสดงหน้าตาดี ส่วนละครช่อง 3 Family เป็นเรื่องราวของชนช้ัน ในขณะที่
ละครช่อง 3 SD เป็นละครแนวกําลังภายในช่อง ONE พบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของละครคือมี
เน้ือหามีความหลากหลาย ดังนั้นผู้ชมที่ชมละครจะชมตามรสนิยมของตน ช่อง GMM มีละครท่ีมี
จุดเด่นและความน่าสนใจคือสร้างจากเร่ืองจริงมากที่สุด จะเห็นว่าละครช่อง GMM เน้ือหาของละครมี
ลักษณะสะท้อนชีวิตของชนช้ันกลางเป็นหลัก ดังน้ันผู้ชมจะสนใจเรื่องความสมจริงหรือมีเน้ือเรื่องมา
จากความจริง ช่อง 8 พบว่ามีละครที่มีการซื้อลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ คือประเทศอินเดียที่เป็นละคร
แนวแฟนตาซี ที่มีเน้ือหาตามนิยายในตํานานของเทพตามคติความเชื่อศาสนาฮินดูในขณะที่ละครไทย
ก็มีเน้ือหาที่น่าสนใจ ช่อง MONO 29 เป็นละครที่มีการเขียนบทและมีการถ่ายทํานักแสดงชาว 
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ตะวันตก ซึ่ง NCIS: Los Angeles เป็นละครแนวสืบสวนสอบสวนเพราะดําเนินเรื่องแบบฮอลลีวูดช่อง 
เวิร์คพอยท์ ทีวี เป็นละครท่ีซื้อลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ ดังน้ันเน้ือหา การเล่าเรื่อง รวมถึงการแสดง
ของตัวละครจึงมีความแตกต่างจากละครท่ีปรากฏอยู่ในช่องอ่ืน ช่อง PPTV เป็นละครที่ซื้อลิขสิทธ์ิมา
จากประเทศเกาหลี ดังน้ันเน้ือหา การเล่าเรื่อง รวมถึงการแสดงของตัวละครจึงมีความแตกต่างจาก
ละครไทยและละครต่างประเทศที่เป็นละครอินเดียและละครตะวันตก ช่อง True 4 U เป็นละครที่
สนุกมีเรื่องราวน่าสนใจ และสมจริง เป็นละครที่ดูง่าย ช่อง Thai PBS  เป็นละครที่ซื้อลิขสิทธ์ิมาจาก
ต่างประเทศ ดังน้ันเน้ือหา การเล่าเรื่อง รวมถึงการแสดงของตัวละครจึงมีความแตกต่างจากละครไทย
และละครต่างประเทศที่เป็นละครตะวันตก ช่อง Bright TV เป็นละครที่ซื้อลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ 
ดังน้ันจึงมีความแตกต่างจากละครไทยและละครต่างประเทศที่เป็นละครตะวันตกช่อง MCOT HD 
ละครมีเน้ือเรื่องที่สนุก ให้ความรู้แก่ผูช้ม และเน้ือเรื่องเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ช่อง MCOT Kids & Family 
เป็นละครที่ซื้อลิขสิทธ์ิมาจากประเทศจีน ดังน้ันจึงมีความแตกต่างจากละครไทยและละครต่างประเทศ
ที่เป็นละครตะวันตกที่พบได้จากช่องอ่ืน ช่อง ททบ.5 เป็นละครที่ซื้อลิขสิทธ์ิมาจากประเทศจีน ดังน้ัน
จึงมีความแตกต่างจากละครไทยและละครต่างประเทศท่ีเป็นละครตะวันตก เมื่อพิจารณาละครไทย 
แยกเป็นรายเรื่อง พบว่า ละครที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดคือ เรื่องทองเอก หมอยาท่าโฉลง 
(ค่าเฉลี่ย 4.027) มีเน้ือหาการนําเสนอแบบละครตลก โดยแนวคิดที่แฝงไว้ในละครคือความรู้เรื่องยา
รักษาโรคและการรักษาสุขอนามัย ซึ่งเน้ือหาในละครปราศจากความรุนแรงทั้งในบทพูด (dialogue) 
และบทแสดง (action) ที่ไม่ปรากฏความรุนแรง ในขณะที่ละครเรื่อง กรงกรรม ที่มีเน้ือหาค่อนข้าง
รุนแรงในบทละครทั้งบทพูด (dialogue) และบทแสดง (action) แต่มีระดับความพึงพอใจรองลงมา 
(ค่าเฉลี่ย 3.776) ส่วนละครต่างประเทศพบว่าละครจากตะวันตกเรื่อง NCIS: Los Angeles ได้รับ

ความนิยมในระดับสูง (ค่าเฉล่ีย 3.739) ซึ่งละครมีเน้ือหาแสดงถึงความรุนแรงและปรากฏคําพูดที่มี
ความรุนแรงด้วย  

นอกจากน้ีผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้ชมละครยังยืนยันในทิศทางเดียวกันกับผลการ
วิเคราะห์เน้ือหาและผลการประชุมกลุ่มย่อยผู้เช่ียวชาญว่าละครโทรทัศน์หลังข่าวส่วนใหญ่มีจุดเด่นคือ
ละครแม้จะมีเรื่อง เพศ ภาษา และพฤติกรรมความรุนแรง แต่หากมองภาพรวมของเรื่องหรือบริบท
ของละครจะพบว่าละครมีเน้ือหาที่เป็นประโยชน์กับผู้ชมในด้านต่าง ๆ ด้วย เช่น ผลการสํารวจในการ
วิจัยครั้งน้ีที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อละครไทยว่าเป็นละครท่ีให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดี
ได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว มากที่สุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.041) รองลงมาคือ เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็น
จริงของสังคม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.890) และเน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อชีวิตจริง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.850) ในขณะที่ละครต่างประเทศน้ัน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าเป็นละครให้คติ
ธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว มากที่สุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.859) เช่นกัน 
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สําหรับผลการประชุมกลุ่มย่อยพบสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เน้ือหาและการสํารวจผู้ชม 
คือ ผู้เช่ียวชาญให้ความคิดเห็นเก่ียวกับจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครโทรทัศน์หลังข่าว
แต่ละช่องว่า แต่ละช่องมีสไตล์ของละครที่เป็นจุดขายที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะต้องแข่งขันกันดึงความ
นิยมของผู้ชมโดยผู้ชมที่มีสไตล์หรือรสนิยมชอบดูละครแนวท่ีตนเองสนใจ แต่จุดเด่นที่เหมือนกันคือใน
ทุกช่องพยายามผลิตละครให้มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้ชมมีทางเลือกในการชมละครตามความสนใจ
ของตัวเองมากข้ึน นอกจากน้ียังพบว่าส่วนใหญ่แต่ละช่องนําเสนอละครที่ไม่เพียงแต่สะท้อนชีวิตจริง
ให้แง่คิดทําให้ผู้ชมเกิดการเรียนรู้ แต่ละครทําให้ผู้ชมสามารถผ่อนคลายหลีกหนีความจริงได้ในช่ัวขณะ 
แม้จะเป็นละครที่มีเรื่องเพศ ภาษาและความรุนแรงเข้ามาเก่ียวข้องก็ตาม  

ผลด้านการนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ ภาษา และความรุนแรง ที่ปรากฏในละครหลัง
ข่าวที่ไม่เหมาะสม 

จากการวิเคราะห์เน้ือหาละครทั้ง 25 เรื่อง โดยแบ่งเป็นละครไทย 13 เรื่อง ละครต่างประเทศ 
12 เรื่อง  พบว่าละครไทยส่วนมากจะมีเน้ือหาด้านความรุนแรง เพศและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม 
โดยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของความรุนแรง จํานวน 11 เรื่อง  ในขณะที่เน้ือหาทางด้านเพศจํานวน     
2 เรื่อง และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม จํานวน  3 เรื่อง  สําหรับละครต่างประเทศส่วนมากจะเน้น
เรื่องของความรุนแรง โดยมีลักษณะเน้ือหาที่เข้าข่ายเร่ืองความรุนแรงจํานวน  6  เรื่อง ส่วนเน้ือหา
ทางด้านเพศและภาษาที่ไม่เหมาะสมจะไม่พบในละครต่างประเทศ  

ด้านความรุนแรง: พบว่าละครไทยประเภทดราม่ามักมีฉากความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ในลักษณะ
การผลัก ตบตี ชกต่อย รุมทําร้าย ทะเลาะวิวาท รวมถึงการใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน (V6) โดยส่วนใหญ่ 
มักจะเป็นอาวุธปืนและมีด ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการเซ็นเซอร์ภาพอาวุธขณะใช้ทําร้าย แต่ไม่สม่ําเสมอ 
ส่วนละครต่างประเทศแนวดราม่าที่นํามาศึกษา หากเป็นละครประวัติศาสตร์ ย้อนยุค จะพบความ
รุนแรงต่อผู้ อ่ืน (V3) และการใช้อาวุธ (V6) มากที่สุด นอกจากน้ีละครบางเรื่องที่มีฉากการด่ืม
แอลกอฮอล์หรือการใช้สารเสพติดของตัวละคร (V9) พบว่ามีการเซ็นเซอร์บรรจุภัณฑ์ แต่ยังเห็นเป็น
ลักษณะของเหลวคล้ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และไม่มีการข้ึนข้อความหรือคําเตือนกํากับ ในขณะที่
ละครบางเรื่องพบฉากสถานท่ีที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชน (V10) เช่น ผับ บาร์ แต่โดยรวมแล้วมีสัดส่วน
ที่ค่อนข้างน้อย รวมถึงพบว่ามีละครบางเร่ืองพบฉากความรุนแรงทางเพศ ที่ตัวละครชายพยายามใช้
กําลังเพ่ือปลุกปล้ํา คุกคามทางเพศตัวละครหญิง  

ด้านเพศ: พบว่าละครที่เลือกศึกษามีฉากที่มีเน้ือหาด้านเพศบางเรื่องตามบริบท ส่วนใหญ่ พบ
ในละครดราม่า โรแมนติก เช่น Club Friday The Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ  ซึ่งได้รับ
การจัดระดับความเหมาะสมในระดับ ท ปรากฏฉากท่ีมีเน้ือหาด้านเพศมากกว่าทุก ๆ เรื่อง ทั้งใน
ลักษณะการเน้นสรีระสัดส่วนของตัวละคร ผ่านการแต่งกายและมุมกล้อง (S1) และการแสดงออกถึง
สัมพันธภาพทางเพศท่ีส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศและกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่
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เหมาะสม (S2) ทั้งการเล้าโลมสัมผัสร่างกาย และการมีเพศสัมพันธ์  โดยในภาพรวมพบว่าละครที่มี
เน้ือหาด้านเพศมักมีฉากท่ีแสดงถึงสัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศและกิริยา
ท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม (S2) ในลักษณะการใช้สายตาคุกคามหรือย่ัวยวนทาง
เพศการสัมผัสเล้าโลม การกอดจูบ ไปจนถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยนัยของตัวละคร สําหรับละคร
ต่างประเทศ พบว่า มีฉากสัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ น้อยมาก บางเรื่อง ไม่มีเลย  

ด้านภาษา: พบว่า ในภาพรวมละครมีฉากที่มีเน้ือด้านการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมล่อแหลม
หมิ่นเหม่ (L1) สื่อความหมายในเชิงลบเกือบทุกเรื่อง โดยเฉพาะกรงกรม, Club Friday The Series 10 
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ  และเสือ ชะนี เก้ง 2019 และมีเน้ือหาเข้าข่ายเกินระดับ ในลักษณะด่า
ทอ เสียดสี หมิ่นเหม่ และยังสื่อในทางทางเพศร่วมด้วย  นอกจากน้ียังพบการใช้ภาษาแสลง (L3) เป็น
การใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบที่ปรากฏในละครเร่ืองเสือ ชะนี เก้ง 2019 ในทุกตอนที่เลือกมา
ศึกษา สําหรับละครต่างประเทศ พบว่า มีการใช้ภาษาที่ล่อแหลม หมิ่นเหม่บ้าง คําพูดถูกฝ่ายตรงข้าม 
แต่ไม่มาก โดยส่วนใหญ่จะมีคําที่สื่อความหมายในเชิงลบ ซึ่งไม่ปรากฏเป็นคําหยาบ อาจเพราะผ่าน
การแปลและกลั่นกรองก่อนที่จะพากย์เป็นเสียงภาษาไทยมาแล้ว  

นอกจากน้ีพบว่ามีละครไทยท่ีมีเน้ือหาเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุจํานวน 26 ตอน และละคร
ต่างประเทศมีเน้ือหาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ จํานวน 12 ตอน ดังตาราง 

ชื่อ ชื่อละคร ระดับ
เน้ือหาที่
ระบุ

จํานวน
ตอนที่
ศึกษา

จํานวนตอน 
ที่เข้าข่าย
เกินระดับ 

ลักษณะ
เน้ือหาที่เข้า
ข่ายเกินระดับ

ช่อง 7 1) นางร้าย ท 3 1 ความรุนแรง
2) บ่วงสไบ น13 3 1 ความรุนแรง
3) สารวัตรใหญ ่ ท 3 3 ความรุนแรง

ช่อง 3 HD 4) กรงกรรม ท 3 3 ความรุนแรง/
ภาษา

5) ทองเอกหมอยาท่าโฉลง ท 3 - -
6) ลูกผู้ชาย (ภูผา) ท 3 - -

ช่อง ONE 7) สงครามนักปั้น น13 3 1 ความรุนแรง
8) หน้ากากแกว้ ท 3 3 ความรุนแรง
9) เสือ ชะนี เกง้ ท 3 3 ความรุนแรง/

เพศ/ภาษา
ช่อง GMM 10) เมียน้อย ท 3 3 ความรุนแรง

11) ก่อนอรุณจะรุ่ง ท 3 3 ความรุนแรง
12) Club Friday The Series 10
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ

ท 3 2 ความรุนแรง/
เพศ/ภาษา
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ชื่อ ชื่อละคร ระดับ
เน้ือหาที่
ระบุ

จํานวน
ตอนที่
ศึกษา

จํานวนตอน 
ที่เข้าข่าย
เกินระดับ 

ลักษณะ
เน้ือหาที่เข้า
ข่ายเกินระดับ

ช่อง 8 13) ปมรักสลับหัวใจ ท 3 3 ความรุนแรง
ช่อง  
MONO 29 

14) NCIS : Los Angeles ท 3 - - 

Workpoint 15) โปรุส ศึกสองราชันย ์ ท 3 3 ความรุนแรง
ช่อง 8 16) พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพ

อวตาร 
ท 3 - - 

ช่อง PPTV 17) รัก 100 วันของฉันและ 
องค์ชาย 100 Days My Prince 

ท 3 - - 

ช่อง TRUE 
4U 

18) มหัศจรรยร์กัข้ามภพ ท 3 2 ความรุนแรง

ช่อง Thai 
PBS 

19) วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน ท 3 - - 

ช่อง 3 
Family 

20) แค้นรักเพลิงรษิยา ท 3 2 ความรุนแรง

ช่อง Bright 
TV 

21) กลโกงกามเทพ ท 3 - - 

ช่อง MCOT 
Kid&Family  

22) ซอล้ิวเฮียง ท 3 1 ความรุนแรง

ช่อง ททบ.5 23) เจงกิสข่าน จักรพรรดิ
สะท้านแผ่นดิน 

ท 3 2 ความรุนแรง

ช่อง 3 SD 24) ดาบมังกรหยก ท 3 2 ความรุนแรง
ช่อง MCOT 
HD 

25) หนุ่มหน้าใสหัวใจนกัปรงุ ท 3 - - 

 
ด้านผลการสํารวจผู้ชมรายการละครหลังข่าวที่มีต่อการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับเพศ ภาษา 

และความรุนแรง ที่ปรากฏในละครหลังข่าวที่ไม่เหมาะสมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าละคร
ไทยมีการนําเสนอเร่ือง เพศ ภาษาและความรุนแรงในเนื้อหามากกว่าละครต่างประเทศ (เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.972 และ 1.767) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เน้ือหาที่ได้กล่าวในตอนแรก   
แต่เมื่อแยกเป็นรายด้านผลการสํารวจผู้ชมเห็นว่าในละครไทยน้ันพบความรุนแรงทางด้านภาษามาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.220) รองลงมาคือ ความรุนแรงในเน้ือหา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.093) และ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.041) ซึ่งหากพิจารณาค่าเฉล่ียที่ปรากฏไม่แตกต่างกัน
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มาก ทําให้พบว่าข้อมูลการสํารวจในประเด็นน้ีใกล้เคียงกับผลการวิเคราะห์เน้ือหาที่ระบุว่าละครไทย
มักจะพบความไม่เหมาะสมในเรื่องความรุนแรงและเรื่องภาษาเป็นอันดับต้นๆ เช่นกัน ในขณะละคร
ต่างประเทศน้ันพบความรุนแรงในเนื้อหามากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.052) รองลงมาคือ พฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.780) และความรุนแรงทางด้านภาษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.678) 
ซึ่งข้อมูลก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิเคราะห์เน้ือหาที่ว่า สําหรับละครต่างประเทศส่วนมาก
จะมีลักษณะเนื้อหาที่เข้าข่ายความรุนแรงจํานวนมากท่ีสุด  

เมื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อความแตกต่างในการนําเสนอเร่ือง เพศ ภาษาและ
ความรุนแรงในเนื้อหาของละครไทยและต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าละครไทยมีความ
แตกต่างจากละครต่างประเทศคือมีฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย คําด่าทอกัน สบถ แช่ง
ด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาทมากกว่าละครต่างประเทศมากที่สุด (ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.622) 
รองลงมาคือ พบเห็นฉาก การมีเพศสัมพันธ์ โดยนัย เช่น ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง 
เป็นต้น (ความแตกต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.462) และพบเห็นฉากที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทางเพศ คือ 
เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม หยาบโลน ในเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ (ความแตกต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 0.461)   ในขณะเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าละครต่างประเทศน้ันมีฉากการดูถูก
เหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ ชาติพันธ์ุ (Race/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น คนลาว คนอีสาน เผ่า
กระเหร่ียง เอเชีย นิโกร เป็นต้น มากกว่าละครไทยมากท่ีสุด (ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.159) 
รองลงมาคือ ฉากที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ เวท
มนต์ คาถา (ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.059) และฉากที่ทําให้รู้สึกสะเทือนใจสะเทือนขวัญ 
รวมถึงฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติกรรมกล่ันแกล้ง ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วยวิธีการ
ต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ (ความแตกต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.039) 

สําหรับผลการประชุมกลุ่มย่อยผู้เช่ียวชาญในเร่ืองการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับเพศ ภาษา และ
ความรุนแรง ที่ปรากฏในละครหลังข่าวที่ไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าความนิยมของผู้ชมต่อละคร
นํ้าดีก็ยังพบว่ามีน้อยเมื่อเทียบกับละครนํ้าเสีย ซึ่งเมื่อประเมินสถานการณ์ละครในประเทศไทย ณ 
ขณะน้ียังคงพบว่ามีจํานวนละครที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงในสัดส่วนที่มากกว่า
ละครเชิงสร้างสรรค์เพราะตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้ดีกว่า อีกทั้งผู้จัดละคร/ช่องสถานียังต้อง
มองในเชิงธุรกิจความอยู่รอดของการผลิตละครที่เป็นที่ต้องการของผู้ชมเป็นหลัก แต่แม้จะเป็นละครที่มี
เน้ือหาด้านเพศ ภาษา และความรุนแรง หากมองในภาพรวมของเน้ือหาและเรื่องราวในละครจะพบว่า
ละครมีเน้ือหาที่ให้แง่คิด หาทางออก สะท้อนปัญหาสังคมกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงผลแห่งการทําดี-ทําช่ัว 
ละครมีแง่งามในการสอนผู้ชมให้เห็นถึงคุณค่าด้านความรัก วัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งในประเด็นน้ีผู้เช่ียวชาญ
ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าหน่วยงานท่ีกํากับดูแลคงต้องมองเน้ือหาของละครอย่างสมดุลด้วย เพราะแม้เป็น
ละครนํ้าเสียแต่ก็มีความรับผิดชอบต่อสังคม และแม้ในละครนํ้าเสียจะมีความรุนแรงแต่ผู้ชมก็ยอมรับได้ 
เน่ืองจากการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ เพศ ภาษา ความรุนแรงที่ยังคงปรากฏอยู่ในละคร และยังได้รับ



ฌ 

ความนิยมอยู่น้ันอาจเป็นไปได้ว่า ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นความรุนแรงที่ผู้ชมยอมรับได้ เพราะใน
โลกแห่งความจริงผู้ชมก็เคยรับรู้และอาจจะชินกับความรุนแรงดังกล่าว  

ข้อเสนอแนะสาํหรับ กสทช. (หน่วยงานกํากับดูแล) 

1. กสทช.ควรวางแนวทางการกํากับดูแลเน้ือหาที่เก่ียวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงไม่
เฉพาะรายการละครโทรทัศน์เท่าน้ันเนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ความรุนแรงที่ส่งผ่านสื่อไปยังผู้ชมใน
สังคมไม่ได้มีเพียงเฉพาะในรายการละครเท่าน้ันแต่ยังปรากฏความไม่เหมาะสมเร่ืองเพศ ภาษา และ
ความรุนแรงในรายการอ่ืน ๆ ด้ววย อาทิ รายการเล่าข่าว รายการวาไรต้ี รายการเกมโชว์  

2. ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการรับชมละครของผู้ชมเปลี่ยนไป แม้จะมีผู้ชมนิยมดูละคร
ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุดก็ตาม (ร้อยละ 77.7) แต่รองลงมาคือชมผ่านช่องทาง Youtube (ร้อยละ 
58.9) และเว็บไซต์ (ร้อยละ 32.7) รวมถึงพฤติกรรมการชมท่ีไม่ชมแบบ Real-Time เพียงอย่างเดียว
แต่ยังนิยมดูละครย้อนหลังและดูซ้ําไปมาได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการผ่านช่องทางออนไลน์ ดังน้ัน กสทช.
ควรวางแนวทางการกํากับดูแลเนื้อหาละครเพ่ิมเติมโดยปรับเกณฑ์หรือวิธีการให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การรับชมของผู้ชมที่เปลี่ยนไป  

3. กสทช. ควรวางแนวทางเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และสร้างความเข้าใจท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ 
“ละครโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์สังคม” เพ่ือเป็นการส่งเสริมการผลิตรายการละครโทรทัศน์เชิง
สร้างสรรค์สังคม ให้กับผู้จัด/ผู้ผลิตละครหรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ควรเป็นละครที่สะท้อน
ค่านิยม วิธีคิดที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือช่วยลดหรือแก้ปัญหาสังคม เป็นละครที่สามารถมีเรื่องราวสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับผู้ชมในด้านต่าง ๆ เป็นละครที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา การประกอบอาชีพ
ที่สุจริต อาชีพที่ช่วยเหลือสังคม หรือการสนับสนุนให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดปัญหาโลกร้อนที่
กําลังเผชิญอยู่  รวมถึงละครที่สะท้อนการอยู่ในสังคมอย่างสุจริตต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยความ
อดทน และละครที่สะท้อนความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทยในมิติด้านวัฒนธรรม ประเพณี หรือด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน สังคม เป็นต้น 

4. กสทช. ควรมีแนวทางส่งเสริมการผลิตรายการละครโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์สังคมที่
ปราศจากเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมให้กับผู้จัด/ผู้ผลิตละคร โดยอาจให้ทุนผ่านกองทุน กทปส. เช่นเดียวกับ
การให้ทุนสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทําวิจัย หรือควรกําหนดให้มีหน่วยงานและมีนโยบาย
สนับสนุนผู้จัด/ผู้ผลิตละครเชิงสร้างสรรค์สังคมที่ชัดเจนและเปิดกว้างอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งอาจเป็น
รัฐบาลหรือ กสทช.หรือกองทุน กทปส. หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนให้เกิดช้ินงาน
สร้างสรรค์สังคมในรูปแบบของละครขึ้นมาอย่างต่อเน่ือง 

5. กสทช.ควรสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันและการเฝ้าระวังสื่อโดยให้
ความสําคัญกับเรื่องการกลั่นแกล้ง คุกคาม ที่เกิดขึ้นทั้งในสังคม(Social Bullying) และกระทําผ่านสื่อต่าง ๆ 
(Media Bullying) รวมถึงสื่อออนไลน์ (Cyber Bullying) เพ่ือการสร้างกระบวนการรู้เท่าทันสื่อให้
ผู้ชมรู้จัก เข้าใจ ประเมินค่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมในลักษณะของการ Bullying ด้วย 



ญ 

6. กสทช.ควรให้ความรู้หรือสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ชมในเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
โลกของความเป็นจริงด้วย คือผู้ชมต้องวิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินความรุนแรงที่ปรากฏในละครทั้ง
เรื่องเพศ ภาษา และพฤติกรรมต่างๆ แม้จะถูกกําหนดตัวช้ีวัดจาก กสทช.ไว้แล้วก็ตามแต่ในทางปฏิบัติ
ยังคงมีผู้ชมที่แยกความรุนแรงจากโลกของละครกับโลกแห่งความจริงไม่ขาดออกจากกัน เพราะความ
รุนแรงบางอย่างในละครที่ถูกกําหนดว่าเป็น น.13+ อาจเป็นความรุนแรงในระดับที่ผู้ชมบางกลุ่มมอง
ว่ายอมรับได้และเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นได้ในสังคม โดยไม่มีผลกระทบต่อจิตใจหรือร่างกาย 

7. การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและเฝ้าระวังสื่อที่มีเน้ือหาด้านเพศ ภาษา และพฤติกรรม
ความรุนแรงน้ันควรทําในลักษณะภาคีเครือข่ายหรือสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชมที่เป็นเยาวชน ควรให้สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนบรรจุวิชาที่ว่าด้วยเรื่องการ
รู้เท่าทันสื่อเข้าไปในหลักสูตรด้วยเพ่ือให้ความรู้ว่าสื่อแบบไหนที่เด็กควรดู ควรเช่ือหรือไม่ควรดู ไม่ควร
เช่ือ อีกทั้งควรเน้นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ชมในเรื่อง Media Violence Literacy และ 
Social Media Literacy อย่างต่อเน่ืองด้วยเช่นกัน 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับผู้ผลิต/ผู้สรา้งละคร/เจ้าของสถานีโทรทัศน ์

1. จากผลการศึกษาที่พบว่ายังคงมีละครที่มีเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมเกินระดับที่กําหนดไว้ 
ผู้ผลิต/ผู้สร้างละครเจ้าของสถานีโทรทัศน์ควรระมัดระวังและกลั่นกรองเน้ือหาละครอย่างต่อเน่ืองทั้ง
ละครไทยและละครต่างประเทศ 

2. จากผลการศึกษาที่พบว่าผู้ชมเริ่มหันไปนิยมดูละครซีรีย์ต่างประเทศ และดูละครที่ไม่ใช่ 
Real-Time เพ่ิมขึ้น ดังน้ันผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร/เจ้าของสถานีโทรทัศน์  ควรวางแผนการผลิตละครให้
หลากหลายหรือการทําละครเชิงสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับละครแนวเดิมที่ทําเพ่ือให้ทางเลือกแก่ผู้ชมและ
รักษาฐานผู้ชมละครของสถานีให้ยังคงเลือกดูละครของสถานีต่อไป โดยอาจมีเน้ือหาที่เน้นความ
สมจริง ความมีช่ือเสียงของนักแสดง ความสามารถของนักแสดง ฉากและภาษาท่ีใช้ต้องสะท้อนความ
สมจริงตามชีวิตจริง หรืออาจทําแนวตลกเพื่อสนองความต้องการของผู้ชม (ผลวิจัยชอบแนวตลกมาก
ที่สุด 65.6) เป็นต้น 

3. ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร/เจ้าของสถานีโทรทัศน์ ควรทําการประชาสัมพันธ์การตลาดเพ่ือ
ส่งเสริมการขายให้กับละครของช่องผ่านสื่อ/กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
ละครที่เป็นละครเชิงสร้างสรรค์เพ่ือกระตุ้นให้คนดูสนใจและเห็นคุณค่าของละครที่มีเน้ือหาสร้างสรรค์
มากขึ้น 

4. เจ้าของสถานีควรกําหนดให้มีนโยบายให้ผู้จัด/ผู้ผลิตละครผลิตละครแนวสร้างสรรค์สังคม
ควบคู่ไปกับละครแนวเดิมที่ทําอยู่ เพ่ือที่ผู้ชมได้มีทางเลือกในการดูละครมากขึ้น และเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดละครเชิงสร้างสรรค์ในสังคมอีกทางหนึ่ง อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถานีด้วย 
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สารบญัตาราง 

 
  หน้า
บทที่ 3 
ตารางที่ 3.1 แสดงรายช่ือสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทั้ง 25 สถานี จากการ

จัดอันดับความนิยม ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 โดย AGB Nielsen 48
ตารางที่ 3.2 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 80
ตารางที่ 3.3 แสดงรายช่ือละครที่ได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย 81
ตารางที่ 3.4 แสดงรายช่ือละครที่ผ่านการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 82
ตารางที่ 3.5 แสดงนิยามการวัด รหัส และคําอธิบายในประเด็นการศึกษา 93
ตารางที่ 3.6 แสดงจํานวนประชากรผู้ชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ที่อาศัยอยู่

ในพ้ืนที่ 5 ภูมิภาคในประเทศไทย 98
ตารางที่ 3.7 แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละภูมิภาคตามสัดส่วนประชากร 99
ตารางที่ 3.8 แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี 100
  
บทที่ 4 
ตารางที่ 4.1 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง นางร้าย 108
ตารางที่ 4.2 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่องนางร้าย 121
ตารางที่ 4.3 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง บ่วงสไบ 123
ตารางที่ 4.4 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง บ่วงสไบ 139
ตารางที่ 4.5 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

สารวัตรใหญ ่ 141
ตารางที่ 4.6 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง 

สารวัตรใหญ ่ 150
ตารางที่ 4.7 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

กรงกรรม 153
ตารางที่ 4.8 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง  

กรงกรรม 166
ตารางที่ 4.9 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

ทองเอกหมอยาท่าโฉลง 168
ตารางที่ 4.10 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง  

ทองเอกหมอยาท่าโฉลง 175



สารบญัตาราง (ต่อ) 

  หน้า
ตารางที่ 4.11 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

ลูกผู้ชาย (ภูผา) 177
ตารางที่ 4.12 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง 

ลูกผู้ชาย (ภูผา) 186
ตารางที่ 4.13 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเร่ือง  

สงครามนักป้ัน 188
ตารางที่ 4.14 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง  

สงครามนักป้ัน 201
ตารางที่ 4.15 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง 

หน้ากากแก้ว 203
ตารางที่ 4.16 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง 

หน้ากากแก้ว 213
ตารางที่ 4.17 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

เสือ ชะนี เก้ง 2019 215
ตารางที่ 4.18 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง  

เสือ ชะนี เก้ง  228
ตารางที่ 4.19 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเร่ือง  

เมียน้อย 230
ตารางที่ 4.20 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง เมียน้อย 240
ตารางที่ 4.21 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

ก่อนอรุณจะรุ่ง 242
ตารางที่ 4.22 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง  

ก่อนอรุณจะรุ่ง 252
ตารางที่ 4.23 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

Club Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอนจบแต่ไม่เจ็บ 254
ตารางที่ 4.24 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง  

Club Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอนจบแต่ไม่เจ็บ 266
ตารางที่ 4.25 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

ปมรักสลับหัวใจ 268
 



สารบญัตาราง (ต่อ) 

  หน้า
ตารางที่ 4.26 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง 

ปมรักสลับหัวใจ 277
ตารางที่ 4.27 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

NCIS Los Angles 279
ตารางที่ 4.28 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง  

NCIS Los Angles 285
ตารางที่ 4.29 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

โปรุส ศึกสองราชันย์ 287
ตารางที่ 4.30 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง  

โปรุส ศึกสองราชันย์ 294
ตารางที่ 4.31 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

พระพิฆเนศ ศึกเทพมหาอวตาร 295
ตารางที่ 4.32 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง  

พระพิฆเนศ ศึกเทพมหาอวตาร 304
ตารางที่ 4.33 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

รัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 306
ตารางที่ 4.34 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง  

รัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 310
ตารางที่ 4.35 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง 

มหัศจรรย์รักขา้มภพ 312
ตารางที่ 4.36 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง 

มหัศจรรย์รักขา้มภพ 321
ตารางที่ 4.37 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเร่ือง  

วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน 323
ตารางที่ 4.38 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง  

วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน 330
ตารางที่ 4.39 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

แค้นรักเพลิงรษิยา 332
ตารางที่ 4.40 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่เกินระดับในเรื่อง  

แค้นรักเพลิงรษิยา 341



สารบญัตาราง (ต่อ) 

  หน้า
ตารางที่ 4.41 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

กลโกงกามเทพ 343
ตารางที่ 4.42 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง  

กลโกงกามเทพ 353
ตารางที่ 4.43 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

ชอลิ้วเฮียง 355
ตารางที่ 4.44 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง  

ชอลิ้วเฮียง 363
ตารางที่ 4.45 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน 365
ตารางที่ 4.46 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง  

เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน 374
ตารางที่ 4.47 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

ดาบมังกรหยก 377
ตารางที่ 4.48 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง  

ดาบมังกรหยก 385
ตารางที่ 4.49 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง  

หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง 387
ตารางที่ 4.50 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง  

หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง 394
ตารางที่ 4.51 แสดงจุดเด่นและความน่าสนใจของเนื้อหาละครไทย 395
ตารางที่ 4.52 แสดงจุดเด่นและความน่าสนใจของเนื้อหารายการละครต่างประเทศ 397
ตารางที่ 4.53 แสดงลักษณะเพศ ภาษา และความรุนแรงที่พบในละครแต่ละเรื่อง 400
ตารางที่ 4.54 แสดงจํานวนตอนที่ศึกษาและลักษณะเน้ือหาที่เข้าข่ายเกินระดับในแต่ละช่อง

ของละครไทย 406
ตารางที่ 4.55 แสดงจํานวนตอนที่ศึกษาและลักษณะเนื้อหาที่เข้าข่ายเกินระดับในแต่ละ

ช่องของละครต่างประเทศ 407
  
บทที่ 5 
ตารางที่ 5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 410



สารบญัตาราง (ต่อ) 

  หน้า
ตารางที่ 5.2 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามการรับชมละครโทรทัศน์ 412
ตารางที่ 5.3 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามสื่อที่ใช้ติดตามละคร

โทรทัศน์ 413
ตารางที่ 5.4 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามสื่อที่ใช้รบัชมละคร

โทรทัศน์ 414
ตารางที่ 5.5 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามรายการที่รับชมเมื่อไม่ได้

รับชมละครโทรทัศน์ 415
ตารางที่ 5.6 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามความถี่ในการรับชม

ละครโทรทัศน์ต่อสัปดาห์ 416
ตารางที่ 5.7 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลที่

รับชมละคร 417
ตารางที่ 5.8 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามความคิดเห็นต่อปัจจัย

สําคัญทีสุ่ดที่มผีลต่อกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ใหม้ีคณุภาพ 418
ตารางที่ 5.9 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลทีเ่ลือกชมละคร 419
ตารางที่ 5.10 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามประเภทละครโทรทัศน์ที่

ชอบ 420
ตารางที่ 5.11 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามสัญชาติของละคร

โทรทัศน์ที่รับชมมากที่สุด 4210
ตารางที่ 5.12 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามสัญชาติของละคร

โทรทัศน์ที่ได้พบเห็นพฤติกรรมตัวแสดงที่สะท้อนความรุนแรง เพศ ภาษา 
เน้ือหา ฉากรับชมมากที่สุด 422

ตารางที่ 5.13 แสดงค่าเฉล่ียจําแนกตามความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและ
ความรุนแรงทีม่ีในเนื้อหารายการละครหลังข่าวของละครไทยและ
ต่างประเทศ   423

ตารางที่ 5.14 แสดงค่าเฉล่ียจําแนกตามทัศนคติของที่มีต่อการรับชมละครหลังข่าวของ
ละครไทยและต่างประเทศ   427

ตารางที่ 5.15 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรงที่มีในเน้ือหา
รายการละครหลังข่าว จําแนกตามละครรายเรื่อง (ละครไทย) 428

   



สารบญัตาราง (ต่อ) 

  หน้า
ตารางที่ 5.16 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรงที่มีในเน้ือหา

รายการละครหลังข่าว จําแนกตามละครรายเรื่อง (ละครต่าง ประเทศ)     430
ตารางที่ 5.17 ทัศนคติต่อคุณภาพรายการละครโทรทัศน์หลังข่าว 432
ตารางที่ 5.18 ความพึงพอใจที่มีต่อเน้ือหารายการละครหลังข่าวจุดเด่นความน่าสนใจของ

เน้ือหารายการละครหลังข่าวแต่ละเรื่อง 434
ตารางที่ 5.19 จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเร่ืองนางร้าย 436
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา  

การเปล่ียนผ่านระบบโทรทัศน์จากแอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล ก่อให้เกิดผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์เพ่ิมมากขึ้น การขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์ยังอยู่ที่ธุรกิจโฆษณา อันเป็นต้นทุนของความอยู่
รอดของสถานีและธุรกิจโฆษณาจะสนับสนุนสถานีขึ้นอยู่กับความนิยม (Rating) และยอดผู้ชมของ
สถานีเป็นสําคัญ 

จากจํานวนช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ได้รับการอนุญาต ปัจจุบันมีทั้งหมด 24 ช่อง ทําให้
ส่วนแบ่งการตลาด หรือสัดส่วนของการหารายได้จากการขายโฆษณา มีการแข่งขันสูงขึ้น นํามาซึ่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพเน้ือหารายการ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ในเชิงบวกการแข่งขันจะทําให้มีการผลิต
รายการที่ดีมีคุณภาพสู่สาธารณะ ในเชิงลบ คือ บางสถานีอาจผลิตรายการที่สุ่มเสี่ยง หรือขัดกับ
ประกาศหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือจูงใจผู้ชม เพราะผู้ผลิตรายการในประเทศไทย ต้องอาศัยรายได้
จากการโฆษณาเป็นต้นทุนในการผลิตรายการ  

โทรทัศน์ระบบดิจิทัล ทั้ง 24 สถานี สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มเน้ือหารายการข่าวสาร กลุ่ม
เน้ือหารายการสารคดี และกลุ่มเน้ือหารายการบันเทิง โดยกลุ่มเน้ือหารายการบันเทิง รายการ
ประเภทละครหลังข่าว กล่าวได้ว่าเป็นรายการท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นจุดขายสําคัญของ
บางสถานี1 ในขณะเดียวกันผู้ผลิตละครบางเรื่อง และเจ้าของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลบางสถานี 
รวมทั้งผู้สนับสนุนธุรกิจโฆษณา ก็มุ่งให้ความสําคัญกับความนิยมจากกลุ่มผู้ชมมากกว่าความ
ละเอียดอ่อนและคุณภาพของเน้ือหา โดยส่วนใหญ่ละครที่นําเสนอในปัจจุบันมักจะเป็นละครที่มี
เน้ือหาที่มีความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ก้าวร้าวรุนแรง หรือหยาบคาย เป็นส่วนสําคัญในเน้ือเรื่อง 
เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้ชม สร้างความนิยม (Rating) ยอดผู้ชม (Viewer) และสร้างรายได้จาก
ธุรกิจโฆษณา 

วรัชญ์ ครุจิต นักวิชาการนิเทศศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ออกมา
ต้ังคําถามต่อกรณีการเลียนแบบของเยาวชนจากการชมละครโทรทัศน์ จากผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนไว้ว่า  

                                                            

 1ไทยรัฐออนไลน์.(4 ม.ค.2559).“ลั่นกลองรบ! ทีวีดิจิทัลสุดแซ่บ สู้ศึกละครแย่งเรตต้ิงชิงฐานคนดู”.สืบค้นจาก 
www.thairath.co.th/content/55482. 
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“...สื่อบันเทิง ทั้งผู้สร้างละคร รายการบันเทิง ต้องถามตัวเองว่า มีส่วนร่วมกับการสร้าง
สภาพแวดล้อม สร้างรายการบันเทิงที่เหมาะสมกับเยาวชนได้ดีที่สุดแล้วหรือไม่ ข้ออ้าง..การ
แก้ไขง่ายๆ ด้วยการแปะสัญลักษณ์คําเตือน รู้กันดีว่าแทบไม่มีผลในทางปฏิบัติ เน่ืองจากไม่ว่า
จะเป็นสัญลักษณ์อะไร ก็จะต้องมีเยาวชนจํานวนมากที่ดู ท่านคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากการรับชมมากน้อยเพียงใดท่านได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดหรือไม่ ในการเลี่ยงที่จะ
นําเสนอด้วยภาพหรือภาษาที่รุนแรง หรือสร้างและตอกยํ้าค่านิยมทางเพศที่ไม่เหมาะสม 
หรือว่ากลับขยายความรุนแรงน้ันให้ถี่และยืดยาวออกไปเพ่ือมุ่งสร้างความนิยมของรายการ 

ทุกคนรู้ดีว่า การใช้ภาพ ภาษา ที่รุนแรง เป็นวิธีการเรียกเรตต้ิงที่ง่ายกว่าการเขียนบทให้
นําเสนอข้อคิดโดยไม่ต้องพ่ึงความรุนแรง ความจริงแล้ว แทบไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องเพ่ิมเติม
ข้อคิดลงไป เน่ืองจากบทประพันธ์อมตะที่ละครส่วนใหญ่นํามาสร้างน้ัน ล้วนแฝงแง่คิดเอาไว้ในการ
ดําเนินเรื่องอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับผู้สร้างจะสามารถนําเสนอแง่คิดน้ัน ด้วยการใช้ภาพและภาษาที่มีช้ันเชิงมาก
น้อยเพียงใด..” ผศ.ดร.วรัชญ2 กล่าว 

แม้ว่าสํานักงาน กสทช. จะมีหน้าที่ดูแลความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน์ แต่จาก
การแข่งขันในการนําเสนอเนื้อหารายการท่ีเข้มข้นในช่วงระยะที่ผ่านมา พบว่ามีการร้องเรียนด้าน
เน้ือหาที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเน่ืองซ้ําแล้วซ้ําเล่า 

ตัวอย่างเช่นกรณีหนังสือร้องเรียนให้สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบละครเรื่อง บางรักซอย 9/1 
ทางช่อง ONE31 ออกอากาศช่วงเวลา19.00-20.00 น. มีการใช้คําไม่เหมาะสม เช่น ตัวละครพูดว่า 
“พ่ีคิดว่าผมเป็นผู้ชายเห้ีย ๆ คนนึงก็พอ” ตัวละครช่ือเอิร์ธ พูดว่า “กูคงให้ไอซ์ไปคบกับไอ้เห้ียทอม
แทน” และพบคําว่า “กู” “มึง” จํานวนมาก3 

อย่างไรก็ตาม สํานักงาน กสทช. ได้พิจารณาเห็นว่า เน้ือหาละครเรื่องบางรักซอย 9/1 น้ันมี
การใช้คําพูดที่ไม่สุภาพในบางครั้ง ไม่ใช่บริบทที่พบบ่อยในการนําเสนอ จึงเห็นว่าเป็นเน้ือหาที่
สอดคล้องกับการจัดระดับความเหมาะสมไว้ที่ระดับ “ท” (รายการที่เหมาะกับผู้ชมทุกวัย) และได้เชิญ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการช่อง ONE 31 เข้าช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 โดยบริษัทยอมรับ
ว่า จะปรับปรุงแก้ไขฉากที่มีการใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสม โดยจะใช้เทคนิคเพ่ือลดการใช้คําพูดที่ไม่สุภาพ 
และจะขึ้นข้อความเตือนในฉากที่ตัวละครซึ่งเป็นวัยรุ่นมีการใช้ถ้อยคําไม่สุภาพ จนนําไปสู่สถานการณ์
ที่มีการใช้อารมณ์ที่อาจนําไปสู่การใช้ความรุนแรงได้ และจะระมัดระวังเรื่องการนําเสนอฉากท่ีมี
                                                            
2วรัชญ์ ครุจิต. (10 พ.ย 2555). เยาวชนผูกคอตาย..เลียนแบบละครดัง. สืบค้นจาก http://www.thairath.co.th/ 
content/304852. 
3ประชาไทย. (4 มิ.ย2561). ชี้แจงผลสอบ บางรักซอย9/1 กสทช. ยํ้าไม่มีนโยบายส่งเสริมการใช้ถ้อยคําหยาบคาย.  
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2018/06/77272. 
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สถานการณ์นําไปสู่การปะทะอารมณ์ของวัยรุ่นให้มากย่ิงขึ้น การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวระหว่าง
สํานักงาน กสทช. และบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากัด จึงยุติลง 

นักวิชาการสื่อสารมวลชน ได้ออกมาแสดงทัศนะไว้ว่า “สําหรับท่านที่บอกว่า สังคมตอนนี้
พบเจอคําหยาบคายเป็นเรื่องปกติ อยากให้มองอีกมุมว่า มันคือเหตุผลอันชอบธรรมที่จะให้เด็กมาเจอ
ในจอสี่เหลี่ยมอีกหรือไม่ ต้องเป็นอย่างน้ันหรืออีกประเด็นคือ ระดับความเหมาะสมของรายการ มีการ
จําแนกความรุนแรงที่สามารถนําเสนอได้หลากหลายระดับ ไม่ใช่รายการทีวีจะต้องมีแต่รายการใส ๆ 
อินโนเซ็นส์ตามท่ีท่านว่า ปัญหาน้ีคือ เรื่องของการพบเจอประเด็นภาษาหยาบคายในรายการเรต “ท” 
ขอต้ังข้อสังเกตอีกประเด็น เรต “ด6+” ซึ่งมักเป็นเรตประเภทรายการการ์ตูน รายการท่ีมุ่งเน้นให้เด็ก
ประถมดู”ผศ.ดร. วรัญช์ กล่าว4 

ทั้งที่จริงแล้วคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์ เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศ คณะกรรมการ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 เพ่ือออกกฎข้อบังคับในด้านการนําเสนอเน้ือหาด้าน
เพศ ภาษา และความรุนแรง และจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน  

จากกรณีที่กล่าวมาน้ัน บางกรณีเข้าข่ายการกระทําความผิดตามมาตรา 37 ตาม พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จึงส่งผลให้สถานีได้รับการลงโทษ
โดยการปรับ และให้เปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของรายการจากเดิมระดับทั่วไป (ท) ให้
เปลี่ยนเป็นระดับแนะนํา(น 18+)5 เน่ืองจากผู้ชมกลุ่มเยาวชนเปิดรับชมเน้ือหารายการประเภทละคร
ไทย (ซีรีส์ไทย)ทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมากที่สุด และเยาวชนส่วนใหญ่เปิดรับชมละครในช่วงเวลา 
20.00-24.00 น.6 ปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับรายงานวิจัย ตลอดจน
รายงานผลการปฏิบัติ งานประจําปีของสํานักงาน กสทช. ปี 2560 ที่ยังพบการร้องเรียนเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งกระทบต่อผู้บริโภคผ่านทางสื่อโทรทัศน์ที่ตอกยํ้าว่า เน้ือหาในสื่อโทรทัศน์ยังคงสร้าง
ผลกระทบให้กับผู้ชมในด้านเพศ ภาษา และความรุนแรง  

                                                            
4ผู้จัดการออนไลน์.(2 มิ.ย 2561). อ้ึง กสทช.ให้ใช้คําว่า “ไอ้เ-ย” พูดออกทีวีได้ ในรายการ “ท” รับชมได้ทุกเพศทุก
วัย.สืบค้นจาก https://www,amp.mgronline.comhttps://today.line.me/th/pc/article/ 
5ไทยทีวีดิจิทัล. (13 ก.ค 2561). สั่งปรับสั่งปรับ GMM25ฐานผิด พ.ร.บ. 37พ.ร.บ. กสทช. สืบค้นจาก 
www.thaidigitaltelevision.com/ 
6มานะ ตรีรยาภิวัฒน์. (2559).พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์และการรับรู้ตราสินค้าสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลของ
กลุ่มผู้ชมวัยรุ่น.คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 
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สํานักงาน กสทช.จึงเห็นความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาที่เก่ียวกับ
เพศ ภาษา และความรุนแรง ในละครหลังข่าว ระยะที่ 2 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เก่ียวกับเน้ือหาอันดํารงอยู่
ในปัจจุบัน เพ่ือรวบรวมประเมินเป็นข้อมูลความรู้ และสร้างแนวทางในการกํากับดูแลเนื้อหารายการ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาประเมินคุณภาพของเน้ือหารายการละครหลังข่าวของช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ระบบดิจิทัล 

2) เพ่ือสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการรับชมรายการละครหลัง
ข่าวที่ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

3) เพ่ือนําข้อมูลในการนําเสนอเน้ือหาของรายการละครหลังข่าว มาเป็นแนวทางในการ
กํากับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ได้ทราบว่าเน้ือหาที่ปรากฏในละครหลังข่าวซึ่งออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ระบบดิจิทัล มีเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมมากน้อยหรือไม่ อย่างไร 

2) กรณีพบเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม สํานักงาน กสทช.สามารถกําหนดมาตรการต่างๆเพ่ือ
ระงับยับย้ัง หรอืเพ่ือป้องปรามได้ทันท่วงที  

3) สํานักงาน กสทช.มีข้อมูลเชิงประจักษ์เก่ียวกับเน้ือหารายการที่ไม่เหมาะสม อันสามารถ
นําไปใช้วางแผนและกําหนดแนวทางการกํากับเน้ือหารายการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   

1.4 เป้าหมายผลลัพธ์/ ผลผลิต 

 มีรายงานผลการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์เน้ือหารายการที่เก่ียวกับเพศ ภาษา และความ
รุนแรงในละครหลังข่าว สําหรับปีงบประมาณ 2561 จํานวน 1 เรื่อง 

1.5 ความเข้าใจต่อโครงการและข้อสันนิษฐานในการศึกษา 

ข้อสันนิษฐานในการศึกษากิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน เข้าสู่ช่วงของการแข่งขันกันอย่าง
เข้มข้นเพ่ือความอยู่รอด ทําให้ผู้ประกอบการแต่ละรายจําเป็นต้องมีกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความนิยม
ให้กับสถานีของตนเอง อันอาจนําไปสู่การผลิตเน้ือหาละครที่มีเน้ือหาที่เก่ียวกับเพศ ภาษา และความ
รุนแรงที่ไม่เหมาะสม เพียงเพ่ือต้องการความนิยมข้อสมมติฐานทางสถิติมีดังน้ี 
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1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในจุดเด่น และความน่าสนใจ
ในเน้ือหารายการละครหลังข่าวของแต่ละช่องสถานีแตกต่างกัน (Independent Sample T-test 
และ One-Way-ANOVA) 

2) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับเพศ 
ภาษา ความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมาย ตลอดจนภาพ เสียง ฉาก ที่ปรากฏในละคร
แตกต่างกัน (Independent Sample T-test และ One-Way-ANOVA) 

3) ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการรับชมรายการละครหลังข่าวที่ออกอากาศทางช่อง
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในจุดเด่น และความน่าสนใจใน
เน้ือหารายการละครหลังข่าว (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

1.6 นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ละครหลังข่าว หมายถึง ละครเรื่องยาว ละครชุด ละครสั้น ละครจบในตอน ซิตคอม ที่
ออก อากาศทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ระหว่างช่วงเวลา 20.00 น.– 24.00 น.จากสถานี
ที่ได้รับการจัดอันดับของ AGB Nielsen มีการนําเสนอด้านเนื้อหาเป็นละครที่ใช้ภาษาและนักแสดง
ไทยและละครที่ใช้ภาษาและนักแสดงต่างประเทศ ประเภท หรือรูปแบบในการนําเสนอ (Genre) ใน
แบบต่าง ๆ เช่น แอ๊คช่ัน แฟนตาซี ดรามา ระทึกขวัญ สืบสวนสอบสวน ละครเพลง  

ละครเรื่องยาว (TV. Serials) หมายถึง ละครเร่ืองยาวที่เล่นหลายตอนจบ ประมาณ 20-30 
ตอน เน้ือเรื่องต่อเน่ืองกัน ออกอากาศเป็นประจํา ใช้ผู้แสดงเป็นชุดเดียวกัน  

ละครชุด (TV Series) หมายถึง ละครเรื่องยาวที่เล่นหลายตอนจบ เน้ือเรื่องต่อเน่ืองกัน 
ออกอากาศเป็นประจํา ใช้ผู้แสดงเป็นชุดเดียวกัน มีการแบ่งเป็นภาคและมีเรื่องราวที่แตกต่างกันทั้ง
เน้ือหาและสถานที่ 

ละครสั้น (Mini TV Series) หมายถึง ละครที่ผลิตเป็นเรื่องยาว มีความยาวต้ังแต่ต้นจน
จบมากกว่า 3 ช่ัวโมง จึงจําเป็นต้องแบ่งออกอากาศมากกว่า 1 ครั้ง ออกอากาศในเวลาเดียวกันในวัน
ต่อไป หรือสัปดาห์ต่อไปจนจบเร่ือง มักมีความยาว 2-8 ตอน 

ละครจบในตอน (Anthology series/anthology drama) หมายถึง ละครเรื่องสั้นที่ใช้
ผู้แสดงไม่ใช่ชุดเดียวกัน และเร่ืองราวแต่ละตอนไม่เก่ียวข้องกัน  

ละครซิทคอม (Sitcom) หมายถึง ละครแนวสนุกสนานมีลักษณะล้อเลียนสถานการณ์จริง
ที่เกิดขึ้น จบในตอน ใช้นักแสดงชุดเดียวกันและเล่นบทบาทเดิม หรือเรียกว่า ละครตลกสถานการณ์ 
(Situation Comedy) 
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ความรุนแรง หมายถึง การนําเสนอภาพในละครหลังข่าวเกี่ยวกับกระทําที่ทําให้ผู้ชมเกิด
ความรู้สึกสะเทือนใจ สะเทือนขวัญหวาดกลัว หรือวิตก ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน ต่อสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุ
สิ่งของ รวมถึงการแสดงให้เห็นเหตุการณ์หรืออันตรายร้ายแรง การใช้อาวุธหรือดัดแปลงสิ่งรอบตัวให้
เป็นอาวุธในการทําร้ายผู้อ่ืน ตนเองหรือสิ่งของ ทั้งในลักษณะสมจริง หรือเป็นจินตนาการ และการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย การใช้หรือการแสดงสารเสพติดมึนเมา การพนันและการค้าประเวณี การ
นําเสนอประเด็นที่แสดงทัศนคติในทางลบต่อคน กลุ่มบุคคลในเรื่องเช้ือชาติ เพศ ศาสนา ชนช้ัน และการ
ใช้ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ 

เพศ หมายถึง การนําเสนอเก่ียวกับการแต่งกายของเพศชายและเพศหญิงในละครหลังข่าว
ที่ไม่มิดชิด ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะและประเพณี การแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศท่ีส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกทางเพศ และกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศท่ีไม่เหมาะสม และการนําเสนอค่านิยม
เรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรมไทย 

ภาษา หมายถึง การนําเสนอเก่ียวกับการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อ
ความหมายในเชิงลบ หรือการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ก้าวร้าว รุนแรง ดูหมิ่นลดทอนศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ และการใช้ภาษาแสลงต่าง ๆ ในละครหลังข่าว 
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1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
1.8 ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 
 
 ระยะเวลาดําเนินงานท้ังหมด 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม จํานวนวัน 
30 60 90 120 150 

1. ศึกษาข้อมูลรายการละครหลงัข่าว      

2. ส่งรายงานข้ันต้น (Inception Report) 
จํานวน 3 ชุดพร้อม CD 

     

3. คัดเลือกรายการละครหลังขา่ว      

4. สร้างแบบสอบถาม สํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน 
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ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม จํานวนวัน 
30 60 90 120 150 

5. ลงพ้ืนที่เก็บแบบสอบถาม 5 ภูมิภาค      

6. ประมวลผล      

7. ส่งรายงานข้ันกลาง (Interim Report) 
พร้อม CD จํานวน 3 ชุด 

     

8. วิเคราะห์เน้ือหารายการละครหลังข่าวและ
ประเมินคุณภาพรายการ 

     

9. จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา
และคุณภาพรายการละคร 

     

10. จัดทํารายงานผลประเมินคุณภาพรายการ      

11. ส่งรายงานข้ันสุดท้าย (Final Report) 
พร้อม CD จํานวน 3 ชุด 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะหเน้ือหาเก่ียวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังขาว      

ระยะที่ 2 ใชแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของเปนกรอบโครงทางความคิด ดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีสังคมมวลชนและวัฒนธรรมมวลชน 

 ทฤษฎีสังคมมวลชนเปนทฤษฎีที่อธิบายถึงผลกระทบของส่ือมวลชน เกิดข้ึนปลายศตวรรษที่ 

19 ในสหรัฐอเมริกา ทฤษฎีวางหลักคิดวาส่ือมวลชนไดสรางผลกระทบอยางตอเนื่องในทางลบใหเกิด

ข้ึนกับสังคม สื่อในสมัยนั้นคือหนังสือพิมพไดนําเสนอขาวที่ปลุกเราอารมณรูจักกันคือหนังสือพิมพสี

เหลือง (Yellow Journalism) ในสังคมที่คนมาอยูกันจํานวนมาก ขาดซ่ึงความเอ้ืออาทรตอกัน 

สื่อมวลชนจึงมีบทบาทเปนท่ีพึ่งทางใจ ทําใหมีบทบาทโนมนาวสมาชิกสังคมมวลชน อิทธิพลของ

สื่อมวลชนจึงมีตอปจเจกบุคคลและสังคม สื่อมวลชนจึงมีพลานุภาพเหมือนกระสุนปนหรือเข็มฉีดยาที่

พุงทะลุตรงเปา สรางผลกระทบตอผูรับสารในเชิงบวกและเชิงลบ 

 ทฤษฎีสังคมมวลชนตั้งขอสันนิษฐานเบื้องตนตอปจเจกบุคคล บทบาทส่ือมวลชน และ

ลกัษณะการเปล่ียนแปลงสังคม ดงันี้ 

1) สื่อมวลชนเปรียบเสมือนโรครายในสังคมที่ตองปรับปรุงแกไข 

2) สื่อมวลชนมีพลังอํานาจที่จะเขาถึงและมีอิทธิพลโดยตรงตอคนทั่วไป 

3) เมื่อคนในสังคมไดรับผลกระทบในทางลบจากสื่อมวลชนก็จะสงผลตอปญหาสังคมโดยรวมได 

4) คนท่ัวไปออนไหวตออิทธิพลจากส่ือมวลชน เพราะตางอยูกันอยางโดดเดี่ยวจากสถาบัน

ประเพณีที่เปนภูมิคุมกันมากอน 

5) สังคมท่ีสับสนอลหมานที่มาจากการกระทําของสื่อมวลชน ก็หนีไมพนที่ลัทธิเผด็จการทาง

สงัคม อาสาเขามาเปนพระเอกแตกลับใชการครอบงําแทน 

 6) สื่อมวลชนหลีกเล่ียงไมพนที่จะเปนผูนําเสนอวัฒนธรรมมวลชนท่ีทําใหลดรูปความเปน

วัฒนธรรมชั้นสงูและความเปนศิวิไลซแบบดั้งเดิมลงไป1 

                                                           
1สุมน อยูสิน.(2555). ทฤษฎีสื่อสารมวลชนตามแนวคิดสังคมมวลชนและวัฒนธรรมมวลชน.นนทบุรี: มหาวิทยาลัย  

สุโขทัยธรรมาธิราช. 
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2.2 แนวคดิเกี่ยวกับบทละครโทรทัศน 

 บทละคร คือ งานประพันธที่สรางสรรค มีรูปแบบโครงสรางที่เปนเอกลักษณแตกตางจากงาน

เขียนชนิดอ่ืน มีจุดมุงประสงคเพื่อเสนอเร่ืองราว หรือจัดแสดงบนเวที ที่ประกอบไปดวยเหตุการณที่

ตอเนื่องกัน ทําใหเห็นการกระทํา (Action) บุคลิกและพฤติกรรมของตัวละครท่ีเปนลําดับแตตนจนจบ 

อาจสื่อสารขอคิดหรอืสาระ (Message) ตามความตองการของผูประพันธไปสูผูชม บทละครตองเสนอ

เรื่องราวออกมาในรูปการกระทํา ไมใชการบรรยาย 

 องคประกอบของบทละครประกอบดวย 1) โครงเร่ือง (Plot) 2) ตัวละคร (Character) 3) 

ความคิ ด  (Though) / แก น เรื่ อง (Theme) 4) ภาษา (Diction) 5) เสี ยง (Song) และ 6) ภาพ 

(Spectacle) รายละเอียด ดังนี้ 

 1)  โครงเรื่อง (Plot) หมายถึง การลําดับเหตุการณในเร่ืองที่สําคัญตอการเลาเร่ือง มีสวนตน 

สวนกลาง และจบเปนเหตุเปนผลตอเนื่องกัน ละครสมัยใหมมีโครงสราง 3 องค คือ การอธิบายปูเรื่อง 

(Exposition) ความยุงยาก (Complication) การคล่ีคลายปญหา (Resolution) 

  

     

  

 

  

  

ท่ีมา: อรนุช เลศิจรรยารักษ (2558)  

 

 2) ตัวละคร (Character) หมายถึง วิเคราะหจากลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางจิตวิทยา ภูมิหลัง 

โดยวิเคราะหไดจากคําบรรยายของนักเขียน คําพูด การกระทําของตัวละคร 

3)  ความคิด (Though) / แกนเร่ือง (Theme) หมายถึง ผูเขียนบทละครจะแทรกคําพูดหรือ

เหตุการณที่สะทอนแกนของเรื่อง ตองหาสิ่งเหลานั้นในบทละคร เพ่ือเห็นความคิดในเร่ือง เพ่ือใหคนดู

ไดเรียนรูไปพรอมกับการสรุปความคิดในตอนทายในที่สุด 

4)  ภาษา (Diction) หมายถึงเปนส่ือที่แสดงใหเห็นโครงเรื่อง ตัวละคร และความคิดในบทละคร

เราตองหาความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย 

 

 

 

 

Climax 

Resolution 

ACT  III 

Exposition   

Complication 

ACT II                     

ACT I 
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5)  เสียง (Song) หมายถึงบทละครบางชนิดผูเขียนไมไดระบุมา ตองวิเคราะหออกมาใหไดเอง

จากคําพูดตัวละคร 

6) ภาพ (Spectacle) หมายถึง คําพูดของตัวละครหรือเหตุการณของตัวละคร สะทอนให

เห็นภาพใดในเร่ืองที่จะนําไปสรางภาพจริงบนเวทีได 

ดังนั้น บทละครโทรทัศนมีหลักสําคัญคือ มีแกนสําคัญของเรื่อง (Premise or Theme) 

อารัมภบท (Introduction) ความยุงยากขัดแยง (Conflict) การแสดงที่เพิ่มความเขมขน (Rising 

Action) จุดวิกฤต (Crisis) หรือจุดสําคัญของเรื่อง (Climax) สถานการณคลี่คลาย (Falling Action) 

การแกไขปญหาและการตกลงใจ (Solution and Resolution) เปนตอนจบ 

ประเภทของละครโทรทัศน 

ละครโทรทัศนนั้นสามารถแบงไดหลากหลายประเภท โดยในที่นี้เปนการจําแนกละคร

โทรทัศนตามการนําเสนอเร่ืองราวหรือตามเนื้อหาของเรื่อง (Genre) ซึ่งจะพิจารณาจากเนื้อหาของ

ละครโทรทัศน โดยสามารถจําแนกไดดังนี้2 

1) ละครโศกนาฏกรรม (Tragedy) เปนละครที่นําเสนอความทุกขทรมานของมนุษยท่ีจบลง

ดวยหายนะ และความสูญเสียของตัวละครเอก  

2)  ละครโรแมนติก (Romantic) เปนละครที่นําเสนอความสุขจากความรัก คุณคาแหงความรัก 

ผูชมละครไดรวมทุกขรวมสุขกับตัวละคร สอดคลองกับแนวคิดการพาผูชมหลีกหนี (Escape) ไปจาก

สภาพความเปนจริงท่ีมีความทุกข  

3)  ละครเมโลดรามา (Melodrama) เปนละครเราอารมณ ที่แฝงไปดวยความออนไหวทาง

อารมณ เนื้อเร่ืองเปนชีวิตรัก ความขัดแยง การชิงดีชิงเดน ริษยา ซ่ึงตัวละครจะมีลักษณะเพียงมิติ

เดียว (Typed Character) กลาวคือ ถาหากเปนตัวรายก็จะบงบอกความรายตลอดทั้งเรื่องหรือ

พระเอก-นางเอก ตองประสบปญหาความยุงยากทั้งดานความรักและการใชชีวิตจากผลการกระทํา

ของตัวราย  

4)  ละครตลกรักกระจุมกระจ๋ิม (Sentimental Comedy) เปนละครที่เนนสรางความบันเทิง

เปนหลัก โดยเร่ืองราวตั้งอยูบนพ้ืนฐานของตัวเอกที่นารักนาเอ็นดู มีการย่ัวเยากระเซาแหย พอแงแมงอน 

ความตลกของละครมักมาจากบุคคลแวดลอมตัวเอก  

                                                           
2ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ. (2555). บทโทรทัศน เขียนอยางไรใหมือโปร. (พิมพครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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5)  ละครตลกสถานการณ (Situation Comedy) หรือละครซิทคอม (Sitcom) เปนละครที่มี

การเดินเรื่องโดยผูกสถานการณ ข้ึนมาใหมใหกับตัวละครซึ่งแตละตอนจะไมซ้ํากัน โดยตั้งอยูบน

พ้ืนฐานของความตลกขบขัน ละครซิทคอมเปนละครประเภทจบในตอน และใชตัวละครหลักเปนตัว

ละครเดมิในทุกสัปดาห  

6) ละครตลกตอสู (Action Comedy) เปนละครที่ตั้งอยูบนพื้นฐานการตอสู แตเปนการตอสู

ท่ีไมจริงจัง ไมเนนการฆาฟน  

7) ละครตลกครอบครัว (Family Comedy) เปนละครที่ตั้งอยูบนพื้นฐานเรื่องชีวิตใน

ครอบครัว พอ แม ลูก พี่นอง เครือญาติ มาเสนอดวยมุมมองความตลกขบขัน  

8)  ละครตลกสยองขวัญ (Horror Comedy) เปนละครท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานเร่ืองวิญญาณ 

ความลึกลับ แตนํามาเสนอดวยมุมมองความตลกขบขัน  

9) ละครตอสู หรือละครบู (Action) เปนละครที่มีตัวเอก (มักจะเปนผูชาย) มุงปกปองสังคม

หรือคนที่รักใหปลอดภัยจากผูราย เนนฉากการตอสูระหวางตัวเอกและตัวราย และเนนการติดตาม

การแกปญหา สถานการณหรือการเอาชนะตัวรายไดอยางไร  

10) ละครผจญภัย (Adventure) มักจะเปนละครที่มีเร่ืองราวเก่ียวกับการเดินทางไปยัง

ดินแดนตาง ๆ ที่ลึกลับมหัศจรรย มีความตื่นเตน ความแปลกใหม มีความทาทาย ความอยากรูอยาก

เห็น และความสามารถของมนุษย  

11) ละครลึกลับ สยองขวัญ (Horror) เปนละครที่มีเรื่องราวปริศนา ชวนตื่นเตน มีเรื่องราว

เก่ียวกับปศาจ ผี วิญญาณ ความนากลัว การแกแคนอาฆาตขามชาติภาพระหวางวิญญาณกับมนุษย  

12) ละครพ้ืนบาน (Folktale) คือละครที่มักจะเปนเร่ืองราวนิทานพ้ืนบาน เทพนิยาย เร่ือง

ปรัมปรา  

ในปจจุบันน้ีรูปแบบของละครโทรทัศนท่ีนําเสนอในละครหนึ่งเรื่องไมไดนําเสนอเพียงประเภท

หรือรูปแบบเดียว แตเปนการผสมผสานทุกรูปแบบของละคร เพื่อใหผูชมรูสึกผอนคลาย ไมเครียด 

และสนใจละครเร่ืองนั้นตลอดเวลา 

ลักษณะบทละครที่ดี  

1) บทละครตองแสดงถึงความมีเอกภาพ (Unity) และลึกซ้ึงคือ ตองชัดเจนวาจุดมุงหมาย

ของละครที่เขียนคืออะไร ใครเปนตัวเอก มุงพัฒนาความสัมพันธระหวางตัวเอกและตัวละครสําคัญ

แทนที่จะโยนบทใหตัวละครมากตัวเกินไป จนเร่ืองขาดเอกภาพและลึกซึ้ง 
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2) ละครที่ดีตองตรึงคนดูไวไดตั้งแตตนจนจบ ไมควรพูดบรรยายมากเกินไป มีศิลปะแทรก

ขอคิดไดอยางแยบยล โดยใหผูชมเกิดอารมณรวม คลอยตามโดยไมรูตัว มีพลังดึงดูดใจ เนื้อหาสาระ

นาติดตาม กระตุนระดับความสนใจไวไดตลอดเรื่อง 

3) เรื่องราวในละครควรจะมีจุดมุงหมาย เพ่ือกระตุนปฏิกิริยาตอบโตอยางใดอยางหนึ่งจาก

คนดู เชน สงสาร กลัว ขบขัน สมน้ําหนา ดีใจ โกรธ หรือใหขอคิดพิจารณา เปนตน3 

2.3 แนวคดิเกี่ยวกับความรุนแรง 

 ความรุนแรง (Violence) อาจเรียกวา การกระทําความรุนแรง หรือการใชความรุนแรงมี

ความหมายดังนี้ 

 องคการอนามัยโลก (The World Health Organization : WHO, 2002)4 ใหความหมาย

ของการใชความรุนแรงวา หมายถึง การกระทําท่ีมีเจตนาที่แสดงออกมาทางรางกาย การขูบังคับ การแสดง

อํานาจตอตนเอง บุคคลอ่ืน กลุมบุคคล หรือชุมชน กอใหเกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความสะเทือนใจ 

ความสูญเสีย หรอืการถูกทอดทิ้ง  

 แพทยหญิงเบญจพร ปญญายง จิตแพทยกรมสุขภาพจิต5 กลาววา ความรุนแรง หมายถึง 

การที่บุคคลใชกําลังทําใหผู อ่ืนบาดเจ็บ การทําลายทรัพยสินของผูอ่ืน หรือการขมขูวาจะทํารายให

ผูอื่นบาดเจ็บหรือขมขูวาจะทําลายทรัพยสินของผูอ่ืน รวมทั้งการใชกําลังบังคับ กักขังหนวงเหน่ียว

และรุกรานสิทธิหรือเสรีภาพสวนบุคคล 

 ความรุนแรง ยังอาจหมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

ท้ังทางรางกาย วาจา จิตใจ หรือทางเพศ และนํามาซึ่งอันตรายหรือความทุกขทรมานตอผูถูกกระทํา

ท้ังดานรางกายและจิตใจ6  

โยฮัน กันตุง (Johan Galtung)7เสนอแนวคิดเก่ียวกับความรุนแรงวาสามารถแบงความ

รุนแรงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

                                                           
3สุวภัทร พันธปภพ. (2561,14 พฤศจิกายน). การวิเคราะหวรรณกรรมบทละคร. สืบคนจาก 

https://fineart.msu.ac.th/e-documents/myfile/ 
4WHO. “World Report on Violence and Health. 2002” whqlibdoc.who.int/hq/2002 

/9241545615.pdf   
5เบญจพร ปญญายง, แพทยหญิง. “ความหมายของความรุนแรง” อางในเว็บไซต 

ww.sri.cmu.ac.th/~localdevelop/.../page.php 
6จิราวรรณ ดีเหลือ. “ความรุนแรง (Violence)” อางในเว็บไซต www.nurse.cmu.ac.th/stopd/knowledge/.../violence.html  
7Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of peace research, 
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1)  ความรุนแรงทางตรง (Direct Violence) เปนความรุนแรงที่มีผลทางกายภาพ เชน การ

ทุบตี การขมขู การลวงละเมิดทางเพศ การขมขืน ฯลฯ  

2) ความรุนแรงทางโครงสราง (Structural Violence) เปนความรุนแรงที่ทําใหเกิดชองวาง

ระหวางกลุมคนตาง ๆ เกิดจากการกระทําและสืบทอดผานโครงสรางของสังคม เชน การออก

กฎหมายที่ละเมิดสิทธิของคนกลุมตาง ๆ รวมถึงการที่รัฐบาลละเลยไมเอาใจใสตอการแกไขปญหาที่

เก่ียวของ  

3)  ความรนุแรงทางวัฒนธรรม (Cultural Violence) เปนความรุนแรงที่ไดรับการรองรับจาก

คานิยม ความคิด ความเชื่อ ของวัฒนธรรมในสังคม เชน ความคิดอคติ การเหยียดชนช้ัน ฯลฯ ท้ังนี้

ความรุนแรงทางตรงเปนความรุนแรงที่มองเห็นไดชัดเจน (Visible Violence) แตกตางจากความ

รุนแรงทางโครงสรางและวัฒนธรรมท่ีไมปรากฏใหเห็นเดนชัด (Invisible Violence) มักถูกซอนไว

อยางแนบเนียน ทําใหสังคมตระหนักถึงความรุนแรงเหลานี้ไดยาก  

ความรุนแรงในสื่อ (Media Violence) 

 AAFP (The American Academy of Family Physicians)8 ตั้ ง ข้ึ น เมื่ อป  ค .ศ . 1947 ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา กลาวถึงความรุนแรงในสื่อมวลชนอเมริกาวามีมากมาย แมแตในรายการท่ีไมไดถูก

โฆษณาไววารุนแรง โดยสภาพรวมแลวอาวุธตาง ๆ จะปรากฏทางโทรทัศนชวงไพรมไทมเฉลี่ย 9 ครั้งตอ

ชั่วโมง ประมาณ 54 เปอรเซ็นตของเด็กอเมริกันสามารถดูรายการนี้ไดจากหองนอนของพวกเขา ท้ังนี้

การวิเคราะหทางสถิติพบวา รูปแบบของความรุนแรงในส่ือสวนใหญนาจะสอนสิ่งตาง ๆ ไดแก เรื่อง

รุนแรงที่เชื่อมโยงกับความตลกขบขัน อาวุธ และผูกระทําการที่นาดึงดูดใจนั้นจะเพ่ิมความกาวราวในชีวิต

จริง ความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับอารมณขันและความรุนแรงดานภาพจะนําไปสูการทําใหชาชินตอสิ่งที่

รังเกียจ (Desensitization) ในชีวิตจริง และความรุนแรงทางภาพกับความรุนแรงท่ีสมจริงมีแนวโนมจะ

สรางความรูสึกกลัวและความรูสึกของการถูกทําใหกลายเปนเหย่ือ (Victimization) ในกลุมผูชม  

2.4 แนวคดิเกี่ยวกับ S-L-V-R   

ประเด็นเร่ืองเพศ ภาษา และความรุนแรง โครงการศึกษาและเฝาระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของ

สังคม (Media Monitor) (2552)9  มุงศึกษาประเด็น “เพศ - ภาษา - ความรุนแรง - ภาพตัวแทน” 

(S - L - V - R) ในละครโทรทัศนและละครทั่วไป ไดสรางตัวชี้วัดไว ดังนี้  

                                                           
8AAFP. “Violence, Media(Position Paper)” www.aafp.org/online/en/home/ policy/.../ 

violencemedia.html   
9โครงการศึกษาและเฝาระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม.(2553). ขอเสนอแนะ การผลิตละครโทรทัศนไทย การศึกษา

ประเด็น SLVR ใน ละครโทรทัศนตางประเทศ.กรุงเทพฯ: ศรีเมืองการพิมพ 
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1)  เพศ (Sex) หมายถึง การแสดงออกทางเพศที่ไมเหมาะสม โดยคํานึงถึงมุมกลองท่ีสอไป

ในทางเพศ และความสมัพันธที่ไมเหมาะสม  

2)  ภาษา (Language) หมายถึง การใชภาษาท่ีไมเหมาะสม มีความรุนแรงหยาบคาย ดูหมิ่น 

เหยียดหยาม และรวมถึงภาษาที่สอทางเพศ  

3)  ความรุนแรง (Violence) หมายถึง ความรุนแรงตอรางกาย ความรุนแรงตอจิตใจ ความ

รุนแรงตอวัตถุสิ่งของ และความรุนแรงทางเพศ นอกจากนี้ยังรวมถึงภาพที่เสนอความรุนแรงอยาง

โหดเห้ียม เชน การทําลายลาง และการฆาฟน   

4) ภาพตัวแทน (Representation) หมายถึง การใชภาพตัวแทนซ่ึงเปนการแสดงความดู

หมิ่น เหยียดหยาม กอใหเกิดความเกลียดชัง หรือแบงแยกในดานเชื้อชาติ ชนชั้น ชาติพันธ อายุ คน พิการ 

และเพศ    

ทั้งนี้ในการศึกษาวิจัยสามารถนําตัวชี้วัดดังกลาวมากําหนดเปนแนวทางการวิเคราะหเนื้อหา

ละครโทรทัศนเพ่ือประเมินความเหมาะสมดานเพศ ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทนที่ปรากฏในละคร

โทรทัศน ไดดังนี ้

นิยามการวัด รหัส คําอธิบาย 

เพศ (SEX) 

พฤติกรรมการ

แสดงออกทาง 

S1 การยั่วยวนทางเพศ (Flirting) เชน การสงสายตา เลียริมฝปาก ลูบไล

เรือนรางของตนเอง เพื่อดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝาย 

S2 การใชวัสด ุอุปกรณ ท่ีสามารถตีความถึงเร่ืองเพศได (เชน ถุงยาง 

 หนังสอืโป กลวย ไอติม) (Implied sex with products) เพศ10 

 

 

 

 

 

เพศ (SEX) 

พฤติกรรมการ

แสดงออกทางเพศ 

S3 ฉากเปลือยผา / อาบน้ํา (Sexual undressing/bathing) 

S4 การจูบ (นับเฉพาะการจูบปาก) 

S5 การสัมผสัเพ่ือเลาโลม เราอารมณ (Sexual touching/caressing) 

S6 การมเีพศสัมพันธ (Sexual Intercourse)แบงเปน 

S6.1 เพศสัมพันธโดยนัย/ โดยออม (Implicit) หมายถึง ฉากที่สื่อให

เห็นวามีการมีเพศสัมพันธ หรือสื่อใหเห็นวามีการมีเพศสัมพันธ

เกิดข้ึนแลว แตไมไดแสดงใหเห็นพฤติกรรมนั้นโดยตรง เชน 

ฉากชายหญิงนุงผาเช็ดตัว นอนรวมเตียงเดียวกัน เปนตน 
  

                                                           
10ประยุกตจาก Sexuality Scale ของ Silverman (1979) อางใน Ashton Gerding (2011). Be-tween Two 

Words: A Content Analysis OF Tween Television Programming และ YaHao (2011) A Comparison of 

the Use of Sex in Chinese and British Television Advertising. 
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นิยามการวัด รหัส คําอธิบาย 

  S6.2 เพศสัมพันธโดยตรง (Explicit) หมายถึง ฉากที่แสดงใหการมี

เพศสัมพันธของนักแสดง/ ตัวละคร ซึ่งอาจเผยหรือไมเผยให

เห็น เรือนรางของนักแสดงก็ได  แต เปนการสื่อให เห็น วา

นักแสดงกําลังมีเพศสัมพันธ เชน ฉากกอดจูบของนักแสดงชาย

หญิ งใตผาหม เป นตน (อาจปรากฏให เห็นในภาพยนตร

ตางประเทศ หรือละครบางเร่ือง) Silverman แบงพฤติกรรม

ทางเพศเปน 3 ระดับ คือ 1) Simple Contact ซึ่งหมายถึง

พฤติกรรมการจับมือถือแขน การกอด สัมผัสทั่ วๆไป 2) 

Intimate Contact แ ล ะ  3)  Sexual Intercourse ซึ่ ง

การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาพฤติกรรมในระดับ 2 และ 3 ที่เขาขาย 

Sexual Acts/ Behaviors เทานั้น) 

ภาษา 

(Language) 

L1 ภาษาสอทางเพศ คือภาษาลามก สัปดน หยาบโลน อุตริ เปนท่ีนา

รังเกียจในเร่ืองเพศและเพศสัมพันธ 

L2 ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย คําดาทอ สบถ แชงดา กาวราว ขาด

ความสุภาพ วาจาชั่ว (พิจารณาจากบริบท) 

ความรุนแรง 

(Violence) 

 

V1 ความรุนแรงตอรางกาย หมายถึง การใชกําลังรางกาย หรืออุปกรณใด ๆ 

ทําใหตนเองและผูอ่ืนไดรับความบาดเจ็บทางรางกาย หรือเสียชีวิต 

V2 ความรุนแรงตอจิตใจ หมายถึง การกระทําที่มีผลใหผู อ่ืนเสียใจ เชน 

ทอดทิ้งเพิกเฉยดูถูก ดูหมิ่น ขมขู ตําหนิ ดุดา ฯลฯ 

V3 ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ หมายถึง การทําลายวัตถุดวยความโกรธ

แคนหรือมุงระบายความโกรธ 

V4 ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม หรือการลวงละเมิดทางเพศ 

หมายถึง การกระทําใด ๆ ที่มี วัตถุประสงคเพื่อใชผูถูกกระทําเปน

เคร่ืองมือตอบสนองความตองการทางเพศของผูกระทํา หรือตกลง

ยินยอมรวมและการกระทํานั้น อาจใชกําลังบังคับขมขูหรือหลอกลอ 

ชักชวนใหสิ่งตอบแทน11 

V5 ความรุนแรงตอสัตว หมายถึง พฤติกรรมกลั่นแกลง ทําราย การทารุณ

กรรมสัตว ดวยวิธีการใด ๆ12 

  

                                                           
11สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ (ไมปรากฏปท่ีพิมพ) กรอบแนวคิดและนิยามความรุนแรง. 
12BBC Editorial Guidelines (2015). : Harm and Offence Violence. 
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นิยามการวัด รหัส คําอธิบาย 

อคติและการ

เลือกปฏิบัติผาน

ภาพตัวแทน 

(Representative) 

R1 ชนชั้น (Class) เชน ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม เปน

ตน 

R2 เช้ือชาติ/ ชาติพันธุ (Race/Ethnic)เชน คนลาว อีสาน เผากระเหร่ียง

เอเชีย นิโกร เปนตน 

R3 เพศ (Sex)เชน ผูชาย ผูหญิง เพศที่สาม ทั้งในดานเพศสรีระ เพศวิถี 

และเพศสภาพ การทําใหเพศใดเพศหนึ่งเปนวัตถุทางเพศ 

R4 อายุ (Age)เชน คนแก เด็ก คนรุนเกา เปนตน 

R5 คนพิการ (Disabled) เชน คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล ปญญา

ออน เปนตน 

R6 รปูรางหนาตา (Appearance) เชน สูง ดํา ต่ํา ขาว ข้ีริ้วข้ีเหร เปนตน 

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม

อ่ืน ๆ 

การใชยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย และเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พฤติกรรมที่ สุ ม เสี่ ยงต อการ ผิดกฎหมาย อ่ืนๆ  เชน  การพนัน 

คาประเวณี เปนตน 

เนื้อหารายการที่ เก่ียวกับความเชื่อเรื่องไสยศาสตร  เรื่องเหนือ

ธรรมชาต ิ

 

 ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  คณะผู วิจัยไดปรับตัวแปร อคติและการเลือกปฏิบัติผานภาพ

ตัวแทน (Representative) ออกไปในการวิเคราะหเนื้อหาเชิงลึก เนื่องจาก คณะผูวิจัยไดใชเกณฑการ

วิเคราะหโดยอางอิงจาก ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ

โทรทัศนพิจารณาเนื้อหาที่อาจไมเหมาะสม พ.ศ. 2556 ซึ่งตัวแปรในดานอคติและการเลือกปฏิบัติ

ผานภาพตัวแทน ไดมีแทรกอยูในสวนของตัวแปรดาน เพศ ภาษา และความรุนแรงแลว ดังนั้น

คณะผูวิจัยจึงไดยึดเกณฑการวิเคราะหเนื้อหาเฉพาะ เพศ ภาษา และความรุนแรง หรือ (S-L-V) ดังที่

จะปรากฏในบทที่สามของการศึกษาวิจัยนี้ โดยอางอิงจากงานวิจัยของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เร่ือง การศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะหเนื้อหาที่เก่ียวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังขาว 

(2560)  

2.5 ทฤษฎีสัญญาณความกาวราว 

  (Aggressive Cue Theory) ทฤษฎีน้ีเห็นวาการรับสื่อที่มีความรุนแรง จะเพิ่มระดับความ

ต่ืนเตน และกระตุนให เกิดการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่ปจเจกบุคคลไดเรียนรูมาแลว ซึ่ง

กระบวนการนี้สามารถนําไปสูการกระทําท่ีใชความรุนแรงได หากตองเผชิญกับเร่ืองที่กระทบกับจิตใจ

หรอืตองตัดสนิใจแกปญหา ปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรมกาวราวมีเงื่อนไขอยูที่ภาวะตางๆ ดังนี้ 
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1)  ความรูสึกผดิหวัง ความคับของใจ ในเวลาที่บุคคลเปดรบัตอสิ่งที่กาวราว 

2)  วิธีการที่ความรุนแรงนั้นปรากฏ คือ หากวิธีการใชความรุนแรงนั้นเปนไปเพื่อใหเกิดความ

ยุติธรรม ผูรบัสารจะรับวิธีเชนนี้ได และสามารถนําไปเปนพฤติกรรมของตนเองไดเชนกัน 

3)  ความคลายคลึงของสถานการณที่เปดรับจากสื่อกับสถานการณความเปนจริงที่ผู รับ

ตองการเอาชนะ อาจกอใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได 

2.6 ทฤษฎีการลดหรือทดแทนความกาวราว (Catharsis Theory) 

 อริสโตเติล นักปราชญชาวกรีกทฤษฎีนี้ไดวางหลักความเช่ือไววาปกติมนุษยจะตองเผชิญกับ

ความเครียด หรือเกิดอารมณหงุดหงิด ซึ่งทําใหมนุษยแสดงออกซึ่งความกาวราวและรุนแรงได  ดังนั้น

การเปดรับเน้ือหาและภาพที่มีความรุนแรงจากสื่อ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน จะขจัดอารมณและความรูสึก

ทางลบ ความคับของใจในขณะนั้นได โดยผูท่ีรับชมภาพความกาวราวทางสื่อมวลชนจะมีสภาวะทาง

อารมณในทางลบจะจินตนาการความกาวราวทางความคิด ลดความตองการแสดงออกมาในชีวิตจรงิ 

ทฤษฎีการลดความกาวราว (Catharsis Theory) หรือบางคร้ังเรียกวา การทดแทน (Sublimation) 

เปนทฤษฎีที่มีสมมติฐานวาการเปดรับเนื้อหาที่มีความรุนแรงจากสื่อโดยเฉพาะสื่อโทรทัศนจะชวยลด

พฤติกรรมความรุนแรงของบุคคลลงได เพราะบุคคลมักจะตองเจอหรือมีประสบการณที่ทําใหเกิด

ความเครียด หรือหงุดหงิดซึ่งอาจสงผลตอการแสดงความกาวราวรุนแรงได การรับชมเนื้อหาท่ีมีความ

รุนแรงจะสามารถทดแทนหรือลดความกาวราวและสรางความพอใจใหกับบุคคลได จากการศึกษาของ 

Seymour Feshbach (1971) ที่พบวาการรับชมความรุนแรงทางสื่อมวลชนชวยลดความกาวราวของ

บุคคลได หรือกลาวไดวาการรับชมโทรทัศน ท่ีมีเนื้อหารุนแรงสามารถลดความกาวราวลงได แตผล

การศึกษาก็มีขอโตแยงโดยใหความสําคัญกับเร่ืองการเรียนรูกลาวคือการที่บุคคลรับชมภาพความกาวราว

รุนแรงอาจยังไมทดแทนความกาวราวที่มีอยูในตัวบุคคลนั้น ๆ  ได แตอาจเปนเพราะบุคคลที่รับชมเนื้อหาที่

มีความกาวราว รุนแรง เกิดการเรียนรูภาพความกาวราวแลวสามารถยับย้ังความกาวราวที่มีอยูของตน 

ไวได13  

2.7 ทฤษฎีการเสริมยํ้า (Reinforcement Theory) 

 ทฤษฎีการเสริมยํ้าเปนทฤษฎีอธิบายอิทธิพลของส่ือมวลชนที่มีอยูอยางจํากัด ส่ือมวลชนจะมี

บทบาทเพียงแรงเสริมย้ําพฤติกรรมเดิมที่ผูรับสารมีอยูแลว ส่ือเปนเพียงตัวกระตุน สนับสนุนความเชื่อเดิม

ของบุคคลใหหนักแนนขึ้น แตไมสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดหรือพฤติกรรมของบุคคลได สื่อมวลชน

มีอิทธิพลในการเสริมยํ้าปจเจกบุคคลในดานความคิด ความรูสึก และการกระทํา ดังนี้ 

                                                           
13Baran, S., and Davis. D. (2009). Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future. 

(Fifth Edition). Wadsworth Cengage Learning: Boston, USA. 
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 1. อิทธิพลของสื่อมวลชนในการเสริมยํ้าดานความคิดของปจเจกบุคคล 

 2. อิทธิพลของสื่อมวลชนในการเสริมยํ้าดานความรูสึก 

 3. อิทธิพลของสื่อมวลชนในการเสริมยํ้าดานการกระทํา 

 ทั้งนี้ส่ือจะปลุกเรากระตุนไปสูการกระทําไดเพียงใด ข้ึนกับปจจัย ดังน้ี 

1) ปจจัยผูรับสาร 

 1.1)  อุปนิสัยการเปดรับการเลือกรับสาร โดยผูรับสารจะมีทัศนคติและบรรทัดฐานเดิมใน

การยอมรับหรือมีแนวโนมไปในทางใชความรุนแรง หรือตอตานการใชความรุนแรง ผูมีทัศนคตินิยม

ความรุนแรงก็เลือกเปดรับสารที่มีความรุนแรง นอกจากนี้ยังข้ึนอยูกับความมั่นคงทางบุคลิกภาพและ

สังคม โดยผูรับสารที่ขาดกลุมอางอิงหรือมีความสัมพันธไมดีตอสมาชิกในสังคม จะไดรับอิทธิพลจาก

การรับชมความรุนแรงมากกวา 

 1.2) กลุมและบรรทัดฐานของกลุมท่ีผู รับสารเปนสมาชิกอยู เปนทั้งปจจัยท่ีตอตานการ

เปลี่ยนแปลง และแรงเสริมยํ้าใหสมาชิกของกลุม ท่ีข้ึนกับความคิดเห็นและบรรทัดฐานของกลุม 

 1.3)  สภาพทางจิตของผูรับสาร ความผิดปกติทางจิตใจของผูรับสาร หากผูรับสารไมไดอยูใน

กลุมใดเลย หรือมีความผิดปกติทางจิตจะพึงพอใจตอสื่อที่เสนอความรุนแรง ในดานการหลีกหนีความจริง

ไปอยูในโลกของความฝน ซ่ึงจะแตกตางจากคนปกติที่ไมนิยมเปดรับสื่อที่มีความรุนแรง   

 1.4)  สภาพอารมณของปจเจกบุคคล ปจเจกบุคคลที่ผิดหวัง คับของใจ เมื่อเปดรับสื่อที่รุนแรง 

จะมีการตอบสนองดานความรูสึก ทัศนคติ พฤติกรรม ที่กาวราวรุนแรงกวาบุคคลที่ปกติ 

2) ปจจัยดานสิ่งเราหรือลักษณะของสื่อมวลชน 

 2.1) ลักษณะของส่ือมวลชนในประเทศที่มีการสื่อสารเสรีส่ือมวลชนจะมีอิทธิพลตอผูชมมาก 

 2.2) ลักษณะของเนื้อหา คือ วิธีการนําเสนอ บริบทความกาวราวรุนแรง ที่นําเสนอทาง

สื่อมวลชน ในสื่อตางชนิดกันจะมีอิทธิพลตอการดึงดูดใจใหตอบสนองแตกตางกัน อาทิ บริบทในการ

นําเสนอประสบการณที่ผูรับสารดํารงอยูสอดคลองกับสิ่งที่สื่อมวลชนนําเสนอก็จะเปดรับ แตทั้งนี้การ

นําเสนอความรุนแรง อาจแกไขไดดวยการนําเสนอในลักษณะ “การยับย้ัง” ใหเห็นความเจ็บปวดจาก

ความรุนแรง สื่อก็สามารถสรางความรูสึกไปสูความไมกาวราวได  

2.8 ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกความคิดหรือความเชื่อและแนวโนมที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรม

ของบุคคลเปนปฏิกิริยาโตตอบโดยการประมาณคาวาชอบหรือไมชอบที่จะสงผลกระทบตอการ
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ตอบสนองของบุคคลในเชิงบวกหรือเชิงลบตอบุคคลสิ่งของและสถานการณในสภาวะแวดลอมของ

บุคคลนั้นๆโดยที่ทัศนคตินี้สามารถเรียนรูหรือจัดการไดโดยใชประสบการณและทัศนคตินั้นสามารถที่

จะรูหรือถูกตีความไดจากสิ่งท่ีคนพูดออกมาอยางไมเปนทางการหรือจากการสํารวจที่เปนทางการหรือ

จากพฤติกรรมของบุคคลเหลานั้น 

Gibson (2000)14 กลาววา ทัศนคติเปนสวนที่ยึดติดแนนกับบุคลิกภาพของบุคคลเราซึ่ง

บุคคลเราจะมีทัศนคติที่ เปนโครงสรางอยูแลวทางดานความรูสึกความเช่ืออันใดอันหนึ่งโดยที่

องคประกอบน้ีจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกันหมายความวาการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบหนึ่งทํา

ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในอีกองคประกอบหนึ่งซึ่งทัศนคติ 3 องคประกอบมดีังน้ี 

1)  ความรูสึก (Affective) องคประกอบดานอารมณหรือความรูสึกของทัศนคติคือ การไดรับ

การถายทอดการเรียนรูมาจากพอแมครูหรือกลุมของเพ่ือนๆ 

2) ความรูความเขาใจ (Cognitive) องคประกอบดานความรูความเขาใจของทัศนคติจะ

ประกอบดวยการรับรูของบุคคลความคิดเห็นและความเช่ือของบุคคลหมายถึงกระบวนการคิดซึ่งเนน

ไปที่การใชเหตุผลและตรรกะองคประกอบที่สําคัญของความรูความเขาใจคือความเชื่อในการ

ประเมินผลหรือความเชื่อที่ถูกประเมินผลไวแลวโดยตัวเองประเมินซ่ึงความเชื่อเหลานี้จะแสดงออกมา

จากความประทับใจในการชอบหรือไมชอบซ่ึงบุคคลเหลานั้นรูสึกตอส่ิงของหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

3)  พฤติกรรม (Behavioral) องคประกอบดานความรูความเขาใจของทัศนคติจะหมายถึง

แนวโนมหรือความตั้งใจ (Intention) ของคนที่จะแสดงบางสิ่งบางอยางหรือที่จะกระทําบางสิ่ง

บางอยางตอคนใดคนหนึ่งส่ิงใดสิ่งหน่ึงในทางใดทางหน่ึงเชนเปนมิตรใหความอบอุน กาวราวเปนศัตรู

เปนตนโดยที่ความตั้งใจนี้อาจจะถูกวัดหรือประเมินออกมาไดจากการพิจารณาองคประกอบทางดาน

พฤติกรรมของทัศนคติ 

 ประเภทของทัศนคติ การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท15ดังนี ้

1) ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือความรูสึกตอส่ิงแวดลอมในทางที่ดีหรือ

ยอมรบัความพอใจ 

2) ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือการแสดงออกหรือความรูสึกตอสิ่งแวดลอม 

ในทางที่ไมพอใจไมดีไมยอมรับไมเห็นดวย 

                                                           
14Gibson, J. (2000). Organizations, Behavior, Structure, Processes (9 th ed.). New York: McGraw -Hill. 
15ดารณีพานทอง. (2542). ทฤษฎีการจูงใจ.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาํแหง. 
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3) การไมแสดงออกทางทัศนคติหรือมีทัศนคติเฉย ๆ (Passive Attitude) คือมีทัศนคติเปนกลาง

เพราะอาจจะไมมีความรูความเขาใจในเร่ืองน้ัน ๆ หรือในเร่ืองน้ันๆเราไมมีแนวโนมทัศนคติอยูเดิม 

หรอืไมมีแนวโนมทางความรูในเรื่องนั้น ๆ มากอน 

เฮนรี่ (Henry, 1995) เสนอแนวคิดวาองคประกอบของทัศนคติประกอบดวย 3 องค 

ประกอบ ดังน้ี 

1) องคประกอบความรูความเขาใจท่ีมาจากประสบการณ และขอมูลขาวสารที่เก่ียวของ อาจเปน

เรื่องความเช่ือ เมื่อยอมรับหรือมองสิ่งใดในแงบวก ก็มีแนวโนมมากกวาที่จะมีทัศนคติที่ดีตอส่ิงนั้นดวย 

2) องคประกอบทางความรูสึก สะทอนอารมณ หรือความรูสึก แสดงใหเห็นถึงความชอบไม

ชอบ และเปนตัวกระตุนวามีทัศนคติอยางไร 

3) องคประกอบทางพฤติกรรม เปนองคประกอบทางการกระทํา แนวโนมที่จะกระทําหรือแสดงออก

ซึ่งองคประกอบดานพฤติกรรม จะเปนผลมาจากองคประกอบดานความรู ความเขาใจ และความรูสึก 

2.9 โทรทัศนกับการเปนสื่อกลางในการอบรมบมเพาะนิสัยทางวัฒนธรรม 

โทรทัศนเปนสื่อกลางพื้นฐานในการรับรูขาวสารและบันเทิงที่แพรหลายมีความสามารถใน

การเขาถึงกลุมเปาหมายทุกครัวเรือนซ่ึงสามารถรับชมไดทุกเม่ือยามตองการทั้งยังสามารถนําเสนอ

ขาวสารที่มีคุณภาพในการสรางการจดจําขาวสารการโนมนาวใจและสรางความประทับใจใหแกผูชม

โทรทัศนไดกลายมาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตประจําวัน (Everyday life) อยางยากที่จะหลีกเลี่ยง

โทรทัศนเปนตัวกลางในการบอกเลาเร่ืองราวตางๆ (Story Telling) ผานรูปแบบรายการตางๆทั้งขาว

ละครสารคดีและโฆษณาตาง ๆ (โครงการการเฝาระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม, 2548) 

ศาสตราจารย George Gerbner แหง Annenberg School of Communications มหาวิทยาลัย

เพนซิลวาเนียผูริเริ่มแนวความคิดการอบรมบมเพาะนิสัยทางวัฒนธรรม (Cultivation Theory) กลาวสรุป

ความสําคัญของโทรทัศนไววา 

-  โทรทัศนไดเขามาเปนศูนยกลางของชีวิตประจําวันของชาวอเมริกันและคนทั่วโลกอยางยาก

ท่ีจะหลีกเล่ียง 

-  ส่ือโทรทัศนไดสรางส่ิงแวดลอมทางสัญลักษณ (Symbolic Environment) ในการรับรู

เกือบทั้งหมดของผูชม 

-  โทรทัศนเปนชองทางหลักในการเรียนรู ส่ิงตางๆในชีวิตและชวยนําขาวสารสวนใหญที่

เก่ียวกับประสบการณชีวิตไปสูผูชม 

-  โทรทัศนไดเขามาเปนสวนหนึ่งของการอบรมบมเพาะทางวัฒนธรรม 
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วัฒนธรรมในที่นี้หมายถึงระบบขาวสารและภาพลักษณที่กํากับและสรางความสัมพันธทาง

สังคม (Social Relations) ครั้งแลวค ร้ังเลาโทรทัศน จึงมีสวนสําคัญในการอบรมบมเพาะทาง

วัฒนธรรมท่ีจะแนะนําใหเราไดรูจักบทบาททางเพศอายุชนช้ันอาชีพคานิยมสิ่งไหนที่ควรปฏิบัติหรือไม

ควรปฏิบัติรวมถึงตัวแบบในการยอมรับทางสังคมเนื่องจากโทรทัศนเปนส่ือที่ผูชมสามารถเขาถึงไดใน

ชีวิตประจําวัน (ไมจํากัดพ้ืนที่และเวลา) ส่ือโทรทัศนจึงมีศักยภาพในการอบรมบมนิสัยทางวัฒนธรรม

อยางยากที่จะหาส่ืออ่ืนมาเทียบไดในการที่จะสรางความเปนจริงตามแบบของมันผานไปสูชนชั้นทาง

สงัคมทุกกลุมทุกวัยดวยมุมมองเดียวในเวลาเดียวกัน 

แนวคิดการอบรมบมเพาะนิสัยทางวัฒนธรรมไมไดมุงไปที่ผลกระทบจากเนื้อหาสูผูชมอยาง

ทันทีทันใดแตมุงเนนที่ผลกระทบสะสมในระยะยาวของการสงสารแบบชาๆอยางสม่ําเสมอเปนการซึม

ซับสารที่รับมาจากสื่อโทรทัศนอยางไมรูตัวโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือสารนั้นเปนการรับเนื้อหาท่ีเก่ียวกับ

ความบันเทิงที่ไมไดบังคับผลกระทบที่เกิดข้ึนอาจจะไมเดนชัดในพฤติกรรมหรือลักษณะภายนอกของ

บุคคลแตการอบรมบมเพาะจะคอย ๆ เปลี่ยนความหมายของมุมมองและการกระทําไดอยางลึกซ้ึง

ภายใตฐานความเช่ือจากแนวคิดการอบรมบมเพาะนิสัยทางวัฒนธรรมน้ีเองการจัดการศึกษาและการ

คนควาวิจัยเนื้อหาของโทรทัศนจึงมีความจําเปนที่หลายๆประเทศตางใหความสนใจศึกษาโดยมักมี

ประเด็นที่คาดวานาจะสงผลกระทบตอผูชมที่เปนเด็กและเยาวชนซึ่งมีความเส่ียงตอการใชวิจารณญาณ

แยกแยะโดยเฉพาะในประเด็นสําคัญคือความรุนแรงเพศภาษาที่ไมเหมาะสมและภาพตัวแทน 

ผลกระทบที่เกิดจากโทรทัศนท่ีมีการศึกษาเอาไวมีอยูใน 2 ประเด็นหลัก ๆ คือประเด็นความ

รุนแรงและประเด็นเพศอันมีที่มาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social learning Theory) 

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social learning Theory) มีจุดยืนในการมองอิทธิพลของโทรทัศนที่

เกิดข้ึนในระยะยาว (Long-term Effect) และจะพิจารณาบทบาทของส่ือมวลชนในฐานะตัวแทนแหง

การเรียนรู (Agent of Socialization) ที่ทําหนาที่อบรมบมเพาะสิ่งตางๆใหแกสมาชิกในสังคมและ

นําไปสู “การลอกเลียนแบบ (Imitation)” 

2.10 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูทางสังคม 

ชารลอน16 กลาวถึงการเรียนรูทางสังคมวา คือกระบวนการซ่ึงมีตัวแทนทางสังคม ไดแก 

ผูปกครอง ครู สื่อ ผูนําศาสนา และอ่ืน ๆ แตละบุคคลสั่งสอนในแนวทางของพวกเขาทั้งหลาย 

สพุัตรา สุภาพ17 กลาวถึงวิธีการเรียนรูทางสังคมมีรูปแบบการเรียนรูทั้งทางตรงและทางออม 

                                                           
16Charon,J.M. (1992). Sociology: A Concept approach.3rd ed. USA: A Devision of Simon and 

Schuter. 
17สุพัตรา สุภาพ. (2536). สังคมวิทยา (พิมพครั้งท่ี 15). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
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1) การเรียนรูทางตรง เปนการอบรมเพ่ือใหบุคคลปฏิบัติตามสังคมกําหนด เปนการช้ีแนะโดย

จงใจและเจตนา 

2) การเรียนรูทางออม เปนการเรียนรูที่เกิดข้ึนจากประสบการณการสังเกต เรียนรูจากการ

กระทําของผูอ่ืน หรือลอกเลียนแบบ 

 ทั้งนี้ ในสังคมไทยมีองคกรที่สรางการเรียนรูใหสังคมหลายองคกร ไดแก 

1) ครอบครัว ทําหนาที่อบรมเลี้ยงดูตั้งแตทารก มีหนาที่ถายทอดใหการเรียนรู วัฒนธรรม 

คานิยมแกสมาชิกในครอบครัว กลอมเกลาพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพใหเปนไปตามความคาดหวังของ

สงัคม 

2) สถานศึกษา เปนองคกรที่ถายทอดการเรียนรูตอจากครอบครัว ศึกษาวิชา อบรม มีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ คณุคา ความเชื่อของบุคคล 

3) กลุมเพื่อน ใหการเรียนรูทางออม บุคคลสามารถเรียนรูในการปรับตัวใหสอดคลองกับคน

อ่ืน เพ่ือเปนท่ียอมรับในกลุม 

4) องคกรศาสนา มีหนาที่ใหบุคคลเรียนรูปรับตัวใหสอดคลองกับบรรทัดฐานและคานิยมของ

สงัคม ใหมอุีดมคติในการดําเนินชีวิต 

5) กลุมอาชีพ มีกฎระเบียบของตนเองที่กําหนดใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติตามระเบียบ บุคคลจะตอง

เรยีนรู 

6) สื่อมวลชน การสงขาวสารหรือแนวคิดของสื่อมวลชนมีผลตอสมาชิกในสังคมอยาง

กวางขวางรวดเรว็ เปนแหลงใหบุคคลเรียนรูทั้งทางตรงและทางออม 

อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์18 กลาวไววา การเปดรับสื่อที่มีเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรงนั้นมีความ 

สัมพันธระหวางส่ือกับการถายทอดเนื้อหาสาระที่มีความรุนแรงระดับตาง ๆ มายังผูรับ มีทฤษฎีที่

เก่ียวกับอิทธิพลและผลกระทบของส่ือและความรุนแรง ทั้งนี้มีทฤษฎีที่กลาวถึงความรุนแรงอัน

เนื่องจากผลของการเปดรับสื่อ 

Bandura (1994 อางถึงในโครงการศึกษาและเฝาระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม) ไดกลาววา

การลอกเลียนแบบ (Imitation) ส่ือที่มีความรุนแรงนั้นเปนตัวอยางที่จะนําไปสูการอธิบายดวยทฤษฎี

การเรียนรูทางสังคม (Social learning Theory) ซึ่งมีหลักการคือการเรียนรูจากการสังเกตพฤติกรรม

จากผูอ่ืน (Observational Learning) แลวจึงมาทําตามแบบตัวอยางท่ีเรียกวา “เลียนแบบ” เพราะ

                                                           
18อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ. (2543). สื่อสารมวลชนเบ้ืองตน: ส่ือมวลชน วัฒนธรรม และสังคม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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ลักษณะของตัวละครในนวนิยาย โทรทัศน ภาพยนตร แมกระท่ังในวีดิโอเกมน้ัน มักจะใชความรุนแรง

ในการแกปญหาของพวกเขา 

เด็ก ๆ อาจจะเรียนรูไดวาพฤติกรรมความรุนแรงนั้นมีประโยชนและเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดใน

การรับมือกับปญหาซึ่งในทางจิตวิทยาแบงแยกออกเปน 2 ประเภท คอื 

1) Imitation การแสดงปฏิกิริยาทาทางออกมาตรง ๆเปนการเลียนแบบภายนอกอยางผิวเผิน

เชนเด็กวัยรุนลุกข้ึนมาแตงตัวตามอยางนักรองที่เขาชื่นชอบ 

2) Identification เปนการเลียนแบบที่ เนนในทางดานจิตใจที่เปนเหมือนตัวตนแบบและจะ

เลือกเอาคุณลักษณะบางประการของตนแบบมาเปนของตน 

Bandura (1979) ไดกลาวถึงกระบวนการเบ้ืองตนของการเรียนรูทางสังคมที่เกิดจากสื่อที่มี

ความรุนแรงนั้นประกอบดวย 4 ข้ันตอนที่สําคัญ ดังนี้ 

1) Attentional Process วาดวยพฤติกรรมความรุนแรงของตัวแสดงนั้น จะตองมีการแสดง

ออกมาใหเห็นใหอานได หรือสามารถไดยินเสียงได 

2) Retention Process คือการเก็บงําพฤติกรรมความรุนแรงนั้ นไวในกระบวนการเรียนรู 

(Cognitive)  

3) Production Processคือผูเรียนรูตองมีลักษณะความเปนไปได ที่จะกระทําตามแบบอยาง 

4) Motivation Process คือผูเรียนรูตองมีความปรารถนาเต็มที่ หรือมีความตองการที่จะ

แสดงพฤติกรรมที่รุนแรงออกมาใหเห็น 

Bandura (1971) รวบรวมวิธีการเรียนรูทางสังคมที่ จะเกิดข้ึนไดโดยผานตัวแทนจาก

สื่อมวลชนเอาไว 3 แบบ ดังนี้ 

1) Observation learningผูรบัสื่อทุกชนิดยอมรูจักแบบแผนใหม ๆของการแสดงพฤติกรรม

อยูตลอดเวลาจากการนําเสนอของสื่อ 

2)  Inhibitory Effect การไดเห็นตัวตนแบบถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําบางอยางจะชวยลด

แรงจูงใจของผูเลียนแบบที่จะทําตามใหนอยลง 

3) Disinhibitory effect การใหแบบอยางของตนแบบที่ไดรับรางวัล เนื่องจากกลาแสดงออก

ซึ่งพฤติกรรมที่สังคมหามมิไดฝาฝนก็สามารถทําใหผูเลียนแบบกระทําพฤติกรรมสวนกระแสสังคมข้ึนได 

การไดเรียนรูดวยประสบการณ โดยตรงและโดยออม ผานการสังเกตจากตัวแบบของ

สื่อมวลชนน้ันผูสังเกตการจะไดเรียนรูพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งอาจเปนพฤติกรรมท่ีไดรางวัล หรืออาจ
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เปนพฤติกรรมที่ถูกลงโทษในเวลาตอมาซ่ึงความหมายโดยนัยนั้น คือพฤติกรรมของมนุษยสวนใหญ

มักจะถูกชี้นําไปขางหนาเพ่ือมุงหวังซึ่งรางวัล 

ประเด็นผลกระทบการเรียนรูจากสื่อ 

ผลกระทบจากเรื่องความรุนแรงในโทรทัศน ซึ่งนําเสนอเนื้อหาผานประเด็นเร่ืองเพศ (Sex) 

ภาษา(Language) และอคติหรือภาพตัวแทน (Bias/ Representative) เนื้อหาใน โทรทัศน ท่ีมี

ผลกระทบตอผูชมใน 3 ลกัษณะดังนี้ 

1) ความกาวราว (Aggression)  

จากการทดลองของ Bandura (1971)19ดวยการทดลองใหเด็กและผูใหญเรียนรูพฤติกรรม

ใหมโดยการสังเกตจากตัวตนแบบซึ่งมีทั้งผูไดรับรางวัลและไดรับการลงโทษเน่ืองจากพฤติกรรม

กาวราวโดยหลังจากการดูตัวตนแบบกาวราวท่ีมีลักษณะตอกยํ้าไปในทางบวกนั้นผูสังเกตการณจะมี

พฤติกรรมที่คอนไปทางลักษณะเดียวกับตัวตนแบบจากการทดลองนี้ชี้ใหเห็นวาการดูตัวตนแบบที่มี

พฤติกรรมกาวราวนั้นไมสามารถหามการเกิดพฤติกรรมกาวราวไดเมื่อเผชิญหนากับส่ิงเราโอกาสท่ีจะมี

พฤติกรรมใหมที่แสดงออกมาจะมีสงูกวาพฤติกรรมอ่ืน (Santa Barbara Study 1994-1995) 

Berkowitz20และคณะ ไดใหขอเสนอวา ผลกระทบของส่ือนั้นเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและมีอายุ

สั้น เม่ือเช่ือมโยงกับทฤษฎีการเรียนรู (Cognitive Theory) ที่วาเมื่อคนไดเห็นเหตุการณผานส่ือความ

นึกคิดจะถูกกระตุนใหเกิดความหมายที่แตกตางข้ึนในสมอง และเกิดความเปนไปไดที่จะเชื่อมสัมพันธ

ไดกับองคประกอบทางปญญาจากนั้นจะสงผลกลับมาที่ใจ (mind) กระบวนการกระตุนความคิดที่

เรียกวา Priming Effect ตัวอยางเชน ความคิดที่กาวราวมาจากการดูความรุนแรงท่ีสื่อนําเสนอ มี

โอกาสที่จะปลุก (Prime) ความหมายอ่ืนที่แตกตางแตสัมพันธกับความรูสึกนึกคิดเรา และจากความคิด

ท่ีสะสมเพ่ิมพูนข้ึนเร่ือย ๆน้ันจะถูกสงลงมาที่ใจ ซึ่งสงผลโดยตรงตอความกาวราวท่ีจะมีการสนอง

กลับมาในรูปแบบตาง ๆ กัน 

เร่ืองราวพฤติกรรมกาวราวนั้น สามารถถอดรหัสออกมาไวในความทรงจําและเก็บงําไว ซ่ึงมัก

ตองเปนลักษณะที่สะดุดตาสะดุดใจ และถาผูชมตระหนักรูไดวา การกระทําที่กาวราวนั้นอยูใน

ลักษณะของความไมสมจริง (Unrealistic) ก็จะมีความตั้งใจในการรับนอยกวาเรื่องที่เก่ียวของโดยตรง

                                                           
19Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological 

review, 84(2), 191. 
20Berkowitz, L. (1984). Some effects of thoughts on anti-and prosocial influences of media events: 

a cognitive-neoassociation analysis. Psychological bulletin, 95(3), 410. 
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กับตัวผูดู Hues man และคณะ (1984)21 พบความสัมพันธระหวางผูท่ีชมสื่อท่ีมีความรุนแรงความ

กาวราวนั้น มีปริมาณเพ่ิมข้ึนในเด็ก ซึ่งเช่ือวาความรุนแรงนั้น คือ ตัวแทนในชีวิตจริงเพราะเมื่อเด็กรับ

ภาพความรุนแรงเหลานี้ชา ๆ จะเทากับวา การรับรูของเด็กไดรับการเสริมแรงใหเกิดการพัฒนาทาง

อารมณที่กาวราวขึ้น และจะแสดงใหเห็นชัดเจน เม่ือมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนโดยมีตัวแปร 2 ประการ ที่จะ

ทําใหเนื้อหาสงผลตอความกาวราว คือ การไดรับรางวัล (Rewarded) หรือการลงทัณฑ (Punished) 

เปนผลตอบแทนภายหลังจากการไดกระทําความรุนแรงน้ัน 

2) ความชาชิน (Desensitization)  

การที่เด็กเรียนรูและเลียนแบบพฤติกรรมกาวราวจากโทรทัศน ซ่ึงมีความรุนแรงมาก ๆ นั้น จะ

ทําให เด็กเกิดความชาชินตอความรุนแรงที่พบเห็นจากชีวิตจริง เพราะความรุนแรงที่ปรากฏใน

จอโทรทัศนสวนใหญ มักเปนความตายที่รวดเร็วฉับพลัน จะไมแสดงใหเห็นความเจ็บปวดกอนไปนัก

ความตายที่ปรากฏในจอโทรทัศนจะไมไดเปนความตายที่แทจริง สําหรับการบาดเจ็บที่ไมทําใหถึงตาย 

ก็จะถูกทําใหเปนเร่ืองท่ีไมมีความสลักสําคัญไป การท่ีเด็กชาชินตอความกาวราว อาจมาจากสาเหตุที่

เด็กไดรับรูวา ความกาวราวรุนแรงเปนสิ่งปกติธรรมดา หรือเกิดจากการท่ีความรูสึกตอตานความ

กาวราวนั้น ลดลงจากการไดเห็นเหตุการณดังกลาวบอยครั้ง 

จากงานวิจัยของ Cline, Croft & Courrier (1973)22 ที่ศึกษาการตอบสนองทางกายภาพ

ของเด็กผูชายอายุ 5-17 ปมีนิสัยการดูโทรทัศนมาก (มากกวา 25 ชม./สัปดาห) กับเด็กผูชายที่มีนิสัย

การดูโทรทัศนนอย (ดูนอยกวา 4 ชม./สัปดาห) พบวา ผูท่ีมีนิสัยดูโทรทัศนมากมีปฏิกิริยาตอบสนอง

ตอภาพยนตรท่ีมีเน้ือหารุนแรงต่ํากวาผูที่มีนิสัยการดูโทรทัศนนอย 

เมื่ อ  Thomas, Horton, Lippincott และDrabman (1997)23ทํ าการศึกษาโดยให เด็ ก

นักเรียนอายุ 8 - 10 ป ชมภาพยนตรประเภทกาวราวรุนแรง และประเภทตื่นเตนเราใจ ซึ่งมีความยาว

เทา ๆ กัน คือประมาณ 11 นาทีหลังจากนั้นใหเด็ก ๆ ดูเทปบันทึกภาพการตอสูผลจากการวัด

กระแสไฟฟาที่ผิวหนัง (GSR) ช้ีใหเห็นวาเด็กที่ดูภาพยนตรท่ีมีความกาวราวแรง จะมีปฏิกิริยา

ตอบสนองตอเทปบันทึกภาพการตอสูต่ํากวาเด็กท่ีชมภาพยนตรตื่นเตนเราใจ แสดงใหเห็นวา การดู

ภาพยนตรที่กาวราวรุนแรงนั้นสามารถลดปฏิกิริยาตอบสนองตอความรุนแรงในชีวิตจริงของเด็ก 

 
                                                           
21PEKDOĞAN, S., & YILMAZEL, G. The Correlation between Childrens Perception of Cartoon 

Characters and Socio-Demographic Variables. Age, 3(4), 5-6. 
22Cline, V. B., Croft, R. G., &Courrier, S. (1973). Desensitization of children to television violence. Journal 

of personality and social psychology. 
23Thomas MH, Horton RW, Lippincott EC, Drabman RS (1977), Desensitization to portrayals of real-

life aggression as a function of exposure to television violence. J PersSoc Psychol. 
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3) ความหวาดกลัว (Fear)  

โทรทัศนมีสวนในการสอนใหคนเกิดความกลัวที่จะตกเปนเหย่ือของความรุนแรงในแงที่วา 

สื่อมวลชนมีผลตออารมณความกลัวความกังวลและความไมไววางใจซึ่งกันและกันในสังคม ทั้งนี้ เพราะ

กลัวความรุนแรงจึงเกิดข้ึนตามความรูสึกที่ไดเห็นจากส่ือมวลชน 

งานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาเก่ียวกับปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณของเด็กตอการรับรูความ

รุนแรงในสื่อที่มากระทบอยางฉับพลันนั้น พบวา สามารถสรางความนากลัวใหติดอยูในจิตใจของเด็ก

ไดนานนับเปนสัปดาห (Cantor, 1994) จากงานวิจัยหลายชิ้น พบวา ปฏิกิริยาความกลัวที่เกิดข้ึนใน

เด็กและผูใหญนั้น มีผลสืบเน่ืองจากประสบการณที่ไดรับจากการชมรายการตาง ๆในจอทีวีโดยที่

เหตุการณนั้น ๆอาจไมไดเกิดข้ึนในโลกแหงความเปนจริง (Real World) ก็ไดแตเมื่อเรารูสึกเช่ือวา มัน

ก็เปนความจริงสําหรับตัวเราไดที่เปนเชนนี้ เพราะการรับรูในสวนของการจําแนกแยกแยะความเปน

รูปธรรม-นามธรรม, ความเปนจริง-แฟนตาซียังไมดีพอทําใหการรับรูเรื่องราวในสื่อกับความเปนจริงที่

ถูกบิดเบือนไปไมตรงกับความเปนจริง 

จากการศึกษาของ George Gerbner และคณะ ในป 1986 รายงานวาผู รับสื่อที่มีความ

รุนแรงนั้นสามารถเพิ่มความรูสึกกลัวที่จะกลายเปนเหยื่อของความรุนแรงซ่ึงเปนการเพิ่มพฤติกรรมใน

การปกปองตนเองมากข้ึน และเพ่ิมความรูสึกไมไววางใจผูอ่ืนเพ่ิมข้ึนดวยการรับรู (Perception) ของ

ผูรับสารวา สังคมที่เปนจริงนั้นเสมือนส่ิงที่สื่อเสนอออกมาและมองวา สังคมมีแตอาชญากรรมและเต็ม

ไปดวยอันตรายจนเกิดความกลัวที่จะเดินคนเดียวแมเปนยานที่พักอาศัยของตนเอง 

ผลกระทบเรื่องเพศจากสื่อโทรทัศน 

เนื้อหาในโทรทัศนที่มีผลกระทบตอกระบวนการขัดเกลาทางสังคมในเร่ืองเพศของเด็กมี 3 

ประการ ดังนี้ 

1) การเรียนรู (Learning) โทรทัศนเปนแหลงขอมูลที่สําคัญในสังคมผูชมสวนใหญใชส่ือใน

การศึกษาและเรียนรูส่ิงตางๆแตเน่ืองจากรายการโทรทัศนถูกออกแบบมาเพ่ือความบันเทิงโดยเฉพาะ

เนื้อหาบางอยางจึงไมไดสงเสริมการเรียนรูเรื่องเพศอยางแทจริงจากการทดสอบของ Greenburg 

(1993) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาเด็ก ๆเรียนรูเร่ืองเพศอยางมากจากโทรทัศนซึ่งบาง

กรณียังไมเหมาะสมกับวัยท่ีจะเรียนรูเชนโสเภณีรักรวมเพศการอยูกอนแตงฯลฯ 

2)  ทัศนคติ (Attitude) สื่อโทรทัศนมีผลตอการสรางทัศนคติพฤติกรรมและคานิยมเร่ืองเพศ

เปนอยางมากจากการทดลองของ Gresson (1986) โดยใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ดูมิวสิควีดีโอ

ของ MTV ที่มีภาพการอยูกอนแตงในมิวสิควีดีโอแลว จึงสอบถามทัศนคติผูชมไดคําตอบวา ไมใชเร่ือง

ท่ีผิดการนําเสนอเนื้อหาทางเพศจึงมีผลตอมุมมองพฤติกรรมทางเพศของผูชม 
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3) พฤติกรรม (Behavior) เนื่องจากโทรทัศนสามารถเขาถึงทุกคนไดงายผูชมจึงสามารถ

เปดรับโทรทัศนอยูทุกเมื่อเช่ือวันเนื้อหาโทรทัศนไดบรรจุทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมรอบ ๆ ตัว 

ท่ีมีสวนในการหลอหลอมบุคลิกภาพและพฤติกรรมทางเพศของผูชมซึ่งเปนการเส่ียงหากผูชมยังอยู

ในชวงวัยของการพัฒนาบุคลิกภาพ (Ajzen และ Fishbeie, 1980) 

2.11 การศกึษาเนื้อหาความรุนแรง เพศ และภาษาในสื่อโทรทัศน 

สหรัฐอเมริกาจุดเร่ิมตนการศึกษาความรุนแรงในสื่อ 

ความสนใจในการศึกษาเนื้อหาของโทรทัศนเร่ิมตนจากประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษ

ท่ี 1960-1970 เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวมีรายการโทรทัศนที่นําเสนอความรนุแรงมากมาย จนเกิด

ความวิตกกังวลในหมูประชาชนชาวอเมริกันวาอิทธิพลจากความรุนแรงจะมีผลกระทบที่เปนอันตราย

ตอสังคมสงผลใหรัฐบาลในขณะนั้นแตงตั้งคณะกรรมการปองกันความรุนแรง (Commission on 

causes and prevention of violence) และจัดตั้งโครงการศึกษาวิจัยขนาดใหญที่เก่ียวกับเร่ือง

ความรุนแรงในโทรทัศน คือ Surgeon General’s Report โดยมี Gerbner ศึกษาวิเคราะหเนื้อหา 

เพื่อดูปริมาณความรุนแรงที่นําเสนอผานกระบวนการตาง ๆ โดยในระยะแรกยังไมมีแนวทางทฤษฎีที่

ชัดเจนแตมุงเก็บปริมาณความรนุแรงท่ีฉายผานโทรทัศนเทานั้น 

ผลการวิจัยในคร้ังนั้น พบวาปริมาณความรุนแรงในโทรทัศนน้ันมีมากและทําใหความสนใจ

ของสาธารณชนดังกลาวยังมีอีกตอเนื่องดังนั้น Gerbner และคณะ จึงเก็บขอมูลสํารวจเปนรายป

ตอเนื่องทุกประหวางป ค.ศ. 1970-1980 ที่เรียกวา Violence Profile ซึ่งในข้ันตอมาคณะวิจัยเริ่ม

เสนอกรอบทฤษฎีเพ่ืออธิบายผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความรุนแรงทางโทรทัศนที่มีตอความเช่ือของ

ประชาชนและไดขยายความสนใจที่กวางไปกวาประเด็นเรื่องของความรุนแรงโดยศึกษาพฤติกรรม

รูปแบบอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในโทรทัศนอีกดวย 

ในชวงเวลาใกล เคียงกันยังมีการศึกษาควบคู กันไปด วยเชนการศึกษาของ CBS (Columbia 

Broadcasting System, 1980) ไดทําการศึกษาความรุนแรง เพ่ือเปรียบเทียบกันกับการศึกษาของ

Gerbner ตั้งแตป ค.ศ. 1973–1979 โดยพบวา มีความรุนแรงนอยกวาการศึกษาของ Gerbner และ

คณะ ดวยความแตกตางของผลการศึกษานี้เอง กอใหเกิดการถกเถียงในเร่ืองหนวยของการวิเคราะห

จนทําใหศาสตรดานนี้พัฒนาขึ้นมาเปนอยางมากสงผลใหการศึกษาความรุนแรงในส่ือสารมวลชนของ

สงัคมอเมริกัน ดําเนินมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

 The National Television Violence Study (NTVS)  

โครงการ NTVS ถือเปนโครงการลาสุด และมีความสมบูรณมากที่สุดในปจจุบัน ที่ศึกษาความ

รุนแรงในสื่อโทรทัศนในสหรัฐอเมริกากอตั้งข้ึนโดย National Cable Television Association 
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(NCTA) (คลายกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนหรือกสท. ของไทย) ไดระดม

นักวิชาการจาก 4  มหาวิทยาลัยมารวมศึกษาดังนี้ 

University of California, Santa Barbara ศึกษาภาพความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ

ประเภทบันเทิงเชน ละคร รายการตลก ภาพยนตร รายการสําหรับเด็ก และมิวสิควีดีโอ 

University of Texas, Austin ทําการทดสอบความรุนแรงที่มีอยูในรายการบางประเภท 

เชนรายการเรียลลิตี้โชว รายการขาว รายการทอลคโชว รายการสืบสวนสอบสวน และสารคดี 

University of Wisconsin, Madison ศึกษาความเปนไปไดในการจัดเรตติ้งและการให

คําแนะนําตอผูชมรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตอผูชมที่เปนเด็กที่เลือกชมรายการ 

University of North Carolina, Chapel Hill ทํ าการทดสอบและประชาพิจารณการ

ตอตานความรุนแรงในเนื้อหาโทรทัศนของสาธารณชนโดยใชการเก็บขอมูลศึกษากวา 3 ป (1994-

1997) มีการเก็บกลุมตัวอยางเพ่ือใชในการศึกษาขนาดใหญมากถึง 3,000 รายการรวมกวา 2,500 

ชั่วโมง และยังไดรวบรวมคณะที่ปรึกษาในศาสตรดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอีก 17 หนวยงานคือ 

ผูเช่ียวชาญดานการศึกษาแพทยศาสตร นิติศาสตร จิตวิทยาสังคมวิทยา และสื่อสารมวลชน (NTVS - 

Executive Summary) 

โดยผลการศึกษานอกจากเปาหมายในการศึกษาภาพของความรุนแรงที่ปรากฏแลว ยัง

ครอบคลุมถึงการศึกษาเร่ืองภาษาที่ไมเหมาะสมเพศชนชั้นเช้ือชาติและศึกษาทบทวนมาตรการการ

ควบคุมปองกันผล กระทบที่จะเกิดจากโทรทัศนของรัฐบาลรวมถึงการตัดสินใจของผูผลิตในการ

สรางสรรครายการแบบตาง ๆ ที่จะสงผลกระทบตอผูชมในระยะยาวผลการวิจัยพบวา รายการ

ประเภทภาพยนตรและรายการละคร (Drama Series) มีระดับความรุนแรงท่ีมีปริมาณสูงมากกวา

รายการอ่ืนท้ังหมด (Gunter & Barrie, 1999)24 

การศึกษาความรุนแรงในประเทศอื่น ๆ 

การศึกษาเนื้อหาของสื่อโทรทัศนสังเกตไดวา มีจุดเร่ิมตนมาจากประเทศสหรัฐอเมริกากอนที่

จะคอย ๆ เคลื่อนยายความสนใจเขามาสูประเทศอ่ืน ๆ ไดแก ประเทศในยุโรปตะวันตกที่ไดให

ความสําคัญกับการวิเคราะหที่มีความเส่ียงตอผูชมสื่อโทรทัศนขอสังเกตประการหนึ่งสําหรับการศึกษา

เร่ืองความรุนแรงในสื่อมวลชนของแตละประเทศ อันจะกลาวในรายละเอียดในตอนตอไปคือแตละ

หนวยงานของแตละประเทศที่ทําการศึกษาตางหยิบยกกรอบแนวคิดนิยามความรุนแรงของ Gerbner 

มาปรับใชในงานศึกษาใหเหมาะสมตามบริบททางสังคมของตนเองโดยการศึกษาในแตละประเทศมี

รายละเอียด ดังนี้ 

                                                           
24Gunter, Barrie. Media and the Sexualization of Childhood. NY: Routledge, 2014. 
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 การศกึษาความรุนแรงในสื่อมวลชนของแคนาดา 

จากความเขมของรัฐบาลอเมริกัน ในชวง ค.ศ. 1990 สงผลกดดันใหเกิดการควบคุมความ

รุนแรงในสื่อโทรทัศนไมเพียงแตภายในประเทศเทาน้ันแตยังครอบคลุมไปถึงประเทศเพ่ือนบาน

ใกลเคียงคือแคนาดา เนื่องจากอุตสาหกรรมส่ือมีความคาบเก่ียวกัน 

ในแคนาดาไมเพียงใหความสําคัญในการวัดความรุนแรงที่เกิดข้ึนเฉพาะในโทรทัศนเทานั้น 

แตไดทําการวัดในส่ืออ่ืน ๆ ดวย คือ หนังสือพิมพ และวิทยุกระจายเสียง ซึ่งทําการศึกษาโดย Linton 

และJowet ตั้งแตป ค.ศ. 1977 เพื่อเสนอตอ Royal Commission on Violence Communication 

Industry พบวาใน 8,000 ขาวมีความรุนแรงซึ่งเก่ียวของกับความขัดแยงและความรุนแรงในเน้ือหาถึง 45%  

การศึกษายังคงมีอยางตอเนื่องโดยหลายคณะหลายหนวยงานเชน Ontario Royal Commission 

on Violence Communication Industry, Canadian Bureau of Broadcast Measurement 

(BBM) โดยมี William และคณะทําการวิเคราะหเนื้อหารายการเดน 100 รายการทั้งรายการขาวกีฬา

รวมถึงรายการอ่ืน ๆ 

การศึกษาของ William พบวามีคาเฉล่ียของการแสดงอาการกาวราว 18.5ครั้ง/โปรแกรม/

ชั่วโมง มีผลรวมของการแสดงออกอยางกาวราว 594 ครั้ง การกระทําที่เก่ียวของกับรางกายโดยไมมี

อาวุธเก่ียวของ 254 คร้ัง (3.1 คร้ัง/โปรแกรม/ชั่วโมง) การกระทําความรุนแรงโดยใชอาวุธ 340 คร้ัง (4.2 

คร้ัง/โปรแกรม/ชั่วโมง) มีการแสดงออกถึงความรุนแรงดวยการใชวาจาหยาบคายไมเหมาะสม 632 ครั้ง 

ประเภทรายการที่พบความรุนแรงสูงสุด คือ รายการซิทคอม 58% รองลงมา คือ ละครแนว

สืบสวน 40% แอนนิเมช่ัน 32.9% ผจญภัย 23% ละครเก่ียวกับหมอพยาบาล 21.6% ขอสังเกตที่พบ 

คืออาการกาวราวดวยการใชคําพูดที่ไมเหมาะสมมกัพบมากในละครท่ีตลกขบขัน 

การศึกษาความรุนแรงในโทรทัศนของเนเธอรแลนด 

การวิจัยผลกระทบจากการชมโทรทัศนในเนเธอรแลนดเริ่มตนภายหลังป ค.ศ. 1970 ที่

เรียกวา Dutch Violence Profile ที่รับเอาวิธีการศึกษาของ George Gerbner และคณะมาใชศึกษา

ดวยการศึกษารายการโทรทัศน 4 สัปดาหจากสถานีถายทอด 10 สถานีโดยศึกษาชวงเวลาไพรมไทม 

(20.30 - 02.00 น.) และกอนไพรมไทมที่กําหนดใหเปนชวงเวลาสําหรับเด็กและเยาวชน การศึกษาในชวง

เวลาขณะนั้น พบวารายการสวนใหญเปนรายการที่นําเขามาจากตางประเทศคือจากสหราชอาณาจักรและ

เยอรมัน รายการนําเขาจากสหรัฐอเมริกามีเพียงเล็กนอย เมื่อวิเคราะหความสัมพันธของเหย่ือความรุนแรง

จะพบวาเพศหญิงมักมีภาพที่ออนแอบอบบางโดยเฉพาะอยางย่ิงในรายการที่นําเขาจากสหรัฐ อเมริกาภาพ

ของผูชายโสดมักใชความรุนแรงเขาแกปญหา ขณะที่ผูชายที่แตงงานแลวมักเปนฝายถูกฆาและชาย 

วัยกลางคนมักไดรบับทบาทเปนผูกระทําการฆาตกรรม 
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การศึกษาความรุนแรงในโทรทัศนของอิสราเอล 

การวิจัยเรื่องความรุนแรงในสื่อของอิสราเอลเปนโครงการขนาดเล็ก ที่เปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาในโครงการ Surgeon General’s investigation of Television and Social Behavior25 

ของสหรัฐอเมริกา ท่ีเริ่มมาตั้งแตป ค.ศ. 1970 โดยเลือกศึกษาทั้งละครและรายการประเภทสาระ

ความรู ซ่ึงสามารถแยกแยะความรุนแรงไดเปน 52 แบบพบความรุนแรงในรายการละครมากถึง 38 แบบ 

การศึกษาพบวา การใชความรุนแรงสวนใหญมาจากการใชรางกายและการดาทอมีขอสังเกต

วา มีการใชปนหรืออุปกรณอ่ืน ๆ เปนอาวุธนอยมากพบภาพท่ีแสดงผลของการกระทําและปรากฏ

เลือกใหเห็นนอยมาก โดยละครท่ีมีความรุนแรงมากที่สุด คือละครประเภทสืบสวนสอบสวน (23.2%) 

มีขอสังเกต คือมีภาพความรุนแรงปรากฏในส่ือนอยมากเมื่อเทียบกับบริบททางสังคมในขณะนั้นซ่ึงอยูในชวง

ของสถานการณสูรบ 

ภาพของผูกระทําความรุนแรงมักเปนผูชาย (90.7%) ขณะที่ผูหญิงเปนผูกระทําความรุนแรงนอย

กวา (9.3%) รวมไปถึงผูท่ีเปนเหย่ือก็มักจะเปนผูชายและผูกระทําความรุนแรงมักเปนตัวรายเสมอ 

 การศกึษาความรุนแรงในโทรทศันของญี่ปุน 

Iwao (1980) และคณะทําการศึกษาความรุนแรงในสื่อเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา ดวยการใชเครื่องที่พัฒนามาจาก George Gerbner และคณะมาใชในการศึกษาดวย

การสุมรายการบันเทิงในป ค.ศ. 1977 ท่ีแพรภาพในโตเกียว 5 สถานี ในชวงไพรมไทม (17.00 - 

23.00น.) จํานวน 138 รายการ เปนเวลา 1 สัปดาหโดยพบวา กวาครึ่งหนึ่ง (69 รายการ) เปน

รายการสาหรับเด็ก 51 รายการโดยเปนรายการการตูน 24 รายการที่นําเขาจากสหรัฐอเมริกา 

Iwao (1981) และคณะพบลักษณะของความรุนแรง 3 แบบดวยกันคือ Random, Purposive 

และ Suffering รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ประเภทที่ 1 Random คือความรุนแรงที่เกิดข้ึนอยางรุนแรงและฉับพลันมีความถ่ีและ

ชวงเวลาระยะส้ันเปนลักษณะท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในเนื้อเร่ืองแบบการตูนเชนผูถูกทํารายถูกรถทับแบน

แลวกลับฟนมามีชีวิตใหมเปนลักษณะของแฟนตาซีที่ไมมีอยูจริงในหลาย ๆกรณีมักไมใชมนุษยแตเปนสัตว

หรือสิ่งไมมีชีวิตอ่ืน ๆ 

ประเภทที่ 2 Purposive เปนลักษณะความรุนแรงที่เนื้อเร่ืองเปนตัวกําหนดใหมีผูกระทํา

ความรุนแรงท่ีจะสงผลใหเกิดการเราอารมณของผูชมเสมอืนหนึ่งเปนผูกระทํามีลักษณะที่สมจริงสมจัง 

เชน ตํารวจเขาไปปราบปรามผูราย 

                                                           
25Paik, H., & Comstock, G. (1994). The effects of television violence on antisocial behavior: a meta-

analysis1. Communication Research, 21(4), 516-546. 
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ประเภทที่ 3 Suffering เปนลักษณะความรุนแรงที่ผูรับสารรูสึกวา ถูกเราอารมณใหมีความรูสึก

รวมเสมือนวาเปนฝายถูกกระทําดวยเชนซามูไรฝายดีถูกทํารายจากฝายตรงขามการกระทําของฝาย

ตรงขามเราใหผูชมรูสึกกดดัน 

การวิจัยยังพบวา ประเภทรายการที่มีความรุนแรงมาก คือ รายการละครที่เก่ียวของกับ

ตํารวจการตูน/ละครซามูไร แตการออกแบบละครญี่ปุนจะไมแสดงใหเห็นเลือด หรือถาจะแสดงให

รูจักตองแสดงในระยะไกล การแสดงผลของการกระทําจะแสดงออกผานสีหนาและทาทางแทน และ

จากการเปรียบเทียบลักษณะของเนื้อเร่ืองระหวางละครของญี่ปุนกับสหรัฐอเมริกาละครญี่ปุนจะเปด

ฟงคานิยมในเรื่องของคุณธรรมและศีลธรรมมากกวาผานตัวละครเอกซึ่งเปนฝายธรรมะ 

 การศกึษาความรุนแรงในสื่อมวลชนของประเทศตะวันออกไกล (Far East)  

ใน ป  ค .ศ .1988 โครงการ Asian Mass Communication Research and Information 

Center เร่ิมทําการวิจัยความรุนแรงที่ปรากฏในโทรทัศนใน 8 ประเทศเอเชียคือ บังคลาเทศ อินเดีย

ญี่ปุน มาเลเซีย ปากีสถาน ฟลิปปนส และไทย โดยสิ้นสุดการวิจัยในป ค.ศ. 1989 โดยมีวัตถุประสงค

หลักคือ 

-  ศกึษาวิเคราะหความถ่ีและระดับของความรุนแรงในโทรทัศนของภาคพ้ืนเอเชีย 

-  จําแนกประเภทของความรุนแรงท่ีพบในรายการ 

-  อธิบายธรรมชาติของความรุนแรงและบริบทของละคร 

- วิเคราะหแนวโนมและภาพความรุนแรงรวมถึงประเมินระดับความรุนแรงในโทรทัศนวามี

แนวโนมเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

- วัดหรือทดสอบความเหมือนและความแตกตางของภาพความรุนแรงที่ปรากฏในลักษณะ

ขามวัฒนธรรม 

โดยการศึกษาไดเลือกประเภทของรายการที่นํามาศึกษา 4 ประเภทคือ รายการละคร (Social 

Drama) แอ็คช่ัน - ผจญภัยการตูน และรายการตลกจากผลการวิเคราะหทั้งหมด 256 รายการพบวา 

กวาคร่ึงหนึ่งของรายการทั้งหมด (56%) เปนรายการที่ผลิตในประเทศเองสวนรายการประเภทนําเขา

มาจากแหลงใหญคือสหรัฐอเมริการองลงมา คอื ญี่ปุน 

ภาพรวมระดับความรนุแรงที่พบเฉลี่ยอยูท่ี 59% โดยในบังคลาเทศพบ 18% มาเลเซีย 20% 

ไทย 94% และฟลิปปนสพบวามีมากถึง 100%  

ความรุนแรงที่พบมักมาจากภาพยนตรนําเขาในฟลิปปนสมีสูงถึง 23% ขณะที่อินโดนีเซียมี

เพียง 3.2% ซ่ึงรายการที่ นําเขามาจากตางประเทศมีภาพความรุนแรงมากกวารายการที่ผลิต

ภายในประเทศ แตการแสดงใหเห็นเลือดมีเพียงเล็กนอยหรือไมเห็นเลย ลักษณะของตัวรายที่ใชความ

รุนแรงมักเปนชนช้ันสูงและชนชั้นลาง สาเหตุความรุนแรงมาจากความขัดแยงในระดับสถาบันทาง
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สังคม ผลของความรุนแรงมีแนวโนมที่จะเห็นเลือดมากข้ึน และความขัดแยงมักมีสาเหตุมาจากความ

ขัดแยงระหวางชนชั้น ความขัดแยงภายในครอบครัว การเลือกใชความรนุแรงดวยการฆาตกรรม 

 การศกึษาความรุนแรงในโทรทัศนของนิวซีแลนด 

ใน ป  ค .ศ . 1982 New Zealand Mental Health Foundation’s, ‘Media Watch’ 

Group ไดทําการสํารวจความรุนแรงโดยนําเคร่ืองมือของ George Gerbner และคณะ มาใชโดย

ศึกษา ละครรายการกีฬา สารคดี และวาไรตี้โชว ใชเวลาหนึ่งสัปดาหในการเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางครอบคลุมสถานีโทรทัศนทุกชองที่มีในนิวซีแลนดการศึกษาพบความรุนแรงที่ปรากฏมากที่สุด

ในรายการแอนิเมชั่นสําหรับเด็กมีคาเฉลี่ย 26.14 ตอน/ชั่วโมง 

ในป ค.ศ. 1991 New Zealand’s Broadcasting Standard Authority มอบหมายใหคณะ

จากมหาวิทยาลัย Massey ทําการวิเคราะหรายการ 3 ชองท่ีถายทอดใน 1 สัปดาหในเดือนกุมภาพันธ

ดวยนิยามความรุนแรง ซึ่งพัฒนาข้ึนใหมโดยอิงการเสนอภาพความรุนแรง “Violent Image” คือ 

ภาพการแสดงออกทางรายกายที่กระทําตอบุคคลสัตวหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ดวยความมุงหมายใหส่ิงที่ถูก

กระทํานั้น ไดรับความเจ็บปวดหรือบาดเจ็บ 

การศึกษาในครั้งนั้น พบวา มีการกระทําความรุนแรงถึง 3,012 ครั้ง/ 336 ชั่วโมง จาก

รายการทั้งหมด 85% พบวา เหย่ือเปนผูชาย 80% เปนคนขาว และ 91% เปนผูใหญ ในขณะที่จะ

กระทําความรุนแรง พบวา 84% เปนผูชาย 75% เปนคนขาว และ 80% เปนผูใหญอาวุธหลักท่ีใช คือ 

ปน รองลงมา คือ รางกาย และการดาทอ อีกทั้งพบวา อาวุธที่นํามาใชในการตูนเปนอาวุธท่ีมีอยูจริงท่ีใช

ในสงครามอาวเปอรเซีย 

การศึกษาความรุนแรงในโทรทัศนของออสเตรเลีย 

ในออสเตรเลียใหความสําคัญกับการศึกษาความรุนแรงในโทรทัศนอยางมากโดยมีโครงการ

ศึกษาภาพของครอบครัวในโทรทัศน (Study of Portrayal of family life on television)26 ซึ่ง

ศึกษาภาพความรุนแรงภายในครอบครัวที่อยูในรายการประเภทบันเทิงคดี (fiction) ในชวงเวลาไพรมไทม 

โดยเนนไปที่ความรุนแรงภายในครอบครัว และการใชวาจาที่ไมเหมาะสมที่แสดงออกตอคนภายใน

ครอบครัวเนนวิเคราะหความสมัพันธของตัวละครในครอบครัวกับตัวละครที่เปนผูชายเปนพิเศษ 

พบวา 20 ใน 39 รายการ (51.3%) มีความรุนแรงอยูในละครที่แสดงออกทางวาจาและการ

ใชกําลังในป ค.ศ.1981 McCann และ Sheehan ทําการศึกษาความรุนแรงที่ถายทอดในบริสเบน

จากโทรทัศน 4 ชองเปนเวลา 2 เดือนโดยเลือกสุมตัวอยางมา 80 รายการท้ังรายการประเภทบันเทิง

                                                           
26McCann, T. E., & Sheehan, P. W. (1985). Violence content in Australian television. Australian 

Psychologist, 20(1), 33-42. 



34 

คดี และสารคดี โดยนํานิยามเรื่องความรุนแรงของ George Gerbner และคณะ มาปรบัใชโดยเปลี่ยน

หนวยการวิเคราะหเปนชวง-ตอน (Violent Episode) โดยนับความรุนแรงตั้งแตเริ่มตนจนจบในฉาก

เดียวกัน 

การศึกษาของ McCann และ Sheenan พบวา 9 ใน 10 ( 89.5%) ของผูกระทําความ

รุนแรงเปนผูชายความรุนแรงที่แสดงออกมาเปนการฆา 74% พบภาพของเหย่ือที่ถูกทําราย 76.1% 

บทบาทที่มีการฆากันในจอเปนเพศชาย 90.3% ซึ่งเมื่อวิเคราะหพบวา เพศในละครมีนัยสําคัญกับใช

ความรุนแรงในละครก็ใกลเคียงกับการศึกษาในประเทศ 

 การศกึษาความรุนแรงในโทรทศันของอังกฤษ 

แนวคิดดานการวิเคราะหเนื้อหาความรุนแรงในโทรทัศนในประเทศอังกฤษ ริเริ่มมาตั้งแตป 

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

เริ่มทําการวิเคราะหเนื้อหาสื่อโทรทัศนดวยวิธีการของ George Gerbner เพ่ือศึกษาความรุนแรงในชอง 

BBCI และ ITV ดวยการศึกษารายการละครเพื่อหาประเภทของความรุนแรงท่ีปรากฏรวมถึงพิจารณาจาก

บริบทรวมดวย 

ใน ระยะเวลาไล เ ล่ี ย กัน แผน กวิ จั ย ผู รับ สารของ BBC (BBC’s Audience Research 

Department) ก็เริ่มทําการวิเคราะหเนื้อหาละครโทรทัศนเชนกันโดยใชชวงเวลาในการเก็บขอมูล 

BBC ไมไดดําเนินตามวิธีการของ Gerbner แตไดใหความสนใจเร่ืองความรุนแรงในฐานะปฏิสัมพันธ

อยางหนึ่งของมนุษย ซึ่งเห็นวามีความจําเปนอยางย่ิง ที่จะตองอธิบายเหตุผลของการใชความรุนแรง

ซึ่ง BBC ไดเพ่ิมเติมการนับความรุนแรงที่กระทําตอสิ่งของที่แสดงมาในรายการประเภทบันเทิงคดี 

จากวิเคราะหเนื้อหาพบวา 48% ของรายการประเภทละครมีการนําเสนอบทบาทหลักที่เก่ียวกับการ

ใชความรุนแรงหรือแสดงใหเห็นความกาวราวหรือการกระทําของเหย่ือ Halloran และ Croll ยัง

พบวาการตูนมีระดับความรนุแรงที่สงูมาก 

นอกจากนี้ BBC ยังใหความสําคัญตอการศึกษาความรุนแรงที่ “แกน” (Theme) ของเร่ือง

ดวยการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นของ “แกนเรื่อง” ทําใหพบวา ประเภทของรายการมีสวนในการ

บรรจุความรุนแรงเขาไปในเนื้อหา นักวิจัยของ BBC พบวา รายการละครประเภทสืบสวนสอบสวน

แนวคาวบอยตะวันตกและแอ็คช่ันมีเนื้อหาความรนุแรงถึง 75%  

ในป ค.ศ. 1990 The Broadcasting Standard Council in Britain ตีพิมพรายงานเร่ือง 

Series of Monitoring Studies ในรายงานกลาวถึงประเด็นของการวิเคราะหความรุนแรงวา ไมใช

แคการนับจํานวนของความรุนแรงเทานั้นแตควรใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องเพศและภาษาดวย

การวิเคราะหความรุนแรงในป ค.ศ. 1994 ดวยการเลือกตัวอยางรายการมา 648 รายการ ตั้งแตเวลา 

17.30 - 24.00 น.เปนเวลา 2 สัปดาหพบวา 9 ใน 10 (87%) มีเน้ือหาความรุนแรงเพิ่มสูงข้ึนจากป ค.ศ. 
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1993 (73%) อยางไรก็ตามฉากการใชความรุนแรงยังคงอยูระดับปานกลางคือ 7.6 ในป ค.ศ. 1993 

และเพิ่มข้ึนเล็กนอยเปน 7.8 ในป ค.ศ. 1994  

จากภาพรวมการศึกษาวิจัยตามแนวคิดการอบรมบมเพาะนิสัยทางวัฒนธรรม พบวา ระเบียบ

วิธีวิจัยแบบการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ไดถูกหยิบยกมาใชในการศึกษาเนื้อหาของสื่อ

โทรทัศน โดยเร่ิมตนจากประเด็นความรุนแรง ท่ีปรากฏในโทรทัศนตามความตองการและความกังวล

ใจของผูปกครอง ในเรื่องอิทธิพลของโทรทัศน รวมถึงบริบทของสังคมในแตละชวงเวลากอนจะ

เคลื่อนยายความสนใจมาสูประเด็นที่เห็นวามีความเสี่ยงอ่ืน ๆไดแกประเด็นเรื่องเพศภาษาที่ไม

เหมาะสมและประเด็นเร่ืองความรุนแรง 

2.12 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 บลูมเลอร (Blumler,1985) จําแนกความพึงพอใจที่ทําใหเกิดการเลือกรับสาร โดยแบงออกเปน 

4 กลุมใหญ ๆ ดังนี้27 

1) การเบนความสนใจออกไปจากสภาพการณในชีวิตจริง (division) ผูรับสารจะเลือกใชสื่อ 

เพื่อเขาไปสูโลกแหงจินตนาการในโทรทัศนหรือภาพยนตรเพ่ือผอนคลายอารมณทั้งนี้ เพราะตองการ

หลีกหนีจากโลกแหงความจริงหรือหลีกหนีปญหาชีวิตหลีกหนีความเบื่อหนายที่ตองเจอในชีวิต 

ประจําวัน 

2) การตอบสนองความตองการเพ่ือนหรือการมีความสัมพันธกับสมาชิกอ่ืน ๆ ของสังคม 

(personal relationship) ความเปนเพ่ือนเปนการเลือกใชสื่อเพ่ือชดเชยเปนรูปแบบที่ชัดเจน 

3) การตอบสนองความตองการการแสวงหาเอกลักษณสวนบุคคล (personal identity) ผูชม

รายการโทรทัศนนั้นมักจะนําสารที่ไดรับการรับชมรายการมาเปรียบเทียบกับสถานการณปจจุบันของ

ชีวิตของตนเองหรือแมแตคนใกลตัวการสํารวจความเปนจริงที่เก่ียวของโดยตรงกับการใชเนื้อหาของ

รายการเพ่ือชวยใหผูรับสารเขาใจชีวิตสวนการสนับสนุนคุณคาหรือมาตรฐานทางศีลธรรมสังคมและ

การเมืองที่จะมาสนับสนุนคานิยมที่ตนมีอยู 

4) การใชประโยชนดานการติดตามเหตุการณตาง ๆ (Surveillance) เพ่ือใหรูเทาทันสิ่งที่

กําลังเกิดข้ึนนอกจากนั้นบุคคลที่เปนผูนําทางความคิด (Opinion Leader) ใชส่ือ เพ่ือติดตามขอมูล

ขาวสารในการท่ีจะดํารงไวซ่ึงบทบาททางสังคมของตนเอง 

 

                                                           
27Blumler, J. G. (1985). The Social Character of Media Gratifications. In Media Gratifications 

Research: Current Perspective. Beverly, Calif.: Saga Publications. 
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2.13 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 

มาตรา 37 หามมิใหออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระ ที่กอใหเกิดการลมลางการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร

หรอืมีผลกระทบตอการใหเกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง 

ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ตรวจสอบและใหระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรค

หนึ่ง หากผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการ ใหกรรมการซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจสั่งดวยวาจา

หรือเปนหนังสือใหระงับการออกอากาศรายการนั้นไดทันที และใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง

กรณีดังกลาวโดยพลันในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวา การกระทําดังกลาวเกิดจากการ

ละเลยของผูรับใบอนุญาตจริง ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามที่

สมควร หรอือาจพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได 

2.14 ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน ตาม

ประกาศ คณะกรรมการ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2556 

หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

- เรต “ป 3+” เปนรายการสําหรบัเด็กปฐมวัย ผลิตข้ึนสําหรับผูชมในวัย 3 - 5 ป   

- เรต “ด 6+” เปนรายการสําหรับเด็ก ผลิตข้ึนสําหรับผูชมในวัย 6 - 12 ป 

- เรต “ท”  เปนรายการท่ัวไปที่สามารถรับชมไดทุกวัย  

- เรต “น 13+” เหมาะสําหรับผูชมท่ีมีอายุ 13 ปข้ึนไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ตองใช

วิจารณญาณในการรับชม ผูชมที่มีอายุนอยกวา13 ป ควรไดรับคําแนะนํา และออกอากาศไดในเวลา 

20.30-05.00 น.   

- เรต “น 18+” เหมาะสําหรับผูชมที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม

เหมาะสมดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใชภาษา สวนท่ีตองมีแนวคิดอางอิงมาสนับสนุน 

ซึ่งตองใชวิจารณญาณในการรับชม ผูชมที่มีอายุนอยกวา18 ป ควรไดรับคําแนะนํา และออกอากาศไดใน

เวลา 22.00-05.00 น. 

- เรต “ฉ” รายการท่ีอาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไมเหมาะสม ดานพฤติกรรม ความรุนแรง 

เพศและการใชภาษา เด็กและเยาวชนไมควรรับชม และออกอากาศไดในเวลา 24.00 - 05.00 น.  

- รายการที่อาจไมตองระบุเรต หมายถึง รายการขาว รายการพิเศษ และรายการที่มีความ 

ยาวไมเกิน 5 นาที ใหอยูในดุลยพินิจของสถานีฯ วา สมควรตองเปนรายการที่ตองมีการจัดระดับ

ความเหมาะสมหรือไม  
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2.15 ประกาศ กสทช. เร่ือง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน พิจารณา 

เนื้อหาที่อาจไมเหมาะสม 3 สวน ดังนี้ 

1. พฤติกรรมและความรุนแรง พิจารณาจากภาพ เสียง และเนื้อหา ที่อาจทําใหเกิดการเรียน

รูที่ไมเหมาะสม 13 ขอ ดังนี้  

1)  การทําใหผูชมเกิดความสะเทือนใจ สะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรอืวิตก   

2)  การใชความรุนแรงตอตนเอง  

3)  การใชความรุนแรงตอผูอ่ืน  

4)  การใชความรุนแรงตอสิ่งมีชีวิตอ่ืน หรือวัตถุสิ่งของ   

5)  การแสดงใหเห็นเหตุการณหรืออันตรายรายแรง   

6)  การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน ตนเอง ส่ิงของ  

7)  การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน ตนเอง ส่ิงของ 

8)  ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ  

9) การกระทําที่ผดิกฎหมาย เก่ียวกับสารเสพติด แอลกอฮอล การพนัน การคาประเวณี   

10) พ้ืนที่หรือสถานที่เฉพาะท่ีไมเหมาะสําหรับเด็ก  

11) เหตุการณ กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเช่ือที่ชักจูงไปสูอันตราย หรือเส่ียงตอการ

ดําเนินชีวิตในวัยเด็ก   

12) การนําเสนอประเด็นที่เก่ียวกับ เชื้อชาติ ชาติพันธุ เพศ ศาสนา สถานะ ชนช้ัน หรือ

การแสดงท่ีกอใหเกิดทัศนคติในทางลบตอบุคคล หรือกลุมบุคคลอ่ืน  

13) การใชไสยศาสตร เวทมนตร ปาฏิหาริย และเรื่องเหนือธรรมชาติ    

2. เรื่องทางเพศ พิจารณาจากภาพ เสียง และเนื้อหาที่อาจทําใหเกิดการเรยีนรูท่ีไมเหมาะสม 3 ขอ 

ดังนี้  

1)  ไมนําเสนอการแตงกายที่ไมมิดชิด ไมเหมาะสมกับกาลเทศะและประเพณี 

2) การแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศที่สงผลใหเกิดความรูสึกทางเพศ และกิริยา

ทาทางท่ีสื่อความหมายทางเพศที่ไมเหมาะสม  

3) คานิยมเรื่องเพศที่ไมเหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรมไทย   

3. ภาษา พิจารณาจากภาพ เสียง และเนื้อหาท่ีอาจทําใหเกิดการเรียนรูที่ไมเหมาะสม 3 ขอ 

ดังนี้   

1) การใชภาษาที่ไมเหมาะสม ลอแหลม หมิ่นเหม สื่อความหมายในเชิงลบ  

2) การใชภาษาที่ไมสภุาพ กาวราว รุนแรง ดูหมิ่น นํามาซ่ึงการลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

3) ภาษาสแลง 
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2.16 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ในการศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะหเนื้อหาที่เก่ียวกับ เพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังขาว 

ระยะที่ 2 ไดทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของ แบงเปนกลุมงานวิจัยในตางประเทศ และงานวิจัยในประเทศ 

กลุมงานวิจัยในตางประเทศ 

การศึกษาเร่ือง“The Content Analysis of Sex, Violence, and the Use of Language 

in Television Programs Rated as G (General): For all Ages” ศึกษาการวิเคราะหเนื้อหาดาน

เพศ ความรุนแรง และการใชภาษาที่ไมเหมาะสมในรายการทีวี ท่ีจัดอยูในประเภททั่วไป (รับชมไดทุกวัย) 

และศึกษาความแตกตางของเนื้อหาท่ีมีเพศ ความรนุแรง และการใชภาษาท่ีไมเหมาะสม ในชองฟรีทีวี 

(ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 ชอง 11) ผลการศึกษา พบวา รายการประเภททั่วไปยังมีเนื้อหาที่ไม

เหมาะสมสําหรับเด็ก เก่ียวกับเพศ ความรุนแรง และการใชภาษา โดยเฉพาะอยางย่ิงซีรีสบันเทิงตาง ๆ 

ซึ่งรวมถึงละครและรายการตลก ที่ออกอากาศในชวงไพรมไทม/ เมื่อเปรียบเทียบในมิติเพศ ความรุนแรง 

และภาษาไมเหมาะสม พบวา มีความรุนแรงที่กระทําตอผูอ่ืนมีมากท่ีสุด/ สวนชองที่นําเสนอเน้ือหาไม

เหมาะสมมากที่สุด คือชอง 3 (55.74%) ตามมาดวยชอง 7 ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการจัดระบบเรตติ้งที่ยังไม

เหมาะสม 

งานวิจัยเรื่องความรุนแรงในละครของประเทศอังกฤษ (Violence in UK Soaps: A four 

wave trend analysis)28 ไดทําการศึกษา 1) เพื่อวัดความถ่ีของความรุนแรงในละครและตรวจสอบ

วา มีเนื้อหาความรุนแรงในละครเพ่ิมข้ึนตั้งแตป ค.ศ. 2001 หรือไม 2) เพื่อตรวจสอบภาพความ

รุนแรงและประเมินวา รูปแบบการแทนภาพความรุนแรงไดเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาหรือไม และ 3) 

เพื่อทําความเขาใจวาฉากที่มีความรุนแรงเก่ียวของกับโครงเร่ืองท่ีขยายข้ึนของละครอยางไร 

โดยมีหลักเกณฑในการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ประกอบกับการวิเคราะหโครง

เร่ือง (Storyline) เก็บขอมูลโดยการใชแบบบันทึกขอมูล (Coding Sheet) โดยแบงเกณฑเนื้อหา

เก่ียวกับความรุนแรงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) ประเภทของฉากที่รุนแรงในละคร และ 2)ประเภท

การกระทาํที่รนุแรงในละคร โดยแตละประเภทแบงเกณฑเนื้อหา ดังน้ี 

1) ประเภทของฉากที่รนุแรงในละคร 

1.1) การกระทํารุนแรงเทานั้น (Violent act only) 

1.2) การกระทํารุนแรงและผลจากการกระทํา (Violent act and result) 

1.3) ผลลัพธเทานั้น – ทางกายภาพ (Result only – physical) 

                                                           
28Guy Cumberbatcg, Victoria Lyne, Andrea Macguire , Sally Gauntlett (2014). Violence in UK Soaps: 

A four wave trend analysis.the communications regulator in the UK (Ofcom) 
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1.4) ผลลัพธ – ทางจิตวิทยา (Result – psychological) 

1.5) การกระทําทางวาจา (Verbal threat) 

1.6) ขมขู/ คุกคาม (Intimidation/menace) 

1.7) การกระทําทางกาย (Physical threat) 

1.8) ความรุนแรงโดยนัย (Implied violence) 

2) ประเภทการกระทําที่รุนแรงในละคร  

2.1) การผลัก ควากระชาก (Push, grab, trip) 

2.2) การคกุคามที่รุนแรง (Threat of violence) 

2.3) ขมขู/ คุกคาม (Intimidation/menace) 

2.4) ตบตี (Slap) 

2.5) ขัดขวาง ควบคมุการเคลื่อนไหวของบุคคล (Physical restraining)  

2.6) ชกตอย (Punch) 

2.7) ตีดวยวัตถุ (Hit with object) 

2.8) ทําความเสียหายตอทรัพยสนิ (Damage to property) 

2.9) การเผา (Burning) 

2.10) การจมน้ํา (Drowning) 

2.11) การยิง (Shooting) 

2.12) การกระทําอ่ืน ๆ (Other)  

ผลการศึกษาพบวา จํานวนความรุนแรงในละครมีการเปลี่ยนแปลงในชวงตลอดหลายปท่ีผาน

มา โดย EastEndersนั้นฉากที่มีความรุนแรงลดลงในป ค.ศ. 2001, 2002 จาก 6.1/ ชั่วโมง เปน 2.1 

ในป ค.ศ. 2013 Hollyoaks เพ่ิมข้ึนจาก 2.1 ฉาก/ ชั่วโมง ในป ค.ศ. 2001, 2001 เปน 11.5 ฉาก/ 

ชั่วโมง ในป ค.ศ.2013 Emmerdale ไดเพิ่มข้ึนเล็กนอยจาก 2.5 ไปเปน 4 ฉาก/ ชั่วโมง ขณะท่ีระดับ

ความรุนแรง Coronation Street ยังคอนขางคงที่อยูที่ประมาณ 3 ฉาก/ ชั่วโมง และพบวาฉากที่

รุนแรง (แสดงถึงความรุนแรงที่อาจทําใหผูชมรูสึกไมสบายใจ) ปรากฏจํานวนนอยหรือโดยประมาณ

รอยละ 6 ของเนื้อหาท่ีปรากฏ การวิเคราะหเร่ืองราวแสดงใหเห็นวา กอนหนานี้มีการบงชี้วา เนื้อหา

ความรุนแรงปรากฏกอนหนานี้มีความชัดเจนมาก ดังนั้น ผูชมจึงไมนาแปลกใจที่ความรุนแรงเกิดข้ึนใน

ละคร 

นอกจากนี้ การศึกษาในกรณีศึกษาละคร ผลปรากฏวา ไดมีการนําเสนอฉากที่มีความรุนแรงมี

คาเฉลี่ยเพ่ิมมากข้ึนในแตละชวงท่ีศึกษาทั้ง 4 ชวงเวลา โดยเฉพาะ Hollyoaks ที่มีการนําเสนอภาพฉาก

ความรุนแรงโดยเฉล่ียมากที่สุด นอกจากนี้ ยังพบวาภาพฉากความรุนแรงท่ีปรากฏในละครแตละเรื่อง 

มีแนวโนมท่ีจะนําเสนอภาพความรุนแรงใหดูสมจริงมากย่ิงข้ึน 
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การศึกษาเร่ือง Media Violence : An Examination of Violence, and Gun Violence in 

the Mediaพบวา มีความรุนแรงในเนื้อหาของทุกรายการที่ศึกษา/ ผูปกครองไมสามารถเชื่อถือระบบ

เรตติ้งในปจจุบันได/ มีภาพความรุนแรงในการออกอากาศทั่วไปและเคเบิล/ การออกอากาศเนื้อหา

ความรุนแรงมักออกอากาศชวงเวลาท่ีเด็กรับชมรายการและการใชปนเปนภาพที่ไดรับความนิยมที่สุด

ในการออกอากาศ 

Rami Al-Sayed ไดศึกษาในหัวขอ “เพศและเร่ืองทางเพศ: การวิเคราะหเนื้อหาของละคร 

(ละครฟองสบู)29 ในประเทศอังกฤษ (Sex and Sexuality: A Content Analysis of Soap Operas 

on British Television) โดยการศึกษาในครั้งนี้ใช วิธีวิจัยแบบวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (content 

analysis)  เพ่ือวิเคราะหเนื้อหาทางเพศในละคร โดยไดอธิบายเก่ียวกับคําจํากัดความตาง ๆ ของการ

วิเคราะหเนื้อหา และการอางอิงผลการศึกษาทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ และการใชประโยชน

จากวิธีการทางสังคมศาสตรโดยทั่วไป เพ่ือการศึกษาดานการส่ือสาร และการอธิบายขั้นตอนการสุม

ตัวอยาง ขนาดตัวอยางและเวลาในการบันทึก และหลังจากนั้นจะมีบทนําสั้น ๆ เก่ียวกับละครฟองสบู

ท่ีรวมอยูในตัวอยางของการศึกษา สวนที่สามนําเสนอและคัดคานขั้นตอนทางเทคนิคโดยรวมและ

มาตรการการเขารหัสเนื้อหา ที่ใชในการวิเคราะหเนื้อหาทางเพศของละครโทรทัศน รวมท้ังคําจํากัด

ความของเพศ ประเภทและตัวแปรที่ใชโครงสรางของตารางการเขารหัสและการตรวจสอบความ

นาเชื่อถือ 

การศึกษาเนื้อหาทางเพศในคร้ังนี้ หมายถึง การพรรณนาหรือการเลาเร่ืองเก่ียวกับการพูดคุย 

พฤติกรรมที่เก่ียวของกับเรื่องเพศการชี้นําทางเพศ และกิจกรรมความสัมพันธทางเพศ เนื้อหาทางเพศ

ภายในฉากถูกจัดอยู ในประเภท Sexual Talk (ST) และ Sexual Behavior (SB)  และทั้ งสอง

ประเภทไดรับการประเมิน หรือวัดแยกกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงตัวอยางตอไปนี้ถูกรวมอยูในความหมาย

ของเพศ 

ประเภทภาพของการพูดคุยทางเพศ (Sexual Talk) ซึ่งประกอบดวยบทสนทนาทางเพศ 

รวมถึงบทสนทนาการสนทนาทางเพศประเภทตาง ๆ ฉากที่มีการพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองเพศในการศึกษา

ครั้งนี้ ไดรับการเขารหัสใน 14 ประเภท ดังตอไปนี้ 

1) ขอคิดเห็นเก่ียวกับความสนใจ เจตนาการกระทําทางเพศของตัวเองหรือของผูอ่ืน 

2) พูดคยุเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ 

3) พูดคยุเก่ียวกับเพศสัมพันธทางปาก 

 

 

                                                           
29Al-Sayed, R. (2011). Sex and Sexuality: A Content Analysis of Soap Operas on British Television 

(Doctoral dissertation, University of Leicester). 



41 

4) พูดคยุทางเพศ (สนิทสนม/ ย่ัวยวน) 

5) คุยเร่ืองเพศ (บีบบังคับ) 

6) คําแนะนําเร่ืองเพศจากผูเชี่ยวชาญหรือขอมูลทางเทคนิคการมีเพศสัมพันธ 

7) พูดคยุเก่ียวกับการตั้งครรภ/ การทําแทง 

8) พูดคยุโดยตรงเก่ียวกับความเสี่ยงและความรับผดิชอบ 

9) พูดคยุเก่ียวกับการขมขืน/ พยายามขมขืน 

10) พูดคยุเก่ียวกับการรวมประเวณี 

11) พูดคยุเก่ียวกับการคาประเวณี 

12) อนาจารทางเพศ 

13) พูดคยุเก่ียวกับอาชญากรรมทางเพศ 

14) เร่ืองทางเพศอ่ืน ๆ 

ประเภทภาพพฤติกรรมทางเพศ  (Sexual Behavior) ประกอบดวย 10 ประเภท ดังน้ี 

1) ความย่ัวยวนทางกายหรือการชี้นํา 

2) การสัมผัสอยางใกลชิด 

3) การจูบที่หลงใหล/ สนิทสนม 

4) มีเพศสมัพันธ 

5) มีเพศสมัพันธโดยนัย 

6) เพศสัมพันธทางชองปาก 

7) เพศสัมพันธทางปากโดยนัย 

8) การขมขืน พยายามขืนใจ 

9) การทํารายทางเพศ 

10) อ่ืน ๆ 

ผลการศึกษาพบวาละครท่ีเผยแพรในชวงเวลากลางวันและชวงเวลาไพรมไทม (Prime -

Time)นั้น มีจํานวนเร่ืองราวเก่ียวกับเพศท่ีคอนขางปานกลาง เม่ือเทียบกับรายการละครที่ออกอากาศ

และรายการทีวีทั่วไป อีกทั้งไมแสดงถึงพฤติกรรมทางเพศที่เปดเผยและชัดเจนมากนักพบวา พึ่งพา

อุปกรณการเลาเร่ืองในการแสดงภาพเพศและเร่ืองเพศ ภาพท่ีปรากฏเปนกิจกรรมทางเพศ และยัง

พบวา ละครมีการเตือนเพ่ือเนนย้ําถึงความเส่ียงและความรับผิดชอบทางเพศ และเผยแพรขอความ

ทางเพศท่ีปลอดภัย เชน ละครของ Coronation Streets และEastEndersประมาณส่ีในสิบฉากที่มี

เนื้อหาทางเพศ และมีการเผยแพรขอความเก่ียวกับเพศสัมพันธที่ปลอดภัย 

การศึกษาการปรากฏของเนื้อหาทางเพศในชวงเวลาสําคัญ(Prime -Time) ทางโทรทัศน: 

การวิเคราะหเนื้อหาและทฤษฎีเก่ียวกับผลกระทบ (Sexual incidents on prime-time television: 
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Content analysis and theories of effects)30 โดย Tabarlet, Joseph Odell วิเคราะหเน้ือหา

ของเหตุการณทางเพศในการออกอากาศทางโทรทัศน ป ค.ศ.1990 ศึกษารายการของสถานีเครือขาย 

Fox สถานี ABC สถานี CBS และสถานี NBC โดยจําลองการวิเคราะหเนื้อหาของ Sapolsky และ 

Tabarlet (1991) โดยใชทฤษฎีทั้ งสองทฤษฎีในการอธิบายถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ถายทอดทางเพศ การปลูกฝง (Cultivation Theory) ที่เชื่อวา ผูชมโทรทัศนในชวงเวลาที่ดูโทรทัศน

เปนภาพสะทอนที่แทจริงและถูกตองของโลก การมีเพศสัมพันธข้ึนอยูกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 

(Social Learning Theory) ระบุวาเด็กและวัยรุนมักจะเลียนแบบกิจกรรมที่พวกเขาเห็นทางโทรทัศน 

สงัคมในการเดทและพฤติกรรมความรบัผิดชอบทางเพศ จึงไดรับผลกระทบจากสิ่งท่ีมีอยูในโทรทัศน  

ผลการศึกษาพบวา จํานวนคร้ังของภาพการมีเพศสัมพันธในชวงเวลาสําคัญ (Prime -Time) 

ของรายการ โทรทัศนลดลงอยางมีนัยสําคัญ และรายการที่ออกอากาศในชวงป ค.ศ.1990 ไมไดมีเนื้อหา

ทางเพศมากกวาการออกอากาศกอนหนานี้ นอกจากนี้ ยังไมมีความแตกตางกันระหวางจํานวนภาพทาง

เพศ และภาษาทางเพศของสถานีเครือขาย Fox สถานี ABC สถานี CBS และสถานี NBC อยางไรก็ตาม 

สถานีเครือขาย Fox มีการเสียดสีและการชี้นํามากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ จากการวิเคราะหรายการดวย

ภาพทางเพศที่ปรากฏ แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการจูบ และการพูดคุยเรื่องเพศมีแนวโนมที่จะเกิดข้ึน

หลายคร้ังตอฉาก ในขณะท่ีพฤติกรรมอ่ืน ๆ เชน การมีเพศสัมพันธเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวตอฉากเทาน้ัน 

กลุมงานวิจัยในประเทศ 

การศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะหเน้ือหาที่เก่ียวกับเพศภาษาและความรุนแรงในละครหลังขาว 

(2559)31 คนพบท้ังความรุนแรงเพศและการใชภาษาท่ีไมเหมาะสมตลอดจนการจัดระดับความ

เหมาะสมที่ไมสอดคลองกับลักษณะเนื้อหาที่เปนจริงของละครในครั้งนี้ชี้ใหเห็นถึงความเปนไปได ที่

กลุมผูรับชมที่เปนเด็กและเยาวชนอาจไดรับชมละครที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมและไดรับผลกระทบจาก

เนื้อหาดังกลาวอีกทั้งยังสะทอนใหเห็นปญหาทั้งในสวนหลักเกณฑและแนวทางการจัดระดับความ

เหมาะสมของรายการโทรทัศน โดยหนวยงานกํากับดูแลการจัดระดับความเหมาะสม โดยผูประกอบการ

ตลอดจนความรวมมือจากภาคประชาชนและความเขาใจของผูรับชมเก่ียวกับความรุนแรงเพศและ

ภาษาที่ไมเหมาะสม 

 

                                                           
30Tabarlet, J. O. (1993). Sexual incidents on prime time television: content analysis and theories 

of effects. Florida State University. 
31ศูนยบริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (2559). การศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะหเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเพศ

ภาษาและความรุนแรงในละครหลังขาว.กรุงเทพฯ:สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 
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จากการศึกษาพบวา หลักเกณฑและแนวทางในการจัดทําผังรายการของ กสทช. ครอบคลุม

เรื่องความรุนแรงเพศและภาษาที่ไมเหมาะสมแตยังขาดวิธีการกําหนดความแตกตางระหวางเนื้อหา

รายการประเภทท, น13+, น18+ และ ฉ ท่ีชัดเจนและใชถอยคําอธิบายที่คลุมเครือตองมีการตีความ

สูงขณะเดียวกันในเชิงปฏิบัติการจัดระดับความเหมาะสมหรือเรตของรายการโทรทัศนในแตละ

รายการ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแตละสถานี จึงอาจทําใหเกิดปญหาการจัดเรตที่แตกตาง โดยเฉพาะใน

รายการละครท่ียังมีการจัดเรตไมสอดคลองกับเนื้อหาที่ออกอากาศจริง 

 จากบทความวิจัยเรื่อง ปมความขัดแยง ความรุนแรง และการรับรูของผูชมละครโทรทัศน

ไทย โดย ฐิตากร ธนิกกุล32 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเน้ือหาละครโทรทัศนทีมีความรุนแรง ปมความ

ขัดแยง ประเภทความรุนแรง ลักษณะแสดงออกถึงความรุนแรง การรับรู ของผูรับชมละครโทรทัศน 

โดยศึกษาละครโทรทัศนไทยในป พ.ศ.2555 ผลการศึกษา พบวา ละครโทรทัศนไทยสะทอนปม

ขัดแยงที่นําไปสูความรุนแรงหลายประการ ไดแก ความอิจฉาริษยา การรังเกียจกีดกัน ความอาฆาตแคน 

ความรัก การหลอกลวง ความสัมพันธในครอบครัว การตอสูกับผูมีอิทธิพล ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ 

โดยพบความรุนแรงในปมขัดแยงประเภทการตอสูกับผูมีอิทธิพลมากท่ีสุด  

 เม่ือศึกษาเพศของตัวละครกับการแสดงออกถึงความรุนแรง พบวา ความรุนแรงในกลุมผูชาย

จากละครโทรทัศนประเภทแอ็คชั่น สืบสวน สําหรับละครโทรทัศนประเภทดรามา พบความรุนแรงใน

กลุมผูหญิง ตัวแสดงละครแสดงความรุนแรงในการใชสายตามากท่ีสุด ลักษณะความรุนแรงในเนื้อหา 

พบ 3 ประเภท คือ การแสดงออกดานพฤติกรรม การขมขู และผลลัพธจากการทําราย ผลหลังกระทํา

ความรุนแรงพบประเภทเสียชีวิตมากที่สุดในละครโทรทัศนประเภทสืบสวน-แอ็คช่ัน และพบความ

ปวดราวใจในละครโทรทัศนประเภทดรามา คอมมาดี้ เมื่อศึกษาการรับรูของผูชมที่มีตอละครโทรทัศน

ท่ีมีเนื้อหาความรุนแรง พบวา ผูรับชมละครโทรทัศนเลือกรับชมละครที่สนใจและสรางประโยชนทาง

ความรูสึกเทานั้น ละครโทรทัศนที่ผูชมพบความรุนแรง คือ ประเภทดรามา ประเภทสืบสวน สําหรับ

ละครโทรทัศนท่ีไมพบความรุนแรง คือ ประเภทคอมมาดี้ ละครสืบสวนสอบสวนนําเสนอความรุนแรง

ดวยการใชอาวุธมากที่สุด ละครประเภทดรามานําเสนอความรุนแรงดานการใชเสียง บทสนทนา และ

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมมากที่สุด การผลิตละครโทรทัศนที่มีเนื้อหาความรุนแรงมีผลกระทบตอผูชม

ท้ังทางตรงและทางออม สงผลกระทบทางจิตใจและการลอกเลียนแบบพฤติกรรม ตามลักษณะของ

การเปนคนดีและคนเลวในการกระทําความรุนแรง การรับชมละครที่มีเนื้อหาความรุนแรงซํ้าบอย 

และระยะยาวนานจะมีผลตอทัศนคติ คานิยมชมชอบในเรื่องความรุนแรง ทําใหเกิดความชาชิน 

นําไปสูการมองความรุนแรงในสังคมเปนเร่ืองปกติ 

                                                           
32ธิตากร ธนิกกุล. (2553).  ปมความขัดแยง ความรุนแรง และการรับรูของผูชมละครโทรทัศนไทย. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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 สิริภิญญ อินทรประเสริฐ33 (2557) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางอิทธิพลของส่ือและ

พฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สื่อที่กลุมตัวอยางเขาถึงมาก 

คือ ส่ือโทรทัศน โดยกลุมตัวอยางเห็นวา ภาพยนตรจะเปนสื่อที่พบภาพความรุนแรงมากที่สุด รองลงมา 

คือ โทรทัศน สวนความรุนแรงดานเสียงที่ทําใหตื่นเตน ตกใจ หวาดกลัวมากที่สุด คือ สื่อภาพยนตร 

รองลงมา คือ โทรทัศน สวนเนื้อหาที่รุนแรงทําใหรูสึกโกรธ แคน เศรา หรือเสียใจ อันดับแรก คือ 

โทรทัศน รองลงมา คือ ภาพยนตร  

 สินีนาฏ สีสรรค (2552)34 ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอการรับชมละครโทรทัศนของประชาชน

กรงุเทพมหานคร พบวา ประชาชนท่ีรบัชมละครโทรทัศนสวนใหญเปนเพศหญิง ท่ีช่ืนชอบละครแนวรักโรแมน

ติก และตลกเบาสมอง โดยเลือกรับชมละครจากสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เพราะสนใจ

ความสามารถในการแสดงของนักแสดงนําจากละคร มีความใสใจเครื่องแตงกายของนักแสดง เพราะ

เครื่องแตงกายมีความเหมาะสมกับบทบาทที่ไดรับ และสนใจเพลงประกอบละคร เพราะเนื้อหาของ

เพลงจดจําไดงาย และเนื้อหาของเพลงเปนที่พอใจตอผูชมในชวงน้ัน และประชากรสวนใหญตองการ

ใหปรับปรุงเนื้อหาของละครโทรทัศนและสาระความรูในละคร เพราะละครปจจุบันเนนเรื่องความ

บันเทิง จนลืมนําเสนอเนื้อหาสาระความรูที่ผูชมควรจะไดรับ ประชากรสวนใหญคิดวา ละครหลังขาว

ควรมีเนื้อหาที่ เนนความหลากหลายใหเหมาะกับผูชมหลายเพศ มากกวาการเจาะจงเนนกลุม 

เปาหมายที่วัยรุนเพียงอยางเดียว 

 สุพรรณิกา จันทรจิรานุวัฒน และคณะ35 (2550) ศึกษาเรื่องอิทธิพลส่ือลามกที่มีผลตอการ

กระทําผิดเก่ียวกับเพศของเด็กและเยาวชน ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา เด็กและเยาวชนกระทําผิดเก่ียวกับเพศฐานโทรมหญิงมากที่สุด เด็กและ

เยาวชนสวนใหญจะดูส่ือลามกของเพื่อนมากที่สุด และสถานที่ดู คือ ที่บานหรือหองเพ่ือน ซึ่งการที่

เด็กดูสื่อลามกรวมกันหลายคนนั้นยอมงายที่จะกระทําผิดทางเพศในฐานโทรมหญิง เน่ืองจากเปนวัยที่

คึกคะนองและตองการการยอมรับจากกลุมเพ่ือน จึงมีการชักชวนและคลอยตามที่จะกระทําผิดไดงาย 

ซึ่งเด็กและเยาวชนกลุมตัวอยางดูสื่อลามกประเภทวีซีดีและดีวีดี รองลงมาคือ ภาพยนตร โดยกลุมตัวอยาง

สวนใหญชอบดูวีซีดี เฉลี่ย 2-3 ครั้ง/ เดือน และชอบเนื้อหาส่ือลามกที่มีการรวมเพศของผูหญิงกับผูชาย 

เด็กและเยาวชนสวนใหญมีความคิดเห็นวา สื่อลามกมีสวนใหกระทําผิดเก่ียวกับเพศ เปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไววา สื่อลามกมีความสัมพันธกับการกระทําผิดเก่ียวกับเพศของเด็กและเยาวชน  

                                                           
33สิริภิญญ อินทรประเสริฐ. (2557). ความสัมพันธระหวางอิทธิพลของสื่อกับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและ

เยาวชนในเชตกรุงเทพมหานคร.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
34สินีนาฏ สีรรค (2552). ความพึงพอใจตอการรับชมละครโทรทัศนของประชาชนกรุงเทพมหานคร. สืบคนจาก 

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/ab227323.pdf 
35สุพรรณิกา จันทรจิรานุวัฒนและคณะ.(2550). อิทธิพลของส่ือลากมกท่ีมีผลตอการกระทําผิดเก่ียวกับเพศของเด็ก

และเยาวชน. สบืคนจากhttp://dric.nrct.go.th/Search/ShowFulltext/2/263844 
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สุภาพันธ บุนนาค36 (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับ การใชประโยชนและความพึงพอใจ

จากการชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของเด็กในจังหวัดเชียงใหมพบวา กลุมตัวอยางมีความถ่ีใน

การเปดรับชมทุกวัน สาเหตุที่เปดรับชมเพราะตองการเปดรับชมเอง ตั้งใจพอควร โดยจะเปลี่ยนชอง

เมื่อละครไมสนุกหรือนาเบื่อ บุคคลที่รวมชมสวนใหญรับชมกับพอแม ผูปกครอง และสนทนากับพอแม

ในเร่ืองราวละครที่ชม สําหรับการใชประโยชนและความพึงพอใจจากการชมละครโทรทัศนหลังขาว

ภาคค่ํา กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนและพึงพอใจ เพราะละครสนุกสนานเพลิดเพลิน ลดความนาเบื่อ

จากกิจกรรมอ่ืน ๆ อันดับตอมา คอื ใหขอคิดสอนใจ 

สินียา ไกรวิมล37 (2545) ศึกษา เร่ือง ลักษณะของบทละครโทรทัศนไทยท่ีไดรับความนิยม

ชวงหลังขาว จากป พ.ศ.2535- พ.ศ.2544 พบวา บทละครโทรทัศนที่นําไปผลิตและไดรับความนิยม 

มีลักษณะรวมที่ปรากฏคือ โดยมากมีโครงเรื่องเก่ียวกับความรัก โดยเฉพาะความรักระหวางชนช้ัน 

รองลงมา คือ แนวเรื่องเก่ียวกับความสําเร็จ โดยมีความขัดแยงระหวางคนกับคนในเร่ืองของความรัก 

ซึ่งคูขัดแยงอยูระหวางฐานะต่ํากับฐานะสูง ตัวละครมีลักษณะตายตัว บทสนทนาถายทอดวาทกรรม

เก่ียวกับความรัก ฉากหลักยังคงเปนบานอันแสดงถึงเรื่องราวที่สัมพันธกับครอบครัว และปรากฏชนชั้น

อยางชัดแจน ละครมักจะจบแบบสุขนาฏกรรม และเลาเรื่องแบบเห็นไดอยางรอบดาน ท่ีไมมีขอจํากัด

ใด ๆ โดยใชกลวิธีการเลาเรื่องดึงดูดใจผูชมที่หลากหลาย 

 

                                                           
36สภาพันธ บุนนาค. (2556).พฤติกรรมการเปดรบั การใชประโยชนและความพึงพอใจจากการชมละครโทรทัศนหลัง

ข าวภาคค่ํ าของเด็กในจังหวัดเชียงใหม .สืบคนจากhtt://www.file:///C:/Users/Administrator/Downloads/ 

ab148041.pdf 
37สินียา ไกรวิมล. (2545). ลักษณะของบทละครโทรทัศนไทยท่ีไดรับความนิยมชวงหลังขาว จากป พ.ศ.2535 ถึง 

พ.ศ. 2554. สืบคนจาก file:///C:/Users/Administrator/Downloads/ab143528.pdf 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวจิัย 

 

การดําเนินการวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาเก่ียวกับเพศ ภาษา และความ
รุนแรงในละครหลังข่าว ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้วยการวิเคราะห์เน้ือหาละครหลังข่าวทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหารายการละครและคุณภาพรายการละคร และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) สํารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนต่อเน้ือหารายการละคร ใน
ประเด็นจุดเด่นและความน่าสนใจของเนื้อหารายการละครหลังข่าวของแต่ละช่องสถานี การนําเสนอ
เน้ือหาเก่ียวกับ เพศ ภาษา ความรุนแรง ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมายโดยเปรียบเทียบเน้ือหา
ละครหลังข่าวแต่ละช่องที่นําเสนอ สํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับชมรายการ
ละครแต่ละเรื่อง 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาที่เก่ียวกับ เพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังข่าว 
ระยะที่ 2 มีขอบเขตด้านเน้ือหาและขอบเขตด้านประชากร ดังน้ี 

3.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ขอบเขตด้านเน้ือหาในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 1) การสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มี ต่อการรับชมรายการละครหลังข่าว และทัศนคติที่มีต่อเน้ือหาละครแต่ละเรื่อง           
2) สํารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนต่อเน้ือหารายการละคร ในประเด็นจุดเด่นและความ
น่าสนใจของเน้ือหารายการละครหลังข่าวของแต่ละช่องสถานี การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับเพศ ภาษา 
ความรุนแรง ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมาย  ศึกษาเน้ือหา เพศ ภาษา และความรุนแรงที่ปรากฏ
ในละครหลังข่าวแต่ละช่อง และทําการเปรียบเทียบเนื้อหาเกี่ยวกับ เพศ ภาษา และความรุนแรงที่
ละครหลังข่าวแต่ละช่องที่นําเสนอ  

3.1.2 ขอบเขตด้านประชากร/หน่วยในการวิเคราะห์ 

 ขอบเขตด้านประชากร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ประชากรในการวิจัยเชิงคุณภาพในการ
วิเคราะห์เน้ือหาละครหลังข่าว อันได้แก่ ละครที่คัดเลือกให้เป็นหน่วยการศึกษาจากการสํารวจผัง
รายการโทรทัศน์ดิจิทัลทั้ง 25 ช่อง และประชากรที่ใช้ในการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group 
Interview) และ 2) ขอบเขตประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณในการสํารวจความคิดเห็น ทัศนคติความ
พึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อละครหลังข่าวกระจายตามสัดส่วนประชากร 5 ภูมิภาคของประเทศ 
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3.2 ขั้นตอนในการศึกษา 

 การประเมินคุณภาพเน้ือหารายการละครหลังข่าวของช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล    
จะดําเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ใน 3 ขั้นตอน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุ 
ประสงค์ของการศึกษา ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เน้ือหา ขั้นตอนที่ 2 การสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเน้ือหารายการละครโทรทัศน์หลังข่าวกลุ่มประชาชนครอบคุลม 5 ภูมิภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลด้วย
การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) มีรายละเอียด ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  

1.1 วิเคราะห์ผังรายการของแต่ละสถานี รวบรวมและจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับรายการละครหลัง
ข่าวที่มีการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลทุกช่องที่ได้รับการจัดอันดับจาก 
AGB Nielsenเพ่ือได้มาซึ่งกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างตลอดจนหน่วยที่ใช้ในการศึกษา 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) จากกลุ่มประชากร (Population) ของรายการละคร
โทรทัศน์ จะศึกษาตามเกณฑ์ รายละเอียด ดังน้ี 

เกณฑ์ที่ 1 ศึกษาการจัดอันดับความนิยมสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลจาก AGB 
Nielsen รวบรวมขอมูลวิเคราะห์ผังรายการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ทั้ง 25 สถานี เพ่ือ
ศึกษารายการละครหลังข่าวที่ออกอากาศ ในช่วงเวลา 20.00 น. ถึง 24.00 น. โดยยึดตามการจัด
อันดับเรตต้ิงของ AGB Nielsen ดังตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 3.1 แสดงรายชื่อสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทั้ง 25 สถานี จากการจัดอันดับ
ความนิยม ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 โดย AGB Nielsen 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก AGB Nielsen, 2562 

อันดับ ช่อง เรตติ้งโดยเฉลีย่ 
1. ช่อง 7 HD 1.942 
2. ช่อง 3 HD 1.072 
3. ช่อง MONO 29 0.854 
4. ช่องเวิร์คพอย์ทีวี 0.788 
5. ช่องไทยรัฐทีวี 0.501 
6. ช่อง ONE 0.472 
7. ช่อง 8 0.390 
8. ช่อง 3 SD  0.318 
9. ช่อง AmarinTV HD 0.304 
10. ช่อง NOW 0.201 
11. ช่อง PPTV  0.196 
12. ช่อง MCOT HD 0.176 
13. ช่อง GMM 25 0.153 
14. ช่อง Nation TV 0.135 
15. ช่อง  True 4 U 0.117 
16. ช่อง VOICE TV 0.064 
17. ช่อง Thai PBS 0.064 
18. ช่อง 3 Family   0.058 
19. ช่อง NEW TV 0.042 
20. ช่อง Bright TV 0.029 
21. ช่อง MCOT Kids & Family 0.027 
22. ช่อง TNN24 0.024 
23. ช่อง ททบ.5 0.024 
24. ช่อง  NBT 0.019 
25. ช่อง  Spring News 0.013 
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 จากตารางที่ 3.1 แสดงผลสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลที่ได้รับการจัดอันดับความนิยม
ประจําเดือนมกราคม 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 25 ช่อง ที่ปรึกษาเจาะจงศึกษาผังรายการของสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดินทั้ง 25 ช่อง เพ่ือศึกษาว่า มีสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพ้ืนดินช่องใดที่นําเสนอ
รายการละครหลังข่าวที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00 - 24.00  น. 

การรวบรวมและจัดทําข้อมูลเก่ียวกับรายการละครหลังข่าวที่มีการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลทุกช่อง 

จากผลการจัดอันดับรายการละครหลังข่าวที่มีการออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ เดือนมกราคม 
2562 ซึ่งจัดอันดับโดย AGB Nielsen ทั้งสิ้น 25 ช่อง พบว่า มีสถานีโทรทัศน์ที่ปรากฏข้อมูลรายการ
ละคร จํานวนทั้งสิ้น 19 สถานี  และพบว่าจํานวน 6 สถานี ไม่มีรายการละคร ได้แก่ ช่อง NBT, NEW TV, 
Spring News, Nation TV, Amarin TV และ ช่อง NOW แสดงดังข้อมูลต่อไปน้ี 

สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทลัที่มีละครในผังรายการ 
 

1. ช่อง 7 HD  
 
 การออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทัง้หมด  10,080 
2. รายการประเภทละคร 11 1,360 

2.1 รายการละครไทย 9 1,190 
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 9 1,190 
2.1.2 ละครซทิคอม 0 0 

2.2 รายการละครต่างประเทศ 2 170 
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 2 170 
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0 

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00  น. 4 640 
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รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง 7 HD  
 

ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครไทย  
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. ละคร สาวใช้ไฮเทค จันทร-์ศุกร์ 09.30-11.20 น.  
2. ลูกตาลลอยแก้ว จันทร-์ศุกร์ 13.45-15.45 น.  
3. ละคร พ่อตาปืนโต จันทร-์พฤหัสบดี 18.50-20.00 น.  

ศุกร์ 18.30-19.40 น.  
จันทร-์พฤหัสบดี 00.00-01.00 น.  
ศุกร์ 00.15-01.15 น.  

4. ละคร นางร้าย จันทร-์อังคาร 20.30-22.40 น.  
5. ละคร ในคืนหนาว แสงดาวยังอุ่น พุธ-พฤหัสบดี 20.25-22.30 น.  
6. ละคร สารวัตรใหญ ่ ศุกร์ 20.05-20.15 น.  

20.45-23.00 น.  
เสาร์-อาทิตย์ 20.15-22.25 น.  

7. ละคร สังขท์อง เสาร์-อาทิตย์  08.00-09.00 น.  
8. ละคร กองพันรักลั่นฟ้า เสาร์-อาทิตย์  09.00-09.55 น.  
9. ฟ้ามีตา เสาร ์ 14.15-15.10 น.  

ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. ภ.จีนชุด รักสองเรา มิอาจลืม จันทร-์อังคาร 23.10-00.00 น.  
พุธ 23.00-00.00 น.  

2. ซีรีส์เกาหล ีสงครามริษยา เสาร์-อาทิตย์ 03.00-04.00 น.  
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2. ช่อง 3 HD  
 
การออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาที
1. รายการทัง้หมด  10,080
2. รายการประเภทละคร 12 1,378

2.1 รายการละครไทย 8 1,050
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 8 1,050
2.1.2 ละครซทิคอม 0 0

2.2 รายการละครต่างประเทศ 4 328
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 4 328
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00 น. 4 450
 
  รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง 3 HD 
 
ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ
ละครไทย  
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. ละคร ระบําดวงดาว (รีรัน) จันทร-์ศุกร์ 08.00-09.45 น.  
2. รากนครา จันทร-์ศุกร์ 14.00-15.45 น.  
3. ละคร ชุมแพ จันทร-์พฤหัสบดี 19.05-20.05 น.  

ศุกร์ 18.45-19.45 น.  
4. ละคร ตุ๊กตาผ ี จันทร-์อังคาร 20.20-22.50 น.  
5. ละคร บ่วงนฤมิต 

ละครทองเอก หมอยา ท่าโฉลง
พุธ-พฤหัสบดี 20.20-22.50 น.  

6. ละคร หน่วยลบัสลับเลิฟ ศุกร์ 20.00-20.15 น.  
20.45-23.00 น.  

เสาร์-อาทิตย์ 20.15-22.45 น.  
7. ละคร หลวงตามหาชน เสาร์ 08.45-09.15 น.  

เสาร์ 03.30-04.00 น.  
8. The Mirror กระจกสะท้อนกรรม อาทิตย์ 17.00-18.00 น.  
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ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ
ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

9. ภ.จีน ต๋ีเหรินเจี๋ย จันทร-์ศุกร์ 12.45-13.30 น.  
จันทร-์ศุกร์ 02.15-03.05 น.  

10. ภ.อินเดีย มหากาล ีเทวีพิทกัษ์โลก จันทร-์พฤหัสบดี 18.20-19.04 น.  
ศุกร์ 18.00-18.44 น.  

11. ภ.ฝรั่ง ทายาทสโนไวท์ เสาร์ 05.35-06.00 น.  
 
3. ช่อง MONO29  
 
การออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทัง้หมด  10,080 
2. รายการประเภทละคร 17 1,220 

2.1 รายการละครไทย 0 0 
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 0 0 
2.1.2 ละครซทิคอม 0 0 

2.2 รายการละครต่างประเทศ 17 1,220 
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 17 1,220 
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0 

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00  น. 3 290 
 

รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง MONO29  
 

ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. Scorpion แก๊งระเบิด เนิร์ดกู้โลก ปี 3 จันทร ์ 07.30-08.25 น.  
2. All Hail King Julienคิงจูเลี่ยน 

เกรียนป่วนป่า ปี 1 
จันทร-์ศุกร์ 17.25-18.00 น.  

3. NCIS: Los Angeles หน่วย
สืบสวนแห่งนาวิกโยธิน ปี 9  

จันทร ์ 21.25-23.20 น.  
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ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

4. Criminal Minds ทีมแกร่งเด็ดขั้ว
อาชญากรรม ปี 6  

อังคาร 21.20-23.20 น.  

5. Arrow จอมคนธนูมหากาฬ ปี 1 พุธ-ศุกร์ 07.30-08.30 น.  
6. Elementary Season 5เชอร์

ล็อค/วัตสัน คูส่ืบคดีเดือด ปี 5 
พุธ 10.35-11.35 น.  

7. Hawaii Five-O มือปราบฮาวาย  
ปี 6 

พุธ, ศุกร์ 14.10-15.10 น.  
พฤหัสบดี 13.50-14.50 น.  

8. iZombieสืบ/กลืน/สมอง ปี 4  พุธ-พฤหัสบดี 23.15-00.10 น.  
9. The Catch 18 มงกุฎสะดุดรัก ปี 2 ศุกร์ 10.50-11.50 น.  
10. Ultimate Survival Alaska 

อลาสก้า ฝ่าดินแดนหฤโหด ปี 3  
เสาร์-อาทิตย์ 02.20-02.40 น.  

11. Lost in China ปริศนาลับแดน
มังกร (EP.03) 

เสาร์ 04.20-05.20 น.  
อาทิตย์ 03.45-04.40 น.  

12. Uchuu Sentai Kyuranger ขบวนการ
ผู้พิทักษอ์วกาศ คิวเรนเจอร์  

เสาร์ 07.00-07.30 น.  

13. S.W.A.T. ส.ว.า.ท. หน่วยพิฆาต
สายฟ้าฟาด ปี 1  

เสาร์ 10.05-11.10 น.  
อาทิตย์ 10.25-11.25 น.  

14. MacGyver แมคกายเวอร์  
ยอดคนสมองเพชร ปี 2  

เสาร์ 13.25-14.25 น.  

15. Gotham อัศวินรัตติกาล  
เปิดตํานานเมืองค้างคาว ปี 4  

เสาร์-อาทิตย์ 16.45-18.00 น.  

16. The Flash วีรบุรุษเหนือแสง ปี 4 เสาร์-อาทิตย์ 18.15-19.20 น.  
17. Reverie โปรแกรมลวงจิตพิศวง  อาทิตย์ 14.00-15.00 น.  
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4. ช่อง เวิรค์พอยท์ ทีวี 
 

รายการละครที่ออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทัง้หมด  10,080 
2. รายการประเภทละคร 6 850 

2.1 รายการละครไทย 3 440 
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 1 340 
2.1.2 ละครซทิคอม 2 100 

2.2 รายการละครต่างประเทศ 3 410 
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 3 410 
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0 

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00 น. 2 240 
 
รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี  
 

ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครไทย  
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. 7 วันจองเวร จันทร์ - ศุกร ์ 15.30 – 16.30  น.  
เสาร์ 02.00 – 02.40  น.  

ละครซิทคอม 
2. ตลกหกฉาก เสาร์ 11.30 -12.30  น. 

23.20 - 00.00  น. 
 

3. ระเบิดเถิดเทิงซอยข้าใครอยา่แตะ อาทิตย์ 11.30 – 12.30  น. 
02.00 - 03.00  น. 

 

ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

4. โปรุส ศึกสองราชันย์ จันทร์ - ศุกร ์ 23.20 – 00.00  น.  
5. หยุนเสียน หมอวังจักรพรรดิ จันทร์ - ศุกร ์ 03.30 – 04.00  น.  
6. ไซอ๋ิว อภินิหาร ลิงเทวดา อาทิตย์ 02.00 – 03.00  น.  
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5. ช่อง ไทยรฐัทีวี 
 

รายการละครที่ออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาที
1. รายการทัง้หมด  10,080
2. รายการประเภทละคร 3 480

2.1 รายการละครไทย 0 0
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 0 0
2.1.2 ละครซทิคอม 0 0

2.2 รายการละครต่างประเทศ 3 480
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 3 480
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00 น. 0 0
 

รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง ไทยรัฐทีวี  
 

ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ
ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. เจ้าแม่กวนอิม เสาร์ - อาทิตย์ 06.00 – 07.00  น.  
2. Da Vinci Demons เสาร์ - อาทิตย์ 01.30 – 02.30  น.  
3. วีรบุรุษมือปราบ เสาร์ - อาทิตย์ 02.30 – 04.30  น.  

 

6. ช่อง One  
 

รายการละครที่ออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาที
1. รายการทัง้หมด  10,080
2. รายการประเภทละคร 15 3,055

2.1 รายการละครไทย 15 3,055
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 10 2,510
2.1.2 ละครซทิคอม 5 550

2.2 รายการละครต่างประเทศ 0 0
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 0 0
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00 น. 7 590
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รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง One  
 

ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครไทย  
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. สุภาพบุรุษ มงกุฏเพชร (R) เสาร์ - อาทิตย์ 07.15 – 09.30  น.  
2. วิมานจอเงิน (R) เสาร์ - อาทิตย์ 15.00 - 17.00  น.  
3. สงครามนักป้ัน (R) อาทิตย์ 

จันทร์ - อังคาร 
22.00 – 23.25  น. 
21.20 – 22.45  น. 

 

4. บาปรัก (R) จันทร ์
อังคาร - ศุกร ์

10.00 - 11.00  น. 
08.00 – 11.00  น. 

 

5. สองรักสองวิญญาณ จันทร์ - ศุกร ์ 15.20 – 16.30  น.  
6. ขุนปราบ ดาบข้ามภพ จันทร์ - พฤหัสบดี 18.45 – 19.55  น.  
7. นางสาวไม่จํากัดนามสกุล จันทร์ - พฤหัสบดี 21.10 – 22.20  น.  
8. หน้ากากแก้ว ศุกร์ 20.45 – 22.00  น.  
9. Wolf เกมล่าเธอ ศุกร์ 22.00 – 23.05  น.  
10. รักไม่ลืม ศุกร์ 

เสาร์ 
20.45 – 22.00  น. 
20.10 – 21.30  น. 

 

ละครซิทคอม 
11. บริษัท ฮาไม่จาํกัด (มหาชน) อังคาร 

เสาร์ 
13.00 – 14.00  น. 
17.00 – 18.00  น. 

 

12. เสือ ชะนี เก้ง พฤหัสบดี 
เสาร์ 

21.10 – 22.20  น. 
23.30 – 00.40  น. 

 

13. บางรักซอย 9/1 2018 เสาร์ 14.15 – 15.00  น.  
14. เป็นต่อ เสาร์ 21.30 – 23.30  น.  
15. สุภาพบุรุษสุดซอย 

 
อาทิตย์ 
พุธ 

17.00 – 18.00  น. 
13.00 – 14.05  น. 
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7. ช่อง 8  
 

รายการละครที่ออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทัง้หมด  10,080 
2. รายการประเภทละคร 5 1,130 

2.1 รายการละครไทย 2 650 
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 2 650 
2.1.2 ละครซทิคอม 0 0 

2.2 รายการละครต่างประเทศ 3 480 
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 3 480 
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0 

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00  น. 2 875 
 
รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง 8  
 

ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ
ละครไทย  
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. ซิ่นลายหงส ์ จันทร ์- ศุกร์ 10.20 - 11.40 น.  
2. ดงผู้ดี จันทร ์- ศุกร์ 18.45 - 19.45 น.  

ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

3. พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพ
อวตาร จันทร ์- ศุกร์ 19.25 - 21.10 น. 

 

4. วัลลัก มหาราชรักสุด
แผ่นดิน จันทร ์- ศุกร์ 21.10 - 22.30 น. 

 

5. บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ เสาร์ - อาทิตย์ 10.20 - 11.40 น.  
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8. ช่อง 3 SD 
 

การออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทัง้หมด 8,760 
2. รายการประเภทละคร 13 3,045 

2.1 รายการละครไทย 9 2,175 
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 9 2,175 
2.1.2 ละครซทิคอม 0 0 

2.2 รายการละครต่างประเทศ 4 870 
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 4 870 
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0 

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00  น. 3 150 
 
รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง 3 SD  
 

ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครไทย  
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. ลูกผู้ชายเลือดเดือด จันทร-์ศุกร์ 09.45-11.45 น.  
2. ฝันรักฝันสลาย จันทร-์ศุกร ์ 11.45-12.45 น.  
3. เงารักลวงใจ จันทร-์ศุกร ์ 16.45-18.00 น.  
4. เลือดมังกร /  

ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน 
จันทร-์พฤหัสบดี 18.20-19.10 น.  
ศุกร์ 18.00-19.00 น.  

5. แรงปรารถนา/ คงกระพันนารี 
 

จันทร-์พฤหัสบดี 19.10-20.10 น.  
ศุกร์ 18.00-19.00 น.  

6. ขอให้ฉัน ดูแลเธอ อาทิตย์ 09.25-09.30 น.  
  7. แม่ครัวคนใหม่ 

 
เสาร์ 09.30-10.45 น.  
อาทิตย์ 09.30-11.00 น.  

8. พรพรหมอลเวง เสาร์-อาทิตย์ 19.20-20.15 น.  
9. ละครดี 28 โดยบันทึกกรรม อาทิตย์ 20.30-21.30 น.  
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ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. แค้นรักเพลิงรษิยา (เกาหลี) จันทร์ -ศุกร ์ 15.45-16.25  น.  
2. ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐม

กษัตริย์ (เกาหลี) 
จันทร์ -พุธ 20.20-22.00 น.  

3. ดาบมังกรหยก  
ตอน ตํานานศึกเทพอินทรี 

พฤหัสบดี 23.00-24.00 น.  
ศุกร์ – เสาร์ 23.45-00.30 น.  

4. รักหมดใจ ยัยลูกเป็ดขี้เหร่ 
(เกาหลี) 

เสาร์ 10.50-11.50 น.  
อาทิตย์ 10.50-11.50 น.  

 
9. ช่อง Amarin TV HD  
 

รายการละครที่ออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทัง้หมด  10,080 
2. รายการประเภทละคร 5 970 

2.1 รายการละครไทย 0 0 
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 0 0 
2.1.2 ละครซทิคอม 0 0 

2.2 รายการละครต่างประเทศ 5 970 
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 5 970 
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0 

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00  น. 0 0 
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รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง Amarin TV HD  
 

ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. องค์หญิงสวมรอย จันทร์ - อาทิตย์ 01.30 - 02.30 น.  
2. ทีมระห่ําพิฆาตทรชน เสาร์ - อาทิตย์ 00.00 - 01.00 น.  
3. โซยงนางพญาวังหลวง จันทร ์- อาทิตย์ 02.30 - 04.00 น.  
4. เลือดมังกรกู้ชาติ อังคาร - พุธ 00.00 - 01.00 น.  
5. โจรขโมยใจ พฤหัส - ศุกร์ 00.00 - 01.00 น.  

 
10. ช่อง PPTV  
 

การออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทัง้หมด  10,080 
2. รายการประเภทละคร 3 705 

2.1 รายการละครไทย 0 0 
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 0 0 
2.1.2 ละครซทิคอม 0 0 

2.2 รายการละครต่างประเทศ 3 705 
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 3 705 
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0 

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00  น. 1 180 
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รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง PTTV  
 

ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. สูตรรักซินเดอเรลล่า 
Cinderella Chef 

จันทร-์ศุกร์ 09.00-09.45 น. 225 

2. อัศวินรักข้ามเวลา Black Knight อังคาร-เสาร์ 02.30-03.30 น. 300 
3. รัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 

100 Days My Prince 
พุธ-พฤหัสบดี 20.15-21.45 น. 180 

 
11. ช่อง MCOT HD  
 

การออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทัง้หมด  10,080 
2. รายการประเภทละคร 4 1,200 

2.1 รายการละครไทย 0 0 
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 0 0 
2.1.2 ละครซทิคอม 0 0 

2.2 รายการละครต่างประเทศ 0 0 
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 4 1,200 
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0 

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00  น. 1 120 
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รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง MCOT HD 
 

ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ ซีรีส ์

1. กระบ่ีเย้ยยุทธจักร อาทิตย์-จันทร ์ 00.30-01.30 น.  
เสาร์-อาทิตย์ 14.00-15.00 น.  

2. หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง อาทิตย์-จันทร ์ 01.30-02.30 น.  
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-10.00 น.  
เสาร์-อาทิตย์ 22.30-23.30 น.  

3. อภินิหารเทพเจ้าสําราญ จันทร-์ศุกร์ 07.00-08.00 น.  
4. ศึกนางพญาเปาเปียว จันทร-์ศุกร์ 14.00-15.00 น.  

 
12. ช่อง GMM25  
 

รายการละครที่ออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทัง้หมด  10,080 
2. รายการประเภทละคร 18 2,682 

2.1 รายการละครไทย 16 2,312 
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 15 2,262 
2.1.2 ละครซทิคอม 1 60 

2.2 รายการละครต่างประเทศ 2 370 
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 2 370 
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0 

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00 น. 10 1,255 
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รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง GMM25 
 

ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครไทย 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. ก่อนอรุณจะรุ่ง อาทิตย์ 
พุธ 
พฤหัสบดี-ศุกร์ 

14.00 - 16.30  น. 
20.10 - 21.25  น. 
09.15 - 10.45  น. 

 

2. Bangkok รัก Stories ไม่เดียงสา อาทิตย์ 
พุธ 

22.00 - 23.00  น. 
21.25 - 22.25  น. 

 

3. Bangkok รัก Stories อ้าวเฮ้ย อาทิตย์ 
พฤหัส  

23.00 - 00.00  น. 
21.25 - 22.25  น. 

 

4. Davil Lover  
เผลอใจให้นายปีศาจ 

เสาร์  
อาทิตย์ 

00.15  -01.00  น. 
00.40 - 01.30  น. 

 

5. I wanna be Sup'tar 
วันหน่ึงจะเป็นซุปตาร์ 

เสาร์  
อาทิตย์ 

01.25 - 02.30  น. 
01.50 - 03.00  น. 

 

6. Club Friday The Series 10 รัก
นอกใจ ตอน คนที่ไม่ยอมรับ (R) 

จันทร ์
เสาร์ 

09.15 - 10.45  น. 
20.10 - 21.25  น. 

 

7. Club Friday The Series 7  
เหตุเกิดจากความรัก  
ตอน รักต้องเลือก (R) 

จันทร์, 
พุธ-ศุกร์ 

10.45 – 12.00  น.  

8. Bangkok รัก Stories เก็บรัก จันทร,์ 
พฤหัสบดี 

15.15 - 16.15  น.  

9. เมียน้อย จันทร์ - อังคาร 20.10 - 21.25  น.  
10. Wake up ชะนี The Series จันทร์ - อังคาร 21.25 - 22.25  น.  
11. Club Friday The Series 7  

เหตุเกิดจากความรัก  
ตอนคนขี้เบ่ือทีร่ักเธอ 

จันทร์ - อังคาร 01.15 - 02.25  น.  

12. Club Friday The Series 7  
เหตุเกิดจากความรัก ตอน รักลองใจ

พุธ - พฤหัสบดี 01.15 - 02.25  น.  

13. Love Songs Love Series: 
ความเช่ือ 

ศุกร์ 21.25 - 23.25  น.  
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ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครไทย 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์
14. wifi society (ตอน Be my dad) เสาร์ 21.25 - 22.25  น.  
15. Sotus The series พ่ีว้ากตัวร้าย

กับนายปีหน่ึง 
เสาร์ 22.25-00.25 น.  

ละครซิทคอม 
16. ตัวสลับแฟมิลี ่ อาทิตย์ 21.00-22.00  น.  

ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์
17. เมโก๊ะ ยอดเชฟสาวแห่งโอซาก้า 

(R) 
เสาร์ - อาทิตย์ 05.30 - 06.30  น.  

18. แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง จันทร์ - ศุกร ์ 02.25 - 03.15  น.  
 
13. ช่อง True 4 U     
 

รายการละครที่ออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทัง้หมด  10,080 
2. รายการประเภทละคร 10 720 

2.1 รายการละครไทย 3 240 
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 3 240 
2.1.2 ละครซทิคอม 0 0 

2.2 รายการละครต่างประเทศ 7 480 
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 7 480 
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0 

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00 น. 5 450 
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รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง True 4 U  
 

ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ
ละครไทย  
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. ละคร รักวุ่น  ๆเจ้าหญิงของฉัน (รีรัน) จันทร-์อังคาร 21.45-23.15 น.  
2. ละคร รักล้นใจนายแกล้งจุ๊บ (รีรัน) อังคาร 20.15-21.45 น.  
3. ละคร My Girl 18 มงกุฎสะดุดรัก เสาร์-อาทิตย์ 13.30-14.30 น.  

ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

4. ซีรีส์จีน ตํานานรัก ต่างหูระย้า จันทร-์ศุกร์ 14.30-15.30 น.  
5. ซีรีส2์4 Legacy ฝ่าวิกฤตช่ัวโมง

อันตราย 
พุธ 21.45-23.15 น.  

6. ซีรีส์เกาหล ีมหัศจรรย์รักข้ามภพ พฤหัสบดี 20.15-21.45 น.  
7. ซีรีสH์eroes ทมีหยุดโลก พฤหัสบดี 21.45-23.15 น.  
8. ซีรีส์จีน เปาบุ้นจิ้น ศุกร์ 17.30-18.00 น.  
9. ซีรีส์เกาหล ีทฤษฎีรักหัวใจว้าวุ่น เสาร์-อาทิตย์ 09.30-10.30 น.  
10. ซีรีส์เกาหล ีDr.Jin เสาร์-อาทิตย์ 10.30-11.30 น.  

 
14. ช่อง VOICE TV  
 
การออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทัง้หมด  7,560 
2. รายการประเภทละคร 1 420 

2.1 รายการละครไทย 0 0 
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 0 0 
2.1.2 ละครซทิคอม 0 0 

2.2 รายการละครต่างประเทศ 1 420 
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 1 420 
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0 

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00  น. 0 0 
 



66 

รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง VOICE TV  

ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. ภ.จีนชุด 4 ยอดองครักษ์ ตะลุย
ยุทธภพ 

จันทร-์อาทิตย์ 15.00-16.00  น.  

 
15. ช่อง Thai PBS  
 

รายการละครที่ออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทัง้หมด  7,980 
2. รายการประเภทละคร 2 110 

2.1 รายการละครไทย 0 0 
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 0 0 
2.1.2 ละครซทิคอม 0 0 

2.2 รายการละครต่างประเทศ 0 0 
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 2 110 
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0 

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00  น. 2 110 
 
รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง Thai PBS 
 

ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน เสาร์ - อาทิตย์ 20.15 - 21.10  น.  
2. สู่ฝันวันย่ิงใหญ ่3  เสาร์ - อาทิตย์ 22.05 - 23.00  น.  
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16. ช่อง 3 Family 
 
การออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาที
1. รายการทัง้หมด  10,080
2. รายการประเภทละคร 16 3,620

2.1 รายการละครไทย 0 0
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 0 0
2.1.2 ละครซทิคอม 0 0

2.2 รายการละครต่างประเทศ 16 3,620
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 16 3,620
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00 น. 5 960
 
รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง 3 Family  
 

ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ
ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. ซีรี่ย์ อโศกมหาราช เสาร์ - อาทิตย์ 12.30 - 14.30 น.  
2. อาสะ ยอดหญิงแห่งเอโดะ เสาร์ - อาทิตย์ 16.30 - 18.00 น.  
3. ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร เสาร์ - อาทิตย์ 18.20 - 20.15 น.  
4. ชะตารัก สะดุดเลิฟ เสาร์ - อาทิตย์ 20.30 - 21.30  น.  
5. Dead wrong ขังลวงทวงแค้น เสาร์ - อาทิตย์ 21.30 -23.00  น.  
6. ความรักในหอแดง จันทร์ - ศุกร์ 10.20 - 11.30  น.  
7. บันทึกรักคิมซซูอน  

สุภาพบุรุษมหาขันที 
จันทร์ - ศุกร์ 11.30 - 12.45  น.  

8. กังฟูสาว สวย เผ็ด ดุ จันทร์ - ศุกร์ 14.45 - 15.45  น.  
9. เปา บุ้นจิ้น "เปิดตํานานศาลไคฟง" จันทร์ - ศุกร์ 15.45 - 16.45  น.  
10. จี้กง จันทร์ - ศุกร์ 16.45 - 18.00  น.  
11. จาง ยอง ชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน จันทร์ 18.20 - 19.15 น.  
12 ตํานานรักราชวงศ์ฉิน จันทร์ 18.20 - 19.15  น.  
13 รักสุดท้ายของมาดามจิน จันทร์ - ศุกร์ 20.30 - 21.30  น.  
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ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ
ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

14 องค์หญิงกํามะลอ จันทร์ - อังคาร 21.30 - 23.30  น.  
15 อินซู จอมนางราชินี อังคาร - ศุกร ์ 18.20 - 19.15  น.  
16 บูเช็กเทียน ศุกร์ 21.45 - 23.45  น.  

 
17. ช่อง Bright TV  
 

การออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทัง้หมด 10,080 
2. รายการประเภทละคร 10 1,180 

2.1 รายการละครไทย 0 0 
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 0 0 
2.1.2 ละครซทิคอม 0 0 

2.2 รายการละครต่างประเทศ 10 1,180 
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 10 1,180 
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0 

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00 น. 5 630 
 

รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง Bright TV  
 

ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. ซีรีส์เกาหล ีKill me Heal me เสาร์-อาทิตย์ 13.00-14.00 น.  
2. บ่วงรัก แรงปรารถนา อินเดีย เสาร์-อาทิตย์  16.00-17.00 น.  
3. กลโกงกามเทพ อินเดีย เสาร์-อาทิตย์  20.15-22.15 น.  
4. สรัสวตีจันดรา อินเดีย เสาร์-อาทิตย์  22.15-23.15 น.  
5. มาดูบาล่า มายารัก อินเดีย จันทร-์ศุกร์ 07.30-08.30  น.  

จันทร-์ศุกร ์ 09.00-10.00  น.  
6. รามัน ที่รัก อินเดีย จันทร-์ศุกร์  13.00-13.50  น.  
7. ลิขิตน้ี เพ่ือรัก อินเดีย จันทร-์ศุกร ์ 15.10-16.00  น.  
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ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
8.. วิชกัญญ่า ลางรักอวตาร 

อินเดีย 
จันทร-์อังคาร 21.45-22.45  น.  

9. สุริยันจันทรา อินเดีย พุธ-พฤหัสบดี 21.45-22.45  น.  
10. ซีรีส์อินเดีย ศิวะ พระมหาเทพ ศุกร์ 22.00-22.30  น.  

 
18. ช่อง MCOT Kids & Family 
 

การออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทัง้หมด 10,080 
2. รายการประเภทละคร 3 330 

2.1 รายการละครไทย 0 0 
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 0 0 
21.2 ละครซิทคอม 0 0 

2.2 รายการละครต่างประเทศ 3 330 
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 3 330 
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0 

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00  น. 2 135 
 
รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง MCOT Kids & Family  

 
ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. ชอลิ้วเฮียง พุธ 01.00-01.45 น.  
อังคาร 20.15-21.00 น.  

2. อภินิหารหมอเทวะ พฤหัสบดี-ศุกร์ 01.00-01.45 น.  
พุธ-พฤหัสบดี 20.15-21.00 น.  

3. มาโกะเมอร์เมด เสาร์-อาทิตย์ 08.30-09.00 น.  
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19. ช่อง ททบ.5 
 

รายการละครที่ออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทัง้หมด  10,080 
2. รายการประเภทละคร 7 825 

2.1 รายการละครไทย 2 150 
2.1.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 2 150 
2.1.2 ละครซทิคอม 0 0 

2.2 รายการละครต่างประเทศ 4 675 
2.2.1 ละครเรือ่งยาว/ซีรีส์ 4 675 
2.2.2 ละครซทิคอม 0 0 

3. ละครที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00 น. 4 500 
 

รายช่ือรายการประเภทละครทางช่อง ททบ.5 
 

ลําดับ ชื่อละคร วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครไทย  
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. บ้านนา มหานคร อาทิตย์ 17.00 - 17.50 น.  
2. ลูกผู้ชายหัวใจทองคํา เสาร์ - อาทิตย์ 20.20 - 21.10 น.  

ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. นันทินี ม่านรักประเพณี จันทร์ - ศุกร ์ 14.05 - 15.00 น.  
2. กล่อมรัก พุธ - พฤหัสบดี 20.20 - 21.30 น.  
3. ภารตะพันล้าน ศุกร์ 20.45 - 21.45 น.  
4. เจงกิสข่านและกุบไลข่าน จันทร์ - พฤหัสบดี 22.30 - 23.30   
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สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่ไม่มีรายการละครออกอากาศ พบจํานวน 6 สถานี ดังต่อไปน้ี 
 
1. ช่อง NBT ไม่พบรายการละครโทรทัศน์ 
 

การออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทั้งหมด  10,080 
2. รายการประเภทละคร 0 0 

   
รายช่ือรายการท่ีออกอากาศช่อง NBT ช่วงเวลา 20.00 – 24.00  น. 
 

ลําดับ ชื่อรายการ วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
ละครต่างประเทศ 
ละครเรื่องยาว/ซีรีส ์

1. ข่าวในพระราชสํานัก จันทร-์อาทิตย์ 20.00-20.30 น.  
2. To be number one variety จันทร-์อาทิตย์ 20.30-21.30 น.  
3. แตกหนอต่อยอด จันทร-์อาทิตย์ 21.30-22.00 น.  
4. สถานีศิริราช จันทร-์อาทิตย์ 22.00-22.30 น.  
5. Newline จันทร-์อาทิตย์ 22.30-23.00 น.  
6. ข่าวดึก NBT จันทร-์อาทิตย์ 23.00-23.30 น.  

 
2. ช่อง TNN24 ไม่พบรายการละครโทรทัศน์ 
 

การออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทั้งหมด  10,080 
2. รายการประเภทละคร 0 0 
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รายช่ือรายการท่ีออกอากาศช่อง TNN24 ช่วงเวลา 20.00 – 24.00 น. 
 

ลําดับ ชื่อรายการ วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ
1. TNN Headline News /  

ข่าวในพระราชสํานัก 
จันทร-์อาทิตย์ 20.00-20.30 น.  

2. TNN World Today จันทร-์อาทิตย์ 20.30-21.30 น. 
3. เปิดใจคุยกับทนิ จันทร-์อาทิตย์ 21.30-22.00 น. 
4. The Key ไขการเมืองเร่ืองใกล้ตัว จันทร-์อาทิตย์ 22.00-22.30 น. 
5. TNN ข่าวดึก จันทร-์อาทิตย์ 22.30-00.00 น. 

 
3. ช่อง NEW TV ไม่พบรายการละครโทรทัศน์ 

การออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาที
1. รายการทั้งหมด  10,080
2. รายการประเภทละคร 0 0

  
รายช่ือรายการท่ีออกอากาศช่อง NEW TV ช่วงเวลา 20.00 – 24.00  น. 
 

ลําดับ ชื่อรายการ วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ
1. สารคดีสํารวจโลก ข่าวในพระราชสํานัก จันทร-์อาทิตย์ 20.00-21.00  น. 
2. สารคดีสํารวจโลก จันทร-์ศุกร์ 21.00-22.00  น. 
3. เปิดแดนมังกร เสาร์-อาทิตย์ 21.00-22.00 น. 
4. เปิดโลกสารคดีที่นิว18 จันทร-์อาทิตย์ 22.00-23.00 น. 
5. บันเทิงซอย 18 จันทร-์ศุกร์ 23.00-23.15 น. 
6. Just for Lanughs GAGS จันทร-์อาทิตย์ 23.15-23.20 น. 
7. TV.Direct จันทร-์อาทิตย์ 23.20-23.50 น. 
8. Just for Lanughs GAGS จันทร-์อาทิตย์ 23.50-00.00 น. 

 
4) ช่อง Spring News ไม่มีรายการละครโทรทัศน์หลังข่าว 
 

การออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาที
1. รายการทั้งหมด  10,080
2. รายการประเภทละคร 0 0
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รายช่ือรายการท่ีออกอากาศช่อง Spring News ช่วงเวลา 20.00 – 24.00 น. 
 

ลําดับ ชื่อรายการ วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
1. ข่าวในพระราชสํานัก จันทร-์อาทิตย์ 20.00-20.30 น.  
2. Life Style Udate Kitchen 

Time 
จันทร-์อาทิตย์ 20.30-20.50 น.  

3. The Fashion จันทร-์อาทิตย์ 20.50-21.00 น.  
4. ติดข่าวนิวส์อัพเดท จันทร-์อาทิตย์ 21.00-21.05 น.  
5. House 19 จันทร-์อาทิตย์ 21.05-21.30 น.  
6. The Fashion จันทร-์อาทิตย์ 21.30-22.00 น.  
7. ติดข่าวนิวส์อัพเดท จันทร-์อาทิตย์ 22.00-22.05 น.  
8. Do It Design จันทร-์อาทิตย์ 22.05-22.30 น.  
9. เพลงรักนักร้อง จันทร-์อาทิตย์ 22.30-23.00 น.  
10. ติดข่าวนิวส์อัพเดท จันทร-์อาทิตย์ 23.00-23.05 น.  
11. The Fashion จันทร-์อาทิตย์ 23.05-23.30 น.  
12. House 19 จันทร-์อาทิตย์ 23.30-23.59 น.  

 
5. ช่อง Nation TV ไม่พบรายการละครโทรทัศน์ 

การออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทั้งหมด  10,080 
2. รายการประเภทละคร 0 0 

  

รายช่ือรายการท่ีออกอากาศช่อง Nation TV ช่วงเวลา 20.00 – 24.00  น. 

ลําดับ ชื่อรายการ วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
1. ข่าวในพระราชสํานัก จันทร-์ศุกร์ 20.00-22.15 น.  
2. ข่าวข้นคนเนช่ัน จันทร-์ศุกร์ 20.10-22.15 น.  
3. มิติโลก  จันทร-์ศุกร์ 23.00-23.10 น.  
4. จุดวัดดวงข่าว จันทร-์ศุกร์ 23.10-24.00 น.  
5. เนช่ันข่าวเด่นเที่ยงคืน จันทร-์ศุกร์ 00.00-00.30 น.  
6. มวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟต์  เสาร์ 18.20-20.00 น.  
7. ใช่หรือไม่ได้รู้กัน (R) อาทิตย์ 18.20-19.15 น.  
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ลําดับ ชื่อรายการ วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
8. คมชัดลึกสุดสปัดาห์ อาทิตย์ 19.15-20.10 น.  
9. ข่าวราชสํานัก เสาร์-อาทิตย์ 20.10-20.20 น.  
10. ใช่หรือไม่ได้รู้กัน เสาร์-อาทิตย์ 20.20-21.25 น.  
11. ข่าวข้นคนเนช่ัน เสาร์-อาทิตย์ 21.25-22.30 น.  
12. ปักหมุดจุดเกิดเหตุช่ัวโมงสืบสวน เสาร์-อาทิตย์ 22.30-23.00 น.  
13. มิติโลก สเปเชียล เสาร์ 23.00-23.15 น.  
14. เล่าให้รู้เรื่อง (R) อาทิตย์ 23.00-23.15 น.  
15. โลกรถยนต์ เสาร์ 23.15-24.00 น.  
16. อยู่สบาย อาทิตย์ 23.15-24.00 น.  

 

6. ช่อง NOW ไม่พบรายการละครโทรทัศน์  

การออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ จํานวน นาท ี
1. รายการทั้งหมด  10,080 
2. รายการประเภทละคร 0 0 

 
รายช่ือรายการท่ีออกอากาศช่อง Nation TV ช่วงเวลา 20.00 – 24.00  น. 
 

ลําดับ ชื่อรายการ วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ หมายเหตุ 
1. Muay ThaiThe Global Fighter 

(สด) 
จันทร-์พุธ 18.25-20.15 น.  

2. ข่าวในพระราชสํานัก+บิสสิเนส 
ออนเดอะมูฟ 

จันทร-์พุธ 20.15-20.30 น.  

3. สารคดีชีวิตมหัศจรรย์  จันทร-์พุธ 20.30-21.45 น.  
4. สารคดีส่องไพร จันทร-์พุธ 21.45-23.00 น.  
5. บัลลังก์ป่า จันทร-์พุธ   23.00-00.00 น.  
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สรุปรายชื่อละครหลังข่าวที่ออกอากาศในเวลา 20.00-24.00 น. (ช่วงเวลาที่เลือกศึกษา) 
 

จํานวนทั้งหมด 16 สถานี ตามการจัดอันดับโดย AGB Nielsen ที่มีรายการประเภทละคร
ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00 น. ดังน้ี 
 
1. ช่อง 7 HD 
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ

1. ละคร นางร้าย จันทร-์อังคาร 20.30-22.40 น.
2. ละคร ในคืนหนาว แสงดาวยังอุ่น พุธ-พฤหัสบดี 20.25-22.30 น.
3. ละคร สารวัตรใหญ ่ ศุกร์ 20.05-20.15 น.

20.45-23.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 20.15-22.25 น.

4. ภ.จีนชุด รักสองเรา มิอาจลืม จันทร-์อังคาร 23.10-00.00 น.
พุธ 23.00-00.00 น.

 
2. ช่อง 3 HD 
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ 

1. ละคร ตุ๊กตาผ ี จันทร-์อังคาร 20.20-22.50 น.
2. ละคร บ่วงนฤมิต พุธ-พฤหัสบดี 20.20-22.50 น. 
3. ละครทองเอก หมอยา ท่าโฉลง พุธ-พฤหัสบดี 20.20-22.50 น. 
4. ละคร หน่วยลบัสลับเลิฟ ศุกร์ 20.00-20.15 น.

20.45-23.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 20.15-22.45 น.

 
3. ช่อง MONO29   
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ 
1. NCIS: Los Angeles จันทร์ 21.25-23.20 น.
2. Criminal Minds ทีมแกร่งเด็ดขั้ว

อาชญากรรม ปี 6  
อังคาร 21.20-23.20 น. 

3. iZombieสืบ/กลืน/สมอง ปี 4 พุธ-พฤหัสบดี 23.15-00.10 น.
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4. ช่อง เวิรค์พอยท์ ทีวี 
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ 

1. ตลกหกฉาก เสาร์ 23.20 – 00.00 น.
2. โปรุส ศึกสองราชันย์ จันทร์ - ศุกร ์ 23.20 – 00.00  น. 

 
5. ช่อง One   
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ 

1. สงครามนักป้ัน (R) อาทิตย์ 
จันทร์ - อังคาร

22.00 – 23.25  น. 
21.20 – 22.45 น.

2. นางสาวไม่จํากัดนามสกุล จันทร์ - พฤหัสบดี 21.10 – 22.20  น. 
3. หน้ากากแก้ว ศุกร์ 20.45 – 22.00 น.
4. Wolf เกมล่าเธอ ศุกร์ 22.00 – 23.05  น. 
5. รักไม่ลืม เสาร์ 20.10 – 21.30  น. 
6. เสือ ชะนี เก้ง พฤหัสบดี 

เสาร์ 
21.10 – 22.20  น. 
23.30 – 00.40  น. 

7. เป็นต่อ เสาร์ 21.30 – 23.30  น. 
 
6. ช่อง 8 
  
ลําดับ ชื่อเรื่อง วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ 

1. พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร จันทร์ - ศุกร์ 19.25 - 21.10 น.
2. วัลลัก มหาราชรักสุดแผ่นดิน จันทร์ - ศุกร์ 21.10 - 22.30 น.

 
7. ช่อง 3 SD 
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ 

1. ละครดี 28 โดยบันทึกกรรม อาทิตย์ 20.30-21.30  น. 
2. ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์  จันทร–์พุธ 20.20-22.00  น. 
3. ดาบมังกรหยก ตอน ตํานานศึกเทพ

อินทรี
พฤหัสบดี 
ศุกร์ - เสาร์

23.00-24.00 น. 
23.45-00.30 น.
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8. ช่อง PPTV 
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ 

1. รัก 100 วันของฉันและองค์ชาย  
100 Days My Prince 

พุธ-พฤหัสบดี 20.15-21.45 น. 

 
9. ช่อง MCOT HD  
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ 

1. หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง เสาร์-อาทิตย์ 22.30-23.30 น. 
 
10. ช่อง GMM25 
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ 

1. ก่อนอรุณจะรุ่ง พุธ 20.10 - 21.25  น. 
2. ตัวสลับแฟมิลี ่ อาทิตย์ 21.00 - 22.00  น. 
3. Bangkok รัก Stories ไม่เดียงสา อาทิตย์ 

พุธ 
22.00 - 23.00  น. 
21.25 - 22.25  น. 

4. Bangkok รัก Stories อ้าวเฮ้ย อาทิตย์ 
พฤหัส 

23.00 - 00.00  น. 
21.25 - 22.25  น. 

5. Club Friday The Series 10 รักนอกใจ 
ตอน คนที่ไม่ยอมรับ 

เสาร์ 20.10 - 21.25  น. 

6. เมียน้อย จันทร์ - อังคาร 20.10 - 21.25  น. 
7. Wake up ชะนี The Series จันทร์ - อังคาร 21.25 - 22.25  น. 
8. Love Songs Love Series: ความเช่ือ ศุกร์ 21.25 - 23.26  น. 
9. wifi society  (ตอน Be my dad) เสาร์ 21.25 - 22.25  น. 
10. Sotus The series พ่ีว้ากตัวร้ายกับ 

นายปีหน่ึง 
เสาร์ 22.25-00.25 น. 
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11. ช่อง True 4 U 
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ 

1. ละคร รักวุ่น ๆ เจ้าหญิงของฉนั (รีรัน) จันทร-์อังคาร 21.45-23.15 น. 
2. ละคร รักล้นใจนายแกล้งจุ๊บ (รีรัน)  อังคาร 20.15-21.45 น. 
3. ซีรีส ์24 Legacy ฝ่าวิกฤต พุธ 21.45-23.15 น. 
4. ซีรีส์เกาหล ีมหัศจรรย์รักข้ามภพ พฤหัสบดี 20.15-21.4  น. 
5. ซีรีส ์Heroes ทีมหยุดโลก พฤหัสบดี 21.45-23.15 น. 

 
12. ช่อง Thai PBS 
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ 

1. วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน เสาร์ - อาทิตย์ 20.15 - 21.10 น. 
2. สู่ฝันวันย่ิงใหญ ่3  เสาร์ - อาทิตย์ 22.05 - 23.00 น. 

 
13. ช่อง 3 Family  
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ

1. ชะตารัก สะดุดเลิฟ เสาร์ - อาทิตย์ 20.30 - 21.30 น.
2. Dead wrong ขังลวงทวงแค้น เสาร์ - อาทิตย์ 21.30 -23.00 น.
3. รักสุดท้ายของมาดามจิน จันทร์ - ศุกร์ 20.30 - 21.30 น.
4. องค์หญิงกํามะลอ จันทร์ - อังคาร 21.30 - 23.30 น.
5. บูเช็กเทียน ศุกร์ 21.45 – 23.45 น.

 
14. ช่อง Bright TV  
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ

1. กลโกงกามเทพ อินเดีย เสาร์-อาทิตย์ 20.15-22.15 น.
2. สรัสวตีจันดรา อินเดีย เสาร์-อาทิตย์ 22.15-23.15 น.
3. วิชกัญญ่า ลางรักอวตาร อินเดีย จันทร-์อังคาร 21.45-22.45 น.
4. สุริยันจันทรา อินเดีย พุธ-พฤหัสบดี 21.45-22.45 น.
5. ซีรีส์อินเดีย ศิวะ พระมหาเทพ ศุกร์ 22.00-22.30 น.
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15. ช่อง MCOT Kids & Family 
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ

1. ชอลิ้วเฮียง พุธ
อังคาร

01.00-01.45 น.
20.15-21.00 น.

2. อภินิหารหมอเทวะ พฤหัสบดี-ศุกร์
พุธ-พฤหัสบดี 

01.00-01.45 น.
20.15-21.00 น. 

 
16. ช่อง ททบ.5 
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ

1. ลูกผู้ชายหัวใจทองคํา เสาร์ - อาทิตย์ 20.20 - 21.10 น.
2. กล่อมรัก พุธ - พฤหัสบดี 20.20 - 21.30 น.
3. ภารตะพันล้าน ศุกร์ 20.45 - 21.45 น.
4. เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน จันทร์ - พฤหัสบดี 22.30 - 23.30 น.

 

 เกณฑ์ที่ 2 จากการวิเคราะห์ผังรายการแต่ละสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลที่ได้รับ
ความนิยมจากการจัดอันดับของ AGB Nielsen พบจํานวน 25 สถานีโดยสถานีที่มีรายการละครหลัง
ข่าวที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-24.00  น. จํานวนทั้งสิ้น 16 สถานี จํานวน 60 เรื่อง 

 ประชากร คือ รายการละครหลังข่าวจากสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ที่ได้รับความ
นิยมจากการจัดอันดับของ AGB Nielsen โดยมีรายการละครหลังข่าวที่ออกอากาศในช่วงเวลา 
20.00-24.00  น. จาก 16 สถานี จํานวนทั้งสิ้น 60 เรื่อง  

  กลุ่มตัวอย่าง 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างคํานวณโดยใช้สูตรการคํานวณขนาดตัวอย่าง กรณีทราบจํานวนประชากร  
แต่ประชากรไม่มาก 

สูตรที่ใช้ 
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n

2

2 
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เมื่อ n  คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
 N  คือ  ขนาดประชากร   
 P  คือ  สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม (โดยทั่วไปนิยมใช้สัดส่วน 30% หรือ 0.30) 
 Z  คือ  ระดับความม่ันใจที่กําหนด หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ   

Z  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 เท่ากับ 1.65 (ความเช่ือมั่น90%) >> Z = 1.65 
E  คือ  ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ระดับความเช่ือมั่น 90% สัดส่วนความคลาด

เคลื่อนเท่ากับ 0.10 

60

0.3)0.3(1

1.65

0.10

0.3)-0.3(1
n

2

2 


  

  n  = 29.288 30เรื่อง 

ได้จํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 30 เรื่อง 

หลังจากกําหนดขนาดตัวอย่างได้แล้ว ผู้วิจัยดําเนินการกําหนดกรอบการสุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยมีขั้นตอนการสุ่มดังน้ี 

ขั้นที่ 1  ใช้วิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งประเภทเรื่องของ
ละคร เป็น 2 ประเภท คือ รายการละครไทย และรายการละครต่างประเทศ จะใช้วิธีการคํานวณกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละประเภทตามสัดส่วนประชากร โดยจะได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3.2 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประเภท จํานวนละคร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
รายการละครไทย 29 เรื่อง 14 เรื่อง 
รายการละครต่างประเทศ 31 เรื่อง 16 เรื่อง 

รวม 60 เรื่อง 30 เรื่อง 
 

ขั้นที่ 2 สุ่มใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเลือกช่ือ
ละครจากแต่ละช้ันภูมิตามจํานวนขนาดตัวอย่างที่กําหนด ได้ละครที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
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ตารางที ่3.3 แสดงรายชื่อละครท่ีได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

ประเภท ชื่อเรื่อง สถาน ี
รายการละครไทย 1. ละคร นางร้าย ช่อง 7 HD 

2. ละคร สารวัตรใหญ่ ช่อง 7 HD 
3. ละคร ตุ๊กตาผี ช่อง 3 HD 
4. ละครทองเอก หมอยา ทา่โฉลง ช่อง 3 HD 
5. หน้ากากแก้ว ช่อง One 
6. สงครามนักป้ัน ช่อง One 
7. เสือ ชะนี เก้ง ช่อง One 
8. Bangkok รัก Stories ไม่เดียงสา ช่อง GMM25 
9. เมียน้อย ช่อง GMM25 
10. Sotus The series พ่ีว้ากตัวร้ายกับนายปีหน่ึง ช่อง GMM25 
11. Club Friday The Series 10 รักนอกใจ ตอน 
คนที่ไม่ยอมรับ

ช่อง GMM25 

12. ก่อนอรุณจะรุ่ง ช่อง GMM25 
13. ลูกผู้ชายหัวใจทองคํา ช่อง ททบ.5 
14. ละครดี 28 โดยบันทึกกรรม ช่อง 3 SD 

รายการละคร
ต่างประเทศ 

1. NCIS: Los Angles ช่อง MONO29 
2. โปรุส ศึกสองราชันย์ ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี
3. พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร ช่อง 8 
4. รัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 Days My Prince ช่อง PPTV 
5. ซีรีส ์24 Legacy ฝ่าวิกฤตช่ัวโมงอันตราย ช่อง True 4 U 
6. ซีรีส์เกาหลี มหัศจรรย์รักขา้มภพ ช่อง True 4 U 
7. วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน ช่อง Thai PBS 
8. ชะตารัก สะดุดเลิฟ ช่อง 3 Family 
9. Dead wrong ขังลวงทวงแค้น ช่อง 3 Family 
10. รักสุดท้ายของมาดามจิน ช่อง 3 Family 
11. กลโกงกามเทพ อินเดีย ช่อง Bright TV 
12. วิชกัญญ่า ลางรักอวตาร อินเดีย ช่อง Bright TV 
13. ซีรีส์อินเดีย ศิวะ พระมหาเทพ ช่อง Bright TV 
14. ชอลิ้วเฮียง ช่อง MCOT Kids & 

Family 
15. เจงกิสข่านและกุบไลข่าน ช่อง ททบ.5 
16. ดาบมังกรหยก ช่อง 3 SD 
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ขั้นที่ 3 ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งน้ี เน่ืองจากรายช่ือ
ละครที่ผ่านการสุ่มอย่างง่ายในขั้นที่ 2 จํานวนหลายเรื่องเป็นละครที่ออกอากาศจบในเดือนมกราคม 
2562 ซึ่งทําให้หน่วยการศึกษาที่ได้ไม่เป็นปัจจุบัน ทีมที่ปรึกษาจึงใช้วิธีคัดเลือกหน่วยการศึกษาแบบ
เฉพาะเจาะจงเพ่ิมเติมดังน้ี  

1) คัดเลือกละครที่ออกอากาศจบหรือใกล้จบภายในเดือนมกราคม 2562 จํานวน 9 เรื่อง 
ออกจากหน่วยการศึกษา ในส่วนของละครต่างประเทศทีมที่ปรึกษาได้พิจารณาว่าควรให้มีหน่วยละคร
ที่ศึกษาให้เท่ากันโดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นสถานีโทรทัศน์ละไม่เกิน 2 เรื่อง โดยให้มีโครง
เรื่องละครและประเภทของละครท่ีแตกต่างกัน เพ่ือให้ได้หน่วยการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาในเชิงลึกที่
หลากหลายในด้านโครงเรื่องและประเภทของละครมากย่ิงขึ้น 

2) คัดเลือกละครที่ออกอากาศระหว่างเวลา 20.00-24.00 น. ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 
2562 เป็นหน่วยการศึกษาเพ่ิมเติม จํานวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ละครบ่วงสไบ ทางช่อง 7 HD 2) ละคร
กรงกรรม ทางช่อง 3 HD 3) ละครลูกผู้ชาย ภูผา ทางช่อง 3 HD 4) ละครปมรักสลับหัวใจ ทางช่อง 8 
และซีรีส์แค้นรักเพลิงริษยา ช่อง 3 Family ซึ่งจะทําให้ได้ละครที่เป็นหน่วยการศึกษาทั้งสิ้น 25 เรื่อง ดัง
แสดงในตาราง 3.4  

ตารางที่ 3.4 แสดงรายชื่อละครท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ประเภท ชื่อเรื่อง สถาน ี ช่วงเวลาในการ
ออกอากาศ

รายการละคร
ไทย 

1) นางร้าย ช่อง 7 HD 20.20 – 22.30 น.
2) บ่วงสไบ ช่อง 7 HD 20.20 – 22.30 น.
3) สารวัตรใหญ่ ช่อง 7 HD 20.20 – 22.30 น.
4) กรงกรรม ช่อง 3 HD 20.30 – 22.30 น.
5) ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง ช่อง 3 HD 20.30 – 22.30 น.
6) ลูกผู้ชาย (ภูผา) ช่อง 3 HD 20.30 – 22.30 น.
7) หน้ากากแกว้ ช่อง One 20.45 – 22.00 น.
8) สงครามนักป้ัน ช่อง One 21.20 – 22.35 น.
9) เสือ ชะนี เก้ง ช่อง One 21.20 – 22.20 น.
10) เมียน้อย ช่อง GMM25  20.10 – 21.20 น.
11) ก่อนอรุณจะรุ่ง ช่อง GMM25  20.10 – 21.20 น.
12) Club Friday The Series 10  
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ

ช่อง GMM25  20.10 – 21.20 น.

13) ปมรักสลบัหัวใจ ช่อง 8 20.15 – 21.30 น.
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ประเภท ชื่อเรื่อง สถาน ี ช่วงเวลาในการ
ออกอากาศ

รายการละคร
ต่างประเทศ 

1) NCIS: Los Angeles ช่อง MONO 29 21.25 – 23.20 น.
2) โปรุส ศึกสองราชันย์ ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี 22.00 – 22.30 น.
3) พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร ช่อง 8 19.25 – 21.00 น.
4) รัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 
100 Days My Prince 

ช่อง PPTV 20.15 – 21.45 น.

5) มหัศจรรย์รกัข้ามภพ ช่อง True 4 U 20.10 – 22.15 น.
6) วีรสตรีนักสูกู้้แผ่นดิน ช่อง Thai PBS 20.15 – 21.15 น.
7) แค้นรักเพลงิริษยา  ช่อง 3 Family 21.30 - 23.30 น.
8) กลโกงกามเทพ  ช่อง Bright TV 20.20 – 22.20 น.
9) ชอลิ้วเฮียง ช่อง MCOT Kids & 

Family 
20.15 – 21.15 น.

10) เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะทา้นแผ่นดิน ช่อง ททบ.5 22.30 – 23.30 น.
11) ดาบมังกรหยก ช่อง 3 SD  23.00 – 24.00 น.
12) หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง ช่อง MCOT HD 22.30 – 23.30 น.

 
ขั้นที่ 4 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพ่ือคัดเลือกตอนของละครท่ี

ผ่านการคัดเลือกในขั้นที่ 3 ทั้งน้ี โดยเลือกศึกษาละครที่ผ่านการคัดเลือกเรื่องละ 3 ตอน โดยต้องเป็น
ละครที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ในช่วงเวลาต้ังแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 ซึ่งจะทําให้ได้ละครที่ศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 25 เรื่อง รวม 75 ตอน 
เพ่ือการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงลึกด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  ในการวิจัยขั้นสุดท้าย  

 1.2 วิเคราะห์เน้ือหารายการละครโทรทัศน์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
และจําแนกเนื้อหาในละคร ที่มีเน้ือหาแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทางเพศ (Sex) ภาษา (Language) 
ความรุนแรง (Violence) เรียกโดยย่อว่า S - L - V จากหลักเกณฑ์การทําผังรายการของสํานักงาน 
กสทช. ตลอดจน ภาพ เสียง ฉาก ที่ปรากฏในละครหลังข่าวที่เลือกนํามาศึกษาวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์เนื้อหาละครหลังข่าว 

ความเข้าใจต่อโครงการและข้อสันนิษฐานในการศึกษา 

คณะผู้วิจัยตระหนักดีว่าในฐานะที่สํานักงาน กสทช. มีบทบาทโดยตรงในการกํากับดูแลเน้ือหา
รายการ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ     
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การพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยไม่มีมาตรการเชิงป้องกัน อาจทําให้การกํากับดูแลไม่สามารถทําได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี เพราะเน้ือหาที่ไม่พึงประสงค์อาจมีมากกว่าจํานวนที่ถูกตรวจพบ และ/หรือ
การตรวจสอบเน้ือหารายการก็อาจทําได้ไม่ทั่วถึง ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่สํานักงาน กสทช.
จะต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์เก่ียวกับเน้ือหารายการสําหรับใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลเน้ือหา
รายการ โดยเฉพาะรายการละครซ่ึงออกอากาศในช่วงเวลาหลังข่าวภาคค่ําที่มีอัตราผู้ชมจํานวนมาก 
ทั้งน้ี เพ่ือกําหนดมาตรการเชิงป้องปรามให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้รับใบอนุญาตรายการตระหนักต่อ
เน้ือหาที่ไม่เหมาะสมท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม  

 สําหรับข้อสันนิษฐานในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินเข้าสู่
ช่วงของการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นเพ่ือความอยู่รอด ทําให้ผู้ประกอบการแต่ละรายจําเป็นต้องมี 
กลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความนิยมให้กับสถานีของตนเอง อันอาจนําไปสู่การผลิตเน้ือหาละครที่มี
เน้ือหาที่เก่ียวกับ เพศ ภาษา และความรุนแรงอันไม่เหมาะสม เพียงเพ่ือต้องการความนิยมมาก โดย
ปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม การตรวจสอบเนื้อหารายการอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการจึงมี
ความจําเป็นสําหรับสํานักงาน กสทช. 
 
ประเด็น/นิยามและวิธีการวัดในส่วนการวิเคราะห์เน้ือหา 
 

การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) รายการละครท่ีเลือกศึกษา โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ของ กสทช. ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง (Violence) 
เพศ (Sex) และการใช้ภาษา (Language)1 ดังน้ี 
 

1. พฤติกรรมความรุนแรง  
 

ด้านพฤติกรรมความรุนแรง (Violence)  
ประเด็น ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

ใช้กับรายการระดับ “ป” และ “ด” “ท” “น13” และ “น18” “ฉ” 

                                                            
1ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเร่ือง แนวทางการ
จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเร่ือง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ. 2556 
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ด้านพฤติกรรมความรุนแรง (Violence)  
ประเด็น ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

ใช้กับรายการระดับ “ป” และ “ด” “ท” “น13” และ “น18” “ฉ” 
9.1.1 การแสดงที่ทํา
ให้ผู้ชมเกิดความรู้สึก
สะเทือนใจ สะเทือน
ขวัญหวาดกลัว หรือ
วิตก 

-ไม่ มี  (ดูข้อแนะนํ าใน
การผลิต) 

- ไม่มีเว้นแต่เป็นไปตาม
บริบทของเรื่องโดย 
1) ไม่เป็นองค์ประกอบที่
พบบ่อยในการนําเสนอ 
2) สามารถเห็นภาพการ
ตายการบาดเจ็บ
บาดแผลเลือดตกยาง
ออก 
3) หากแสดงขั้นตอน
การกระทําและ
ผู้ถูกกระทําต้องไม่เน้น
ผลการกระทํานั้นด้วย
เทคนิคพิเศษและเสียง
ประกอบเพ่ือเพ่ิมความ
ต่ืนเต้นระทึกขวัญ (ดู
ข้อแนะนําในการผลิต) 
4) หากเป็นการแสดง
ความสามารถเฉพาะ
บุคคลให้ขึ้นข้อความ
กํากับ 

- มีได้ตามบริบทของ
เรื่องโดย 
1) สามารถแสดง
ขั้นตอนการกระทําและ
ผู้ถูกกระทํารวมทั้งผล
การกระทํานั้นโดยไม่
เน้นถึงความทารุณ
โหดร้ายหรือขาด
มนุษยธรรม 
 

2) สามารถเห็นภาพการ
ตายการบาดเจ็บ
บาดแผลเลือดตกยาง
ออก 
 
 
3) หากเป็นการแสดง
ความสามารถหรือความ
เส่ียงเฉพาะบุคคลให้ขึ้น 
ข้อความกํากับ 

-มีได้โดยต้องไม่ขัด
กฎระเบียบและ
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

9.1.2 การใช้ความ
รุนแรงต่อตนเอง 

- ไม่มี -ไม่มีเว้นแต่เป็นไปตาม
บริบทของเรื่องโดย 
 

1) ไม่นําเสนอใน
ลักษณะช้ีนําชักจูง 
 

2) ไม่เน้นการแสดง
ขั้นตอนการกระทําและ
ผลจากการกระทํานั้น 
 

3) หากเป็นการแสดง
ความสามารถหรือความ 
เส่ียงเฉพาะบุคคลให้ขึ้น
ข้อความกํากับ 

-มีได้ตามบริบทของ
เรื่องโดย 
 

1) ไม่เน้นให้เห็นขั้นตอน
การกระทําและผลการ
กระทําที่ชัดเจนเพ่ือลด 
ความรุนแรง (ดูข้อ 
แนะนําในการผลิต) 
 

2) หากเป็นการแสดง
ความสามารถหรือความ
เส่ียงเฉพาะบุคคลให้ขึ้น 
ข้อความกํากับ 

-มีได้โดยไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและ
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

9.1.3การใช้ความ
รุนแรงต่อผู้อ่ืน 

-ไม่มี -ไม่มีเว้นแต่เป็นไปตาม
บริบทของเรื่องโดยไม่
นําเสนอในลักษณะชี้นํา
ชักจูงโดย 
 

1) ไม่เป็นองค์ประกอบที่
พบบ่อยในการนําเสนอ 
 

2) หากแสดงขั้นตอนการ

-มีได้ตามบริบทของ
เรื่องโดย 
 

1) สามารถแสดง
ขั้นตอนการกระทําและ
ผู้ถูกกระทํารวมทั้งผล
จากการกระทํานั้น 
 

2) สามารถแสดงการ

-มีได้โดยเป็นการ
แสดงถึงพฤติกรรมที่
โหดร้ายป่าเถื่อนผิด
มนุษย์ต้องไม่เน้น
ขั้นตอนของการ
กระทําผู้ถูกกระทํา
และผลจากการถูก
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ด้านพฤติกรรมความรุนแรง (Violence)  
ประเด็น ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

ใช้กับรายการระดับ “ป” และ “ด” “ท” “น13” และ “น18” “ฉ” 
กระทําและผู้กระทําต้อง
ไม่เน้นผลจากการกระทํา 
 

3) หากเป็นการแสดง
ความสามารถหรือความ
เส่ียงเฉพาะบุคคลให้ขึ้น
ข้อความกํากับ 

ตายการบาดเจ็บ
บาดแผลเลือดตกยาง
ออกโดยไม่เน้นความ
ทารุณโหดร้ายหรือขาด
มนุษยธรรม 
 

3) หากเป็นการแสดง
ความสามารถหรือความ
เส่ียงเฉพาะบุคคลให้ขึ้น
ข้อความกํากับ 

กระทําที่ชัดเจนและ
ต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและ
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

   



87 

ด้านพฤติกรรมความรุนแรง (Violence)  
ประเด็น ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

ใช้กับรายการระดับ “ป” และ “ด” “ท” “น13” และ “น18” “ฉ” 
9.1.4 การใช้ความ
รุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุ
ส่ิงของ 

- ไม่มีเว้นแต่เป็นการ
สาธิตเพ่ือใหค้วามรู้หรือ 
พัฒนาการเรียนรู้ 

- ไม่มีเว้นแต่เป็นไปตาม 
บริบทของเรื่องโดย 
 

1) ไม่นําเสนอใน
ลักษณะช้ีนําหรือชักจูง 
 

2) สามารถแสดง
ขั้นตอนการกระทําและ
ส่ิงที่ถูกกระทําได้โดยไม่
เน้นผลจากการกระทํา 
 

3) หากเป็นการแสดง
ความสามารถหรือความ
เส่ียงเฉพาะบุคคลให้ขึ้น
ข้อความกํากับ 

มีได้ตามบริบทของเรื่อง
โดย 
 

1) สามารถแสดง
ขั้นตอนการกระทําและ
ส่ิงที่ถูกกระทํารวมทั้งผล
จากการกระทํานั้น 
 

2) หากเป็นการแสดง
การตายการบาดเจ็บ
บาดแผลเลือดตกยาง
ออกต้องไม่เน้นการ
ทรมานการทุรนทุราย
หรือความสยดสยอง 
 

3) หากเป็นการแสดง
ความสามารถหรือความ
เส่ียงเฉพาะบุคคลให้ขึ้น
ข้อความกํากับ 

- มีได้โดยหากเป็น
การแสดงถึง
พฤติกรรมที่โหดร้าย
ป่าเถื่อนผิดมนุษย์
ต้องไม่เน้นขั้นตอน
ของการกระทําส่ิง
ผู้ถูกกระทําและผล
จากการถูกกระทําที่
ชัดเจนและต้องไม่ขัด
ต่อกฎระเบียบและ
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

9.1.5 การแสดงให้เห็น
เหตุการณ์หรือ
อันตรายร้ายแรง 

- ไม่มี(ดูข้อแนะนําใน
การผลิต) 

- มีได้บ้างตามบริบท
ของเรื่องโดยไม่เป็น
องค์ประกอบท่ีพบบ่อย
ในการนําเสนอ(ดู
ข้อแนะนําในการผลิต) 

- มีได้ตามบริบทของ
เรื่อง 

- มีได้โดยต้องไม่ขัด
ต่อกฎระเบียบและ
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

9.1.6การใช้อาวุธใน
การทําร้ายผู้อ่ืน ตนเอง
ส่ิงของ 

- ไม่มีเว้นแต่เป็นการ
แสดงของตัวละครที่
ไม่ใช่มนุษย์หรือไม่มี
ลักษณะคล้ายคลึง
มนุษย์หรือไม่เป็น
เนื้อหาหลักของเร่ือง
และไม่นําเสนอใน
ลักษณะชี้นําชักจูง 

- ไม่มีเว้นแต่เป็นไปตาม
บริบทของเรื่องโดย 
 

1) ไม่นําเสนอใน
ลักษณะช้ีนําชักจูง 
 

2) ไม่เน้นการแสดงถึง
ผลที่ได้รับจากการใช้
อาวุธ 

- มีได้ตามบริบทของเร่ือง
โดยสามารถแสดงถึง
กระบวนการแต่ไม่นํา 
เสนอในลักษณะช้ีนําหรือ
ชักจูงให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ 

- มีได้โดยต้องไม่ขัด
ต่อกฎระเบียบและ
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

9.1.7 การดัดแปลง
ส่ิงของรอบตัวให้เป็น
อาวุธในการทําร้าย 
ผู้อ่ืน ตนเอง ส่ิงของ 

- ไม่มี เว้นแต่เป็นการ
แสดงของตัวละครที่
ไม่ใช่มนุษย์หรือ ไม่มี
ลักษณะคล้ายคลึงมนุษย์ 
โดยไม่เป็นเนื้อหาหลัก
ของเร่ืองหรือการ
นําเสนอ และไม่นําเสนอ
ในลักษณะช้ีนําชักจูง 

- ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตาม
บริบทของเร่ือง โดยไม่
เน้นผลที่ได้รับ 
จากการกระทํา (ดู
ข้อแนะนําในการผลิต) 

- มีได้ ตามบริบทของ
เร่ือง โดยสามารถ แสดง
ถึงกระบวนการ แต่ 
ไม่นําเสนอในลักษณะ
ชี้นํา หรือชักจูงให้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ 

- มีได้ โดยต้องไม่ขัด
ต่อกฎระเบียบ และ
กฎหมายอ่ืนที่ 
เก่ียวข้อง 
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ด้านพฤติกรรมความรุนแรง (Violence)  
ประเด็น ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

ใช้กับรายการระดับ “ป” และ “ด” “ท” “น13” และ “น18” “ฉ” 
9.1.8 ความรุนแรงใน
รูปแบบจินตนาการ 
(Fantasy Violence) 

- ไม่มีเว้นแต่เป็นการ
แสดงของตัวละครที่ไม่ใช่
มนุษย์หรือไม่มีลักษณะ
ล้ายคลึงมนุษย์โดยไม่
เป็นเนื้อหาหลักของเร่ือง 
หรือการนําเสนอและไม่
นําเสนอในลักษณะชี้นํา
ชักจูง 

- ไม่มีเว้นแต่เป็นไปตาม
บริบทของเร่ือง โดย ไม่
เน้นการแสดงถึงขั้นตอน
การกระทําและถูก
กระทํา รวมท้ังผลจาก
การกระทํา 

- มีได้ตามบริบทของ
เร่ืองโดยสามารถแสดง
ขั้นตอนการกระทําและ
ผู้ถูก กระทํา รวมท้ังผล
จากการกระทํานั้น 

- มีได้ โดยต้องไม่ขัด
ต่อกฎระเบียบ และ
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

9.1.9 การกระทําอัน
ผิดกฎหมาย รวมท้ัง 
การใช้หรือการแสดง 
ให้เห็นสารเสพติดของ
มึนเมาทุกประเภท 
การพนันและการค้า
ประเวณี 

- ไม่มี - ไม่มีเว้นแต่เป็นไปตาม
บริบทของเร่ือง โดย 
 

1) ไม่นําเสนอ ใน
ลักษณะช้ีนํา ชักจูง 
 

2) ไม่เน้นการแสดงถึง
กระบวนการกระทําที่
ชัดเจน 
 

3) แสดงให้เห็นถึงผล 
หรือโทษท่ีได้รับจากการ
กระทํานั้น 
4) ขึ้นข้อความกํากับว่า
เป็นการกระทําที่ผิด
กฎหมาย 

- มีได้ตามบริบทของ
เร่ืองโดย 
 

1) สามารถแสดง
กระบวนการของการ
กระทําได้บ้าง โดยต้อง
แสดงให้เห็นถึงผลหรือ
โทษท่ีได้รับจากการ
กระทํานั้น 
 

2) ขึ้นข้อความกํากับ ว่า
เป็นการกระทําที่ผิด
กฎหมาย 

- มีได้ โดยต้องไม่ขัด
ต่อกฎระเบียบ และ
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

9.1.10 พ้ืนที่หรือ
สถานที่เฉพาะที่ไม่
เหมาะสมสําหรับเด็ก 

- ไม่มีเว้นแต่เป็นการ
สาธิตให้ความรู้หรอื
พัฒนาการเรียนรู้หรือ
เป็นเรือ่งในจินตนาการ
(แฟนตาซี) หรือการ์ตูน
สําหรับเด็กโดย 
 

1) ไม่เป็นองค์ประกอบที่
พบบ่อยในการนําเสนอ 
 

2) ไม่นําเสนอในลักษณะ
ชี้นําชักจูง 
3) ไม่เน้นการแสดงถึง
กิจกรรมท่ีดําเนินใน
สถานท่ีนั้น 

- มีได้บ้างตามบริบท
ของเรื่องที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้หรอืเปน็
เรื่องในจินตนาการ 
(แฟนตาซี) หรือการ์ตูน
สําหรับเด็กโดย 
 

1) ไม่นําเสนอใน
ลักษณะช้ีนําชักจูง 
 

2) ไม่เน้นการแสดงถึง
กิจกรรมท่ีดําเนินใน
สถานที่นั้น 

- มีได้ตามบริบทของ
เรื่องโดยไม่นําเสนอใน
ลักษณะชี้นําชักจูง 

- มีได้โดยต้องไม่ขัด
ต่อกฎระเบียบและ
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
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ด้านพฤติกรรมความรุนแรง (Violence)  
ประเด็น ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

ใช้กับรายการระดับ “ป” และ “ด” “ท” “น13” และ “น18” “ฉ” 
9.1.11เหตุการณ์
กิจกรรมพฤติกรรม
หรือความเช่ือที่ชักจูง
ไปสู่อันตรายหรือเส่ียง
ต่อการดําเนินชีวิตใน
วัยเด็ก 

- ไม่มี - ไม่มีเว้นแต่เป็นไปตาม
บริบทของเรื่องที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้
โดย 
 
1) ไม่นําเสนอในลักษณะ
ชี้นําหรือชักจูง 
 
2) หากเป็นการแสดง
ความสามารถความเส่ียง
หรือความเช่ือเฉพาะ
บุคคลให้ขึ้นข้อความ
กํากับเตือนถึงอันตราย
จากการเลียนแบบ 

- มีได้ตามบริบทของ
เรื่องโดย 
 
1) ไมน่ําเสนอในลักษณะ
ชี้นําชักจูง 
 
2) หากเป็นการแสดง
ความสามารถความเส่ียง
หรือความเช่ือเฉพาะ
บุคคลให้ขึ้นข้อความ
กํากับเตือนถึงอันตราย
จากการ 
เลียนแบบ 

- มีได้โดยต้องไม่ขัด
ต่อกฎระเบียบและ
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

9.1.12การนําเสนอ
ประเด็นที่เก่ียวกับเชื้อ
ชาติชาติพันธุ์เพศ
ศาสนาสถานะชนช้ัน
หรือการแสดงที่
ก่อให้เกิดทัศนคติ
ในทางลบต่อบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน**** 

- ไม่มี - มีได้บ้างตามบริบทของ
เรื่องที่ไม่สามารถหลีก 
เลี่ยงได้โดยเป็นการ
เรียนรู้เก่ียวกับสภาพ
ปัญหาสังคมหรือสะท้อน
สังคมที่เป็นจริงเพ่ือ
ประโยชน์ในการเรียนรู้ 

- มีได้ตามบริบทของ
เรื่องโดยต้องไม่นําเสนอ
ในลักษณะช้ีนําชักจูงให้
เกิดการดูถูกเหยียด
หยามและเกิดการเลือก
ปฏิบัติ 

- มีได้โดยต้องไม่ขัด
ต่อกฎระเบียบและ
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

9.1.13การใช้ไสย
ศาสตร์เวทมนต์
ปาฏิหาริย์เร่ืองเหนือ
ธรรมชาติ 

- ไม่มี - มีได้บ้างตามบริบท
ของเรื่องที่ไม่สามารถ
หลีก เลี่ยงได้หรือเป็น
การเรียนรู้หรอืให้
ความรู้ด้านวิชาการ
หรือเปน็เรื่องใน
จินตนาการ (แฟนตาซี) 
หรือการ์ตูนสําหรับเด็ก
โดย 
 

1) ไม่นําเสนอในลักษณะ
ชี้นําชักจูงให้หลงเชื่องม
งาย 
 

2) ขึ้นข้อความกํากับ
เตือนถึงเนื้อหาที่ต้องใช้
วิจารณญาณในการ
รับชม 

- มีได้ตามบริบทของ
เรื่องโดย 
 
1) ไม่นําเสนอในลักษณะ
ชี้นําชักจูงให้หลงเชื่องม
งาย 
 
2) ขึ้นข้อความกํากับ
เตือนถึงเนื้อหาที่ต้องใช้
วิจารณญาณในการรับชม 

- มีได้โดยต้องไม่ขัด
ต่อกฎระเบียบและ
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
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2. เพศ  
 

เรื่องเพศ (Sex) 
ประเด็น ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

ใช้กับรายการระดับ “ป” และ “ด” “ท” “น13” และ “น18” “ฉ” 
9.2.1สรีระและการ 
แต่งกาย 

- ไม่มีการแต่งกายที่ไม่
มิดชิดไม่เหมาะสมกับ
กาลเทศะและประเพณี
โดยเฉพาะตัวละคร
พิธีกรหรือผู้ร่วมรายการ
ที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
ควรแต่งกายให้
เหมาะสมกับวัย เว้นแต่
เป็นไปตามบริบทของ
เร่ืองที่ไม่สามารถหลีก 
เล่ียงได้ หรือเป็นเร่ืองใน
จินตนาการ (แฟนตาซี) 
หรือการ์ตูนสําหรับเด็ก
หรือเป็นการแต่งกายใน
กิจกรรมท่ีได้รับการยอม 
รับในสังคมถูกต้องตาม
กาลเทศะและตามกติกา
สากล (Dress Code) 

- ไม่มีภาพสรีระและการ
แต่งกายที่โป๊ไม่มิดชิดที่
มีเจตนาเพ่ือย่ัวยุ
กามารมณ์เว้นแต่เป็นไป
ตามบริบทของเร่ืองที่ไม่
พบบ่อยในการนําเสนอ
หรือเป็นการแต่งกายใน
กิจกรรมท่ีได้รับการยอม 
รับในสังคมถูกต้องตาม
กาลเทศะและตามกติกา
สากล (Dress Code) 

- มีภาพสรีระและการ
แต่งกายที่ไม่มิดชิดได้
บ้างตามบริบทของ
เรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ 

- มีได้โดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียว 
ข้อง 

9.2.2 การแสดงออก
ถึงสัมพันธภาพทาง
เพศท่ีส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกทางเพศและ
กิริยาท่าทางที่ส่ือ
ความหมายทางเพศท่ี
ไม่เหมาะสม 

- ไม่มี - มีได้บ้างตามบริบท
ของเรื่องโดย 
 

1) ไม่เป็นองค์ประกอบ
ที่พบบ่อยในกานําเสนอ 
 

2) ไม่นําเสนอใน
ลักษณะช้ีนําชักจูง 
 

3) เป็นการแสดงความ
รักที่เหมาะสมตาม
ประเพณี 
 

4) ไม่เน้นแสดงถึง
ขั้นตอนการกระทําที่
ชัดเจน 

- มีได้ตามบริบทของ
เรื่องแต่ต้องไม่แสดง
พฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางลามกอนาจาร 

- มีได้โดยหากเป็นการ
แสดงสัมพันธภาพทาง
เพศในลักษณะผิด
ประเพณีผิดกฎหมาย
หรือผิดธรรมชาติต้อง
ไม่เน้นขั้นตอนการ
กระทําอย่างชัดเจน
และต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและ
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
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เรื่องเพศ (Sex) 
ประเด็น ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

ใช้กับรายการระดับ “ป” และ “ด” “ท” “น13” และ “น18” “ฉ” 
9.2.3 ค่านิยมเร่ืองเพศ
ที่ไม่เหมาะสมกับ
สังคมและวัฒนธรรม
ไทย 

- ไม่มี - ไม่มีเว้นแต่เป็นไปตาม
บริบทของเรื่องที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้
หรือเปน็เรื่องใน
จินตนาการ (แฟนตาซี)
หรือการ์ตูนสําหรับเด็ก
หรือเปน็การเรียนรูเ้ก่ียว 
กับสภาพปัญหาสังคม
หรือสะทอ้นสงัคมที่เป็น
จริงเพ่ือประโยชน์ใน
การเรียนรู้โดยไม่นํา 
เสนอในลักษณะช้ีนํา 
ชักจูง 

- มีได้ตามบริบทของ
เร่ืองแต่ต้องไม่แสดง
พฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ลามกอนาจาร 

- มีได้โดยหากเป็นการ
แสดงค่านิยมเร่ืองเพศท่ี
ไม่เหมาะสมต้องไม่เน้น
ขั้นตอนการกระทํา
อย่างชัดเจนและต้องไม่
ขัดต่อกฎระเบียบและ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง

 

3. ภาษา 
 

เรื่องภาษา (Language) 
ประเด็น ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

ใช้กับรายการระดับ “ป” และ “ด” “ท” “น13” และ “น18” “ฉ” 
9.3.1 การใช้ภาษาที่
ไม่เหมาะสมล่อแหลม
หมิ่นเหม่ส่ือ
ความหมายในเชิงลบ 

- ไม่มี - มีได้บ้างตามบริบท
ของเรื่องโดยไม่เป็น
องค์ประกอบท่ีพบ 
บ่อยในการนําเสนอ 

- มีได้ตามบริบทของ
เรื่องโดยไม่ทําให้เกิด
ความเข้าใจทางภาษา
ผิดเพ้ียน 

- มีได้โดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและ
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

9.3.2การใช้ภาษาท่ีไม่
สุภาพก้าวร้าวรุนแรงดู
หมิ่นนํามาซึ่งการ
ลดทอนศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย*์*** 

- ไม่มี -มีบ้างตามบริบทของ
เรื่องโดยไม่เป็น
องค์ประกอบท่ีพบบ่อย
ในการนําเสนอ 

- มีได้ตามบริบทของ
เรื่อง 

- มีได้โดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและ
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

9.3.3 ภาษาสแลง - ไม่มี - มีได้บ้างตามบริบท
ของเรื่องโดย 
1) ไม่เป็นองค์ประกอบที่
พบบ่อยในการนําเสนอ 
2) หากเป็นคําพูดใน
ชีวิตประจําวันตามยุค
สมัยต้องไม่หยาบคาย
หรือก้าวร้าว 

- มีได้ตามบริบทของ
เรื่องโดยไม่ทําให้เกิด
ความเข้าใจทางภาษา
ผิดเพ้ียน 

- มีได้โดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและ
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

 
ทั้งน้ีการพิจารณากําหนดความเหมาะสมของรายการแต่ละระดับ ต้องพิจารณาถึงองค์ 

ประกอบในทุกประเด็น โดยให้ถือระดับที่สูงที่สุดของประเด็นใดประเด็นหน่ึงเป็นหลัก เช่น รายการท่ีมี
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ประเด็นด้านพฤติกรรมและความรุนแรงในระดับ 1 ประเด็นด้านภาษาในระดับ 2 และประเด็นเรื่องเพศ
ในระดับ 1 จะต้องจัดความเหมาะสมอยู่ในระดับ น13 เน่ืองจาก ประเด็นด้านภาษาระดับ 2 จัดอยู่ใน
ระดับ น13 แม้ว่าประเด็นด้านพฤติกรรมและความรุนแรง และเรื่องเพศจะอยู่ในระดับ 1 เท่ากับ
รายการในระดับ ท ก็ตาม 

จากประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตาม
ประกาศ คณะกรรมการ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ พิจารณา เน้ือหาที่อาจไม่เหมาะสม 3 ส่วนรวมถึงแนวคิดที่เก่ียวข้อง ดังที่กล่าวไป
แล้วในบทท่ีสอง (รายละเอียดสามารถอ่านเพ่ิมเติมได้ในภาคผนวก) สามารถสรุปเป็นวิธีการศึกษา
แบบการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการลงรหัสใน Coding Sheet เพ่ือเก็บข้อมูลและ
นํามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบดังตารางที่ 3.5 
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ตารางที่ 3.5 แสดงนิยามการวัด รหัส และคําอธิบายในประเด็นการศกึษา 

ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล และคําอธิบายตัวแปร/ช้ีวัด  
 

ละคร............. (ช่อง…) 
วันที่ออกอากาศ…………. 
เนื้อเรื่องโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 
…………………………………….. 
ระดับเนื้อหาท่ีระบุ  
ความรุนแรง  

ประเด็นย่อย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) หมายเหตุ 
V1 การแสดงที่สะเทือน
ขวัญ หวาดกลวั หรือวิตก 

  

V2 ความรุนแรงต่อ
ตนเอง 

(เช่น การฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายตนเองด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ2) 

 

V3 ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน แบ่งเป็น3 
(1) ความรุนแรงทางร่างกาย (เช่น การผลัก เฆี่ยนตี เตะ 
กัดหรือวิธีอ่ืนใดที่แสดงถึงความก้าวร้าวของผู้กระทํา หรือ
ทําให้ผู้ถูกกระทําได้รับบาดเจ็บ) 
(2) ความรุนแรงทางเพศ(เช่น การใช่กําลังคกุคามทางเพศ 
ข่มขืน การจับเน้ือต้องตัวโดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอม) 

 

V4 ความรุนแรงต่อชีวิต
หรือวัตถุสิ่งของ 

(เช่น การทําร้ายสัตว์ ทรมานสัตว์ ระบายอารมณ์ด้วย
การทุบตี ขว้างปาสิ่งของ) 

 

V5 เหตุการณ์อันตราย
ร้ายแรง 

  

V6 การใช้อาวุธ (เช่น การใช้มีด ดาบ ปืน หรืออาวุธอ่ืนๆ ในการขู่ หรือทํา
ร้ายร่างกาย สัตว์ และสิ่งของ ) 

 

   

                                                            
2สํานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์) กรอบแนวคิดและนิยามความรุนแรง 
3สํานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์) กรอบแนวคิดและนิยามความรุนแรง 
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ประเด็นย่อย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) หมายเหตุ 
V7 การดัดแปลงสิ่งของ
รอบตัวให้เป็นอาวุธ 

(เช่น การใช้กรรไกร ปากกา หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้
สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประหัตประหาร มาใช้
เป็นอาวุธในการทําร้ายร่างกาย สัตว์ และสิ่งของ) 

 

V8 ความรุนแรงแบบ
จินตนาการ 

(เช่น ตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์ต่อสู้ทําร้ายร่างกายกันเอง 
หรือทําร้ายร่างกายตัวละครอ่ืนๆ ที่เป็นมนุษย์ สัตว์ 
สิ่งของ ด้วยวิธีการต่างๆ ) 

 

V9 สารเสพติด การพนัน 
และการค้าประเวณี 

แบ่งเป็น 
(1) การใช้/แสดงให้เห็นสารเสพติด/สิ่งมึนเมา 
(2) การพนัน 
(3) การค้าประเวณี 

 

V10  สถานที่เฉพาะที่ไม่
เหมาะสมสําหรับเด็ก 

(เช่น บ่อน ผับ บาร์ สถานที่ค้าประเวณี เป็นต้น)  

V11 กิจกรรม พฤติกรรม 
หรือความเช่ือที่อันตราย/
เสี่ยง 

  

V12 เช้ือชาติ ชาติพันธ์ุ 
เพศศาสนา สถานะ ชน
ช้ัน 

-   

V13 ไสยศาสตร์ เวทมนต์
ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือ
ธรรมชาติ 

(เช่น การใช้เวทมนต์คาถา ในการทําร้ายร่างกาย สัตว์ 
และสิ่งของ) 

 

เพศ 
S1 สรีระและการแต่งกาย แบ่งเป็น4 

(1) การเปลือย / เปลื้องผา้อาบน้าํ 
(2) การแต่งตัวในลักษณะลอ่แหลม/  
(3) การใช้ภาพ/มุมกล้องเน้นสัดส่วน 

 

   

                                                            
4ประยุกต์จาก Sexuality Scale ของ Silverman (1979) อ้างใน Ashton Gerding (2011). Be-tween Two 
Words: A Content Analysis OF Tween Television Programming และ YaHao (2011) A Cross-National 
Comparison of the Use of Sex in Chinese and British Television Advertising. 
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ประเด็นย่อย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) หมายเหตุ 
S2 สัมพันธภาพและกิริยา
ทางเพศ 

แบ่งเป็น5 
(1) การมีเพศสัมพันธ์โดยตรง 
(2) การมีเพศสัมพันธ์โดยนยั 
(3) การสัมผสัเพื่อเล้าโลม/ เร้าอารมณ ์
(4) การจุมพติ 
(5) การย่ัวยวนทางเพศ (เช่น การส่งสายตา เลียริม
ฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือดึงดูดความสนใจ
ทางเพศจากอีกฝ่าย 
(6) การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สือ่ถึงเรื่องเพศ 
(7) อ่ืน ๆ เชน่ การใชส้ายตาคุกคามทางเพศ 

 

S3 ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่
เหมาะสม 

 -  

ภาษา  
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่น
เหม่ สื่อความหมายใน 
เชิงลบ 

แบ่งเป็น 
(1) คํา/ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิง
ลบ (เช่น การเปรียบเทียบเป็นสัตว์ การพาดพิงลักษณะ
นิสัย ชาติกําเนิดสติปัญญา ฯลฯ6) 
(2) คํา/ข้อความล่อแหลมท่ีสือ่ความหมายเร่ืองเพศ (เช่น 
การพูดชักชวน/เช้ือเชิญที่สื่อความหมายทางเพศ การ
พูดปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ หรือการพูดจาคุกคามทาง
เพศ เป็นต้น) 

-  

   

                                                            
5ประยุกต์จาก  Sexuality Scale ของ Silverman (1979) อ้าง and British Television ใน  Ashton Gerding 
(2011). Be-tween Two Words: A Content Analysis OF Tween Television Programming และ  Ya Hao 
(2011) A Cross-National Comparison of the Use of Sex in Chinese Advertising. 
6อ้างอิงจาก อรทัย ชินอัครพงศ์ (ไม่ปรากฏปีท่ีตีพิมพ์) อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคําด่าในภาษาไทย 
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ประเด็นย่อย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) หมายเหตุ 
L2 ภาษาลดทอนศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

แบ่งเป็น7 
(1) คํา/ข้อความลดทอนศักด์ิศรีเรื่องชนชัน้ 
(2) คํา/ข้อความลดทอนศักด์ิศรีเรื่องเชื้อชาติ 
(3) คํา/ข้อความลดทอนศักด์ิศรีเรื่องเพศ 
(4) คํา/ข้อความลดทอนศักด์ิศรีเรื่องความพิการ 
(5) คํา/ข้อความลดทอนศักด์ิศรีเรื่องรูปร่างหน้าตา  
(*ต้องปรากฏลักษณะการลดทอนศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ ดูหมิ่น หรือเหยียดหยาม ผ่านการเปรียบเทียบ
ในประเด็นต่างๆ  ให้เห็นอย่างชัดเจน) 

 

L3 ภาษาสแลง (ภาษาที่ใช้สื่อสารเฉพาะกลุ่ม หรือยังไม่มกีารบัญญัติ
ความหมายอย่างเป็นทางการ) 

-  

 
หมายเหตุ *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืนๆ  

*V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
*S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืนๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
*ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ัง ในหลากหลายรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                            
7อ้างอิงจาก โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม (2557) จริยธรรมส่ือโทรทัศน์กับผลกระทบต่อ
การพัฒนาของเด็ก 
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ตัวอย่าง ตารางแสดงผลวิเคราะห์เน้ือหาละครที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 
 

ชื่อละคร 
ระดับเนื้อหา

ท่ีระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับ
ท่ีระบุ 

ออกอากาศวันท่ี
.... 

ท       

ออกอากาศวันท่ี
.... 

ท      

ออกอากาศวันท่ี
.... 

ท       

ออกอากาศวันท่ี
.... 

ท      

 
วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาของละครที่ศึกษาเพ่ือประเมินว่าเป็นไปตามระดับที่ระบุหรือไม่  
 

1. พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 
2556 

2.  ในกรณีที่หลักเกณฑ์มีความไม่ชัดเจน หรือต้องใช้การตีความให้พิจารณา ให้เปรียบเทียบ
กับลักษณะการความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมที่ปรากฏในละครท่ีต้องการประเมิน 
กับละครเรื่องอ่ืนๆ ที่เลือกศึกษา ทั้งในกลุ่มที่ถูกจัดเรตในระดับเดียวกัน และต่างระดับ  

3.  เปรียบเทียบกับลักษณะการความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมที่ปรากฏใน
ละครที่ต้องการประเมิน กับละครเรื่องอ่ืนๆ ที่อยู่นอกหน่วยศึกษา ทั้งในกลุ่มที่ถูกจัดเรตในระดับ
เดียวกัน และต่างระดับ 

4.  ในกรณีที่ยังตัดสินไมไ่ด้ ให้ใช้วิธีการออกเสียงโดยผู้วิจัย โดยยึดผลออกเสียงต้ังแต่ 2/3 ขึ้นไป 
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ขั้นตอนที่ 3 การสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อละครหลังข่าว (Survey 
Research)  

การสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี ต่อละครหลังข่าว (Survey 
Research) ใช้ระเบียบวิธีวิธี วิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) กําหนดให้ประชากร
เป้าหมายหรือหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ได้แก่ ผู้ชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 5 ภูมิภาคของประเทศไทย 

ประชากร  

กําหนดให้ประชากรเป้าหมายหรือหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ได้แก่ ผู้ชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่  5 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่มผู้ชมโทรทัศน์ที่ดูละครหลัง
ข่าว อายุ 13 ปี ขึ้นไป จํานวน 55,672,074 คน8 

 
ตารางที่ 3.6 แสดงจํานวนประชากรผู้ชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 5 

ภูมิภาคในประเทศไทย 

ภูมิภาคของประเทศไทย  จํานวนประชากร (คน) 
ภาคเหนือ  9,314,434 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   18,462,523 
ภาคกลาง   11,735,642 
ภาคใต้   7,568,720 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,590,755 

รวม 55,672,074 
 

การเก็บข้อมูลใช้กลุ่มตัวอย่างซึ่งคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของแต่ละภูมิภาคโดยใช้สูตรการ
คํานวณของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนของ
ขนาดตัวอย่างที่ร้อยละ 1.5 เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่จะสามารถวิเคราะห์โดยสถิติต่างๆได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ี 

สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง n   =  𝐍

𝟏 𝐍𝐞𝟐
 

 
เมื่อ  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

                                                            
8กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , จํานวนประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามอายุ เพศ และจงัหวัด พ.ศ. 2560 
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 N  =  จํานวนรวมท้ังหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 e   =  ระดับของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้ (0.015) 

n   =  𝟓𝟓,𝟔𝟕𝟐,𝟎𝟕𝟒

𝟏 𝟓𝟓,𝟔𝟕𝟐,𝟎𝟕𝟒 𝟎.𝟎𝟏𝟓 𝟐 
 

n   = 4,444 
 

จากการคํานวณในการดําเนินงานวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 4,444 คน และเพ่ือ
เพ่ิมความมั่นใจในเร่ืองของอัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม จึงจําเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาด
ใหญ่เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความตรง ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 5,000 คน เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการสุ่มตัวอย่าง จากน้ันจึงคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละภูมิภาคตามสัดส่วนประชากร 
 
ตารางที่ 3.7 แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละภูมิภาคตามสัดส่วนประชากร 
 

ภูมิภาคของประเทศไทย 
จํานวนประชากร 

(คน) 
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
ภาคเหนือ 9,314,434 836 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18,462,523 1658 
ภาคกลาง 11,735,642 1054 
ภาคใต้ 7,568,720 680 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,590,755 772 

รวม 55,672,074 5,000  
 
หลังจากกําหนดขนาดตัวอย่างได้แล้ว ผู้วิจัยดําเนินการกําหนดกรอบการสุ่มตัวอย่างโดยใช้

วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยมีขั้นตอนการสุ่มดังน้ี  
ขั้นที่ 1 สุ่มใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)โดยการจับฉลาก เลือกกลุ่ม

จังหวัด 4 จังหวัดให้เป็นตัวแทนของภูมิภาคที่เหมาะสมโดยใช้เกณฑ์การกระจายตัวของที่ต้ังจังหวัดใน
แต่ละภูมิภาค ให้มีลักษณะครอบคลุมทั่วอาณาบริเวณของประเทศไทย สามารถคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ 
ดังน้ี 

1) ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง พิษณุโลก  
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี ขอนแก่น สกลนคร นครราชสีมา  
3) ภาคกลาง ได้แก่ อยุธยา นครสวรรค์ สุพรรณบุรี นครปฐม  
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4) ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง  
5) กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ  

ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่มตามพ้ืนที่ (Area Cluster Sampling) โดยแบ่งเขต (Zone) 
ของแต่ละจังหวัด เป็น 3 เขต คือ เขตที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด ได้แก่ เขตเมืองหรือชุมชนช้ันในสุด 
คือ อําเภอเมือง เขตที่อยู่ในรัศมีรอบนอกสุดจากศูนย์กลาง ได้แก่ อําเภอรอบนอกท่ีมีลักษณะเป็น
ชนบท และเขตที่อยู่ระหว่างเขตศูนย์กลางกับเขตรอบนอก  

ขั้นที่ 3 การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้
หน่วยสุ่ม (Sampling Unit) เป็นที่อยู่อาศัยของผู้ชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ซึ่งได้แก่ บ้าน
เด่ียว ทาวน์ เฮ้าส์  ทาวน์ โฮม  คอนโดมิ เนียม  หอพัก  เป็นต้น  หรือตามสถานที่ ต่ าง ๆ  เช่น 
ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน สถานที่ราชการ เป็นต้น  

ขั้นที่ 4 เมื่อแบ่งประชากรออกตามภูมิภาคและจังหวัดที่สุ่ม จะใช้วิธีการคํานวณกลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละจังหวัดตามสัดส่วนประชากร โดยจะได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 2 

ตารางที ่3.8 แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี ้

ภูมิภาคของประเทศไทย  ประชากร 
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
ภาคเหนือ 4,646,370 836 

เชียงใหม่ 1,746,840 314
เชียงราย  1,287,615 232
ลําปาง  746,547 134
พิษณุโลก 865,368 156

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   7,464,241 1658 
อุบลราชธานี 1,869,633 415
ขอนแก่น  1,805,910 401
สกลนคร  1,149,472 255
นครราชสีมา 2,639,226 586

ภาคกลาง   3,642,681 1054 
อยุธยา 813,852 235
นครสวรรค ์ 1,065,334 308
สุพรรณบุรี  852,003 247
นครปฐม 911,492 264
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ภูมิภาคของประเทศไทย  ประชากร 
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
ภาคใต้   4,564,150 680 

สุราษฎร์ธานี 1,057,581 158
สงขลา 1,424,230 212
นครศรีธรรมราช  1,557,482 232
พัทลุง 524,857 78

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9,352,031 772 
กรุงเทพฯ  5,682,415 469
ปทุมธานี  1,129,115 93
นนทบุรี  1,229,735 102
สมุทรปราการ 1,310,766 108

รวม   5,000 
 
การสรา้งเครื่องมือในการวิจัย 

การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

3.1 ศึกษาเอกสาร โดยการทบทวนวรรณกรรม แนวทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือ
นํามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3.2 การกําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 

3.3 การสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยแบ่งชุดแบบสอบถามออกเป็น 6 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับ
การ ศึกษา รายได้ อาชีพ (เก็บแบบเลือกตอบ) 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์(เก็บแบบเลือกตอบ) 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกรับชมละครหลังข่าว(เก็บแบบเลือกตอบ) 

 ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจในจุดเด่นและความน่าสนใจของเนื้อหารายการละครหลังข่าว ของ
แต่ละช่องสถานี (เก็บเป็น Rating Scale) 
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 ส่วนที่ 5 ทัศนคติต่อการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับ เพศ ภาษา ความรุนแรง ที่ไม่เหมาะสม
หรือขัดต่อกฎหมาย ตลอดจนภาพ เสียง ฉาก ที่ปรากฏในละคร(เก็บเป็น Rating Scale) 

 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะที่มีต่อรายการละครในโทรทัศน์ดิจิทัล 

3.4 นําแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญอย่างน้อย 5 ท่านเป็นผู้ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) โดยหาค่าดัชนีช้ีวัดความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence-
IOC) ตามวิธีของ Rovinelli และ Hambleton (1997)9 โดยผู้วิจัยกําหนดให้ค่า IOCจะต้องได้ไม่น้อย
กว่า 0.5 เพ่ือแสดงคําถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสามารถนําไปใช้ได้ 

3.5 นําแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบแล้ว ไปหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดย
ใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach Coefficient Alpha) โดยทําการกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 30 ชุดเพ่ือทดลองการใช้งานแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยกําหนดค่าอัลฟาของครอนบาค
ไม่น้อยกว่า 0.7 เพ่ือยืนยันความถูกต้องและคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.6 นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับชม
โทรทัศน์ ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกรับชมละครหลังข่าว ข้อมูลความพึงพอใจในจุดเด่นและความ
น่าสนใจของเนื้อหารายการละครหลังข่าว ของแต่ละช่องสถานี ข้อมูลทัศนคติต่อการนําเสนอเน้ือหา
เก่ียวกับ เพศ ภาษา ความรุนแรง ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมาย ตลอดจนภาพ เสียง ฉาก ที่ปรากฏ
ในละครวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเและตัวแปรตามเในสมมติฐานเโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
ระดับการวัดของตัวแปรเโดยใช้สถิติเการทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างเ2เกลุ่มที่มีความเป็นอิสระต่อกันเ
(Independent Sample T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวว(One-Way-ANOVA)เและ
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด(PearsonเProductเMomentเCorrelation Coefficient) 

 

 

 
                                                            
9Rovinelli, R.J.,& Hambleton, R.K. (1977). On the use of content specialists in the assessment of 
criterion-referenced test item validity. Dutch Journal of Educational Research, (2), 49-60. 
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ขั้นตอนท่ี 4 การประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group Interview) 

 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม 
(Focus Group Interview) คัดเลือกผู้ ให้ข้อมูล (Key Informant) ที่ เป็นผู้ที่มีความรู้และความ
เช่ียวชาญตลอดจนประสบการณ์ที่เก่ียวข้องจํานวนประมาณ 12 ท่าน โดยแบ่งตามความรู้และความ
เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ ดังน้ี  

1. กลุ่มนักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้านนิเทศศาสตร์ 
2. กลุ่มผู้ผลิตและผู้สร้างละคร 
3. กลุ่มผู้ควบคุมดูแลด้านเน้ือหารายการโทรทัศน์ 
4. นักวิชาการด้านอักษรศาสตร์และรัฐศาสตร์  

แนวคําถามสําหรับการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group Interview) เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ แนวคําถามที่ใช้สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการ
ประชุม ดังน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ช่ือ - สกุล 
 1.2 ตําแหน่ง/ หน่วยงาน 
 1.3 ประสบการณ์ในการทํางาน 
2. ทัศนคติต่อเน้ือหาละครหลังข่าว 
 2.1 จุดเด่นและความน่าสนใจของเนื้อหารายการละครหลังข่าว ของแต่ละสถานี 
 2.2 การนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับ เพศ ภาษา ความรุนแรง ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อ

กฎหมาย 
 2.3 แนวทางการป้องกันการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับเพศ ภาษา และความรุนแรง ในละคร

โทรทัศน์ 
 2.4 แนวทางการส่งเสริมผลิตรายการละครโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์สังคมที่ปราศจาก

เน้ือหาที่ไม่เหมาะสม   
 2.5 นวัตกรรมการป้องกันเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมกับผู้ชมเด็กและเยาวชน 
 2.6 กระบวนการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการเฝ้าระวังสื่อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้มีการจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group Interview) กับผู้ที่มีความรู้และความ
เช่ียวชาญตลอดจนประสบการณ์ที่เก่ียวข้องจํานวนทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยแบ่งตามความรู้และความ
เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ จํานวน 4 กลุ่ม คือ  กลุ่มนักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้านนิเทศศาสตร์กลุ่มผู้ผลิต
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และผู้สร้างละครผู้ควบคุมดูแลด้านเนื้อหารายการโทรทัศน์ และกลุ่มนักวิชาการด้านอักษรศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ ทั้งน้ีได้มีการประชุมช้ีแจงการเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ
ทราบ และให้ผู้ช่วยนักวิจัยร่วมดําเนินงานจัดประชุเฉพาะกลุ่ม และสรุปวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด 

การตรวจสอบข้อมูล 

การตรวจสอบควบคุมคุณภาพของข้อมูล คณะผู้วิจัยควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์โดยใช้
วิธีการ ดังน้ี 

1. การแยกวิเคราะห์ระหว่างผู้วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของการ
วิเคราะห์ (Peer Debriefing) กรณีที่พบความไม่สอดคล้องกันของผลการวิเคราะห์ ใช้การอภิปราย
และการลงความเห็น 

2. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูล (Key Informant Validation) โดย
นําผลการวิเคราะห์ไปให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ค้นพบจากการประชุมเฉพาะ
กลุ่ม ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีคณะผู้วิจัยหลายท่านร่วมสังเกตปรากฏการณ์ในขณะประชุมเฉพาะกลุ่ม
เพ่ือตรวจสอบข้อค้นพบที่ได้ซึ่งกันและกัน (Investigator Triangulation) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ถอดเทปการประชุมเฉพาะกลุ่มแบบคําต่อคํา 
2. อ่านข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปทั้งหมด ทบทวนข้อมูลทั้งหมดและทําความเข้าใจในข้อมูล 
3. จัดกลุ่มความหมายแยกออกเป็นประเด็น (Content Analysis) โดยจัดกลุ่มข้อมูลที่มี

ลักษณะร่วมหรือที่มีความหมายเหมือนกันไว้ด้วยกัน จากน้ันให้ความหมายหรือจําแนกช่ือแก่กลุ่มข้อมูล
น้ัน ๆ (Theme) 

4. นํากลุ่มคําข้อความหรือประโยคท่ีได้มาตีความหรือให้ความหมาย หากข้อมูลยังไม่มีความ
ชัดเจนจะบันทึกแยกเป็นข้อสังเกตไว้ต่างหาก เพ่ือสะสมข้อมูลน้ันไว้แล้วนํากลับมาร่วมวิเคราะห์เมื่อ
ได้ข้อมูลมากพอ 

5. ทําการวิเคราะห์หาคุณลักษณะของข้อมูลที่จําแนกเป็นหัวข้อย่อยโดยพิจารณาความ
สอดคล้องกับคําถามการวิจัย 

6. เขียนคําบรรยายความหมายตามลักษณะข้อความที่ปรากฏและนําเสนอพร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างประกอบเพ่ือสะท้อนให้เห็นสาระสําคัญของกลุ่มข้อมูลแต่ละกลุ่ม 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห์เนื้อหา  เพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลงัข่าว 

  

ในบทน้ีจะเป็นการวิเคราะห์เน้ือหาในเชิงลึกในประเด็นเรื่องเพศ ภาษา และความรุนแรงใน
ละครหลังข่าว ละครท่ีเป็นหน่วยการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 25 เรื่อง จาก 16 สถานีโทรทัศน์ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาในคร้ังน้ี 

 

ละครไทย  
 

ช่อง รายชื่อละครหลังขา่วโทรทัศน ์
ช่อง 7 HD 1) นางร้าย  
 2) บ่วงสไบ 
 3) สารวัตรใหญ ่
ช่อง 3 HD 4) กรงกรรม  
 5) ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง  
 6)  ลูกผู้ชาย (ภูผา) 
ช่อง One 31 7) สงครามนักป้ัน 
 8) หน้ากากแก้ว 
 9) เสือ ชะนี เก้ง 
ช่อง GMM 10) เมียน้อย 
 11) ก่อนอรุณจะรุ่ง 
 12) Club Friday the Series 10 

รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 
ช่อง 8 13) ปมรักสลบัหัวใจ 
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ละครต่างประเทศ 
 

ช่อง รายชื่อละครหลังขา่วโทรทัศน ์
ช่อง MONO29 14) NCIS: Los Angeles 
ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี 15) โปรุส ศึกสองราชันย์ 
ช่อง 8 16) พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร 
ช่อง PPTV 17) รัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 Days My Prince 
ช่อง True 4 U 18) มหัศจรรย์รักข้ามภพ 
ช่อง Thai PBS 19) วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน 
ช่อง 3 Family 20) แค้นรักเพลิงริษยา 
ช่อง Bright TV 21) กลโกงกามเทพ  
ช่อง MCOT Kids & Family 22) ชอลิ้วเฮียง 
ช่อง ททบ.5 23) เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน 
ช่อง 3 SD 24) ดาบมังกรหยก 
ช่อง MCOT HD 25) หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง 
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4.1 นางร้าย 

การวิเคราะหจุ์ดเด่นและความน่าสนใจ 

1)  ประเภทของละคร: ดราม่า 

2)  เรื่องย่อ: แขวลัย หญิงสาวผู้ยากจนด้ินรนต่อสู้ชีวิตต้ังแต่เรียนยังไม่จบมัธยมปลาย เธอ
รับจ้างทํางานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคนงานก่อสร้างขนอิฐขนปูน หรือแม้แต่เสิร์ฟอาหาร แขทําทุกอย่าง
เพ่ือเลี้ยงดูพรรณี แม่ที่ติดการพนันอย่างหนัก และน้องทั้งสามคน คือ ปรางทิพย์, ชมจันทร์ และวันเนาว์ 
พรรณีรักลูกทั้งสามคนมาก ยกเว้นแขวลัยที่มักจะถูกแม่ดุด่าและทําร้ายร่างกายเสมอ แต่แขวลัยก็มี
เขม พ่อขี้เหล้าคอยช่วยเหลือแขอยู่เสมอ วันหน่ึงหลังเสร็จงานก่อสร้างแขวลัยรีบไปเสิร์ฟอาหารต่อ
ระหว่างทางเธอถูกคนงานก่อสร้างตามมาดักฉุดจะข่มขืน โชคดีที่สองแม่ลูก อนุวดี และเกตุวดี ผ่านมา
เห็นช่วยไว้ได้ทันแล้วพาไปส่งที่งานเลี้ยง ทั้งอนุวดี-เกตุวดีรู้สึกถูกชะตากับแขวลัยมาก ๆ และสงสารที่
แขต้องทํางานหนักเพ่ือเลี้ยงครอบครัว ในงานเลี้ยงอนุวดีขึ้นโชว์เต้นบนเวที ทําให้ น้อย – เก๋ โปรดิวเซอร์
และผู้จัดละครถูกใจอย่างมาก ทั้งสองรีบทาบทามให้อนุวดีไปแคสบทละครทันที อนุวดีดีใจมากที่กําลัง
จะได้ทําตามความฝัน และเธอยังขอให้แขวลัยไปแคสงานด้วยกันอีก แขวลัยรู้ว่าอนุวดีอยากได้บท
นางเอกจึงหลีกทางให้ และแคสบทนางร้ายแทน ถึงผู้จัดละครรู้สึกเสียดายความสวยของแขวลัย จึง
ตัดสินใจให้แขวลัยรับบทนางร้ายและให้อนุวดีเป็นนางเอก ทั้งสองได้เล่นละครประกบกันเรื่องแรก
และพากันดังเปร้ียงปร้างทั้งคู่   

แขวลัยได้รับฉายาว่านางร้ายหน้าสวยหมายเลขหนึ่ง ทั้งแขวลัยและอนุวดีมักได้แสดงละคร
ร่วมกันจนเป็นที่หมัน่ไสข้องนางเอกและนางร้ายคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะศัตรูอันดับหน่ึงของเธอคือ พักตร์สุดา 
ที่หมายตาภวาภพ  พระเอกหนุ่มนักเรียนนอก รูปหล่อลูกชายของ วิชาญ  กับเกศรี  เจ้าของบริษัทใหญ่
ในวงการบันเทิงที่อนุวดีและแขวลัยเซ็นสัญญาด้วย พักตร์สุดานางเอกจอมวีนขี้อิจฉา เธอกับอนุวดี
เป็นคู่แข่งกันหลายเรื่อง ส่วนกับแขวลัยแม้จะเป็นนางร้ายแต่กลับกลายเป็นว่าสวยกว่านางเอก ที่
สําคัญที่สุด คือ ภวาภพที่ได้แสดงบทรักกับแขวลัยในละคร ทําให้พักตร์สุดาเกลียดหน้าสองเพื่อนสนิท
อย่างมาก ขณะที่ครอบครัวของแขวลัยน้ัน แม้ว่าแขวลัยจะพยายามหาเงินมาดูแลสมาชิกในครอบครัว
มากเท่าไหร่ แต่ก็ไม่เคยเพียงพอ 

3) นักแสดงนํา: กิตตน์ก้อง ขํากฤษ, ทิสานาฏ ศรศึก, วรากร ศวัสกร, อาภา ภาวิไล 

4)  ผู้กํากับการแสดง: ตะวัน จารุจินดา 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.20-22.30 น. ช่อง 7 HD 

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: เป็นคนที่สู้ชีวิต อ่อนแอ แต่ไม่ยอมแพ้ ยอมอดทนทํางาน
สุจริตทุกอย่างเพ่ือครอบครัวด้วยความรัก  
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2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเร่ืองนางร้าย จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ออกอากาศวันที่  11 ก.พ. 
2562, 26 ก.พ. 2562 และวันที่ 5 มี.ค. 2562 พบว่า ละครเรื่องน้ีพบเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง เพศ 
และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 

ตารางที่ 4.1 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเร่ือง นางร้าย 

ละครนางร้าย 11 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 5 มี.ค. 62
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก    
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง  √  
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ √   
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ   √ 
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ   √ 
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ  
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี √ √
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก  
V11กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อที่อันตราย/เส่ียง  
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น  
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ  
S1 สรีระและการแต่งกาย √ √
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ  
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม  
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ √  √
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ √ √ 
L3 ภาษาสแลง  

 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  

 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
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ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบในละครเรื่องนางร้าย ส่วนใหญ่เป็น
การใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร ซึ่งพบในทุกตอนที่ศึกษา ทั้งในลักษณะความรุนแรงทาง
ร่างกาย เช่น การตบหน้า การผลัก การเตะต่อย หรือการฉุดกระชาก ทั้งน้ี พบฉากท่ีมีทั้งความรุนแรง
ทางร่างกาย ความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ (V4) ใน 1 ตอน ได้แก่ ฉากที่บอย
เสิร์ฟกาแฟหกใส่ลูกค้าชาย ทําให้โมโหจึงเข้าไปปัดถาดกาแฟจนตกพ้ืน ภรณีเข้าไปช่วยเหลือบอย แต่
ถูกคุกคามทางเพศ และนําไปสู่การทําร้ายร่างกายของบอย  

จากการศึกษายังพบเน้ือหาที่เก่ียวกับการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7) 2 ตอน 
คือ ฉากที่ตัวละครต้ังใจใช้สิ่งของรอบตัวเพ่ือทําร้ายผู้อ่ืน โดยเกศรีนัดแขวลัยมาทานข้าวที่บ้าน แต่เทแกงใส่
และใช้ถ้วยทุบตีแขวลัย (ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562) และฉากที่ปรางทิพย์อยู่สนามบินกําลังไป
ต่างประเทศ แต่เกศรีตามไปเพ่ือสาดนํ้ากรดใส่ปรางทิพย์ (ออกอากาศวันที่ 5 มี.ค. 2562)  

ในขณะที่พบเนื้อหาการกระทําอันผิดกฎหมาย รวมทั้งการใช้หรือการแสดง ให้เห็นสารเสพติด
ของมึนเมาทุกประเภท (V9) 2 ตอน โดยเป็นการหาทางออกด้วยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แต่มีการ
เซ็นเซอร์ภาพ เช่น ฉากท่ีแขวลัยตัดสินใจเดินหน้าทําตามความต้องการของตนเอง แต่เพ่ิมความกล้า
ให้ตัวเองด้วยการด่ืมไวน์หลายแก้ว (ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562) หรือฉากที่ภวาภพเสียใจท่ีเลิก
กับแขวลัย และวิชาญเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับปรางทิพย์ จึงด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จนมี
ผลกระทบต่อการบริหารงานในบริษัท (ออกอากาศวันที่ 5 มี.ค. 62)  

จากการศึกษายังพบเน้ือหาที่มีความรุนแรงต่อตนเอง 1 ตอน เป็นการฆ่าตัวตายโดยต้ังใจ
กระโดดลงแม่นํ้าเจ้าพระยา (ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562) และพบเนื้อหาที่มีการใช้อาวุธในการทําร้าย
ผู้อ่ืน (V6) 1 ตอน เป็นการใช้มีดเพ่ือจงใจฆ่า โดยไม่ได้เซ็นเซอร์มีด (ออกอากาศวันที่ 5 มี.ค. 2562) 

ในภาพรวมพบว่า ความรุนแรงที่ปรากฏในละครเรื่องนางร้าย มักถูกนําเสนอในลักษณะให้
รายละเอียด  เร้าอารมณ์ ผ่านมุมกล้อง ภาพ ดนตรีประกอบ และระยะเวลาของความรุนแรงที่ปรากฏ
ในแต่ละฉาก ซึ่งเข้าข่ายการช้ีนําได้   
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ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากที่ภวาภพเดินไปหาแท็กซีแ่ล้วมาเจอแขวลัยกลางทาง (ออกอากาศวันที่ 11 ก.พ. 2562) 
อาทิตย์ขับรถมาหาแขวลัยตรงจุดนัดพบ แต่โมโหที่เห็นภวาภพยืนตระกองกอดแขวลัย จึงเดินเข้า
ไปหาแล้วต่อยภวาภพทันที โดยไม่สนใจจะถามไถ่ 
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ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ/ ความรุนแรงทางเพศ/ ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากที่ภรณีและบอยอยู่ในร้านกาแฟ (ออกอากาศวันที่ 11 ก.พ. 2562) 

ฉากที่บอยเสิร์ฟกาแฟหกใส่ลูกค้า ทําให้โมโหจึงเข้าไปปัดถาดกาแฟจนตกพ้ืน ภรณีเข้าไป
ช่วยเหลือบอย แต่ถูกคุกคามทางเพศ เมื่อบอยเข้าไปห้าม ลูกค้ากลับหันมาต่อยจนบอยล้มลง และ
ลูกค้าทั้งสองคนจึงรุมทําร้ายด้วยการเตะกระทืบ (มีโต๊ะบัง) 
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ความรุนแรงทางร่างกาย/ การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 

ฉากที่เกศรีนัดแขวลัยมาทานข้าวที่บ้าน (ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562) 

เกศรีด่าทอแขวลัยให้เลิกยุ่งกับภวาภพ แขวลัยยืนยันว่าเลิกกันแล้ว และขอตัวกลับ แต่เกศรี
ไม่ยอม ดึงตัวแขวลัยมาตบหน้า 1 ที จากน้ันพักตร์สุดาก็ตบหน้าอีก 1 ที ทําให้แขวลัยล้มลง เกศรี
เอาถ้วยแกงเทใส่และทุบตีแขวลัย  
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 ฉากที่ปรางทพิย์อยู่สนามบินกําลังไปต่างประเทศ (ออกอากาศวันที่ 5 มี.ค. 2562) 

ปรางทิพย์อยู่ในสนามบินกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ แต่เกศรีมาขวาง ตบ และด่าทอปรางทิพย์ 
ทั้งคู่จึงทะเลาะกัน กระชากผม และตบตีกัน จนกระทั่งมีคนมาแยกจนออกจากกัน และเกศรีก็สาด
นํ้ากรดใส่ปรางทิพย์ 
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ความรุนแรงต่อตนเอง 
ฉากที่ภรณีน่ังบนสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาเพ่ือฆ่าตัวตาย (ออกอากาศวันที่ 11 ก.พ. 2562) 

ภรณีเสียใจที่ทําให้พ่อแม่ผิดหวังกับผลการเรียนของเธอ จึงหนีออกจากโรงพยาบาลเพ่ือมา
ฆ่าตัวตายบนสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยา 

  

  
 

การใช้อาวุธในการทําร้ายผู้อ่ืน 

ฉากที่เกศรีรู้ว่าวิชาญมีชู้ (ออกอากาศวันที่ 5 มี.ค. 2562) 

เกศรีรู้ว่าวิชาญมีชู้ จึงถือมีดเดินตรงไปหาวิชาญและใช้มีดตามไล่ฆ่าเขา แต่วิชาญหลบหลีกได้ และ
ภวาภพมาดึงมีดออกไป 
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เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

ฉากงานเลี้ยงปิดกล้องละคร (ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562) 

แขวลัยตัดสินใจที่จะทําตามความต้องการของตัวเอง ซึ่งในงานเลี้ยงปิดกล้องละคร ภวาภพ
มาร่วมงานด้วย เธอจึงเดินไปฉวยแก้วไวน์จากอนุวดีมาด่ืมหลายแก้ว เพ่ือให้มีความกล้าที่จะไป
พูดคุยกับภวาภพอีกคร้ัง 

  
ฉากที่วิชาญกินเหล้าเพราะความเสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดกับปรางทิพย์ (ออกอากาศวันที่ 5 มี.ค. 
2562) 

เพราะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปรางทิพย์ วิชาญจึงกินเหล้าเมามายไม่สนใจใคร 
กระทั่งบริหารงานไม่ได้ ภวาภพเข้าไปห้าม แต่วิชาญตวาดไล่ภวาภพออกไป 

  
 

 
เพศ 

จากการศึกษาพบว่า ละครเร่ืองนางร้ายมีเน้ือหาด้านเพศที่เก่ียวกับสัมพันธภาพและกิริยา
ทางเพศใน 2 ตอน ได้แก่ ฉากที่ภวาภพจูบแขวลัยริมทะเล และภวาภพและแขวลัยตัดสินใจคบกันอีกครั้ง
จึงจูบกัน (ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562) และฉากวิดีโอแอบถ่ายวิชาญกับปรางทิพย์ขณะกําลังเล้าโลม
กัน (ออกอากาศวันที่ 5 มี.ค. 2562) 
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ตัวอย่าง 

การสัมผัสเพื่อเล้าโลม/ เร้าอารมณ์  
ฉากวิดีโอที่แอบถ่ายวิชาญกับปรางทิพย์ขณะที่กําลังเล้าโลมกัน (ออกอากาศวันที่ 2 มี.ค. 2562) 
เป็นคลปิแอบถา่ย ในขณะที่วิชาญโน้มตัวลงไปซุกไซรซ้อกคอ ทีส่ื่อให้เห็นว่ากําลังจะมีเพศสัมพันธ์กัน  
 

  
 
การจูบ 

ฉากที่ภวาภพจูบแขวลัยริมทะเล และจูบกันเมื่อตัดสินใจคบกัน (ออกอากาศวันที่ 2 มี.ค. 2562) 

  

 
ภาษา  

จากการศึกษาพบว่า ละครนางร้ายมีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบทั้ง 3 ตอน ส่วนใหญ่
เป็นการใช้คําพูดเหยียดชนช้ัน เช่น ฉากที่เกศรีห้ามไม่ให้ลดาวัลย์ลงไปด่าคนที่กําลังมีเรื่องกัน (ออกอากาศ
วันที่ 11 ก.พ. 2562) การใช้คําด่าทอของตัวละครอ่ืน ๆ เช่น อีบ้า ใฝ่ตํ่า นังแขวลัย น่ังน่ี อีผู้หญิงช่ัว อีสารเลว 
บ้านนรก รวมถึงการใช้ถ้อยคําประชด เสียดสี แดกดัน เช่น ฉากที่สงวนศักด์ิขับรถมาส่งแขวลัยที่บ้าน แต่
พรรณีพูดเสียดสีแขวลัย “แหม ที่แท้ก็ไปนอนกับดาวร้ายมาน่ีเอง” (ออกอากาศวันที่ 11 ก.พ. 2562)  
เป็นต้น     
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ตัวอย่าง 

คําเหยียดชนชัน้  

ฉากที่ภวาภพกําลังเดินทางไปสนามบินพร้อมกับเกศรีและลดาวัลย์ (ออกอากาศวันที่ 11 ก.พ. 2562) 

ขณะที่กําลังเดินทางไปสนามบิน  

คนขับรถ: รถติดเป็นเพราะข้างหน้ากําลังมีเรื่องกันครับ 

เกศรี: พวกช้ันตํ่า ชอบทําอะไรบ้า ๆ 

โดยที่ลดากําลังเหว่ียงจวนจะลงไปด่า แต่เกศรีขัดขึ้น 

เกศรี: ...อย่าลงไป เด๋ียวคนแถวนี้จะหาว่าเราเป็นพวกช้ันตํ่าเหมือนพวกมัน 

ฉากที่แขวลัยและภวาภพพาชมจันทร์มาส่งที่สถานบําบัดยาเสพติด 

ภรณีเห็นภวาภพและแขวลัยจึงเดินในสถานบําบัด จึงเดินไปหา 

ภรณี: พ่ีภพมาได้ยังไง อย่าบอกนะว่ามากับนังน่ี  

ภวาภพ: น้องสาวเขาไม่สบายน่ะ 

ภรณี: ไม่สบาย น้องไม่ได้โง่นะพ่ีภพ ที่น่ีมันสถานบําบัด มีแต่พวกพฤติกรรมตํ่า ๆ เลว ๆ เข้ามา
ทั้งน้ันแหละ ถึงตัวเองไม่ได้อยู่ แต่น้องสาวมันอยู่ก็คงเลวไม่ต่างกัน 

ภวาภพ: นี ทําไมพูดแบบน้ี  

ภรณี: คุณแม่บอกว่า ผู้หญิงคนน้ีเป็นผู้หญิงช้ันตํ่า มีพฤติกรรมเลว ๆ เอาตัวเข้าแลกเพ่ือเงิน 

คําประชด/ เสยีดสี/ แดกดัน 

ฉากที่สงวนศักด์ิขับรถมาส่งแขวลัยที่บ้าน (ออกอากาศวันที่ 11 ก.พ. 2562) 

เมื่อแขวลัยกลับมาถึงบ้านในขณะที่แม่ของเธออยู่หน้าบ้าน แม่ของเธอเข้าใจว่าที่เมื่อคืนที่ไม่กลับมาบ้าน 
เพราะไปนอนกับสงวนศักด์ิ  

พรรณี: เสน่ห์แรงจริงนะแก... เออ ไหนบอกว่าจะไปตามหานังชมไง แหม ที่แท้ก็ไปนอนกับดาวร้าย
มาน่ีเอง  

เมื่อแขวลัยกับแม่ขึ้นมาบนห้องของปรางทิพย์ แขวลัยปลุกปรางทิพย์ให้ต่ืนนอน ปรางทิพย์จึงขอโทษ
ที่เมื่อคืนน้ีไม่ได้รับสายจากเธอ แต่พรรณีกลบัพูดถึงแขวลัยอีกครั้ง 

พรรณี: ...เมื่อตะกี้น้ี ดาวร้ายเพิ่งจะมาส่ง แล้วไง ทีน้ีแกคิดออกหรือยัง ว่าพ่ีสาวแกเขาไปนอนที่ไหน”
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(ลักษณะท่าทางเหยียดและปลายตามองแขวลัย) 

คําด่า/ คําหยาบ 

ฉากที่ลดาวัลย์อยู่ในบ้านของภวาภพ (ออกอากาศวันที่ 11 ก.พ. 2562) 

ลดาวัลย์เห็นรูปที่ภวาภพกอดกับเมย์ที่สนามบิน แต่คิดว่าเป็นแขวลัย จึงเหว่ียงและวีน และพูด
ขึ้นมาอย่างเกรี้ยวกราด 

ลดาวัลย์: น่ีมันนังแขวลัย... นังแขวลัยค่ะ 

เกศรี: ไหนเอามาดูซิ 

-------------------- 

ลดาวัลย์: ...ลดาจะกลับบ้านค่ะ ลดาไม่อยู่มนัแล้ว บ้านหลงัน้ีมันบ้านนรก!  

ในฉากน้ีลดาเรียกแขวลัยว่า “นังแขวลัยหลายคร้ัง” (ในตอนนี้จะพบว่า ตัวละครเรียกแขวลัยว่า 
“นังแขวลัย” หรือ “นังแข” บ่อยคร้ัง) 

-------------------- 

ขณะที่ลดาวัลย์และแม่กําลังจะกลับบ้าน เมื่อรู้ว่าวิชาญมีประชุมก็เอาไปเปรียบเทียบกับสามีตนเอง 

แม่ของลดาวัลย์: โชคดีนะคะที่คุณวิชาญมีแต่เรื่องงาน ไม่เหมือนไอ้แก่ที่บ้าน มีแต่เรื่องอีโน่นอีน่ีไม่รู้
จบสิ้น ใฝ่ตํ่า 

ลดาวัลย์: ภพไปได้เช้ือใฝ่ตํ่ามาจากใครคะคุณแม่  

ฉากที่ปรางทิพย์อยู่สนามบินกําลังไปต่างประเทศ 

ปรางทิพย์อยู่ในสนามบินกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ แต่เกศรีมาขวาง ตบ และด่าทอปรางทิพย์ 
ทั้งคู่จึงตบตีและทะเลาะกัน  

เกศรี: อีผู้หญิงช่ัว อีสารเลว  

ปรางทิพย์เข้าไปกระชากผมและตบหน้าเกศรี หลังจากมีคนมาแยกทั้งสองออกจากกัน 

ปรางทิพย์: อีบ้า ก็เพราะว่ามึงเป็นอย่างน้ี ผัวมึงถึงได้มีเมียน้อย แต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะ เพราะผัวมึง
กูถุย (ทําท่าถุย) และก็เขี่ยมันไปแล้ว 
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คําดูถูก 

ฉากที่ภวาภพเดินไปหาแท็กซี่แล้วมาเจอแขวลัยกลางทาง (ออกอากาศวันที่ 11 ก.พ. 2562) 

อาทิตย์โมโหที่เห็นภวาภพยืนกอดแขวลัย หลังจากต่อยภวาภพแล้ว อาทิตย์พูดกับภวาภพว่า 

อาทิตย์: คุณไม่เห็นในคลิปข่าวหรือไงว่า ผมกับแขวลัยไปถึงไหนต่อไหนแล้ว 

และอาทิตย์ทะเลาะกับแขวลัย จึงพูดขึ้นมาว่า  

อาทิตย์: ก็ผมรักแข แต่สําหรับมันคุณเป็นได้แค่ของเล่น 

 
เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุความรุนแรง 
 

ส่วนการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ น13 (ระดับ 2) ด้านพฤติกรรม
และความรุนแรงในทุกประเด็น ระบุว่า สามารถมีได้ตามบริบทโดยสามารถแสดงถึงกระบวนการ แต่ไม่นําเสนอ
ในลักษณะช้ีนํา หรือชักจูงให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ สามารถแสดงข้ันตอนการกระทํา และผู้ถูก 
กระทํารวมทั้ง ผลจากการกระทําน้ันสามารถแสดงการตายการบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตกยางออก 
โดยไม่เน้นความทารุณโหดร้าย หรือขาดมนุษยธรรม 

จากการศึกษาละครเร่ืองนางร้ายทั้ง 3 ตอน พบว่า การนําเสนอเน้ือหาที่เก่ียวกับพฤติกรรม
ความรุนแรงเป็นไปตามบริบทของเรื่อง ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ในลักษณะความรุนแรงทาง
ร่างกาย และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ ซึ่งปรากฏในฉากเดียวกันกับที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน  

อย่างไรก็ตาม พบ 1 ตอน ที่นําเสนอเน้ือหาความรุนแรงต่อตนเอง คือ การฆ่าตัวตายที่เน้นให้เห็น
ขั้นตอนของการกระทํา แต่มีระยะเวลาการนําเสนอค่อนข้างนาน ซึ่งเป็นฉากท่ีตัวละครตัดสินใจจะกระโดด
ลงแม่นํ้าเจ้าพระยา โดยข้ึนไปน่ังบนราวสะพานและเกือบพลาดตกลงไปในแม่นํ้า โดยฉากน้ีค่อนข้างนําเสนอ
ในระยะเวลาที่นาน แต่ไม่มีผลของการกระทํา เน่ืองจากตัวละครตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตาย (ออกอากาศวันที่ 11 
ก.พ. 2562) ทั้งน้ี ในฉากที่มีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ไม่ได้ขึ้นคําเตือนตามที่กฎหมายกําหนด 
(ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562 และออกอากาศวันที่ 5 มี.ค. 2562)   

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงท่ีพบในละครเรื่อง
นางร้ายที่ศึกษา มี 1 ตอน ที่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา จึงเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 
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ตัวอย่าง  

ความรุนแรงต่อตนเอง 
ฉากที่ภรณีน่ังบนสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาเพ่ือฆ่าตัวตาย (ออกอากาศวันที่ 11 ก.พ. 2562) 
ภรณีเสียใจที่ทําให้พ่อแม่ผิดหวังกับผลการเรียนของเธอ จึงหนีออกจากโรงพยาบาลเพ่ือมาฆ่าตัวตาย
บนสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยา 

  

  
 

 
เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่อง การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 
น13 (ระดับ 2) ด้านสรีระและการแต่งกาย ระบุว่า มีภาพสรีระและการแต่งกายที่ไม่มิดชิดได้บ้างตาม
บริบทของเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ด้านการแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศท่ี ส่งผลให้เกิดความรู้สึก
ทางเพศและกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม และค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสมกับ
สังคมและวัฒนธรรมไทย ระบุว่า มีได้ตามบริบทของเรื่องแต่ต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางลามก
อนาจาร  

จากการศึกษาละครเรื่องนางร้ายทั้ง 3 ตอน พบว่า มีเน้ือหาในประเด็นสัมพันธภาพและ
กิริยาทางเพศเพียงเล็กน้อย ได้แก่ ฉากจูบปาก ฉากซุกไซร้ซอกคอ แต่ในภาพรวมเป็นการนําเสนอใน
ลักษณะกระชับ มีความพยายามเลี่ยงไม่ให้เห็นขั้นตอนการกระทํา เมื่อพิจารณาตามประกาศของ 
กสทช. แล้ว เน้ือหาด้านเพศของละครนางร้ายที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน จึงเป็นไปตามระดับที่ระบุ  
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ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ใน
ระดับ น 13 (ระดับ 2) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น ระบุว่า สามารถมีได้ตามบริบทของเร่ืองโดยไม่ทําให้
เกิดความเข้าใจทางภาษาผิดเพ้ียน 

จากการศึกษาละครเร่ืองนางร้ายทั้ง 3 ตอน พบว่า พบว่ามีการใช้ภาษาในลักษณะล่อแหลม 
หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ การใช้ถ้อยคําหยาบคาย เช่น มึง-กู นังแขวลัย นังน่ี ใฝ่ตํ่า เสนียด
จัญไร เป็นต้น แต่ในภาพรวมมักเป็นการปะทะคารมกันของตัวละคร ตามบริบทของละครแนวดราม่า  

อย่างไรก็ตาม พบว่า มีการใช้คําในลักษณะเหยียดชนช้ันและการเหมารวมค่อนข้างถี่ เช่น 
คําว่า “คนช้ันตํ่า” “พวกช้ันตํ่า” “ผู้หญิงช้ันตํ่า” (ออกอากาศวันที่ 11 ก.พ. 2562 และวันที่ 26 ก.พ. 
2562) หรือคําอ่ืน ๆ ที่พบในบางฉาก เช่น “ไอ้ด้วน” “ที่น่ีมันสถานบําบัด มีแต่พวกพฤติกรรมตํ่า ๆ 
เลว ๆ เข้ามาทั้งน้ันแหละ” (ออกอากาศวันที่ 11 ก.พ. 2562 และวันที่ 26 ก.พ. 2562) เมื่อพิจารณา
ตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว ละครเร่ืองน้ีจึงมีลักษณะการใช้ภาษาเป็นไปตามระดับ
ที่ระบุ 

ตารางที่ 4.2 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเร่ืองนางร้าย 

นางร้าย 
ระดับ
เนื้อหา
ท่ีระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

11 ก.พ. 62 ท √  √  √  
26 ก.พ. 62 ท  √ √  √  
5 มี.ค. 62 ท √  √  √  
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4.2 บ่วงสไบ 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: โรแมนติก/ดราม่า/พีเรียด 

2)  เรื่องย่อ: หลวงนฤเดชมีภรรยาช่ือเย้ือนและได้ข่มขืนทาสในเรือนจนต้ังท้องและคลอด
ลูกสาวในวันเดียวกัน คุณหนูพุดจีบลูกของเยื้อนถูกอบรมเลี้ยงดูอย่างดี ส่วนแก้วลูกทาสในเรือนกลับ
ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม เย้ือนรับเทพลูกพ่ีสาวที่เสียชีวิตไปแล้วมาเป็นลูกบุญธรรม ซึ่งแท้จริงเทพเป็น
ลูกทาสที่มีบุญคุณกับพ่ีสาวเย้ือน กระทั่งทุกคนเติบโตขึ้น ความแค้น ความปรารถนาต่าง ๆ ของแก้วที่
จะแย่งชิงทุกอย่าง และทําลายคนที่เคยทําร้ายตนกับแม่ก็เริ่มเกิดขึ้น ซึ่งล้วนเป็นบ่วงกรรมที่แก้ว พุดจีบ 
เทพ และมิ่ง เคยมีร่วมกันมาแต่ชาติก่อน 

3) นักแสดงนํา: เทพ-วงศกร ปรมัตถากร, พุดจีบ-อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, แก้ว-อัญรินทร์ 
ธีราธนันพัฒน์, มิ่ง-คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์ 

4)  ผู้กํากับการแสดง: ชัชวาล ศาสวัตกลูน 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ช่อง 7HD 

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: บ่วงสไบเป็นละครท่ีนําเสนอผลกรรมของตัวละครหลัก คือ 
แก้ว พุดจีบ เทพ และมิ่ง ที่เคยทําร่วมกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้ว แก้วในชาติน้ีเกิดจากพ่อที่เป็นนายข่มขืน
ทาสในเรือน แก้วได้สั่งสมความแค้น ความปรารถนาที่จะแย่งชิงทุกอย่างและทําลายคนที่เคยทําร้าย
เหยียดหยามตนกับแม่ตลอดมา กระทั่งถลําลึกฆ่าคนมากมาย รวมถึงพุดจีบพ่ีน้องต่างมารดา ทั้งๆ ที่
พุดจีบทําดีและให้อภัยมาตลอด ท้ายที่สุดผลกรรมจึงตามหลอกหลอนและในท่ีสุดก็ฆ่าตัวตาย ผลแห่งกรรม
และความแค้นยังคงอยู่ทําให้ไม่ได้เกิดใหม่ พุดจีบเมื่อตายเป็นผี ช่วงแรกได้ตามฆ่าล้างแค้นคนที่ทําร้ายตน
และคนท่ีฆ่าพ่อ แม่ แต่ต่อมาเมื่อได้รับการเตือนสติจากหลวงปู่และเทพช้ีให้เห็นว่าผลกรรมของชาติน้ี
มาจากได้ทํากรรมร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน การแก้แค้นจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นและจะวนเวียนเป็นวัฏจักร
ไม่จบไม่สิ้น พุดจีบจึงอโหสิกรรมให้แก้วและไปเกิดใหม่ ละครได้แทรกข้อคิดจากหลักธรรมโดยตัวละคร
เป็นระยะ เช่น หลวงปู่ เจิม เทพ เรื่องการหมั่นทําความดี การรู้จักให้อภัย หรือการแสดงให้เห็นถึงผล
ของกรรม เช่น ป้าเมี้ยน ที่ขาพิการข้างหน่ึงเพราะเคยใช้เท้าเหยียบ กระทืบคนอ่ืนด้วยการดูถูกดูแคลน 
เป็นต้น 

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเรื่องบ่วงสไบ จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ออกอากาศวันที่  24 
ม.ค.2562, 20 ก.พ. 2562 และวันที่ 7 มี.ค. 2562 พบว่า ละครเร่ืองน้ีพบเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 
เพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 4.3 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเร่ืองบว่งสไบ 

ละครบ่วงสไบ 24 ม.ค. 62 24 ก.พ. 62 7 มี.ค. 62 
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก    
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง √   
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ √  √ 
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ √ √ √ 
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ √ √ √ 
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ    
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณ ี    
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง    
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาต ิ √ √ √ 
S1 สรีระและการแต่งกาย √   
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ  √ √ 
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ √ √ √ 
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์ √ √ √ 
L3 ภาษาสแลง   √ 

 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  

 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงในละครเรื่องบ่วงสไบ พบการเสนอเน้ือหาที่มีความ
รุนแรงปรากฎในทั้ง 3 ตอน ดังน้ี การใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร ทั้งในลักษณะความ
รุนแรงทางร่างกาย เช่น การตบหน้า การถีบ ฉุดกระชาก การถ่มนํ้าลายใส่หน้า โดยเฉพาะฉากที่แก้วมีเรื่อง
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ตบตีกับป้าเมี้ยนและพวก รวมไปถึงความรุนแรงทางเพศ ได้แก่ การคุกคามทางเพศ การข่มขืน เช่น 
ฉากที่เหมลวนลามแก้ว ฉากที่เหมข่มขืนอบ เป็นต้น เน้ือหาที่เก่ียวกับการใช้อาวุธ  (V6) ส่วนใหญ่เป็นหวาย 
ซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ลงโทษทาส พบ การใช้ปืนเป็นอาวุธ 2 ตอน ได้แก่ ฉากหลวงนฤเดชเล็งปืนไปที่พุ่มไม้ 
(ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2562) และฉากย้อนอดีตที่มิ่งใช้ปืนยิงหลวงนฤเดช (ออกอากาศวันที่ 20 
ก.พ. 2562) พบการใช้ยาสั่ง (ยาพิษ) 1 ตอน ซึ่งเป็นฉากที่แก้ววางยาพิษในน้ําด่ืมหวังฆ่าป้าเมี้ยนแต่ชด
ตายแทน (ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562) สําหรับการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7) ส่วน
ใหญ่มักปรากฎในฉากที่ทาสทะลกันจึงเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวหรือภายในบ้าน เช่น ขวานผ่าฟืน ไม้พาย 
กระทะ (มีนํ้าเดือด) พร้า ท่อนฟืน ท่อนไม้ เป็นต้น นอกจากน้ียังพบการใช้เชือก การใช้หมอน สไบ  
ยาปลุกกําหนัด เป็นต้น ส่วนการนําเสนอเรื่องไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ 
(V13) ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการใช้เวทมนตร์ คาถาอาคมในการปราบผี  การสะกดวิญญาณด้วยผ้ายันต์ และ
การทํานํ้าคุณไสย 

รองลงมาคือ การปรากฎความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ (V4) 2 ตอน (ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 
2562 และออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562) ซึ่งมักเป็นฉากตัวละครระบายอารมณ์โกรธด้วยการขว้างปา
สิ่งของ เช่น ไม้ตะพด ผ้าขาวม้า ตะกร้าผัก ไม้พาย เป็นต้น นอกจากน้ียังพบ ความรุนแรงต่อตนเอง 
(V2) 1 ตอน (ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2562) คือ ฉากที่แก้วในวัยเด็กไปขอยารักษาอาการป่วยของแม่
จากคุณเย้ือน แต่เมื่อเปิดออกมากลับพบว่าเป็นกรวดหินและเศษไม้ แก้วกําเศษกรวดจนบาดมือเลือด
ไหล  

ในภาพรวมพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏในละครเรื่องบ่วงสไบ มักถูกนําเสนอในลักษณะให้
รายละเอียด เร้าอารมณ์ ผ่านมุมกล้อง ภาพ และระยะเวลาของความรุนแรงที่ปรากฏในแต่ละฉาก ซึ่ง
เข้าข่ายการช้ีนําได้   
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ตัวอย่าง 

 ความรุนแรงต่อตนเอง 

ฉากแก้วกลับจากไปขอยาจากเรือนคุณหลวงมาที่กระท่อม (ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2562) 

อ่ิมเป็นไข้หนัก แก้วไปขอยาจากคุณหลวงมาเพ่ือรักษาแม่โดยสัญญาว่าถ้าแม่หายจะไม่มาให้
คุณหลวงเห็นหน้าอีก คุณหลวงต้องไปราชการที่จวนจึงให้แช่มขึ้นไปบนเรือนเพ่ือเอายาให้แก้ว เย้ือนให้
ห่อยามา แก้วรีบว่ิงจนล้มลุกคลุกคลานเพ่ือกลับไปหาแม่ที่กระท่อม แต่เมื่อเปิดออกมากลับพบว่า
เป็นกรวดหินและเศษไม้ แก้วกําเศษกรวดจนบาดมือเลือดไหล 
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ความรุนแรงทางร่างกาย  

ฉากเมี้ยนตบตีกับอบในโรงครัว (ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2562) 

เมี้ยนวางมาดด่าทาสคนอ่ืน อบทนไม่ได้จึงตอบโต้กลับ เมื้ยนสั่งอวบและดีจับตัวอบไว้ 
จากน้ันเมี้ยนตบ ถีบหน้าและเหยียบอกแล้วถุยชานหมากใส่หน้าอบ 
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ความรุนแรงทางร่างกาย/การใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน/ความรุนแรงทางเพศ-ข่มขืน 

ฉากคุณหลวงเฆี่ยนอ่ิมบริเวณลานหน้าเรือน (ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2562) 

เย้ือนและเมี้ยนใส่ร้ายว่าแก้วเป็นคนทําให้พุดจีบตกนํ้า เมี้ยนใส่ร้ายอ่ิมเพ่ิมว่าเป็นคนบอก
แก้วว่าคุณหลวงเป็นพ่อ คุณหลวงโบยอ่ิมด้วยหวาย ระหว่างที่อ่ิมถูกโบยอ่ิมคิดถึงอดีตที่คุณหลวง
ข่มขืนตน  
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ความรุนแรงทางเพศ -คุกคามทางเพศ 

ฉากเหมมาขอรางวัลแก้วหลังกําจัดพุดจีบได้ (ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562) 

เหมมาทวงของรางวัลจากแก้ว นอกจากแก้วแหวนเงินทองแล้วเหมยังต้องการตัวแก้ว เหม
หอมไหล่ หอมท้อง ไซร้ซอกคอแก้ว 
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ความรุนแรงทางร่างกาย / การดัดแปลงสิง่ของรอบตัวให้เปน็อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน 

ฉากแก้ว เมี้ยน และชดตบตีกันบนโรงครัว (ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2562) 

เมี้ยนให้บวบกับดีไปพาแก้วมาที่โรงครัว เมื่อมาถึงเมี้ยนแสร้งว่าไม่เอาความแก้ว และขอให้
แก้วหุงข้าวแทนชดเพราะยังเจ็บอยู่ เมื่อกระทะหุงข้าวเดือด เมี้ยนบอกว่าชดลืมซาวข้าวขอให้แก้ว
ซาวเอาข้าวเปลือกออก แก้วรู้ว่าตนถูกแกล้ง ทําให้เกิดการด่าทอกัน เมี้ยนและพวกเข้าทําร้ายแก้ว ชด
และเพื่อนไปหยิบไม้ เมี้ยนถือไม้พาย แก้วคว้าขวานที่ถือขึ้นมาด้วย เมี้ยนใช้ไม้พายตีแก้ว แก้วตบ
เพ่ือนของชด เมี้ยนใช้ไม้พายตีแก้วอีกครั้งจนแก้วล้มบอกให้จับแก้วไว้ เมี้ยนทิ้งไม้พายลงพ้ืน ตบแก้ว
แล้วจิกหัวมาที่กระทะหุงข้าว อบเข้ามาช่วยหลาน ถีบชด เมี้ยนดึงฟืนใต้กระทะขึ้นมาจะใช้ตีอบ 
บวบสาดนํ้าใส่จนเมี้ยนเปียกไปทั้งตัว เมี้ยนถีบบวบกับดี 
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การใช้ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ 

ฉากชดมาฟ้องเมี้ยนบนโรงครัวว่าถูกแก้วทําร้ายแถมยังด่าแม่ (ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2562) 

เมี้ยนโกรธทุ่มจานใส่ผักลงพื้น 

  
การใช้ไสยศาสตร์ เวทมนต์ ปาฏิหาริย์ 

ฉากฆ่าผีพุดจีบ (ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562) 

เทพเหมือนจะได้สติจากมนต์ เหมจึงเป่ามนต์สะกดใส่เทพอีกครั้ง / เหมร่ายมนต์ใส่มีด
อาคมก่อนจะทําท่าปักใส่ผีพุดจีบ ผีพุดจีบใช้พลังสะกดให้เหมหมดแรงมีดหล่นหลงพ้ืน / ผีพุดจีบ
บีบคอเหม แก้วสั่งให้เทพฆ่าผีพุดจีบ เทพหยิบมีดหมอขึ้นมาปักลงบนหัวผีพุดจีบวิญญาณผีพุดจีบ
หายไป 
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เพศ 

 จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องบ่วงสไบมีเน้ือหาด้านเพศที่เก่ียวกับสัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ 
(S2) ทั้ง 3 ตอนท่ีทําการศึกษา เป็นการนําเสนอ การจูบ การส่งสายตาย่ัวยวน การเล้าโลม การมีเพศ 
สัมพันธ์โดยนัย ส่วนการนําเสนอเรื่องสรีระและการแต่งกาย (S1) พบ 1 ตอน ได้แก่ ฉากแก้วหลอกอบ
มาให้เหมข่มขืนโดยมุมกล้องแทน สายตาเหมทําให้เห็นร่องอกอบ (ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562)   
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ตัวอย่าง 

การย่ัวยวนทางเพศ-ส่งสายตา 
ฉากเทพกําลังส่งสายบัวให้แก้ว (ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2562) 

แก้วน่ังคุกเข่าแหงนหน้าขึ้นไปมองเทพซึ่งยืนอยู่ทําท่าเอียงอายแล้วหยิบสไบขึ้นมาห่มไหล่...
แก้วลุกขึ้นหยิบสายบัวมาหักดึงให้เห็นใยต่อหน้าเทพ  
แก้ว: หักบัวยังเหลือใย ใจของคุณเทพห่วงใยแก้วเสมอ แก้วรัก... 
 

  
 

การจูบ  

ฉากเย้ือนถูกแก้วและมิ่งฆ่าในห้องเย้ือน (ออกอากาศวันที่ 20 ก.พ. 2562) 

แก้วและมิ่งเข้ามาในห้องเย้ือนจูบซุกไซร้ต่อหน้าเย้ือนที่นอนอยู่บนเตียง 
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การสัมผสัเพื่อเลา้โลม 
ฉากเรียมรู้ความจริงว่าแก้วกับมิ่งเป็นชู้กัน (ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562) 
        หลังแก้วนํานํ้าคุณไสยให้เทพด่ืม แก้วกับมิ่งก็มาที่กระท่อมท้ายเรอืน โดยมีเรียมแอบตามมา
เรียมแอบดูและพบว่าทั้งคู่แอบเป็นชู้กันจริงๆ 
 

  
 

การมีเพศสัมพันธ์โดยนัย 
ฉากแก้วและมิง่มีเพศสัมพันธ์กันในกระท่อมร้าง (ออกอากาศวันที่ 20 ก.พ. 2562) 

แก้วและมิ่งอยู่ในกระท่อมร้างด้วยกัน แก้วจัดแต่งสไบคลอเคลียมิ่ง 
มิ่ง: เอ็งลากข้ามาแต่ไก่โห่ เอ็งไม่กลัวผัวเอ็งรู้รึ 
แก้ว: ผัวข้าก็อยู่น่ีไง... 
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การมีเพศสัมพันธ์โดยนัย  

ฉากแก้ววางยาปลุกกําหนัดเทพ (ออกอากาศวันที่ 20 ก.พ. 2562) 

          เทพมีเพศสัมพันธ์กับแก้วเพราะฤทธ์ิยาปลุกกําหนัด พุดจีบกลับมาถึงเรือนได้ยินเสียงเทพ
เรียกช่ือแก้วและแก้วเรียกช่ือเทพอย่างกระเส่า จึงผลักประตูเข้าไปดูและเห็นภาพที่เทพและแก้วมี
เพศสัมพันธ์กัน (กล้องซูมให้เห็นใบหน้าเทพขณะที่อยู่บนตัวแก้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่เพ่ิงมี
เพศสัมพันธ์กันเสร็จ) 

 

  
 

 
ภาษา  

จากการศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับการใช้ภาษาจากท้ัง 3 ตอน พบการใช้ภาษาที่สื่อความหมาย
ในเชิงลบ (L1) และภาษาลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (L2) ในทุกตอนที่ศึกษา การใช้ภาษาที่
สื่อความหมายในเชิงลบ (L1) เป็นการปะทะคารมกันของตัวละคร ส่วนใหญ่เป็นคําด่าที่หยาบคายเน้น
คําโบราณ เช่น ระยํา ชิงหมาเกิด อีร้อยซ้อน อีสัตว์นรก อีจังไร ร่านสวาท เป็นต้น สําหรับภาษา
ลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (L2) ส่วนใหญ่พบในลักษณะการลดทอนศักด์ิศรีเรื่องชนช้ัน เช่น 
เปรียบเทียบทาสเป็นสัตว์ต่างๆ อาทิ วัว ควาย หมาขี้เรื้อน เป็นต้น  ส่วนภาษาสแลง (L3) พบ 1 ตอน
ที่ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562 ซึ่งเป็นคําแสลงที่แสดงถึงนัยยะเรื่องเพศ ได้แก่ ข้ายังไม่ได้สักดอก ขุดมัน 
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ตัวอย่าง 

คําด่า 
ฉากแก้วมาขอยาสั่งจากเหม (ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562) 

แก้วมาขอยาสั่งจากเหม อบที่ถูกล่ามโซ่ไว้ในกระท่อมเหม ด่าแก้ว 
อบ: “...อีนรก อีจังไร อีร้อยซ้อน อีร้อยผัว อีชิงหมาเกิด อีช่ัว อีสัตว์นรก อีจังไร”... 

 
คําด่า/คาํประชดเสยีดสีแดกดัน 
ฉากเทพให้กําลังใจพุดจีบหลงัเย้ือนตาย (ออกอากาศวันที่ 20 ก.พ. 2562) 
          แก้วเห็นเทพจูบกับพุดจีบ จึงเข้าตบตีและด่าว่าพุดจีบแย่งสามีตน 
แก้ว: คุณพุดจีบเจ้าคะ คุณพุดจีบกล่าวอ้างบุญบาปสารพัดสารเพ แต่คุณพุดจีบกลับทําผิดศีลแย่ง
ผัวแก้ว ทรยศสวมเขาผัวตัวเอง คุณพุดจีบไม่เกรงกลัวละอายต่อบาปเหรอคะ หิริโอตัปปะที่เคย
กล่าวจัดอยู่ที่ใด หรือคุณพุดจีบจัดอยู่ในจําพวกมือถือสากปากถือศีล 
.... 
อบ: นังแก้ว เอ็งกล้าสาบงสาบานเอ็งไม่กลัวตายรึ 
แก้ว: ฉันทําเลวก่ีหน ฉันยังไม่เคยรับกรรมใด ถ้านรกมีจริงมันคงลากฉันไปนานแล้วน้า มันแค่นิทาน
หลอกเด็ก 
อบ: เอ็งน่ีมันระยําเกินใครเปรียบ 
คําลดทอนศักด์ิศรีเรื่องชนชัน้ 
ฉากเย้ือนไล่อ่ิมและลูกออกจากปากนํ้าโพ (ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2562) 
เย้ือน:....อีอบมึงแรงดีอย่างกับวัวกับควาย กูจะเก็บมึงไว้ใช้งาน ส่วนมึงอีอ่ิมมึงสมสู่กับพวกทาสแล้ว
แอบอ้างว่าได้เสียกับผัวกู...อีขี้ครอก ไป ไสหัวไป 
 
ฉากเมี้ยนและชดได้ยินเสียงคนร้องเพลงกล่อมเด็กตอนกลางคืน (ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2562) 
          เมี้ยนไปบอกคุณหลวงและเยื้อนว่าโดนผีนางอ่ิมหลอก ขอให้คุณหลวงหาหมอผีมาปราบ 
เย้ือน: คุณพ่ีอย่าไปใส่ใจนังอ่ิมมันตายไปเป็นสิบปี ป่านน้ีมันตายเป็นหมาขี้เรื้อนแล้ว 
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คําแสลง/ แสดงถึงนัยยะเร่ืองเพศ
ฉากแก้ววางยาส่ัง (ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562) 

มิ่งหลอกเม้ยทีกํ่าลังจะตักนํ้าด่ืมไปให้เมี้ยน บอกว่ามีหัวเผือกหัวมันให้  
เม้ย: เอ็งทําเสียงหวานใส่ข้า ข้าใจไม่ดีเลย 
มิ่ง: ข้าขุดเผือกขุดมันมาฝากเอ็ง 
เม้ย: ขอบใจจะ้ วันหลังถ้าเอ็งจะไปขุดอีก เอ็งเรียกข้าสิ ข้าจะไปขุดกับเอ็ง ขุดมันๆ  
 

 
 

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ น13 (ระดับ 2) ด้านพฤติกรรม
และความรุนแรง ในทุกประเด็นระบุว่าสามารถมีได้ตามบริบทโดยสามารถแสดงถึงกระบวนการ แต่ไม่
นําเสนอในลักษณะช้ีนํา หรือชักจูงให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ สามารถแสดงข้ันตอนการกระทํา และ
ผู้ถูกกระทํารวมทั้ง ผลจากการกระทําน้ันสามารถแสดงการตายการบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตกยางออก 
โดยไม่เน้นความทารุณโหดร้าย หรือขาดมนุษยธรรม 

จากการศึกษาละครเรื่องบ่วงสไบ 3 ตอน พบตอนที่ออกอากาศวันที่ 20 ก.พ. 2562 มี
เน้ือหาความรุนแรงต่อผู้อ่ืน โดยเป็นการนําเสนอความรุนแรงในลักษณะให้รายละเอียด เน้นให้เห็น
ขั้นตอนของการกระทํา หรือให้เห็นผลของการกระทํา อีกทั้งยังแสดงถึงความทารุณโหดร้าย ได้แก่ ฉาก
แก้วและมิ่งร่วมมือกันฆ่าเย้ือนที่เป็นอัมพาต โดยแก้วขึ้นเหยียบเย้ือน มิ่งใช้ลูกประคบร้อนยัดปาก
เย้ือน จากน้ันแก้วดึงลูกประคบออกแล้วใช้หมอนปิดปากปิดจมูกเย้ือนจนตาย 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงที่พบในละครเรื่องบ่วงสไบ
จากการศึกษาทั้ง 3 ตอน จึงอาจเข้าข่ายมีความรุนแรงเกินระดับที่ระบุไว้ที่เรต น13 
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ตัวอย่าง  

ความรุนแรงทางร่างกาย / การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธทําร้ายผู้อ่ืน 

ฉากแก้วและมิ่งร่วมมือกันฆ่าเย้ือน (ออกอากาศวันที่ 20 ก.พ. 2562) 

แก้วเหยียบเยื้อน มิ่งใช้ลูกประคบร้อนยัดปากเย้ือน แก้วใช้หมอนปิดปากปิดจมูกไม่ให้เย้ือน
หายใจ 

   

  

 
เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 
น 13 (ระดับ 2) ด้านสรีระและการแต่งกาย ระบุว่า มีภาพสรีระและการแต่งกายที่ไม่มิดชิดได้บ้างตาม
บริบทของเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ด้านการแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความ 
รู้สึกทางเพศและกิริยาท่าทางท่ีสื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสมและค่านิยมเร่ืองเพศที่ไม่
เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ระบุว่า มีได้ตามบริบทของเรื่องแต่ต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางลามกอนาจาร 

จากการศึกษาละครเรื่องบ่วงสไบท้ัง 3 ตอน พบว่า มีเน้ือหาด้านเพศที่นําเสนอการแสดงออก
ถึงสัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ ทั้ง 3 ตอน ได้แก่ การจูบ การย่ัวยวนส่งสายตา รวมถึงการเล้าโล้ม



138 

และแสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยนัยของตัวละคร และมีนําเสนอสรีระและการแต่งกาย โดยใช้มุม
กล้องที่เน้นให้เห็นเนินหน้าอก 1 ตอน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว การนําเสนอเรื่อง
เพศของละครเรื่องบ่วงสไบจึงอยู่ในข่ายระดับความเหมาะสมที่ระบุไว้ที่เรต น13 

 

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ น 13 
(ระดับ 2) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น ระบุว่าสามารถมีได้ตามบริบทของเรื่องโดยไม่ทําให้เกิดความ
เข้าใจทางภาษาผิดเพ้ียน 

จากการศึกษาละครเรื่องบ่วงสไบทั้ง 3 ตอน พบการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ และ
ภาษาลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ในทุกตอนที่ศึกษา ส่วนภาษาสแลงที่แสดงถึงนัยยะเร่ืองเพศ 
พบ 1 ตอน ในภาพรวมเน่ืองจากละครเร่ืองบ่วงสไบเป็นแนวย้อนยุค การดําเนินเรื่องส่วนใหญ่เกิดขึ้น
ช่วงที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างเหตุการณ์ที่กําลังจะมีการเลิกทาส การใช้คํา บทสนทนาต่างๆ จึงมักเป็น
การปะทะคารมกันของตัวละครและเป็นไปตามบริบทของเรื่องที่สะท้อนการแบ่งชนช้ันอย่างชัดเจน 
การใช้ภาษาถ้อยคําที่อยู่ในยุคสมัยน้ันจึงสะท้อนบทบาทลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว เช่น มี
ความแค้น มีความเกลียดชัง มีความเห็นแก่ตัว เป็นคนโกหก เป็นต้น สะท้อนให้เห็นอารมณ์ รัก โกรธ 
อย่างตรงไปตรงมา ทั้งน้ี ภาษาที่เสนอออกมานั้นไม่ได้ทําให้เกิดความเข้าใจทางภาษาผิดเพ้ียน เมื่อ
พิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว การใช้ภาษาของละครเร่ืองบ่วงสไบจึงจัดอยู่
ในขอบข่ายระดับ น13 ตามท่ีระบุ 
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ตารางที่ 4.4 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเร่ือง บ่วงสไบ 

บ่วงสไบ 
ระดับ
เนื้อหา
ท่ีระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

24 ม.ค. 62 น13 √  √  √  

20 ก.พ. 62 น13  √ √  √  
7 มี.ค. 62 น13 √  √  √  
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4.3 สารวัตรใหญ ่

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: แอ๊คช่ัน, อาชญากรรม 

2) เรื่องย่อ: พันตํารวจตรีใหญ่  เวโรจน์ ปฏิบัติงานในตําแหน่งหัวหน้ากองร้อยตํารวจตระเวน
ชายแดนอย่างกล้าหาญ และได้รับการโยกย้ายให้ไปเป็นสารวัตรที่สถานีตํารวจ อ.พระลาน จ.กําแพงเพชร 
เพ่ือเป็นรางวัลตอบแทนในคุณความดี ก่อนรับตําแหน่งใหญ่อาศัยรถประจําทางมาที่ อ.พระลาน เพ่ือดู
ลาดเลา แต่รถโดยสารถูกปล้น ใหญ่เห็นถึงความบกพร่องในการทํางานของสถานีตํารวจแห่งน้ี และเมื่อ
ใหญ่แสดงตัวว่าเป็นสารวัตรคนใหม่ เขากลับพบว่าผู้บังคับบัญชา แสดงความไม่เป็นมิตร พร้อมขู่ว่าใหญ่
จะต้องถูกกดดันอย่างที่สุด ตราบใดที่ยังทํางานที่น่ี ใหญ่พาคําแพงผูเ้ป็นภรรยา เดินทางมาเริ่มงานซือ่ตรง 
ใหญ่ปรับระบบเปลี่ยนความคิดตํารวจไม่ให้กดขี่ประชาชน ส่วนคําแพงทําหน้าที่หลังบ้านช่วยดูแลความ
เป็นอยู่ไม่ให้ครอบครัวตํารวจต้องเดือดร้อน ใหญ่ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกับคําแพงที่ปฏิเสธการ
เข้าร่วมสมาคมแม่บ้านฯ ซึ่งไม่ได้ทํางานเป็นช้ินเป็นอัน เธอพอใจทําหน้าที่แม่บ้าน และดูแลทุกข์สุขของ
ลูกเมียตํารวจใต้บังคับบัญชามากกว่า 

พิทยาธร นายร้อยตํารวจหนุ่มเพ่ิงจบจากโรงเรียนนายร้อยฯ ไม่คิดมาก่อนว่าจะได้พบกับตํารวจ
ต้นแบบอย่างใหญ่ ขณะเดียวกันพิทยาธรก็แอบหลงรักคําแพง พิทยาธรหนีจากความทรมานที่แอบรักคนมี
เจ้าของ หันหน้าเข้าวัด แต่กลับทําให้แม่ชีสาวช่ือ มัทนีหลงรักถึงกับยอมสึกออกมา พิทยาธรโดนคนร้าย
ลอบยิงขณะช่วยเหลือมัทนี ระหว่างรักษาตัว พิทยาธรเพ้อช่ือของคําแพง ใหญ่ได้ยินก็รู้สึกสงสัย และแอบ 
ไม่สบอารมณ์  ใหญ่เข้าปราบปรามจับกุมคนร้ายที่ปล้นรถประจําทาง แม้จะจับตัวคนร้ายได้ แต่ใหญ่ก็โดน
แทงบาดเจ็บ ขณะรักษาตัวใหญ่โดนกลั่นแกล้งโยกย้ายออกไปจากอําเภอพระลาน และคดีต่าง ๆ โดน
บิดเบือน รวมถึงคดีที่พิทยาธรโดนยิงก็ถูกบิดเบือน กลายเป็นว่าพิทยาธรถูกยิงเพราะมีปัญหากับใหญ่ 
เน่ืองจากพิทยาธรเป็นชู้กับคําแพง การถูกใส่ร้ายป้ายสี สร้างความสะเทือนใจให้กับคําแพง ขณะที่มัทนีดูแล
รักษาหัวใจให้พิทยาธรจนทําให้พิทยาธรตัดใจจากคําแพงได้ และหันมาหลงรักมัทนีแทน การที่ใหญ่โดน 
กลั่นแกล้ง ทําให้ชาวบ้านที่อําเภอพระลานรวมตัวกันเรียกร้องความเป็นธรรมให้ เจ้าพ่อของอําเภอพระลาน
ร้อนตัว และหวาดระแวงกันเองจนชิงฆ่าตัวตาย และที่เหลือถูกดําเนินคดี กระแสสังคมเรียกร้องและปกป้อง
คนดี ทําให้ใหญ่ได้รับการโยกย้ายกลับมาดํารงตําแหน่งผู้กํากับการตํารวจภูธร จ.กําแพงเพชร และน่ีก็คือ
พลังของมวลชนที่ปกป้องคุ้มครองทําให้ความดีชนะความช่ัวน่ันเอง 

3) นักแสดงนํา: กันตพงศ์ บํารุงรักษ์, ทัศนียา การสมนุช, วาทิต โสภา, อิงฟ้า เกตุคํา 

4) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทกุวันศุกร์ เวลา 20.05 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 20.15 น.ช่อง 7 HD 

5) ผู้กํากับการแสดง: พลชย เมธา 

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: ในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมยืนหยัด
ในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่ทําผิดกฎหมาย  
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2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเรื่อง สารวัตรใหญ่ จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ออกอากาศวันที่ 
27 ม.ค. 2562, 3 ก.พ. 2562 และวันที่ 16 ก.พ. 2562 พบว่า ละครเรื่องน้ีพบเน้ือหาเกี่ยวกับความ
รุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 

ตารางที่ 4.5 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในเร่ือง สารวัตรใหญ ่

ละครสารวัตรใหญ่ 27 ม.ค. 62 3 ก.พ. 62 16 ก.พ. 62
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก  
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง  
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ √  
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง  
V6 การใช้อาวุธ √ √ √
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ √ √
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ  
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี √ √  
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    

V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง    

V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    

V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาต ิ    

S1 สรีระและการแต่งกาย    

S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ √   

S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม    

L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ   √ 

L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์   √ 

L3 ภาษาสแลง    
 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  

 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 



142 

 
ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบในละครเร่ืองสารวัตรใหญ่ ส่วนใหญ่
เป็นการใช้อาวุธ (V6) และการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร ซึ่งพบในทุกตอนที่ศึกษา 
โดยการใช้อาวุธจะใช้เพ่ือข่มขู่และต่อสู้กัน เช่น ฉากที่นวคุณใช้ปืนข่มขู่พนักงานให้เขียนเรื่องร้องเรียน
เพ่ือใช้กลั่นแกล้งสารวัตรใหญ่ (ออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 2562) หรือฉากที่นวคุณและลูกน้องตามไปแก้
แค้นคัคนานต์ โดยใช้ปืนข่มขู่เพ่ือให้คัคนานต์ก้มกราบเท้าตน (ออกอากาศวันที่ 16 ก.พ. 2562)  

ด้านเน้ือหาที่มีการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน พบในลักษณะความรุนแรงทางร่างกาย เช่น การ
ตบหน้า การผลัก เตะต่อย ฉุดกระชาก ส่วนใหญ่เป็นฉากต่อสู้กันระหว่างคนร้ายกับตํารวจ และพบว่า 
ในหน่ึงฉากมีความรุนแรงหลายอย่างด้วยกัน ทั้งความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางเพศ และ
การใช้อาวุธปืน เช่น ฉากที่หมวดไปช่วยมัทนี จึงเกิดการต่อสู้กัน การบังคับขู่เข็ญ และพยายามจูบซุกไซร้
มัทนี การใช้ปืนข่มขู่และยิงใส่กัน (ออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 2562)  

นอกจากน้ี ยังพบการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7) 2 ตอน ซึ่งเป็นฉากที่เสี่ยน้อย
ใช้ตะไบเป็นอาวุธแทงคอคนตาย (ออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 2562) และฉากที่พ่อค้าแม่ค้าโยนผักใส่
สารวัตรใหญ่จนเกิดความชุลมุน (ออกอากาศวันที่ 16 ก.พ. 2562) เป็นต้น  

จากการศึกษายังพบเน้ือหาที่เก่ียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ (V9) 2 ตอน จะสังเกตได้ว่าหาก
เป็นแก้วไวน์ ไม่พบการเซ็นเซอร์ (ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562) แต่ขวดเครื่องด่ืมจะใช้กระดาษสี
นํ้าตาลห่อไว้ แต่จะเห็นว่าตัวละครกําลังด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์กันอยู่ (ออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 2562) 
นอกจากน้ี ยังพบความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ (V4) 1 ตอน เป็นฉากที่ตัวละครระบายอารมณ์โกรธด้วยการ
ปาข้าวทิ้ง (ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562) 

ในภาพรวมพบว่า ความรุนแรงที่ปรากฏในละครเรื่องสารวัตรใหญ่ นําเสนอในลักษณะให้
รายละเอียดภาพที่ชัดเจน ดนตรีประกอบ และระยะเวลาของความรุนแรงที่ปรากฏในแต่ละฉาก ซึ่ง
เข้าข่ายการช้ีนําได้   
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ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากที่จ่าบุญเชิดเมาและทะเลาะตบตีกับภรรยา (ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562) 

จ่าบุญเชิดเมาและหึงหวงภรรยา จึงเข้าใจว่าที่ภรรยากลับมามืดค่ํา เพราะไปค้างกับสารวัตรใหญ่มา 
จึงเข้าไปบีบคอ ผลักเธอจนล้มลง และจะตบตีทําร้าย 
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ความรุนแรงทางร่างกาย/ ความรุนแรงทางเพศ/ การใช้อาวุธปืน 
ฉากสองคนร้ายฉุดมัทนีในร้านอาหารของเจ๊จวบ (ออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 2562) 

สองคนร้ายเข้าไปในร้านอาหารของเจ๊จวบ เพ่ือจะจับตัวมัทนี ลูกค้าที่มากินข้าวที่ร้านจึงเข้า
ช่วยเหลือ แต่ทั้งสองข่มขู่ด้วยการยกปืนช้ีไปที่ทุกคน และเมื่อมาอยู่บนรถ คนร้ายที่ถือปืนตลอด 
เวลา หมวดตามไปช่วยมัทนี จึงเกิดการต่อสู้กัน กระทั่งมีคนร้ายอีกคนท่ีถูกจ้างวานมาเพ่ือฆ่าหมวด
เล็งปืนมาจนหมวดถูกยิงล้มลง 
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การใช้อาวุธ 
ฉากที่กลุ่มคนร้ายขับรถตามฆ่าคําแพงและแอ๋ว (ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562)  

หลังจากที่ขับรถจ้ีจนไล่ตามคําแพง จึงใช้ปืนข่มขู่ให้ลงจากรถ  
 

  
 

การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 
ฉากที่เสี่ยน้อยใช้ตะไบเล็บของตัวเองแทงคอนนท์จนเสียชีวิต (ออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 2562) 

เสี่ยน้อยใช้ตะไบเล็บของตัวเองแทงคอนนท์จนเสียชีวิต และใช้ผ้าเช็ดคราบเลือดจนตะไบสะอาด 

  
 

 

ฉากที่ตํารวจเอาข้าวมาให้จ่าบัญเชิดขณะที่อยู่ในห้องขัง (ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562) 
เพ่ือนตํารวจเอาข้าวมาให้ แต่จ่าบุญเชิดปาถุงข้าวลงพ้ืนด้วยความโมโหและอาฆาตสารวัตรใหญ่ 
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เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
ฉากที่กลุ่มตํารวจน่ังล้อมวงกินเหล้า (ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562) 
 

  
 

 
เพศ 

จากการศึกษาพบว่า ละครเรื่องสารวัตรใหญ่มีเน้ือหาด้านเพศที่เก่ียวกับสัมพันธภาพและ
กิริยาทางเพศที่ชัดเจนใน 1 ตอน ได้แก่ ฉากที่สารวัตรใหญ่และคําแพงกําลังจะเข้านอน สารวัตรใหญ่ซุกไซร์
ซอกคอ เล้าโลมคําแพง (ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562)  

ตัวอย่าง 

การสัมผัสเพื่อเล้าโลม/ เร้าอารมณ์  
ฉากที่สารวัตรใหญ่และคําแพงกําลังจะเข้านอน (ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562) 

สารวัตรใหญ่คิดมากถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกน้องกับภรรยา เขาจึงจู่โจมโดยพยายามจูบ
และซุกไซร้ซอกคอของภรรยา เพ่ือจะมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วย 
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ภาษา  

จากการศึกษาพบว่า ละครเร่ืองสารวัตรใหญ่มีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ 1 ตอน 
โดยเป็นคําด่า และมีการใช้คําว่า “กู-มึง”  

ตัวอย่าง 

คําด่า 

ฉากที่อรทัยกําลังหนีออกจากบ้านของกํานัน (ออกอากาศวันที่ 16 ก.พ. 2562) 

อรทัยคิดวิธีล่อลวงกํานันจนสามารถหนีออกจากบ้านของกํานันได้ ลูกน้องของกํานันจึง
ตามหาเธอด้วยความโมโห ฉุนเฉียว และเรียกเธอว่า “อีชะนี อีชะนี ไอ้ชัยออกไปหาให้ทั่ว อีชะนีมัน
หายไปแล้ว” 

 
เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ1 ) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะ
ช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

จากการศึกษาละครเรื่องสารวัตรใหญ่ ทั้ง 3 ตอน พบว่า มีเน้ือหาที่เก่ียวกับพฤติกรรมความ
รุนแรงทุกตอน และส่วนใหญ่เป็นการใช้อาวุธและความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ซึ่งในแต่ละตอนมีเน้ือหา
เก่ียวกับความรุนแรงในลักษณะดังกล่าวหลายฉาก โดยในทุกตอนพบว่ามีการนําเสนอความรุนแรงใน
ลักษณะให้รายละเอียด เน้นให้เห็นขั้นตอนของการกระทํา หรือให้เห็นผลของการกระทําในหลายฉาก 
เช่น ฉากกลุ่มคนร้ายใช้ปืนตามไล่ล่า ข่มขู่ และใช้ปืนต่อยท้องของคําแพงจนตัวงอ หรือฉากที่จ่าบุญเชิด
เมาและทะเลาะกับภรรยา ทั้งชอบผลัก ตบตี กระชากผม โดยภรรยาจะเป็นฝ่ายยอมเสมอ (ออก 
อากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562) ฉากที่เสี่ยน้อยใช้ตะไบเล็บของตัวเองแทงคอนนท์จนเสียชีวิต (ออก 
อากาศวันที่ 3 ก.พ. 2562) หรือฉากที่ลูกน้องกํานันกําลังจะยิงอรทัย แต่ตํารวจมาช่วยไว้ทัน ทําให้เกิด
การยิงปะทะกับตํารวจจนตัวตาย (ออกอากาศวันที่ 16 ก.พ. 2562) เป็นต้น   
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นอกจากน้ี จะพบการนําเสนอฉากคนร้ายพกอาวุธปืนเพ่ือข่มขู่ผู้อ่ืนค่อนข้างถี่และมีระยะ 
เวลาทั้ง 3 ตอน โดยไม่มีการเซ็นเซอร์ รวมถึงฉากที่มีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ไม่ได้ขึ้นคําเตือนตามที่
กฎหมายกําหนด   

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงท่ีพบในละครเรื่อง
สารวัตรใหญ่ศึกษาทั้ง 4 ตอน จึงเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 

ตัวอย่าง  

การใช้อาวุธ 
ฉากที่นวคุณใช้ปืนข่มขู่พนักงานให้เขียนร้องเรียน (ออกอากาศวันที่ 2 มี.ค. 2562) 

นวคุณบอกพนักงานเขียนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวสารวัตรใหญ่ แต่ทุกคนบอกว่าสารวัตรเป็น
คนดี นวคุณจึงบังคับและใช้ปืนข่มขู่ทําให้ทุกคนจําใจต้องทําตาม 

 

  
 

ฉากที่นวคุณตามไปแก้แค้นคคันานต์ (ออกอากาศวันที่ 16 ก.พ. 2562) 
นวคุณแค้นที่คคันานต์ส่งคนไปฆ่าตน จึงนําพวกไปหาและใช้ปืนข่มขู่ เพ่ือให้คัคนานต์ยอม

จํานนและก้มกราบตนเอง 
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ฉากที่ลูกน้องกํานันตามหาอรทัยเจอขณะที่เธอกําลังหนี (ออกอากาศวันที่ 16 ก.พ. 2562) 
อรทัยกําลังหนี แต่ลูกน้องของกํานันตามไปจนเจอ และใช้ปืนจะยิงฆ่าเธอให้ตาย แต่ตํารวจ

เข้ามาช่วยก่อน ทําให้เกิดการยิงต่อสู้กันจนลูกน้องของกํานันถูกยิงตายหลายคน 

  
 

การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 
ฉากที่เสี่ยน้อยใช้ตะไบเล็บของตัวเองแทงคอนนท์จนเสียชีวิต (ออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 2562) 

เสี่ยน้อยใช้ตะไบเล็บของตัวเองแทงคอนนท์จนเสียชีวิต และใช้ผ้าเช็ดคราบเลือดจนตะไบสะอาด 
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เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ใน
ระดับ ท (ระดับ1 ) ด้านเร่ืองทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะ
เป็นไปตามบริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง ในขณะที่เรื่องเพศ
ในประเด็นที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีนํา
ชักจูง หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  

จากการศึกษาละครเรื่องสารวัตรใหญ่ทั้ง 3 ตอน พบว่า มีละครเรื่องน้ีมีเน้ือหาด้านเพศ 1 ตอน 
ซึ่งมีลักษณะของการกอดจูบ เล้าโลมของสามีภรรยาเท่าน้ัน มีการใช้มุมกล้องเพ่ือหลีกเลี่ยง หรือตัดเข้า
ฉากถัดไปในทันที ไม่มีลักษณะช้ีนํา จึงเป็นไปตามระดับที่ระบุ 

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ใน
ระดับ ท (ระดับ1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเร่ืองสารวัตรใหญ่ ทั้ง 3 ตอน พบว่า ไม่มีการใช้ภาษาในลักษณะหมิ่น
เหม่ ล่อแหลม สื่อความหมายในแง่ลบ หรืออาจส่ือนัยยะในเรื่องเพศ แต่ในภาพรวมเป็นการใช้คําพูด
ตามบริบทของละครแอ๊คช่ัน มีการใช้ถ้อยคําหยาบคายบ้าง เช่น คําว่า กู-มึง อีชะนี เมื่อพิจารณาตาม
ประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว  ละครเร่ืองน้ีจึงมีลักษณะการใช้ภาษาเป็นไปตามระดับที่
ระบุ 

ตารางที่ 4.6 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเร่ืองสารวัตรใหญ ่

สารวัตรใหญ่ 
ระดับ

เนื้อหาที่
ระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี 
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

27 ม.ค. 62 ท  √ √   √   
3 ก.พ. 62 ท  √ √   √   
16 ก.พ. 62 ท  √ √   √   
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4.4 กรงกรรม  

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1)  ประเภทของละครโทรทัศน:์  แนวดราม่า 

2) เรื่องย่อ: ในปี พ.ศ. 2510 ย้อย เจ้าของกิจการร้านค้าและโรงสีที่ชอบเจ้าก้ีเจ้าการคนใน
ครอบครัว เธอได้แต่งงานกับเจ๊กเซ้ง และได้มีลูกด้วยกันทั้งหมด 4 คนคือ ปฐม ประสงค์ กมล และ
มงคล แต่แล้ววันหน่ึง ปฐม ลูกชายคนโตที่ไปเป็นทหารท่ีตาคลี ได้กลับมาเยี่ยมบ้านพร้อมกับเรณู 
หญิงสาวที่มีอาชีพขายบริการในบาร์ที่ตาคลี เธอได้ท้องกับปฐม ย้อยไม่เช่ือ และไม่พอใจท่ีปฐมได้พาหญิง
ขายบริการเข้าบ้าน เพราะปฐมน้ันมีพิไลเป็นคู่หมั้นอยู่แล้ว  

ปฐมต้องกลับไปค่ายทหาร จึงต้องปล่อยให้เรณูอยู่ที่บ้านตามลําพัง ย้อยได้ไล่เรณูไปอยู่ที่
บ้านหลังโรงสี และเอาบ้านที่อยู่ในตรอกให้เป็นเรือนหอของประสงค์ ลูกชายคนรอง ที่ตกลงแต่งงาน
กับพิไลแทนพ่ีชาย เพ่ือรักษาหน้าวงศ์ตระกูล  หลังจากที่เรณูได้ถูกย้ายไปที่ใหม่เธอก็ได้สร้างกระท่อมเล็ก ๆ 
ขึ้นมาใหม่เพ่ือไว้ใช้ทําขนม โดยได้ความช่วยเหลือจาก เจ๊กเซ้ง และกมล  ย้อยสงสัยว่าเรณูทําเสน่ห์ใส่
ลูกชาย ในขณะที่พิไลแอบริษยาเรณู เพราะอยากได้สมบัติของบ้าน ในฐานะสะใภ้ใหญ่ เรณูทําเสน่ห์
ใส่ย้อยเพื่อหวังให้ย้อยมองเห็นความดีของตนบ้าง ในขณะที่ย้อยเริ่มมองเห็นพฤติกรรมไม่ดีของพิไล ที่หวัง
กอบโกยสมบัติของตระกูล 

พิไลได้หมอมือดีช่ืออาจารย์สมดีจากทับกฤช จึงไปรับมาเปิดโปงเร่ืองที่เรณูทําคุณไสยให้คน
ทั้งตลาดฟัง เรณูรู้สึกอับอายมาก จึงย้ายไปอยู่พยุหะคีรีพร้อมกับวรรณา และขอให้หมอก้อนเอาคุณไสย
ออกจากปฐม  ต๋ิมซึ่งเป็นเพ่ือนของเรณู คิดแก้แค้นพิไล ที่เคยจ้างคนมาลอบทําร้ายตน  จึงทําคุณไสย
ใส่พิไล จนมีอาการทุรนทุราย เพ้อว่าจะมีคนมาฆ่าตลอดเวลา อาจารย์สมดีขอให้พิไลคลายความเคียดแค้น
และความละโมบในใจออกมา พร้อมกับนึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อยู่พักใหญ่จึงจะหายดี 
เมื่อพิไลได้สติก็ขอกลับไปอยู่ที่ทับกฤชเพราะอายชาวบ้าน โดยอ้างว่าจะขอกลับไปบวชชี 

เมื่อเรณูย้ายมาก็เปิดร้านขายข้าวเกรียบปากหม้อเพ่ือหารายได้ ฝ่ายปฐมปลดทหารก็
กลับไปบ้าน พร้อมกับอรพรรณี ปฐมต้ังใจจะมาตกลงกับเรณูเรื่องลูกและเมียใหม่ของเขา แต่เรณูย้าย
ไปแล้วจึงไม่ได้เจอกัน ปฐมกราบลาย้อย ขอไปใช้ชีวิตอยู่กับอรพรรณี 

บ้ันปลายชีวิต เบาหวานของย้อยกําเริบหนักจนต้องตัดขาทิ้ง ระหว่างพักฟ้ืน ปฐมต้ังใจขับรถ
กลับมาเย่ียมแม่ แต่เกิดอุบัติเหตุรถชนจนบาดเจ็บสาหัส ย้อยได้ยินข่าวก็ช็อกจนขาดใจตายในวัย 51 ปี 
อรพรรณีได้ยินข่าวอุบัติเหตุเห็นว่ารักษาไปก็ไม่หายเป็นปกติแน่ จึงปฏิเสธเรื่องการช่วยเหลือทาง
การเงินใด ๆ ประสงค์และกมลจึงตัดสินใจจํานองที่ดินที่ย้อยแบ่งให้ปฐมจนหมดเพ่ือเป็นค่ารักษา ปฐม
รักษาตัวอยู่ 3 ปีก็กลับมาเป็นปกติโดยมีเรณูคอยดูแล ทั้งสองคนช่วยกันขยายกิจการร้านขนมของเรณู
จนเปิดโรงงานขนมได้ และอยู่กันอย่างมีความสุข  
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3) นักแสดง:  

บทบาท นักแสดง
เรณู ราณี แคมเปน
กมล อัศวรุ่งเรอืงกิจ (อาซา) จิรายุ ต้ังศรีสุข
ย้อย อัศวรุ่งเรืองกิจ ใหม่ เจริญปุระ
เพียงเพ็ญ อรเณศ ดีคาบาเลส
ก้าน เด่นคุณ งามเนตร
ปฐม อัศวรุ่งเรอืงกิจ (อาใช้) ฐกฤต ตวันพงค์
ประสงค์ อัศวรุ่งเรืองกิจ (อาตง) ชนาธิป โพธ์ิทองคํา
มงคล อัศวรุ่งเรืองกิจ (อาสี่) วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์
จันตา ปรียากานต์ ใจกันทะ
พิไล พิชชาภา พันธุมจินดา
วรรณา (น้องสาวเรณู) รินรดา แก้วบัวสาย

 
4) ผู้กํากับ: พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง,  ธนากร โปษยานนท์ 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันจันทร์- อังคาร เวลา 20.30-23.00 น. ช่อง 3 HD 

3) จุดเด่นหรือความน่าสนใจ: เป็นภาคต่อของละคร สุดแค้นแสนรัก โดยเรื่องราวจะ
เก่ียวกับหญิงขายบริการจากอําเภอตาคลีที่ได้พบรักกับพระเอกซึ่งมีฐานะดีและมีแม่คือ นางย้อย 
พ่ีสาวนางแย้มจาก สุดแค้นแสนรัก นางย้อยเป็นพ่ีสาวนางแย้ม บ้านอยู่ตําบลหนองนมวัว อําเภอ
ลาดยาว ในสุดแค้นแสนรักมีฉากหน่ึงที่ นางแย้มจะเอายงยุทธมาฝากนางย้อยที่ชุมแสง เพ่ือหนีอําพร
กับครอบครัว แต่ในละคร สุดแค้นแสนรัก มีเรื่องราวเร่ิมต้นปี พ.ศ. 2515 ส่วน กรงกรรม เริ่มเร่ืองที่ปี 
2510 โดยละครทั้งสองเรื่องได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากคนดู และเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียล ทั้ง
เฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์  

 
2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเรื่อกรงกรรม จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ออกอากาศวันที่ 26 
ก.พ. 2562 วันที่ 11 มี.ค. 2562 และวันที่ 26 มี.ค. 2562 พบว่าละครเรื่องน้ีพบเนื้อหาเก่ียวกับความ
รุนแรงเพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 4.7 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในเร่ือง กรงกรรม 

ละครกรงกรรม 26 ก.พ. 62 11 มี.ค. 62 26 มี.ค. 62
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก  
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง  
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ √ √ √
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง  
V6 การใช้อาวุธ  
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ  
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ  
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี √  √
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก √  √
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง  
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น  
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ √ √ √
S1 สรีระและการแต่งกาย  
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ √ √ √
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม  
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ √ √ √
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ √ √ 
L3 ภาษาสแลง  

 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืนๆ  

*V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
*S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
*ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบในละครเรื่องกรงกรรม ส่วนใหญ่เป็น
การใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร ในลักษณะความรุนแรงทางร่างกาย เช่น การตบหน้า 
การผลัก เตะต่อย ฉุดกระชาก ซึ่งพบในทุกตอนที่ศึกษา ทั้งที่เป็นการระบายอารมณ์ของตัวละคร และ
การมุ่งทําร้ายร่างกายให้อีกฝ่ายได้รับความเจ็บปวด อับอาย นอกจากน้ี ยังพบความรุนแรงทางต่อวัตถุ
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สิ่งของ (V4) ในทุกตอน ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นฉากตัวละครระบายอารมณ์โกรธด้วยการขว้างปาสิ่งของ 
หรือการต้ังใจทําลายวัตถุสิ่งของ หรือเป็นส่วนหน่ึงของเหตุการณ์ที่ตัวละครมุ่งใช้ความรุนแรงทาง
ร่างกายต่อกัน    

จากการศึกษายังพบเน้ือหาที่เก่ียวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (V9) และผับ/บาร์ 
(V10) ในละครจํานวน 2 ตอน โดยพบว่ามีการนําเสนอให้เห็นตัวละครดื่มเคร่ืองด่ืมในผับ/บาร์ ซึ่ง
สามารถอนุมานได้ว่าเป็นแอลกอฮอล์ โดยไม่มีการเซ็นเซอร์ หรือขึ้นข้อความ/คําเตือน นอกจากน้ี ยังพบ
เน้ือหาเก่ียวกับไสยศาสตร์ (V13) เก่ียวกับการทําคุณไสย และเสน่ห์ยาแฝดในทุกตอน เน่ืองจากเป็น
เง่ือนปมสําคัญของละคร และสะท้อนภาพวัฒนธรรมความเช่ือเก่ียวกับเรื่องไสยศาสตร์ของสังคมไทย 
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ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
วรรณาถูกมาลาดักตบ  (ออกอากาศวันที่ 26 มี.ค. 2562) 

มาลาเห็นอาสี่น่ังกินข้าวกับวรรณาในตลาด จึงเข้าผิดคิดว่าวรรณาจะแย่งอาส่ีไปจากตน จึง
แอบตามมาดักทําร้ายวรรณาที่ตลาด วรรณากระชากผม ตบหน้า แล้วเหว่ียงวรรณาลงไปกองที่พ้ืน 
วรรณารีบคว้าแผ่นไม้ไว้ป้องกันตัว  มาลาพูดจาข่มขู่วรรณา ว่าอย่ามายุ่งกับอาสี่อีก ไม่อย่างน้ัน
คราวหน้าจะเอานํ้ากรดมาสาดให้เสียโฉม 
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ความรุนแรงทางร่างกาย 
เรณูพบกับย้อยเป็นครั้งแรก (ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562) 

ย้อยไม่พอใจท่ีรู้ว่าไช้พาเรณูกลับบ้านมาในฐานะภรรยา จึงโมโหดุด่าเรณู และยืนยันที่จะ
ไม่ให้เรณูพักอาศัยในบ้าน ในฐานะลูกสะใภ้  ไช้ขอร้องแม่ให้ช่วยเห็นใจภรรยาที่กําลังต้ังท้อง  ย้อย
จึงย่ิงโมโห และใช้มือผลักหัวลูกชาย  
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ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ  

ย้อยบุกไปรื้อข้าวของเพ่ือไล่เรณูออกจากบ้าน (ออกอากาศวันที่ 11 มี.ค. 2562) 

ย้อยต้องการบีบให้อาไช้เลิกกับเรณู จึงตัดสินใจให้บ้านหลังที่เรณูพักอยู่กับอาตงและเจ้าสาว 
และบุกไปรื้อค้นข้าวของของเรณู ย้อยโมโหที่ลูกชายไม่ยอมเลิกกับเรณู จึงโยนของใส่หน้าอาไช้ 

 

 

 

 
 

   

สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก/สารเสพติด 

ไช้กับเรณูเจอกันที่บาร์ (ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562) 

ไช้น่ังด่ืมกับเรณูและเพ่ือนๆ สาวบริการที่บาร์ ในฉากมีการแสดงให้เห็นพฤติกรรมการชนแก้ว 
การด่ืม และแสดงให้เห็นขวดคล้ายขวดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยไม่มีการเซ็นเซอร์ 
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ไสยศาสตร์ เวทมนต์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนอืธรรมชาติ 
 
เรณูนึกถึงคําสอนของหมอผี (ออกอากาศวันที่ 11 มี.ค. 2562) 
 

เรณูนึกถึงเหตุการณ์ที่ตนเคยไปขอให้หมอผช่ีวยทําเสน่ห์ยาแฝดให้ หมอผีเตือนว่า ในที่สุดแล้ว
ของย่อยเสื่อม แต่ความดีต่างหากที่จะผูกใจทําให้คนที่เรารักไม่ไปไหน  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เพศ 

จากการศึกษาพบว่า ละครเรื่องกรงกรรม มีเน้ือหาด้านเพศท่ีเก่ียวกับสัมพันธภาพและกิริยา
ทางเพศที่ชัดเจนทั้ง 3 ตอนท่ีเลือกศึกษา ประกอบด้วย ฉากที่สื่อถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยนัย ในตอนท่ี
ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562 ซึ่งเป็นฉากที่อาไช้ และเรณูอาบนํ้าด้วยกัน และออกอากาศวันที่ 26 
มี.ค. 2562 ซึ่งเป็นฉากที่บังอรย่ัวยวนก้านขณะอาบนํ้า และนําไปสู่การได้เสียกันของทั้งคู่ ในขณะที่
ออกอากาศวันที่ 11 มี.ค. 2562 พบฉากที่ประนอมและต๋ิมแสดงท่าทางย่ัวยวนหนุ่ม ๆ ที่โรงสี ขณะ
เดินทางมาเยี่ยมเรณู  
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เพศสัมพันธ์โดยนัย 

ไช้อาบนํ้ากับเรณู (ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562) 

ไช้กับเรณูเพ่ิงย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่ เมื่อจัดแจงข้าวของเสร็จจึงพากันไปอาบนํ้า ไช้นุ่ง
ผ้าขาวม้า เรณูนุ่งกระโจมอก เรณูอาสาช่วยถูสบู่ให้ไช้ ไช้แกล้งสาดนํ้าใส่เรณู กล้องจับภาพทั้งคู่เล่นนํ้า
กัน แล้วค่อยๆ เลื่อนเฟรมภาพหลบจากลานอาบน้ําแทนสายตาคนดู ซึ่งสามารถตีความได้ว่าหลัง
จากน้ันทั้งคู่อาจมีเพศสัมพันธ์กัน 
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การจูบ/การสัมผัสเพื่อเล้าโลม เร้าอารมณ์/การย่ัวยวน/การมีเพศสัมพันธ์โดยนัย 
บังอรย่ัวยวนก้าน  (ออกอากาศวันที่ 26 มี.ค. 2562) 
บังอรอาศัยจังหวะที่ก้านกําลังอาบนํ้า นุ่งกระโจมอกไปขออาบน้ําด้วย อาสาถูหลังให้ก้าน จนได้เสียกัน 
การย่ัวยวน – บังอรส่งสายตาและใช้คําพูดย่ัวยวนก้าน “ก็อาบมันด้วยกันน่ีแหละ”  “เด๋ียวฉันถู
หลังให้”  “อุ๊ย...สบู่ตก”    
การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้าอารมณ์ – บังอรใช้สบู่ลูบไล้ ถูตัวก้าน 
การจูบ – ก้านกับบังอรจูบปากกัน 
การมีเพศสัมพันธ์โดยนัย – ก้านกับบังอรได้เสียกัน โดยใช้ภาพผ้าถุง/ผ้าขาวม้าหล่นลงพ้ืน และฉาก
ทั้งคู่นอนเคียงกัน เป็นสัญลักษณ์การมีเพศสัมพันธ์ของทั้งคู่  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



161 

การย่ัวยวน 

ฉากเพ่ือนเรณูแวะมาเย่ียมเรณูที่ท้ายโรงสี (ออกอากาศวันที่ 11 มี.ค. 2562) 

ประนอมและเพ่ือน ๆ มาเย่ียมเรณู จึงแวะมาที่โรงสีเพ่ือถามทาง ระหว่างลงจากรถสามล้อ 
ประนอมเห้นหนุ่มๆ แบกข้าวสาร จึงแสดงท่าทางย่ัวยวน หยอกล้อ จับหน้าอกตัวเองท้ังสองข้าง 
แล้วเขย่า   “ไงจ๊ะหนุ่มๆ รูปร่างกํายํา กํายํา เห็นแล้วอยากจะเหมาจังเลย งานน้ีอีประนอมขอเหมา”  
เพ่ือนเรณูอีกคนส่งสายตา จูบปากย่ัวยวนทักทายสามีของย้อย เพ่ือถามทางไปบ้านเรณู  

 

 

 

    
 

 

ภาษา  

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องกรงกรรมมีใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ทั้งในลักษณะการใช้ภาษา
สื่อความหมายในเชิงลบเพ่ือด่าทอ (L1) ด้วยถ้อยคําหยาบคายทุกตอน อาทิ “กะหร่ี” “อีเวร” “เสือก” 
“หน้าด้าน” “ร่าน”  ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่คือถ้อยคําที่ตัวละครช่ือย้อยใช้ด่าทอเรณูซึ่งเป็นลูกสะใภ้ที่ตนไม่
ยอมรับ  นอกจากน้ี ยังพบว่าละครเรื่องกรงกรรม มักการเน้นใช้คําว่า “กะหร่ี” ในความหมายเชิงลบ 
โดยพบในสองตอนที่ศึกษาในหลายฉาก ซึ่งเป็นการจงใจดูถูกอาชีพโสเภณีในลักษณะลดทอนคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ของอีกฝ่าย (L2)   
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ตัวอย่าง 

ภาษาสื่อความหมายในเชิงลบ/ลดทอนศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  

เรณูพบกับย้อยเป็นครั้งแรก (ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562) 

ย้อยไม่พอใจที่รู้ว่าไช้พาเรณูกลับบ้านมาในฐานะภรรยา จึงโมโหดุด่าเรณู ในบทสนทนามี
การพูดขึ้นมึงกู ตะคอก ขึ้นเสียงใส่กัน  

“มึงกล้าให้ผู้หญิงอย่างน้ีมาอ้างว่าเป็นเมียมึงเหรอ ดูมันแต่งตัวทาหน้าทาปากสิ ดูก็รู้ ผู้หญิงช้ันตํ่า
ชัดๆ กะหร่ี.....อีหน้าด้าน....ผู้หญิงดี ๆ ที่ไหน ริกริกริกร่านตามผู้ชายมาแบบน้ี แล้วเที่ยวโพทะนา
ว่าเป็นเมียชาวบ้าน .... อีกะหร่ี ”  

 
 
 

ภาษาลดทอนศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
ต๋ิมแนะให้เรณเูล่นของใส่ย้อย (ออกอากาศวันที่ 11 มี.ค. 2562) 
 

ประนอมและต๋ิม เห็นสภาพความเป็นอยู่ของเรณูแล้วรู้สึกเห็นใจ จึงแนะนําให้เรณูใช้เสน่ห์
ยาแฝดกับแม่สามี เหมือนกับที่ทําใส่อาไช้  มีการเน้นลงเสียงคําว่ากะหรี่  
 

“แล้วถ้ามึงอยากให้คนอย่างอีย้อย ยอมรับกะหรี่อย่างมึงเป็นลูกสะใภ้ มันมีทางเลือกอ่ืนอีกหรือเปล่า 
อีของตํ่าของสกปรกที่มึงว่า มึงก็เคยใช้กับผัวมึงแล้วได้ผลไมใช่เหรอ ไอ้ไช้ถึงได้หลงมึงหักปักหัวปํา
แบบน้ีไง  มึงจะทําให้อีย้อยเห็นมึงเป็นนางฟ้านางสวรรค์อีกคน มึงจะได้ไม่ต้องมาน่ังลําบากแบบน้ี”  
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ภาษาล่อแหลม หม่ินเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ (เรื่องเพศ) 

บังอรอวดว่าตัวเองเป็นเมียก้าน (ออกอากาศวันที่ 26 มี.ค. 2562) 

บังอรไปพูดอวดคนในตลาดว่าตัวเองเป็นเมียก้านแล้ว ในบทมีการใส่ถ้อยคําที่สามารถตีความได้ใน
เรื่องเพศเข้าไป 

บังอร “ไม่มีใครเมาทั้งน้ันแหละ มันเป็นความยินยอมพร้อมใจ เพราะพี่ก้านเค้าเห็นในความดีของ
ฉันที่ช่วยดูแลแม่เค้ายามป่วยไข้”  

แม่ค้า “มันก็เลยตอบแทนความดีของเอ็ง ด้วยการมอบความเป็นผัวให้ซะเลย ว่าง้ัน? … พวกเอ็ง
ต้องดูไว้ คนมันทําดี ก็ได้ดีแบบน้ีแหละ” 

บังอร “ใช่จ้ะ ฉันน่ะทําดี แต่พ่ีก้านทําด๊ีดี”  

ชาวบ้าน “บังอร กูต้องทําดี ๆ อย่างมึงบ้างแล้วล่ะ จะได้มีผัวกับเค้าบ้าง 

 
เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ1 ) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะ
ช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

จากการศึกษาละครเรื่องกรงกรรมท้ัง 3 ตอนพบว่า ทุกตอนมีเน้ือหาที่เก่ียวกับพฤติกรรม
ความรุนแรงทุกตอน  และส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ซึ่งในแต่ละตอนมีเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรง
ในลักษณะดังกล่าวหลายฉาก โดยในทุกตอนพบว่ามีการเน้นนําเสนอความรุนแรงในลักษณะให้รายละเอียด 
เน้นให้เห็นขั้นตอนของการกระทํา หรือให้เห็นผลของการกระทําในหลายฉาก โดยเฉพาะฉากตบตีทะเลาะ
วิวาทของตัวละคร  เช่น ฉากทะเลาะวิวาทระหว่างย้อยและเรณู  (ออกอากาศวันที่ 11 มี.ค. 2562) ฉาก
ทะเลาะวิวาทระหว่างเพ็ญและบังอร และฉากที่วรรณาถูกมาลาลอบทําร้าย (ออกอากาศวันที่ 26 มี.ค. 
2562)  เป็นต้น  นอกจากน้ี ในละครยังมีความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการระบายอารมณ์ของ
ตัวละครในทุกตอน สะท้อนให้เห็นว่าละครเรื่องน้ีใช้ความรุนแรงเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเล่าเรื่อง    

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงท่ีพบในละครเรื่อง
กรงกรรมที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน จึงเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 
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ตัวอย่าง  

ความรุนแรงทางร่างกาย 

อาสี่บีบคอมาลา (ออกอากาศวันที่ 26 มี.ค. 2562) 

อาสี่ระแคระคายว่ามาลาเป็ยคนทําร้ายวรรณา จึงไปถามความจริง มาลาโมโห จึงตําหนิ
วรรณา และยอมรับว่าเป็นคนลงมือทําร้ายวรรณาจริง อาสี่รู้จึงโกรธ ใช้กําลังบีบแขน และบีบคอ
มาลา จนอีกฝ่ายหายใจไม่ออก 

  

 
 
 
 
 

 
เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านเร่ืองทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไปตาม
บริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง  ในขณะที่เรื่องเพศในประเด็นที่ 2 
น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีชําชักจูง หรือไม่
แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  

จากการศึกษาละครเรื่องคลื่นชีวิตทั้ง 3 ตอน พบว่ามีเน้ือหาในประเด็นสัมพันธภาพและ
กิริยาทางเพศ บ้างทั้ง 3 ตอน  ได้แก่ ฉากประนอมและต๋ิมย่ัวยวนหนุ่มๆ ในโรงสี ดังที่ปรากฎในตอนที่
ออกอากาศวันที่ 11 มี.ค. 2562  รวมถึงฉากจูบปาก รวมถึงฉากมีเพศสัมพันธ์โดยนัยของตัวละคร  
ดังที่ปรากฏในตอนท่ีออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562 และออกอากาศวันที่ 11 มี.ค. 2562) แต่ใน
ภาพรวมพบว่าเป็นการนําเสนอตามบริบทของเรื่อง มีความพยายามเลี่ยงไม่ให้เห็นขั้นตอนการกระทํา 
โดยใช้มุมกล้องและการตัดต่อเข้าช่วยเพ่ือเล่าเรื่อง/สื่อความหมายถึงพฤติกรรมดังกล่าว  

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาด้านเพศของละครเรื่องกรงกรรม
ที่ศึกษาทั้ง 3 ตอนจึงไม่เกินระดับที่ระบุ  
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ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเรื่องกรงกรรมทั้ง 3 ตอน พบว่ามีการใช้ภาษาในเชิงลบ ด้วยถ้อยคําหยาบ
คายในทุกตอน มีการใช้ถ้อยคํามึงกู และการด่าทอ เสียดสี  โดยเฉพาะคําว่า “กะหรี่”  “ผู้หญิงช้ันตํ่า” ซึ่ง
ย้อยใช้ด่าเรณู เพ่ือแสดงความเกลียดชัง ไม่พอใจ  มุ่งให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกเจ็บปวด และลดทอนความ
เป็นมนุษย์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นการใช้ภาษา และมุมมองเก่ียวกับผู้หญิงที่ประกอบอาชีพโสเภณีในสังคมไทย   

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว  ละครเรื่องน้ีจึงมีลักษณะ
การใช้ภาษาเกินระดับที่ระบุ 

ตัวอย่าง 

ภาษาสื่อความหมายในเชิงลบ/ลดทอนศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  
เรณูแวะไปช่วยงานที่ร้านย้อย (ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562) 
เรณูแวะไปที่ร้านย้อย หวังจะช่วยงานท่ีร้าน เพ่ือมัดใจสามี แต่ถูกย้อยด่าทอ เพราะโมโหท่ีอาซา
เรียกเรณูว่าซ้อ  
ย้อย “ใครเป็นซ้อมึง มันเป็นแค่อีตัว อีนางบําเรอ มันเป็นนางบําเรอของพี่ชายมึง ไม่ใช่สะใภ้กู และ
ไม่ใช่พ่ีสะใภ้มึง...อีหน้าด้าน”  
เรณู “ใช่ไม่ใช่ก็เป็นไปแล้ว  ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่คนไม่ยอมรับความจริง อาจอกแตกตายซะ
ก่อนได้” 
ย้อย “อีเวร น่ีมึงแช่งกูเหรอ... คนช้ันตํ่า คนไม่มียางอาย ชาติน้ีทั้งชาติกูไม่มีวันญาติดีกับมึงหรอก อีกะหร่ี” 
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ตารางที่ 4.8 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเร่ือง กรงกรรม 

กรงกรรม 
ระดับ
เนื้อหา
ท่ีระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับ
ท่ีระบุ 

26 ก.พ. 62 ท  √  √    √ 
11 มี.ค. 62 ท  √  √    √ 
26 มี.ค. 62 ท  √  √    √ 
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4.5 ทองเอกหมอยาท่าโฉลง 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: แนวพีเรียด-คอมเมด้ี 

2)  เรื่องย่อ: ทองเอกเรียนวิชากับปู่ทองอิน ผู้ที่เคยเป็นหมอยาสมุนไพรช่ือดัง แต่เพราะรักษา
ลูกขุนนางใหญ่แห่งกรุงเก่าไม่ได้ เลยถูกสั่งลงโทษไม่ให้รักษาใครอีก สองคนปู่หลานจึงย้ายมาอยู่บ้าน
ท่าโฉลงอันแสนไกล ชบาก็ชอบเร่ืองยาและมาเรียนกับปู่ทองอิน แต่ชาวบ้านแถวน้ีมีความเช่ือเรื่อง
วิญญาณ แต่ทองเอกชอบเที่ยวซุกซน และใช้สมุนไพรรักษาโรคต่างๆ ของชาวบ้าน ซึ่งตรงข้ามกับไสย
ศาสตร์ของหมอผีมั่น ทําให้หมอผีมั่นโกรธ ไม่พอใจ จากน้ันหมู่บ้านเกิดโรคระบาดขึ้น หมอผีเลยทํา
คุณไสยทําให้คนตาย ปู่ทองอินรักษาไม่ได้ ทําให้ชาวบ้านเช่ือเร่ืองผีมากขึ้น วันหน่ึงคนในวังป่วย และ
ชาวบ้านคนอ่ืนๆ ป่วย ทองเอกได้ไปช่วยรักษาจนหาย ซึ่งทองเอกก็ไม่รับเงิน ทองเอกกะชบาแต่งงาน
กัน ชบาท้องและมีความสุข และเป็นหมอช่วยรักษาชาวบ้านต่อไป 

3)  นักแสดงนํา: มาริโอ้ เมาเร่อ, คิมเบอร์ลี แอน โวลเทมัส, ณปภา ตันตระกูล, รอง เค้ามูลคดี, 
จินตหรา สุขพัฒน์ 

4)  ผู้กํากับการแสดง: ชุดาภา  จันทเขตต์ 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.20 - 22.30 น. ช่อง 3 HD 

6)  จุดเด่นและความน่าสนใจ: รูปแบบรายการน่าสนใจ สะท้อนแง่มุมความรู้ ความคิดใหม่สู่
สังคม, ส่งเสริมความบันเทิงโดยไม่ขัดต่อศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ การให้
ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยที่ใช้รักษาโรคต่างๆ รวมถึงการเป็นหมอที่ดี คือต้องคํานึงถึงคนไข้ ไม่ว่าเป็น
ยาในประเทศไทยหรือยาต่างประเทศ ถ้าทําให้คนป่วยหายได้ รักษาชีวิตไว้ได้ ยาน้ันย่อมมีสรรพคุณที่
ดี ไม่มีการแบ่งแยกว่าอะไรเป็นยาวิเศษกว่ากัน รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพหมอ การรักษาคนไข้
โดยที่ไม่รับค่าตอบแทน 

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าโฉลง จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี
ออกอากาศวันที่  31 ม.ค. 2562, 6 ก.พ. 2562 และวันที่ 7 ก.พ. 2562 พบว่า ละครเรื่องน้ีพบเนื้อหา
เก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 4.9 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในเร่ือง ทองเอกหมอยาท่าโฉลง 

ละครทองเอกหมอยาท่าโฉลง 31 ม.ค. 62 6 ก.พ. 62 7 ก.พ. 62 
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก    
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง  √  
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √  √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ    
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ √ √ √ 
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ √ √ √ 
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ    
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณ ี    
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง    
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาต ิ √ √  
S1 สรีระและการแต่งกาย    
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ    
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ  √ √ 
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์ √ √  
L3 ภาษาสแลง    

 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  

 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบในละครเร่ืองทองเอกหมอยาท่าโฉลง 
ส่วนใหญ่เป็นการใช้อาวุธ (V6) และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7) ของตัวละคร ซึ่งพบ
ในทุกตอนที่ศึกษา ทั้งในลักษณะของการใช้อาวุธ เช่น การใช้มีดดาบ การใช้อาวุธในการทําร้ายผู้อ่ืน       
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ที่จําลองสถานการณ์การต่อสู้ของข้าศึกในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยท่ีชบาใช้มีดดาบฟันไปที่ศัตรู เป็นต้น 
รองลงมาจะเป็นเน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรงทางด้านร่างกาย(V3) เช่น ฉากที่ทองเอกกระโดนถีบตุ่น,  
ฉากแม่หมอมั่นตบหน้าผ่องลูกสาวของตนเอง  เป็นต้น นอกจากน้ียังพบเน้ือหาที่มีด้านไสยศาสตร์ เวท
มนต์ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ (V13) เช่น ฉากการใช้ไสยศาสตร์ในการไล่ผีของแม่หมอมั่น เป็นต้น  

 ในภาพรวมพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏในละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าโฉลง มักถูกนําเสนอ
ในลักษณะให้รายละเอียดการใช้อาวุธในการทําร้ายผู้อ่ืน ซึ่งถ่ายทอดผ่านกล้อง และมีการเล่าผ่าน
เรื่องราวที่ตลก ซึ่งถือว่าไม่เข้าข่ายการช้ีนําได้   

ตัวอย่าง 

การใช้อาวุธ 
ฉากชบาจําลองสถานการณ์การสู้รบกับข้าศึก (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) 
        เป็นฉากในของจินตนาการของชบา ที่จําลองสถานการณ์การต่อสู้ของข้าศึกในสมัยกรุงศรี
อยุธยา โดยที่ชบาใช้มีดดาบฟันไปที่ศัตรู เหมือนเป็นการล้างแค้นที่ศัตรูมาทําลายกรุงศรีอยุธยา 
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ความรุนแรงทางด้านร่างกาย 

ฉากทองเอกกระโดดถีบตุ่น (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) 

เป็นฉากที่ทองเอก ตุ่นและเปียก กําลังทายเรื่องสมุนไพรไทย โดยตุ่นและเปียกให้ทองเอก
ดมกลิ่นต้นสมุนไพรต่างๆ แล้วทายช่ือ ต่อมาตุ่นและเปียกแกล้งทองเอกโดยการนําอุจจาระสุนัขมา
ให้ดม ทองเอกไม่พอใจจึงกระโดดถีบตุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
ความรุนแรงทางด้านร่างกาย 

ฉากแม่หมอมั่นตบหน้าลูกสาวตัวเอง (ผ่อง) (ออกอากาศวันที่ 7 ก.พ. 2562) 

เป็นฉากที่แม่หมอมั่นออกตามหาลูกสาวตนเองคือผ่อง ที่หนีไปอาศัยอยู่บ้านทองเอก โดยท่ี
ทองเอกน้ันก็ไม่ได้บอกปู่อิน ทองเอกได้พาผ่องไปอยู่ห้องอีกห้องหน่ึงเพ่ือซ่อนตัว แม่หมอมั่นเลย
ออกตามหาผ่องที่บ้านหมอทองอิน และไม่พอใจผ่องที่หนีตามทองเอกมา เลยตบหน้าผ่อง 
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การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 

ฉากชาวบ้านขว้างปาก้อนหินใส่ทองเอก  (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) 

        การดัดแปลงสิ่งของเป็นอาวุธทําร้ายผู้อ่ืนขณะที่แม่หมอมั่นทําพิธีไล่ผีออกใช้ชาวบ้าน แต่
ทองเอกมาขัด ทําให้แม่หมอมั่นไม่พอใจ เลยปลุกระดมชาวบ้านกล่าวหาทองเอกว่าจะทําความ
เสียหายมาให้หมู่บ้าน ชาวบ้านเลยใช้ก้อนหินขว้างใส่ทองเอกและเพ่ือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ 

ฉากแม่หมอมั่นทําพิธีไล่ผี (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) 

แม่หมอมั่นทําพิธีไล่ผีให้กับชาวบ้านท่าโฉลง ทองเอกเห็นเข้า จึงได้เข้ามาขัดขวาง แม่หมอมั่น
จึงไม่พอใจ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องของสิ่งเร้นลับและการใช้ไสยศาสตร์เวมนตร์ในการรักษา
อาการผู้ป่วย โดยเป็นพิธีที่หญิงสาวชาวบ้านเจ็บป่วย ไม่สบาย แม่หมอมั่นซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น
หมอผีประจําหมู่บ้าน ทําพิธีไล่ผี โดยการใช้ไม้ตีไปที่หญิงสาวเพ่ือไล่ผีออกจากร่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพศ 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าโฉลง ไม่ปรากฏเน้ือหาทางด้านเพศ 
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ภาษา  

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องน้ีมีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบทั้ง 3 ตอน ซึ่งมีทั้งการ
พูดจาปะทะคารมกันของตัวละครโดยใช้คําไม่สุภาพ และสื่อความหมายในเชิงลบ เช่น ฉากแม่หมอมั่นด่า
ทองเอก (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) การใช้คําด่าทอตัวละครอ่ืนๆ เช่น ตัวกาลกิณี เป็นต้น รวมถึง
การใช้ถ้อยคําที่ดูถูกเรื่องรูปร่างหน้าตา เช่น อีหมาเน่า อีคุดทะราด  เป็นต้น 

ตัวอย่าง 

ภาษาล่อแหลม หม่ินเหม่ สือ่ความหมายในเชงิลบ 

ฉากแม่หมอมัน่ด่าทองเอก (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) 

เป็นฉากที่แม่หมอมั่น หมอผีประจําหมู่บ้าน ทําพิธีไล่ผีออกจากเด็กสาว แต่ทองเอกมาพบไม่
เช่ือเรื่องผี จึงห้าม แต่แม่หมอมั่นไม่พอใจจึงด่าทองเอกหาว่าทองเอกลบลู่ตน 

แม่หมอมั่น: อีผีร้าย มึงจงออกไปจากร่างของเด็กสาวประเด๋ียวน้ี จะออกไหม 

แม่หมอมั่น (ขณะไล่ผี): จะลองดีกับกูเหรอ มันจะลองดีกับกู 

ทองเอก: ทําแบบนี้เด๋ียวก็ได้ตายกันพอดี 

แม่หมอมั่น:  มงึลบลู่กู มึงจะลองดีกับกูหรอ  

เพ่ือนทองเอก: เปล่าจ๊ะเรามาดูเฉยๆ จ๊ะ 

แม่หมอมั่น: กูไม่ได้พูดกับมึง กูพูดกับไอ้น่ี 

ทองเอก: ทําไมป้าถึงเอาคนเจ็บคนป่วยมาทรมานแบบน้ีละ ทั้งเอานํ้าเย็นสาด แล้วเอาไม้เฆี่ยน 
แทนที่จะใช้ยาที่มีฤทธ์ิเย็นรักษา ฉันว่าป้าทําไม่ถูก  

แม่หมอมั่น: ใครป้ามึง อย่ามาเรียกกูว่าป้า มึงลบลู่แม่หมอมั่นแห่งท่าโฉลง ทุกคนจําหน้ามันไว้ชาย
หนุ่มผู้น้ีคือตัวกาลกิณี มันจะนําความฉิบหายมาสู่หมู่บ้าน โรคห่าจะกลับมาอีกครั้งหน่ึง 

ชาวบ้าน: ไอ้ตัวกาลกิณี ออกไปๆ 
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ภาษาล่อแหลม หม่ินเหม่ สือ่ความหมายในเชงิลบ 

ฉากเปียกและตุ่นเพ่ือนทองเอกด่าผ่อง (ออกอากาศวันที่ 6 ก.พ. 2562) 

เป็นฉากที่เปียกและตุ่นด่าผ่อง เรื่องรูปหน้าตาที่เป็นโรคผิวหนัง หน้าตาเหมือนผี ผมเผ้า
รุงรัง ดูน่าเกลียด ทําให้เปียกและตุ่นดูถูกในเรื่องรูปร่างหน้าตา เหมือนเป็นสัมภเวสี วิญญาณเรร่อน
ที่หาที่เกิดไม่ได้ 

เปียก: น่ันมันอีหมาเน่า 

ทองเอก: ไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นนะ  พ่ีเอายามาฝาก ห่อน้ียาต้ม ส่วนห่อน้ียาพอก 

เปียก: โอ้โห้ไอ้ทองเอก เอ็งไปช่วยมันทําไมว่ะ ดูสารรูปมันสิเหมือนคนซะที่ไหนอะ ยาอะไรก็ช่วย
ไม่ได้หรอก  

ตุ่น: ใช่สิแล้วเดินออกมาหลอกชาวบ้าน 

เปียก: น่ี สาระรูปแบบน้ีนะ ไปดูศพในป่าช้า ยังเจริญตากว่าหลายเท่า เหม็นย่ิงกว่าอะไร 

ทองเอก: หุบปากไปเลยไอ้เปียก 

ผีบ้า (นางผ่อง) แถวหมู่บ้านเดินตาม 

ตุ่น: โอโห้ สงสัยเราต้องไปทําบุญสะเดาะเคราะห์แล้วล่ะ สัมภเวสีเดินตามต้อยๆๆๆ  

เปียก : น่ีนางหมาเน่าพวกข้าไม่มีกระดูกให้เอ็ง ไป 

ภาษาลดทอนศักด์ิศรีของความเปน็มนุษย์ 

ฉากที่ตุ่นและเปียกด่าผ่อง (ออกอากาศวันที่ 2 ก.พ. 2562) 

เป็นฉากที่ผ่อง ซึ่งชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผีปอบ แต่ที่จริงแล้วเป็นโรคติดต่อเรื้อรังตาม
ผิวหนัง  ซึ่งเรียกว่าโรคคุดทะราด ทําให้ตุ่นและเปียกรู้สึกรังเกียจที่ผ่องเป็นโรคดังกล่าว จึงใช้คําพูด
ด่าผ่อง ซึ่งถือว่าเป็นการดูถูกรูปร่างหน้าตา และโรคที่ผ่องเป็น 

เปียก: อ้ี..อีคุดทะราด  
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เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ1 ) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอใน
ลักษณะช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

จากการศึกษาละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าโฉลง ทั้ง 3 ตอน พบว่า เน้ือหาเกี่ยวกับความ
รุนแรงที่พบในละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าโฉลง ส่วนใหญ่เป็นการใช้อาวุธ และการดัดแปลงสิ่งของ
รอบตัวให้เป็นอาวุธ ของตัวละคร ซึ่งพบในทุกตอนที่ศึกษา ทั้งในลักษณะของการใช้อาวุธ เช่น การใช้
มีดดาบ การใช้อาวุธในการทําร้ายผู้อ่ืน เป็นฉากในของจินตนาการของชบา ที่จําลองสถานการณ์การ
ต่อสู้ของข้าศึกในสมัยกรุงศรีอยุธยา (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) โดยที่ชบาใช้มีดดาบฟันไปที่
ศัตรู เป็นต้น รองลงมาจะเป็นเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงทางด้านร่างกายเช่น ฉากที่ทองเอกกระโดดถีบ
ตุ่น, ฉากแม่หมอมั่นตบหน้าผ่องลูกสาวของตนเอง (ออกอากาศวันที่ 7 ก.พ. 2562)  เป็นต้น นอกจากน้ี
ยังพบเน้ือหาที่มีด้านไสยศาสตร์ เวทมนต์ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติเช่น ฉากการใช้ไสยศาสตร์ใน
การไล่ผีของแม่หมอมั่น (31 ม.ค. 2562) ฉากที่ชบาไปหาแม่หมอมั่นถึงอาการปวดท้องของแม่ (6 ก.พ. 
2562)  เป็นต้น  

ในภาพรวมพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏในละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าโฉลง การใช้ไสยศาสตร์
หลอกลวงชาวบ้านเพ่ือให้คนเช่ือมักถูกนําเสนอในลักษณะเรื่องราวออกแนวสนุกสนาน ตลก ซึ่งไม่เข้าข่าย
การช้ีนําได้   

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงท่ีพบในละครเรื่อง
ทองเอกหมอยาท่าโฉลง ศึกษาทั้ง 3 ตอน จึงไม่เกินระดับที่ระบุ 

เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ใน
ระดับ ท (ระดับ1 ) ด้านเรื่องทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะ
เป็นไปตามบริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง  ในขณะที่เรื่อง
เพศในประเด็นที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มี
ลักษณะช้ีชําชักจูง หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  
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จากการศึกษาละครเร่ืองทองเอกหมอยาท่าโฉลง ทั้ง 3 ตอน พบว่า เน้ือหาเกี่ยวกับเรื่อง
เพศไม่ปรากฎอยู่ในละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าโฉลง เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว 
เน้ือหาด้านเพศทองเอกหมอยาท่าโฉลง ทั้ง 3 ตอนจึงไม่เกินระดับที่ระบุ  

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเร่ืองทองเอกหมอยาท่าโฉลง ทั้ง 3 ตอน พบว่ามีการใช้ภาษาในลักษณะ
ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ แต่ในภาพรวมมักเป็นการปะทะคารมกันของตัวละคร ตาม
บริบทของละครแนวพีเรียด-คอมเมด้ี แต่มักไม่ได้ใช้ถ้อยคําหยาบคาย แต่จะมีการใช้ภาษาช่ือโรคมาเป็น
ภาษาในการด่า “อ้ี..อีคุดทะราด” ฉากที่เปียกและตุ่นด่าผ่องล้อเลียนโรคที่ผ่องเป็นน่ันคือโรคคุดทะราด 
(ออกอากาศวันที่ 6 ก.พ. 2562) เป็นเพียงฉากหน่ึง ฉากที่แม่หมอมั่นด่าผ่อง “แรด ร่าน ดีนัก” 
(ออกอากาศวันที่ 7 ก.พ. 2562) แต่เป็นคําพูดที่ปรากฎเพียงฉากเดียว เมื่อพิจารณาตามประกาศของ 
กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว  ละครเรื่องน้ีจึงมีลกัษณะการใช้ภาษาไม่เกินระดับที่ระบุ 

ตารางที่ 4.10 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเรื่องทองเอกหมอยาท่าโฉลง 

ละคร
ทองเอก
หมอยา 
ท่าโฉลง 

ระดับ
เนื้อหา
ท่ีระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

31 ม.ค.2562 ท √   √   √   
6 ก.พ. 2562 ท √   √   √   
7 ก.พ. 2562 ท √   √   √   
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4.6 ลูกผูช้าย (ภูผา) The Man Series 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: ดราม่า แอ๊คช่ัน โรแมนติก 

2) เรื่องย่อ: ภูผา เกิดมาภายใต้คําครหาของพ่อ (เส็ง) และชาวบ้านว่าเป็นตัวซวย ต้ังแต่วันแรก
ที่ภูผาเกิดมาดูโลก ก็เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ภูผาจึงถูกพ่อรังเกียจแตกต่างจากพ่ีชาย (เวหา) เพ่ือพิสูจน์
ตัวเอง ภูผาจึงพยายามทํางานหาเงินต้ังแต่สมยัเรียน และเคยเลือกทางเดินผิดพลาดไปเป็นนักเลงคุมบ่อน 
แต่ภูผาก็กลับตัวกลับใจเลือกเส้นทางอาชีพสุจริต จนกระทั่งประสบความสําเร็จ โดยมีทอรุ้ง หญิงสาว
คนรักที่มองเห็นความดีของภูผาและคอยเป็นกําลังใจให้อยู่เบ้ืองหลังเสมอมา 

3) นักแสดงนํา: สาริน รณเกียรติ, รินรดา แก้วบัวสาย, คณิน สแตนลีย์, ธิดารัตน์ ปรือทอง, 
เดือนเต็ม สาลิตุล, ทรงสิทธ์ิ รุ่งนพคุณศรี และสรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ 

4) ผู้กํากับการแสดง: ณัฏฐ์กรณ์ สุทธาวาส 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันศุกร์ เวลา 20.05 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 20.15 น. 
ช่อง 3 HD 

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: เป็นละครที่เน้นให้ข้อคิดแก่ผู้ชมเรื่องความพยายาม การทํา
ความดี และการให้โอกาส ผ่านเร่ืองราวของภูผา ซึ่งชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย แต่ด้วยความไม่
ยอมแพ้และการยึดมั่นในความดี ในที่สุดภูผาก็ได้พบความสุขสมหวัง 

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษา ลูกผู้ชาย (ภูผา) จํานวน 3 ตอน ที่ออกอากาศวันที่ 27 มกราคม 2562, 
8 กุมภาพันธ์ 2562 และ 10 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่าละครเรื่องน้ีพบเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรง เพศ 
และการใช้ภาษา รายละเอียดตามตารางดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.11 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในเร่ือง ลูกผูช้าย (ภูผา) 

ละครซีรีส์ลูกผูช้าย (ภูผา) 27 ม.ค. 62 8 ก.พ. 62 10 ก.พ. 62 
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก    
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง    
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ √ √  
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ √ √ √ 
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ √ √ √ 
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ    
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณ ี √  √ 
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง    
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ    
S1 สรีระและการแต่งกาย    
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ    
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ √ √ √ 
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์    
L3 ภาษาสแลง    

 

หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  
 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 
ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบในละครซีรีส์เรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) ที่
พบมากที่สุด คือ ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ซึ่งพบในทุกตอนที่เลือกศึกษา ส่วนใหญ่เป็น ความ
รุนแรงทางร่างกาย  การต่อย การเตะ การกระชากคอ การกระทืบ เช่น ฉากที่ภูผาทะเลาะกับสมคิด 
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เน่ืองจากสมคิดเล่นฟุตบอลด้วยความรุนแรง และเมื่อสมคิดไม่พอใจก็ใช้กําลังกับเพ่ือนของภูผา ภูผา
จึงเข้าไปต่อยตีกับสมคิด  (ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562) หรือ ฉากที่สรร (นักเลง) ตีหัวสมคิด 
เพราะสมคิดไม่เห็นด้วยที่สรรจะไปหาเรื่องภูผา (ออกอากาศวันที่ 8 ก.พ. 2562) ซึ่งฉากความรุนแรง
ต่อผู้อ่ืนดังกล่าวยังรวมไปถึง การใช้อาวุธ (V6) และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7) 
ซึ่งพบในทุกตอนที่เลือกศึกษาเช่นกัน เช่น ฉากที่สรรข่มขู่จะตัดน้ิวของภูผา หากภูผาไม่บอกท่ีซ่อนของ
สมคิด (ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562) หรือฉากที่กลุ่มนักเลงบุกมาทวงหน้ีที่ร้านของเส็ง เมื่อลูกหน้ีไม่
ยอมจึงเกิดการต่อสู้ขึ้น ซึ่งมีการใช้ขวดแก้วและเก้าอ้ีในการฟาดไปที่อีกฝ่าย (ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 
2562) เป็นต้น 

ความรุนแรงที่พบมากรองลงมา ซึ่งพบรูปแบบละ 2 ตอน ได้แก่ ความรุนแรงต่อวัตถุ
สิ่งของ (V4) ส่วนใหญ่เป็นการทําลายหรือการขโมยทรัพย์สิน เช่น ฉากท่ีร้านรองเท้าของเส็งถูกสรร
และกลุ่มนักเลงทําลายเสียหาย (ออกอากาศวันที่ 8 ก.พ. 2562) หรือ ฉากที่กลุ่มนักเลงขโมยกินขนม
ปลากริมที่ภูผาเอาขึ้นเรือมาขาย (ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562) เป็นต้น และเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และการพนัน (V9) แบ่งเป็น 

- เน้ือหาที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบในตอนท่ีออกอากาศวันที่ 10 ก.พ. 2562 ซึ่ง
เป็นฉากที่สมคิดที่ด่ืมเหล้าจนเมามายกลับบ้าน และทะเลาะกับครอบครัว โดยละครไม่ได้นําเสนอฉาก
การด่ืมเหล้า แต่เริ่มต้นฉากดังกล่าวด้วยการให้สมคิดเดินเมาถือขวดเหล้ากลับบ้านเลย (ขวดเหล้าอยู่ใน
ถุงกระดาษ) เน้ือหาไม่เป็นการชักจูงผู้ชมและสอดแทรกข้อคิดให้เห็นว่าเหล้าเป็นสิ่งที่ไม่ดี  

- เน้ือหาที่เก่ียวข้องกับการพนัน พบในตอนที่ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562 ซึ่งเป็นฉากที่
สมคิดไปเล่นพนันในบ่อน ซึ่งพบการขึ้นข้อความว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 
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ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย  
ฉากที่ภูผาเล่นฟุตบอลกับเพ่ือนแล้วทะเลาะกับสมคิด (ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562) 

ภูผาเล่นฟุตบอลอยู่กับเพ่ือน ๆ แต่สมคิดซึ่งเป็นเด็กเกเร เล่นด้วยความรุนแรงจนเพ่ือนเจ็บตัว 
ทั้งคู่จึงมีปากเสียงกัน ภูผาที่ไม่อยากมีเรื่องจึงเดินหนีออกมา สมคิดก็ตามมาถีบหลังเพ่ือน ภูผาจึง
กลับไปต่อยตีกับสมคิด 
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การใช้อาวุธ 

ฉากที่สรรข่มขู่จะตัดน้ิวของภูผา (ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562) 

ภูผาถูกนักเลงข่มขู่เพ่ือให้บอกที่ซ่อนของสมคิด ด้วยการใช้มีดและขู่ว่าจะตัดน้ิวของภูผา 
พบการเซ็นเซอร์มีดเพ่ือลดทอนภาพความรุนแรง 

 

  
 
ฉากที่สมคิดยิงสรรเข้าที่ท้อง (ออกอากาศวันที่ 10 ก.พ. 2562) 

สรรคิดจะไปฉุดต้อยต่ิง (น้องของสมคิด) สมคิดจึงขอร้องให้สรรปล่อยต้อยต่ิงไป แต่สรรไม่ยอม 
สมคิดจึงใช้ปืนยิงเข้าที่ท้องของสรรจนเสียชีวิต (ใช้มุมกล้องบังไม่ให้เห็นตอนยิง) 
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การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 

ฉากที่นักเลงมาตามหน้ีในร้านของเส็ง (ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562) 

กลุ่มนักเลงบุกมาทวงหน้ีที่ร้านของเส็ง เมื่อลูกหน้ีไม่ยอมจึงเกิดการต่อสู้ขึ้น ซึ่งมีการใช้
ขวดแก้วและเก้าอ้ีในการฟาดไปที่อีกฝ่าย 
 

  
 

ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ 
 

ฉากที่นักเลงขโมยขนมปลากริมที่ภูผานําใส่เรือเพ่ือขาย (ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562) 
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เนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
 

ฉากที่สมคิดเมาแล้วทะเลาะกับคนในบ้าน (ออกอากาศวันที่ 10 ก.พ. 2562) 
 

สมคิดที่ด่ืมเหล้าจนเมามายกลับบ้าน และทะเลาะกับครอบครัว (ขวดเหล้าอยู่ในถุงกระดาษ 
และไม่ได้นําเสนอฉากขณะด่ืมเหล้า) 
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เนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับการพนัน 
 

ฉากที่สมคิดไปเล่นพนันในบ่อน (ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562) 
 

สมคิดขโมยถุงเงินของภูผาไปเล่นพนันในบ่อน แต่ถูกนักเลงจับได้ว่าเล่นโกง พบการขึ้นข้อความ
เตือนว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 

 

  
 

 
เพศ 

จากการศึกษาพบว่าละครซีรีส์เรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) ไม่พบเน้ือหาที่เข้าข่ายไม่เหมาะสมเร่ืองเพศ 
 

ภาษา  

จากการศึกษาพบว่าละครซีรีส์เรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) พบเนื้อหาที่มีการใช้ภาษาที่สื่อความหมาย 
ในเชิงลบทุกตอน ทั้งหมดเป็น ภาษาล่อแหลม หม่ินเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ (L1) คําด่า คําประชด 
แดกดัน เสียดสี คําดูถูก คําล้อเลียน เช่น ฉากที่ภูผาออกจากคุกแล้วกลับไปช่วยครอบครัวขายของ แต่
เส็งกลับไม่พอใจและพูดจาทํานองที่ว่าภูผาเป็นนักเลงเกเร (ออกอากาศวันที่ 8 ก.พ. 2562) หรือฉากที่
เส็งเสียดสีภูผาว่าแค่มาช่วยงานท่ีบ้านไม่ก่ีวันก็เกิดเรื่องโชคร้ายเลย (ออกอากาศวันที่ 8 ก.พ. 2562) เป็นต้น 
ส่วนคําหยาบคายพบ 1 ฉาก คือ ฉากท่ีเส็งพยายามไปรับอาม่ากลับบ้านจากสถานสงเคราะห์คนชรา แต่
อาม่าด้ือไม่ยอมกลับ และเอาพัดตีเส็งแล้วด่าว่า “เก๋าเจ้ง” (ออกอากาศวันที่ 10 ก.พ. 2562) ซึ่งฉาก
ดังกล่าวนําเสนอในโทนขบขัน  
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คํา/ข้อความด่าทอ เสยีดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 

ฉากที่เส็งด่าว่าภูผาที่กําลังช่วยตนขายรองเท้า (ออกอากาศวันที่ 8 ก.พ. 2562) 

หลังจากออกจากคุกภูผามาช่วยครอบครัวขายของ แม่ค้ารา้นข้าง ๆ เอ่ยปากทักถามเพ่ือ
ทําความรู้จักกับภูผา เส็งจึงบอกว่าภูผาเป็นนักเลง และกลา่วเสียดสีว่าภูผาเป็นตัวโชคร้าย 

เส็ง: นํ้าหน้าอย่างมันเหรอจะเรียนอะไร มันเป็นอันตพาล เลยมาเกาะพ่อแม่กินอยู่อย่างน้ีไง 

เส็ง: อ๊ัวจะคอยดูนะ วันน้ีมีมันอยู่ร้าน ดูสิจะขายรองเท้าได้ก่ีคู่กัน 

  
 
ฉากที่เส็งพูดจาเสียดสีภูผา ทัง้ที่ภูผาพ่ึงช่วยคนที่ถูกคนร้ายจับเป็นตัวประกัน (8 กุมภาพันธ์ 2562) 

หลังจากที่ภูผาช่วยชีวิตรุ้งจากโจรกระชากสร้อยสําเร็จ เมื่อกลับมาถึงรา้น เส็งก็พูดเสียดสี
ว่าภูผาเป็นตัวโชคร้ายอีกคร้ัง ทั้งที่ภรรยาและชาวบ้านต่างช่ืนชมภูผา 

เส็ง: พูดยังไม่ทันขาดคําเลย ความซวยก็มาเยือนจนได้ น้ีแค ่3 วันนะ วันน้ีเจอคนเมายา พรุ่งน้ีคง
เจอคนบ้า มะรืนน้ีจะเจออะไรวะ 

  
 

 



185 

 

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะ
ช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

จากการศึกษาละครซีรีส์เรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) ทั้ง 3 ตอน พบว่า ละครมีเน้ือหาเก่ียวกับ
พฤติกรรมความรุนแรงทุกตอน พบตอนละหลายฉาก แต่เน่ืองจากละครเร่ืองน้ีเป็นละครดราม่า/
แอ๊คช่ัน มีพล็อตเรื่อง เน้นไปท่ีเรื่องราวของภูผาที่ต้องพิสูจน์ตนเองแม้จะเติบโตในสภาพแวดล้อมที่
ยากลําบากและมีความรุนแรงรอบตัว ภูผามีการทําผิดพลาดในชีวิตไปบ้าง แต่สุดท้ายภูผาก็เลือก
เส้นทางเดินที่ถูกต้องจนประสบความสําเร็จในชีวิต ฉากความรุนแรงส่วนใหญ่ที่พบจึงเป็นฉากการต่อยตี/
การต่อสู้ระหว่างภูผากับนักเลง มีทั้งการต่อสู้ด้วยมือเปล่า การสู้กับผู้ร้ายที่ใช้มีด ฉากการโดยเส็งผู้เป็น
พ่อทําโทษด้วยไม้เรียว ซึ่งฉากเหล่าน้ีสอดคล้องกับประเภทและบริบทของละคร ฉากต่อสู้มีความ
รวดเร็ว ไม่ได้เน้นให้เห็นขั้นตอนของการกระทําหรือเน้นให้เห็นผลการกระทํา ไม่เน้นให้เห็นฉากที่
หวาดเสียวสยดสยอง เช่น ฉากท่ีสรรใช้มีดแทงท้องของภูผา หรือฉากที่สมคิดใช้ปืนยิงที่ท้องของสรร 
ละครใช้มุมกล้องปิดบังไม่ให้เห็นขณะกระทําการดังกล่าว เป็นต้ 

นอกจากน้ี แม้จะพบประเด็นเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับการพนันและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ แต่
ฉากเหล่าน้ี ก็ถูกนําเสนอตามบริบทของเร่ือง มีการขึ้นข้อความเตือนเร่ืองการพนัน การปิดบัง
ขวดเหล้าด้วยถุงกระดาษ และละครมีฉากที่ให้ข้อคิดเพ่ือเตือนใจผู้ชมในภายหลัง 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงที่พบในละครซีรีส์
เรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) ทั้ง 3 ตอน จึงไม่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 

เพศ 

จากการศึกษาละครซีรีส์เรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) ทั้ง 3 ตอน ไม่พบเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ 

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 
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จากการศึกษาละครซีรีส์เรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) ทั้ง 3 ตอน พบว่ามีการใช้ภาษาในลักษณะ
ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบทุกตอน ส่วนใหญ่เป็นจะเป็นการด่าทอ ดูถูก เสียดสีของ
ตัวละครที่มีต่อภูผา ซึ่งเป็นไปตามบริบทของเรื่อง ส่วนใหญ่ไม่เป็นคําหยาบคาย ซึ่งคําหยาบคายพบใน
ฉากเดียว คือ ฉากที่เส็งพยายามไปรับตัวอาม่าที่สถานสงเคราะห์คนชรา ซึ่งพบคําว่า “เก๋าเจ้ง” ครั้งเดียว
เท่าน้ัน และโทนของฉากเป็นไปในแนวขบขัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษา
แล้ว ละครเรื่องน้ีจึงมีลักษณะการใช้ภาษาไม่เกินระดับที่ระบุ 

ตารางที่ 4.12 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเร่ือง ลูกผู้ชาย (ภูผา) 

ลูกผู้ชาย 
(ภูผา) 

ระดับ
เนื้อหา
ท่ีระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

27 ม.ค. 62 ท √   √   √   
8 ก.พ. 62 ท √   √   √   
10 ก.พ. 62 ท √   √   √   
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4.7 สงครามนกัปั้น 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: เมโลดราม่า 

2)  เรื่องย่อ: เรื่องราวความบาดหมางระหว่าง แอล เจ้าของโมเดลลิ่ง และเป็นนักป้ันมือทอง
ผู้อยู่เบ้ืองหลังความสําเร็จของเหล่าดาราดังมากมายและ เพียว อดีตมือขวาคนสนิทของแอลที่กลายมา
เป็นคู่แข่งในสายอาชีพ เพียวทําทุกอย่างเพ่ือที่จะแย่งชิงทุกสิ่งมาจากแอล 

3) นักแสดงนํ า: แอล-เมทิ นี  ก่ิ งโพยม, เพี ยว-นํ้ าทิพย์  จงรัชตวิบูลย์ , แทนคุณ-พุ ฒิ ชัย  
เกษตรสิน, ทรงโปรด-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ , มุก-อัญชสา มงคลสมัย, เรน (ฝน)-เรวิญานันท์ ทาเกิด, 
ปีย์แสง-ภรภัทร ศรีขจรเดชา, บทกลอน-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์, ลิป-ชนม์ทิดา อัศวเหม, ซัน-เสฎฐวุฒิ อนุสิทธ์ิ 

4) ผู้กํากับการแสดง: ธนวัจน์ ปัญญารินทร์ 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 21.20 – 22.30 น. ช่อง One 

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: ละครนําเสนอความบาดหมางของตัวละครหลัก 2 คน ที่เป็น
เจ้าของโมเดลลิ่ง คือ แอล และเพียว อดีตมือขวาคนสนิทของแอลที่กลายมาเป็นคู่แข่ง เพียวทําทุกอย่าง
เพ่ือที่จะแย่งชิงทุกสิ่งมาจากแอล ทั้งแย่งนักแสดงและทําลายช่ือเสียงของนักแสดงคนอ่ืนที่อยู่ในสังกัดแอล 
ผ่านบทสนทนาที่เฉือดเฉือน เสียดสี การตบตีกันอย่างเปิดเผย 

อย่างไรก็ตามใน Season 1 ยังไม่มีบทสรุปของตัละครแต่ละตัวอย่างชัดเจน แต่ก็สะท้อนให้
เห็นว่าแม้แอลและเพียวจะมีอาชีพแบบเดียวกัน แต่แอลจะคอยให้คําปรึกษา มอบความรัก ความ
ห่วงใย และอยู่เคียงข้างนักแสดงในสังกัดแม้ในยามที่ตกตํ่า ส่วนเพียวด้วยความอิจฉา สิ่งที่เพียวแสดง
ออกมา คือ ความเห็นแก่ตัว เมื่อเห็นคนอื่นมีความรักก็ตามอิจฉาและทําลาย และท้ายที่สุดคนท่ีไม่มี
ความสุขก็คือเพียวเอง  

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเร่ืองสงครามนักป้ัน จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ีออกอากาศวันที่  
29 ม.ค., 25 ก.พ. และวันที่ 26 ก.พ. 2562 พบว่า ละครเรื่องน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรง เพศ 
และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 4.13 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในเร่ืองสงครามนักปั้น 

สงครามนักป้ัน 29 ม.ค. 62 25 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก   
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง   
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ √ √ √
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง   
V6 การใช้อาวุธ √  
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ √ √ √
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ   
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี √ √ √
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก √   
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง   
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น   
V13 ไสยศาสตร ์เวทมนตร์ ปาฏิหารยิ์ เรือ่งเหนอืธรรมชาติ   
S1 สรีระและการแต่งกาย √  
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ √  
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม   
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ √ √ √
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ √ √ √
L3 ภาษาสแลง √ √  

 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  

 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบในละครเรื่องสงครามนักป้ัน ส่วนใหญ่
เป็นการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ (V4) การดัดแปลงสิ่งของ
รอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7) และการแสดงให้เห็นของมึนเมา (V9) ซึ่งพบในทุกตอนที่ศึกษา ดังน้ี การใช้
ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) พบในลักษณะความรุนแรงทางร่างกาย เช่น การตบหน้า การผลัก เตะ ต่อย 
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ถีบ ฉุดกระชาก เช่น ฉากแทนคุณกับทรงโปรดต่อยกันที่ระเบียงที่โรงแรมที่จัดงานเลี้ยงปีใหม่ช่อง 
ABA, ฉากแอลบุกมาหาเพียวที่บริษัทของเพียวแล้วตบตีกัน ,ฉากลิปและเพ่ือนรุมทําร้ายเรนในห้อง
เก็บของหลังเวทีภายในโรงแรมที่จัดงานเลี้ยงปีใหม่ช่อง ABA รวมไปถึงความรุนแรงทางเพศ พบการใช้
กําลังคุกคามทางเพศของตัวละคร 1 ฉาก คอื ฉากมุกและทรงโปรดทะเลาะกันที่บาร์ในโรงแรม ทรงโปรด
ดึงมุกเข้ามาจูบ (มุมกล้อง) ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ (V4) ส่วนใหญ่มักเป็นฉากตัวละครระบาย
อารมณ์โกรธด้วยการขว้างปาสิ่งของ หรือการต้ังใจทําลายวัตถุสิ่งของ เป็นต้น สําหรับการดัดแปลง
สิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7) พบในลักษณะเป็นการดัดแปลงเพ่ือทําร้ายผู้อ่ืน เช่น แอลและเพียว 
ต่างฝ่ายต่างขว้างแจกันใส่กัน ,ลิปและเพื่อนใช้รองเท้าส้นสูงตบหน้าและลิปใช้นํ้าตาเทียนหยดใส่หน้า
เรน นอกจากน้ียังพบการทําอาวุธปลอมเพ่ือข่มขู่ผู้อ่ืน 1 ฉาก เป็นการนํานํ้าผลไม้บรรจุในขวดแก้วสีชา
เพ่ือให้เข้าใจว่าเป็นนํ้ากรด ในฉากที่หยีภรรยาอาร์มมากองถ่ายเพ่ือข่มขู่เรนที่มีเพศสัมพันธ์กับอารม์
สามีหยี (ออกอากาศวันที่ 29 ม.ค. 2562) ส่วนการแสดงให้เห็นของมึนเมา (V9) พบฉากที่แสดงให้
เข้าใจได้ว่าเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เหล้า ค็อกเทลหลากสีสัน และไวน์ ซึ่งปรากฏในฉากบาร์โรงแรม
และฉากในงานเลี้ยง ทั้งน้ีจะมีการเซ็นเซอร์ (เบลอ) แก้วเฉพาะขณะที่ตัวละครยกขึ้นด่ืม 

จากการศึกษายังพบเน้ือหาที่เก่ียวกับการใช้อาวุธ (V6) 1 ฉาก ซึ่งเป็นฉากในละครที่ปีย์แสง
เล่นเป็นพระเอก โดยในเรื่องปีย์แสงต้องต่อสู้ด้วยมือเปล่ากับโจรที่มีดาบ (ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 
2562) และพบเน้ือหาที่เก่ียวกับสถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก (V10) 2 ฉาก ซึ่งเป็นฉากบาร์ใน
โรงแรม (ออกอากาศวันที่ 29 ม.ค. 2562)  
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ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย/การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 
ฉากแอลบุกมาหาเพียวที่บริษัทของเพียว (ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 2562) 
          หลังจากที่แอลเห็นคลิปที่ปลาทู VDO Call ให้ดูเหตุการ์ที่ปีย์แสง เล่นฉาก action จนเกิด
อุบัติเหตุ แอลได้บุกมาหาเพียวในที่ทํางาน แอลต่อว่าเพียวว่าทั้งๆ ที่รู้ว่าเด็กไม่สบายแต่ยังให้เล่น
ฉากเส่ียงอันตราย เพียวย่ัวยุให้แอลรับว่าเป็นแม่ของปีย์แสง และจะแก้แค้นแอลโดยใช้ปีย์แสงเป็น
เครื่องมือ แอลโกรธจึงตบเพียว ทั้งสองตบตี จิกผม จับหัวโขกโต๊ะ /ต่างฝ่ายต่างขว้างแจกันใส่กัน 
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ฉากลิปและเพ่ือนรุมทําร้ายเรนในห้องเก็บของหลังเวทีภายในโรงแรมท่ีจัดงานเลี้ยงปีใหม่ช่อง ABA 
(ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562) 

         ลิปและเพ่ือนเข้ามาฉุดแขนเรนเข้าห้องเก็บของหลังเวทีอีกห้อง จากน้ันได้จับเรนไว้และใช้
รองเท้าส้นสูงผลัดกันตบหน้าเรนจนเลือดออก ใช้ผ้ามัดปากเรน ตบเรนด้วยรองเท้าส้นสูงอีกหลายครั้ง 
และหยดนํ้าตาเทียนใส่หน้า 

(ขึ้นข้อความเตือน “เป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่ควรลอกเลียนแบบ” ตลอดทั้งฉาก) 
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การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธทําร้ายผู้อ่ืน  

ฉากหยีภรรยาอาร์มมากองถ่าย (ออกอากาศวันที่ 29 ม.ค. 2562) 

          หยีขม่ขู่เรนด้วยนํ้าผลไม้บรรจุในขวดแก้วแต่เรนและพริ้งเข้าใจว่าเป็นนํ้ากรด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

ฉากมุกและทรงโปรดทะเลาะกันที่บาร์ในโรงแรม (ออกอากาศวันที่ 29 ม.ค. 2562) 

          ทรงโปรดนั่งด่ืมเหล้ารอมุกจนถึงเที่ยงคืน (เบลอแก้วเหล้าขณะทรงโปรดยกข้ึนด่ืม) 
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เพศ 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องสงครามนักป้ันมีเน้ือหาด้านเพศที่เก่ียวกับสัมพันธภาพและ
กิริยาทางเพศที่ชัดเจนปรากฏใน  1 ตอน ได้แก่ ฉากเรนย่ัวยวนซันบริเวณหลังเวทีในงานเลี้ยงปีใหม่
ของช่อง ABA และทั้งสองมีเพศสัมพันธ์กัน (ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 2562)  

ตัวอย่าง 

การแต่งกาย/ใช้มุมกล้อง-ภาพท่ีเน้นให้เห็นเนินหน้าอก  

ฉากเรนย่ัวยวนซันบริเวณหลังเวทีในงานเลี้ยงปีใหม่ช่อง ABA (ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 2562) 

          ซันเดินลงมาจากเวที เรนเดินตามมาแกล้งทําทีว่าต่างหูหล่น ซนัช่วยหา  
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การย่ัวยวนทางเพศ ด้วยการส่งสายตา/ใช้วัสดุอุปกรณท์ี่สามารถตีความถึงเรื่องเพศได้ 

ฉากเรนย่ัวยวนซันบริเวณหลังเวทีในงานเลี้ยงปีใหม่ช่อง ABA (ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 2562) 

          ขณะที่ซันช่วยหาต่างหู ซันย่ืนมือเข้าไปใต้กระโปรงเรนจนเจอต่างหู เรนขอให้ซันช่วยใส่
ต่างหูให้ ทั้งคู่สนทนาและส่งสายตาเป็นนัยยะเพ่ือชวนกันไปมีเพศสัมพันธ์ 
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การมีเพศสัมพันธ์โดยตรง 

ฉากเรนย่ัวยวนซันบริเวณหลังเวทีในงานเลี้ยงปีใหม่ช่อง ABA (ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 2562) 

          เรนและซันมีเพศสัมพันธ์กันในห้องเก็บของ (มุมภาพเห็นแผ่นหลังของซันที่ช้ืนเหง่ือขณะที่
ขยับอยู่บนตัวเรน และเห็นสีหน้าเรนที่มีความสุข พร้อมทั้งเสียงหอบของคนทั้งคู่ 

  
 

  
 

 
ภาษา  

จากการศึกษาพบว่าละครเร่ืองสงครามนักป้ันมีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ (L1) 
และภาษาลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (L2) ในทุกตอนที่ศึกษา การใช้ภาษาที่สื่อความหมาย
ในเชิงลบ (L1) เป็นการปะทะคารมกันของตัวละคร พบทั้งคําด่า คําดูถูก คําประชด เสียดสี แดกดัน 
คําสบถ ตัวอย่าง คําด่า เช่น ตอแหล เป็นต้น ตัวอย่าง คําประชด เสียดสี แดกดัน เช่น ฉากเจ๊ย้ิมปะทะ
คารมกับชุน “เจ๊ย้ิม: ฉันนึกว่าแกตายโหงไปซะแล้ว...ชุน: ผมก็คิดว่าเจ๊สําลักโบทอกซ์ตายไปต้ังนานแล้ว
เหมือนกัน” (26 ก.พ.62)  สําหรับภาษาลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (L2) พบในลักษณะการ
เหยียดชนช้ัน เรื่องการศึกษา อาชีพ ฐานะ และหน้าตา นอกจากน้ี พบการใช้คําแสลง (L3) ซึ่งแสดง
ถึงนัยยะเรื่องเพศใน 2 ตอนท่ีทําการศึกษา เช่น ต่อบท แอบกิน กินของหวาน ใส่ต่างหู ล่าไม้ 
(ออกอากาศวันที่ 29 ม.ค. 2562 และออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 2562) 
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ตัวอย่าง 

คําประชด/ เสยีดสี/ แดกดัน 

ฉากที่เพียวรู้ว่าเรนแอบมีเพศสัมพันธ์กับอาร์มในกองถ่าย (ออกอากาศวันที่ 29 ม.ค. 2562) 

เพียว: คุณแม่คะการที่คุณแม่ใช้เงินปิดปากฟิว ก็เท่ากับว่าคุณแม่สนับสนุนให้น้องเรนแย่งผัว
ชาวบ้านอยู่นะคะ...พ่ีพูดแค่น้ีทําน้องเรนเจ็บเหรอคะ ทีน้องเรนแล่นไปนอนกับผู้ชายคนอ่ืน พ่ีไม่
เห็นจะรู้สึกอะไรเลย...พ่ีทําหน้าที่ขอพ่ีอยู่แล้วค่ะ แต่พ่ีไม่ใช่เทวดาหรือนางฟ้าที่จะไปบังคับใครเขาได้ 
โดยเฉพาะเมียของผู้ชายที่น้องเรนแล่นไปนอนด้วย ถึงไม่กลัวนักข่าว น้องเรนควรจะกลัวเมียของเขา
บ้างนะคะ เพราะนักข่าวอาจจะทําให้ช่ือเสียงน้องเรนพัง แต่เมียเน่ียพังทั้งช่ือเสียงและหน้าปลอมๆ 
ของน้องนะคะ 

คําด่า / คําประชด/ เสียดสี/ แดกดัน 

ฉากแอล เจ๊ย้ิม และชุนพบกันบริเวณด้านหน้าเวทีที่ปีย์แสงกําลังจะขึ้นไปร่วมกิจกรรม (ออกอากาศ
วันที่ 26 ก.พ. 2562) 

แอล: ฉันไม่นึกเลยนะว่าจะเจอแกที่น่ี   

ชุน: ทําไมอ่ะ ถึงผมจะไม่ได้เล่นละครมาเป็นสิบๆ ปี นะ แต่ผมก็ยังถือว่าเป็นนักแสดงเก่าที่มีฝีมือ 
ยังไงช่อง ABA ก็ต้องเชิญผมมางานน้ีอยู่แล้ว 

เจ๊ย้ิม: เหรอ เค้าเชิญแกมาหรือว่าแกไปกราบตีนเจ้าของช่องเพ่ือขอมางานนี้กันแน่ ฉันได้ข่าวว่า
ต้ังแต่แกไม่มีงานในวงการ แกก็เที่ยวไปเกาะชายกระโปรงผู้หญิงกินไปท่ัวไม่ใช่เหรอไอ้แมงดาแก่ 
ทําไม ตกอับไม่มีจะแดก จนต้องตะเกียกตะกายอยากกลับเข้าวงการหรือไง 

ชุน: ทําไมต้องโมโหขนาดน้ันล่ะเจ๊ เด๋ียวฟิลเลอร์มันเคลื่อนนะ ... 

ภาษาเหยียดชนชั้น 

ฉากแม่ทรงโปรดหว่านล้อมลูกให้เลิกกับมุก (ออกอากาศวันที่ 29 ม.ค. 2562) 

บุศย์แม่ทรงโปรดทราบว่าลูกชายทะเลาะกับมุกซึ่งมีอาชีพเป็นนักแสดง จึงมาพูดจาหว่านล้อม
ให้ทรงโปรดเลิกกับมุกเพราะอยู่คนละระดับกัน 

บุศย์: เป็นไงล่ะ ตอนน้ีได้รู้ฤทธ์ิของผู้หญิงที่มันมีอาชีพเต้นกินรํากินแล้วใช่ไหม ต่อให้เราดูแลดียังไง 
ยกย่องขนาดไหน พาเข้าสังคมของคนระดับเราน่ีนะ แต่สุดท้ายมันก็อดไม่ได้ที่จะไปมั่วๆ แล้วก็คั่ว
กับผู้ชายไม่เลือกหน้า ใช่ไหม มันอดไม่ได้หรอก...ผู้ชายอย่างโปรดน่ีนะลูกสามารถหาผู้หญิงดีๆ กว่า
น้ันได้ต้ังร้อยเท่าพันเท่า ทําไมโปรดต้องลดค่าตัวเองไปตามง้อผู้หญิงแบบน้ันด้วย… 
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ภาษาเหยียดชนชั้น / ภาษาเหยียดรูปร่างหน้าตา 

ฉากที่เรนให้กลอนสาบานว่าจะไม่ยุ่งเก่ียวกับปีย์แสงอีก (ออกอากาศวันที่ 29 ม.ค. 2562) 

          เรนไม่พอใจที่ปีย์แสงสนิทสนมกับบทกลอนจึงให้แม่ถ่ายคลิปปีย์แสงและบทกลอนขณะ
เรียนลําตัดไว้ หลังเรียนเสร็จจึงตามมาข่มขู่บทกลอน หาว่าบทกลอนอยากเป็นคู่จิ้นกับปีแสง และขู่
ว่าจะปล่อยคลิปที่พริ้งแอบถ่ายไว้โดยให้เขียนว่าปีย์แสงกําลังคั่วกับเด็กที่ช่ือบทกลอน นอกจากน้ี 
เรนยังขู่อีกว่าจะไปบอกเพียวว่าจะไม่เล่นละครกับปีย์แสงอีก บทกลอนกขอร้องเรนไม่ให้ทํา พร้อม
ยกมือไหว้ขอร้องและสัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับปีย์แสงอีก เรนให้บทกลอนสาบานต่อหน้ารองเท้า 

เรน: ตอแหล (เรนใช้น้ิวช้ีจิ้มหน้าผากบทกลอน) แกกลับไปส่องกระจกดูนะว่าแกกับฉันมันคนละคนกัน แกไม่
มีรัศมีแม้แต่จะเทียบกับฉัน แล้วแกคิดเหรอว่าถ้าเป็นคู่จิ้นกับปีย์แสงแกจะดังเหมือนฉัน ฝันไปเถอะอีดํา ... 

เรน: สาบานต่อหน้ารองเท้าราคาแพงของฉัน ราคาแพงกว่าค่าตัวตัวประกอบอย่างแก... 

  

  
ภาษาเหยียดชนชั้นเรื่องการศึกษา  

ฉากปีย์แสงเข้ามาเห็นเหตุการณ์ที่บทกลอนก้มกราบเท้าเรน (ออกอากาศวันที่ 29 ม.ค. 2562) 

ปีย์แสง: (ปีย์ช้ีหน้าเรน) ผมบอกไว้เลยนะ ถ้าคุณไม่ใช่ผู้หญิงผมต่อยหน้าคุณไปแล้ว คิดว่าตัวเอง
เป็นนางเอกแล้วจะให้ใครมากราบเท้าก็ได้เหรอเล่นละครมากไปหรือเปล่า 

พริ้ง: น่ีแกอย่ามาทําอะไรเถื่อนๆ ถ่อยๆ ใส่ลูกฉันนะ ไอ้พวกการศึกษาตํ่า 
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คําแสลง / แสดงถึงนัยยะเร่ืองเพศ 

ฉากที่เพียวรู้ว่าเรนแอบมีเพศสัมพันธ์กับอาร์มในกองถ่าย (ออกอากาศวันที่ 29 ม.ค. 2562) 

พริ้ง: เรน แย่แล้ว มีคนรู้เรื่องว่าแกแอบกินไอ้อาร์มในกอง 

ฉากเรนย่ัวยวนซันบริเวณหลังเวทีภายในงานเลี้ยงปีใหม่ช่อง ABA (ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 2562) 

          หลังจากที่ซันเจอต่างหู เรนขอให้ซันช่วยใส่ต่างหูให้ ซึ่งหมายถึงการเชิญชวนให้ไปมีเพศ 
สัมพันธ์ 

เรน: ขอโทษนะคะ ช่วยใส่ต่างหูให้เรนหน่อยได้ไหมคะ  

ซัน: ได้สิครับ คุณเรน (เรนทําท่าเจ็บหู)... ผมว่าตรงน้ีมันมืดน่ะครับ ผมใส่ไม่ได้เลย 

เรน: น่ันสิคะ ตรงนี้มันก็ร้อนมากด้วยน่ะค่ะ เหง่ือเรนออกเต็มไปหมดเลยค่ะ 

ซัน: แถมอาจจะยังมีคนเดินผ่านไปมาวุ่นวายก็ได้ 

เรน: ชุดเรนมันก็คับมากด้วยอ่ะค่ะ 

ซัน: ง้ัน ผมว่าเราไปหาที่อ่ืน ใส่ กันดีกว่าไหมครับ 

เรน: ไปสิคะ เรนอยาก ใส่ ต่างหูเต็มที่แล้วค่ะ 

ฉากบริเวณโซนเคร่ืองด่ืมภายในในงานเลี้ยงปีใหม่ช่อง ABA (ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 2562) 

ฟิวเดินตามหาปีย์แสง เบสท์ไม่อยากให้ฟิวไปเห็นปีย์แสงคุยกับแอล จึงบอกว่ามีผู้ชายมองฟิว 

ฟิว: ฮ๊า โหย สามคนเลยอ่ะ …เบสท์ สวยหรือยัง...บอกแล้วอย่าให้แม่แต่ง แม่แต่งทีไรฟาดได้ตลอด 
ฝากเรื่องปีย์แสงด้วยนะ เด๋ียวแม่ไปล่าไม้ก่อน จะพาพวกเธอขึ้นอวกาศ (ชุดที่ฟิวใส่เป็นธีมอวกาศ) 

 

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ น13 (ระดับ 2) ด้านพฤติกรรม
และความรุนแรง ในทุกประเด็นระบุว่าสามารถมีได้ตามบริบทโดยสามารถแสดงถึงกระบวนการ แต่ไม่
นําเสนอในลักษณะช้ีนํา หรือชักจูงให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ สามารถแสดงข้ันตอนการกระทํา และ
ผู้ถูกกระทํารวมทั้ง ผลจากการกระทําน้ันสามารถแสดงการตายการบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตกยางออก 
โดยไม่เน้นความทารุณโหดร้าย หรือขาดมนุษยธรรม 

จากการศึกษาละครเรื่องสงครามนักป้ัน ทั้ง 3 ตอน พบว่า ละครเรื่องน้ีมีเน้ือหาความรุนแรง
ทุกตอน โดยเฉพาะความรุนแรงต่อผู้อ่ืน โดยในทุกตอนพบว่ามีการนําเสนอความรุนแรงในลักษณะให้
รายละเอียด เน้นให้เห็นขั้นตอนของการกระทํา หรือให้เห็นผลของการกระทําในหลายฉาก  พบว่าฉาก
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ส่วนใหญ่เน้นการกระทําความรุนแรงต่อผู้อ่ืนทั้งทางร่างกาย และทางใจให้เกิดความเจ็บปวด ผ่านตัวละคร
หลัก ได้แก่ แอล เพียว ทรงโปรด แทนคุณ ลิป ตัวอย่างเช่น ตบ เตะ ต่อย ถีบ ฉุดกระชาก เป็นต้น  

ภาพรวมความรุนแรงในลักษณะดังกล่าวจึงจัดอยู่ในขอบข่ายในระดับ น13 ตามท่ีระบุ 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ตอนท่ีออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562 มีการนําเสนอ
ภาพการทําร้ายร่างกายอย่างรุนแรง โดยการรุมทําร้ายตัวละครตัวเดียวด้วยการใช้รองเท้าส้นสูงตบหน้า
หลายครั้งจนใบหน้าเกิดบาดแผลและใช้นํ้าตาเทียนหยดใส่หน้า แม้ตลอดทั้งฉากไม่เห็นภาพขณะ
รองเท้าสัมผัสใบหน้าหรือภาพขณะนํ้าตาเทียนหยดใส่หน้าและได้ขึ้นข้อความเตือน “เป็นพฤติกรรมไม่
เหมาะสม ไม่ควรลอกเลียนแบบ” แต่อาจเข้าข่ายลักษณะที่มีความรุนแรงเกินระดับที่ระบุไว้ที่เรต น13 

ตัวอย่าง  

ความรุนแรงทางร่างกาย / การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธทําร้ายผู้อ่ืน 

ฉากลิปและเพ่ือนรุมทําร้ายเรนในห้องเก็บของหลังเวทีภายในโรงแรมท่ีจัดงานเลี้ยงปีใหม่ช่อง ABA 
(ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562) 

          หลังจากที่เรนมีเพศสัมพันธ์กับซันในห้องเก็บของแล้ว เรนเดินออกมาอีกทาง กลุ่มของลิป
เข้ามาฉุดแขนเรนเข้าห้องเก็บของหลังเวทีอีกห้อง จากน้ันได้จับเรนไว้และใช้รองเท้าส้นสูงผลัดกัน
ตบหน้าเรนจนเลือดออก ใช้ผ้ามัดปากเรน ตบเรนด้วยรองเท้าส้นสูงอีกหลายครั้ง และหยด
นํ้าตาเทียนใส่หน้า 

(ขึ้นข้อความเตือน “เป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่ควรลอกเลียนแบบ” ตลอดทั้งฉาก) 

ลิป: กดมันลงไป เก่งมากใช่ไหม (ตบ) ... 

แพรว: เบอร์รองเท้าฉันเล็กกว่าของแก ฉันขอก่อนก็แล้วกัน รองเท้าคู่น้ีซื้อมาจากแพรีสฉันหวงมาก 
แต่ถ้าเพ่ือสั่งสอนคนที่กล้ายุ่งกับเพ่ือนฉัน ฉันยอม (ตบ) 

ลิป: พอใจหรือยังแพรว สายตาของแกในวันน้ีมันน่าสงสารไม่เหมือนตอนที่เรียกแกมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ 
(ตบ) วันน้ีฉันจะมาชําระทุกความแค้นที่ฉันมีกับแกให้หมด น่ีสําหรับที่แกมีอะไรกับโปรด 

 (ตบ) ... และน่ีสําหรับที่แกมายุ่งกับพ่อของฉัน (ตบ) แกคิดว่าแกจะมาเป็นแม่เลี้ยงของฉันเหรอ แก
คิดผิด (ตบ) ... และนี่รางวัลสําหรับคนแรดอย่างแก สวยมากใช่ไหม เก่งมากใช่ไหม ยังจะปากดีอีก
ไหม (ตบ) จับมันขึ้นมาอย่าเพ่ิงให้มันสลบ (ลิปปารองเท้าลงกับพ้ืน แล้วเดินไปหยิบเทียนมาจุด) 
หน้าแกแหกหมดแล้วเด๋ียวฉันช่วยทําแผลให้นะ (เรนร้องด้วยความหวาดกลัว/ลิปหยดนํ้าตาเทียน) 
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เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ น 13 
(ระดับ 2) ด้านสรีระและการแต่งกาย ระบุว่า มีภาพสรีระและการแต่งกายที่ไม่มิดชิดได้บ้างตามบริบทของ
เรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ด้านการแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศและ
กิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสมและค่านิยมเร่ืองเพศที่ไม่เหมาะสมกับสงัคมและวัฒนธรรม
ไทย ระบุว่า มีได้ตามบริบทของเร่ืองแต่ต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร 

จากการศึกษาละครเร่ืองสงครามนักป้ันทั้ง 3 ตอน พบว่า มีเน้ือหาด้านเพศที่นําเสนอสรีระ
และการแต่งกาย (S1) โดยใช้มุมกล้องที่เน้นให้เห็นเนินหน้าอก 1 ตอน และการนําเสนอการแสดงออก
ถึงสัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ (S2) ได้แก่ ฉากย่ัวยวน และฉากมีเพศสัมพันธ์กันของตัวละคร ซึ่ง
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เป็นภาพขณะกอดรัดและแสดงให้เห็นสีหน้าของตัวละคร โดยนําเสนอฉากขณะมีเพศสัมพันธ์อย่างกระชับ 
(ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 2562) เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาด้านเพศของละคร
เรื่องสงครามนักป้ันจึงจัดอยู่ในขอบข่ายระดับ น13 ตามท่ีระบุ 

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ น 13 
(ระดับ 2) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น ระบุว่าสามารถมีได้ตามบริบทของเรื่องโดยไม่ทําให้เกิดความเข้าใจ
ทางภาษาผิดเพ้ียน 

จากการศึกษาละครเรื่องสงครามนักป้ันทั้ง 3 วัน พบการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ 
ทั้งคําด่า คําดูถูก คําประชด เสียดสี แดกดัน คําสบถ และการใช้ภาษาลดทอนศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่ในลักษณะการเหยียดชนช้ัน เรื่องการศึกษา อาชีพ ฐานะ และหน้าตา พบในทุกตอน
ที่ศึกษา และพบการใช้คําแสลงที่แสดงถึงนัยยะเรื่องเพศ ใน 2 ตอนท่ีทําการศึกษา ในภาพรวมมักเป็น
การปะทะคารมกันของตัวละครและเป็นไปตามบริบทของเรื่องที่สะท้อนให้เห็นลักษณะนิสัยพฤติกรรม
ของตัวละครที่อิจฉาริษยา และแบ่งชนช้ันกันอย่างชัดเจน รวมถึงไม่ได้ทําให้เกิดความเข้าใจทางภาษา
ผิดเพ้ียน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว การใช้ภาษาของละครเร่ือง
สงครามนักป้ันจึงจัดอยู่ในขอบข่ายระดับ น13 ตามท่ีระบุ 

ตารางที่ 4.14 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเร่ือง สงครามนักปั้น 

สงคราม
นักปั้น 

ระดับ
เนื้อหา
ท่ีระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

29 ม.ค. 62 น13 √   √   √   

25 ก.พ. 62 น13 √   √   √   

26 ก.พ. 62 น13  √ √   √   
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4.8 หน้ากากแก้ว 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละครโทรทัศน์:  โมเดิร์นดราม่า-ทริลเลอร์ 

2) เรื่องย่อ: ราชาวดีต้องการให้ลูกแก้วลูกสาว แต่งงานกับแฟนหนุ่มรัฐ เพ่ือต้องการไปใช้หน้ี 
ลูกแก้วและดาด้าเกิดอุบัติเหตุพร้อมกัน ราชาวดีจึงสั่งให้หมอโกสนหมอศัลยธรรมเปล่ียนหน้าดาด้า 
เพ่ือสวมรอยแต่งงานกับรัฐ เพราะลูกแก้วตัวจริงรถชนความจําเสื่อม แต่รัฐเริ่มสงสัยและรู้ความจริง 
ดินแดนบอกให้รัฐพูดความจริงออกมาว่าลูกแก้วคือดาด้า ทําให้ดาด้าในนามลูกแก้วสงสัยว่าตัวเองคือ
ใครกันแน่ ทุกคนรู้ความจริงว่าลูกแก้วเป็นตัวปลอม หมอโกสนติดคุก ราชวดีฆ่าตัวตาย รัฐแต่งงานกับ
ดาด้า เพราะว่ารักในความดี ลูกแก้วตัวจริงก็ยอมถอยออกมา 

3) นักแสดงนํา: ธนภัทร กาวิละ, อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์, ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์, ภูธเนศ หงษ์
มานพ, อลิสา ขุนแขวง, นรภัทร วิไลพันธ์ุ 

4) ผู้กํากับการแสดง: จาริวัฒน์ อุปการไชยพัฒน์ 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันศุกร์ เวลา 20.45 น. วันเสาร์ เวลา 20.10 น. ช่อง One 

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: รูปแบบรายการน่าสนใจ สะท้อนแง่มุมความรู้ ความคิดใหม่สู่
สังคม การทําศัลยกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคน ทําให้สามารถสลับใบหน้าและเกิดการ
เข้าใจผิดเกิดขึ้น โดยละครเร่ืองดังกล่าวจะเน้นเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูลูก เลี้ยงแบบใช้ลูกเพ่ือหวัง
ผลประโยชน์ รวมถึงการให้แง่คิดว่าอย่ามองคนแต่เพียงใบหน้า แต่ให้มองถึงภายในจิตใจของคนเรา 

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเร่ืองหน้ากากแก้ว จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ีออกอากาศวันที่ 19 
ม.ค. 2562, 25 ม.ค. 2562 และวันที่ 26 ม.ค. 2562พบว่า ละครเร่ืองน้ีพบเน้ือหาเก่ียวกับความ
รุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 4.15 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเรื่อง หน้ากากแก้ว 

ละครหน้ากากแก้ว 19 ม.ค. 62 25 ม.ค. 62 26 ม.ค. 62
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก    
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง    
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ  √  
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ √ √ √ 
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ √   
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ    
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณ ี   √ 
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง    
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ    
S1 สรีระและการแต่งกาย   √ 
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ √   
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ    
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ √   
L3 ภาษาสแลง √   

 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  

 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบในละครเรื่องหน้ากากแก้ว ส่วนใหญ่มี
การใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) และการใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน (V6) ในทุกตอนที่ศึกษา สําหรับความ
รุนแรงทางร่างกาย (V3) น้ัน ลักษณะความรุนแรงที่ปรากฏ จะอยู่ในลักษณะ ตบ เตะ ต่อย จับเหว่ียง 
เช่น ฉากที่ราชาวดีจะฉีดยาพิษเพ่ือฆ่าดาด้า แต่หมอโกศลได้เข้ามาขัดขวางไว้ได้ทัน แล้วจับราชาวดี
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เหว่ียงใส่โต๊ะ (ออกอากาศวันที่ 19 ม.ค. 2562) หรือฉากที่ริยาเข้ามาหาราชาวดีที่ห้อง ด้วยความโกรธ
แค้นที่ราชาวดีทําให้พิงพันธ์ถูกหมายเรียกและไม่สามารถลงสมัคร ส.ส. ได้ จึงจะเข้าไปตบราชาวดี แต่
กลับถูกราชาวดีตบคืนไป 4-5 ครั้ง (ออกอากาศวันที่ 19 ม.ค. 2562) ทั้งน้ี ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ส่วน
ใหญ่เป็นฉากเดียวกันกับการใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน (V6) ด้วย 

 สําหรับการใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน (V6) สามารถพบเห็นได้ทุกตอนเช่นกัน จะปราฏในลักษณะ
การใช้ปืน และการใช้สิ่งของอย่างอ่ืนเป็นอาวุธ เช่น กรรไกร เข็มฉีดยา เป็นต้น เช่น ฉากที่ดินแดนบุก
เข้าช่วยเหลือดาด้าไว้ได้ทัน ขณะที่ลูกน้องของราชาวดีกําลังเล็งปืนไปที่ดาด้าเพ่ือฆ่าปิดปากตามคําสั่ง 
(ออกอากาศวันที่ 19 ม.ค. 2562) หรือ ฉากที่ราชาวดีพยายามใช้กรรไกรแทงสุจิราที่เข้ามาขโมยข้อมูล
การลักลอบผ่าตัดศัลยกรรมให้ดาด้า (ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2562) หรือ ฉากที่เพชรใช้ปืนข่มขู่
ราชาวดี เน่ืองจากแค้นที่ถูกราชาวดีหลอกให้ขโมยเอกสารซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญที่ทําให้พิงพันธ์ พ่อ
ของเพชร ถูกดําเนินคดี (ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2562) 

 นอกจากน้ี ยังพบการใช้ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ (V4) การดัดแปลงสิ่งรอบตัวให้เป็นอาวุธ 
(V7) และการกระทําที่ผิดกฎหมาย (V9) เป็นบางฉาก 

 ในภาพรวมพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏในละครเรื่องหน้ากากแก้วมักถูกนําเสนอในลักษณะให้
รายละเอียด ภาพ ดนตรีประกอบ และระยะเวลาของความรุนแรงที่ปรากฏในแต่ละฉาก ซึ่งเข้าข่ายช้ีนํา  

ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย  
ฉากริยาเข้ามาหาเรื่องราชาวดี (ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2562) 

ราชาวดีส่งข้อมูลของพิงพันธ์ให้ ปปง ทําให้พิงพันธ์ถูกจับตัว ริยารู้ว่าเป็นฝีมือของราชาวดี 
จึงเข้ามาหาที่ห้อง ราชาวดีไม่ยอมรับว่าเป็นฝีมือเธอ ริยาจะเข้าไปตบราชาวดี แต่กลับโดนราชาวดี
ตบไป 4-5 ครั้ง ราชาวดีเดินจากไป ริยา กรีดร้องด้วยความเจ็บใจ 
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ความรุนแรงทางร่างกาย/การใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน 

ฉากเพชรใช้ปืนขู่ราชาวดี (ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2562) 

เพชรโดนพิงพันธ์ผู้เป็นพ่อด่าว่าเป็นไอ้โง่ โดนราชาวดีหลอกใช้ ทําให้พิงพันธ์ไม่ได้ลง
เลือกต้ัง เพชรรู้สึกเสียใจ และต้องการพิสูจน์ให้พิงพันธ์เห็นว่าตัวเองไม่ได้โง่ เพชรเอาปืนไปข่มขู่
ราชาวดี แล้วเกิดการแย่งปืน เพชรทําปืนลั่นใส่ราชาวดี 

 
 
การใช้ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ 

ฉากพิงพันธ์แย่งมือถือจากราชาวดีแล้วขว้างลงพ้ืน (ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2562) 

พิงพันธ์กับริยาเดินเข้ามาในงานหมั้นของรัฐและลูกแก้ว พิงพันธ์โมโหที่ราชาวดีหลอกใช้
เพชร ลูกชายของตน ให้ไปขโมยสัญญาเงินกู้ จึงเข้าไปถามต่อหน้าทุกคน พอดีมีโทรศัพท์ดังขึ้นจาก
มือถือราชาวดี ราชาวดีกําลังจะหยิบมือถือในกระเป๋าออกมารับสาย พิงพันธ์เข้าไปแย่งแล้วขว้างทิ้ง
ลงพ้ืน พร้อมให้ราชาวดีตอบคําถามว่าหลอกใช้ลูกชายตนทําไม 
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การดัดแปลงสิ่งรอบตัวเป็นอาวุธในการทําร้ายผู้อ่ืน 

ฉากราชาวดีฉีดยาให้ดาด้า (ออกอากาศวันที่ 31 มี.ค. 2562) 

ดาด้าถูกจับมัดไว้ที่เตียงเหมือนเดิม เธอพยายามอ้อนวอนขอให้ราชาวดีปล่อยตัวเธอไป 
เพราะสิ่งที่ราชาวดีทําอยู่น้ันผิดกฎหมาย แล้วเธอเองจะไม่เอาความเช่นกัน ราชาวดีไม่สนใจ ดาด้า
พยายามอ้อนวอนขอให้หมอโกศลช่วย หมอโกศลได้แต่แสดงสีหน้าลําบากใจ ราชาวดีได้ฉีดยานอน
หลับให้กับดาด้า จนดาด้าหมดสติ นอนหลับไป 
 

 
 

 
เพศ 

จากการศึกษาพบว่าละครเร่ืองหน้ากากแก้ว จํานวน 3 ตอน มีเน้ือหาด้านเพศที่เก่ียวกับ
สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ จํานวน 1 ตอน ได้แก่ ฉากที่ลูกแก้วเข้ามาหารัฐที่ห้องนอน พยายาม
ย่ัวยวนให้รัฐมีสัมพันธ์ด้วย ฉากที่ลูกแก้วมาหาเพชรที่คอนโด โอบดึงเพชรไปจูบ ก่อนที่จะพากันเข้า
ห้องไป และฉากที่ลูกแก้วต่ืนขึ้นมาตอนเช้าในห้องของเพชร (ออกอากาศวันที่ 19 ม.ค. 2562)  
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ตัวอย่าง 

การสัมผสัเพื่อเลา้โลม เรา้อารมณ์ การจูบ 

ฉากลูกแก้วเขา้มาหารัฐที่ห้องนอน (ออกอากาศวันที่ 19 ม.ค. 2562) 
ลูกแก้วเดินเข้ามาหารัฐในห้องนอน เข้ามาอ้อนบนตัวรัฐว่า จะทําไม งาน มีเรื่องอ่ืนที่น่าทํา

กว่าเยอะ พร้อมเข้าไปค่อย ๆ ลูบที่มือรัฐ บ่งบอกว่าชวนให้อีกฝ่ายมีความสัมพันธ์กัน พร้อมกับเอียง
หน้าจะจูบแก้มรัฐ แต่รัฐปฏิเสธโดยการเบือนหน้าหนี แล้วบอกว่า เหน่ือย ขอพัก ลูกแก้วเดิน
ออกไปอย่างอารมณ์เสีย 
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การมีเพศสัมพันธ์โดยนัย 

ฉากลูกแก้วมาหาเพชรท่ีคอนโด (ออกอากาศวันที่ 19 ม.ค. 2562) 

ลูกแก้วบอกกับรัฐว่าจะไปเที่ยว แล้วชวนรัฐไปด้วย แต่เขาปฏิเสธ ลูกแก้วหาว่ารัฐไม่หึงหวง
เธอเลย เธอแอบมาหาเพชรที่คอนโด โดยมีรัฐแอบมาตามมา เพชรสงสัยที่ลูกแก้วมาหา ทั้งที่ก่อน
หน้าน้ี เธอบอกให้เขาเลิกยุ่งกับเธอ ลูกแก้วเข้าโอบที่คอพร้อมดึงเพชรเข้าไปจูบ ทั้งสองเข้าห้องปิด
ประตู รัฐแอบตามและสังเกตอยู่ด้านนอก 

 

 
ภาษา  

จากการศึกษาพบว่าละครเร่ืองน้ีมีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ ดูหมิ่น เช่น ฉากท่ี
ราชาวดีจะฉีดยาพิษให้ดาด้าเพ่ือฆ่าปิดปาก แต่หมอโกศลมาขัดขวางไว้ ราชาวดีหาว่าดาด้าเป็นขยะ 
ต้องกําจัดทิ้ง (ออกอากาศวันที่ 31 มี.ค. 2562) เป็นต้น  
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ตัวอย่าง 

คํา/ข้อความที่สื่อความหมายในเชิงลบ ดูหม่ิน ลดทอนศักด์ิความเป็นมนุษย์ 

ฉากราชาวดีคิดจะฆ่าดาด้าโดยฉีดยาพิษเข้าร่างกาย (ออกอากาศวันที่ 19 ม.ค. 2562) 

เมื่อรัฐได้ขอลูกแก้วแต่งงานแล้ว ราชาวดีแม่ของลูกแก้ว จึงจะกําจัดดาด้าทิ้ง เพราะไม่มี
ความจําเป็นแล้ว ราชาวดีกําลังจะใช้เข็มฉีดยาฉีดยาพิษให้ดาด้า แต่หมอโกศลมาขัดขวางไว้ได้ทัน 

หมอโกศล : ผมนึกแล้วว่าคุณต้องทําแบบน้ี 

ราชาวดี : ก็ลูกแก้วกําลังจะแต่งงานกับรัฐ เด็กน่ีก็เป็นขยะส่วนเกิน ดีกําจดัทิ้ง ดีผิดตรงไหนคะ! 

หมอโกศล : แต่น่ีเป็นคน เขาไม่ใช่ขยะนะคุณดี! 
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คํา/ข้อความ สื่อความหมายเรื่องเพศ  

ฉากลูกแก้วต่ืนขึ้นมาตอนเช้าในห้องของเพชร (ออกอากาศวันที่ 19 ม.ค. 2562) 

ลูกแก้วต่ืนขึ้นมา ไม่เห็นเพชรอยู่ข้างๆ เพชรแต่งตัวพร้อมที่จะไปบ่อนแต่เช้า เพชรเดินมา
หาลูกแก้ว แล้วถามว่า เมื่อคืนไปหิวที่ไหนมา เมื่อก่อนแตะนิดหน่อย ลูกแก้วก็ปัดออก ลูกแก้วจึง
บอกว่า ตอนน้ีความจํากลับมาแล้ว หลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เพชรย้ิมอย่างได้ใจ เดิน
เข้าไปหาลูกแก้ว ใช้มือลูบไล้ไปที่ขาแล้วเข้าไปจูบลูกแก้ว ก่อนเดินออกจากห้องไป 

  
 

 
เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอใน
ลักษณะช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

 จากการศึกษาละครเรื่องหน้ากากแก้ว ทั้ง 3 ตอน พบว่า ทุกตอนมีเน้ือหาที่ เก่ียวกับ
พฤติกรรมความรุนแรงทุกตอน และส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน โดยเฉพาะการใช้อาวุธทําร้าย
ผู้อ่ืน ซึ่งในแต่ละตอนมีเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงในลักษณะดังกล่าวหลายฉาก โดยในทุกตอนพบว่า
มีการนําเสนอความรุนแรงในลักษณะ เน้นให้เห็นขั้นตอนของการกระทํา หรือให้เห็นผลของการ
กระทําหลายฉาก เช่น ฉากที่ราชาวดีพยายามใช้กรรกไกรแทงสุจิรา และฉากที่ถีบสุจิราตกบันไดตาย 
(ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2562) หรือฉากที่เพชรยิงปืนใส่ริยา หลังที่ทําปืนลั่นใส่ราชาวดี เน่ืองจาก 
ริยาบอกให้เพชรมอบตัว (ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2562) เป็นต้น 
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 ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงที่พบในละครเรื่อง 
หน้ากากแก้ว ที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน จึงเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 

ตัวอย่าง  

ความรุนแรงทางร่างกาย/ใชอ้าวุธทําร้ายผูอ่ื้น 

ฉากราชาวดีฆ่าสุจิรา (ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2562) 

สุจิราพยายามเข้าไปขโมยหลักฐานการผ่าตัดศัลยกรรมของดาด้าในห้องทํางานของ
ราชาวดี เพ่ือนําไปให้พิงพันธ์ ราชาวดีรู้ทันตามเข้ามาที่ห้อง ราชาวดีพยายามใช้กรรไกรแทงสุจิรา 
แต่สุจิราหนีไปได้และหนีลงบันไดหนีไฟ แต่เกิดสะดุดล้ม ราชาวดีเดินตามมาอย่างใจเย็น ถีบสุจิรา
ตกบันไดตาย จนรุ่งเช้า มีแม่บ้านมาพบศพของสุจิรา และเป็นข่าวออกโทรทัศน์ 
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ความรุนแรงทางร่างกายโดยใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน 

ฉากเพชรยิงปืนใส่ริยา (ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2562) 

ริยาได้ยินเสียงดังลั่น จึงเข้ามาดูที่ห้องราชาวดี เห็นราชาวดีโดนยิงแน่น่ิงอยู่บนเก้าอ้ี เธอเห็น
เพชรถือปืนอยู่ จึงบอกให้เพชรมอบตัว แล้วให้พ่อช่วยเรื่องคดี แต่เพชรคิดว่าหากตนมอบตัวเข้าคุก 
ริยาจะแย่งสมบัติทุกอย่างไปจากตน จึงใช้ปืนยิงริยาจนเสียชีวิต แล้วป้ายความผิด เอาปืนไปใส่มือ 
ริยาแทน 

 

 

 

 

 
เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านเร่ืองทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไปตาม
บริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง ในขณะท่ีเรื่องเพศในประเด็น
ที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีนําชักจูง 
หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  

จากการศึกษาละครเร่ืองหน้ากากแก้วทั้ง 3 ตอน พบว่ามีเน้ือหาในประเด็นสัมพันธภาพและ
กิริยาทางเพศ จํานวน 1 ตอน แต่มีหลายฉาก ได้แก่ ฉากแต่งกายย่ัวยวน ฉากจูบปาก รวมถึงฉากมี
เพศสัมพันธ์กันโดยนัย ไม่เห็นชัดเจน ดังที่ปรากฏ (ออกอากาศวันที่ 19 ม.ค. 2562) แต่ในภาพรวม
เป็นการนําเสนอในลักษณะกระชับ มีความพยายามเลี่ยงไม่ให้เห็นขั้นตอนการกระทํา เมื่อพิจารณา
ตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาด้านเพศของละครหน้ากากแก้วที่ศึกษาทั้ง 3 ตอนจึงไม่เกิน
ระดับที่ระบุ 
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ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเรื่องหน้ากากแก้วทั้ง 3 ตอน พบว่ามีการใช้ภาษาในลักษณะล่อแหลม 
หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ หรืออาจสื่อนัยยะในเรื่องเพศบางตอน แต่ในภาพรวมมักเป็นการ
ปะทะคารมกันของตัวละคร ตามบริบทของละครแนวดราม่า จากการศึกษาพบว่ามีฉากที่ตัวละครใช้
ถ้อยคําหมิ่นแหม่ สื่อความหมายเชิงลบ แต่ไม่ได้ใช้ถ้อยคําหยาบคายอย่างชัดเจน เช่น ฉากที่ราชาวดี
กล่าวหาว่าดาด้าเป็นขยะส่วนเกิน ต้องกําจัดทิ้ง (ออกอากาศวันที่ 19 ม.ค. 2562) เมื่อพิจารณาตาม
ประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว  ละครเรื่องน้ีจึงมีลักษณะการใช้ภาษาไม่เกินระดับที่ระบุ 

ตารางที่ 4.16 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเร่ือง หน้ากากแก้ว 

หน้ากากแก้ว 
ระดับ
เนื้อหา
ท่ีระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

19 ม.ค. 62 ท  √ √   √   
25 ม.ค. 62 ท  √ √   √   
26 ม.ค. 62 ท  √ √   √   
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4.9 เสือ ชะนี เก้ง 2019 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: ซิทคอมเมด้ี 

2) เรื่องย่อ: เรื่องราวของ “ต้ัม” หนุ่มช่างภาพอิสระสุดฮอต ผู้ไม่เช่ือในรักแท้ วันหน่ึงคิดที่
จะขายคอนโด คนที่จะช่วยต้ัมหารูมเมทคนใหม่ได้ก็คงจะมีแค่ “เจ๊ออย” เพ่ือนรุ่นพ่ีสมัยเรียน
มหาวิทยาลัย แต่ทุกอย่างกลับต้องพังราบ เพราะคนที่หามาน้ันคือ “ชีต้าร์” หรือ “ชาตรี” เพ่ือนซี้
สมัยเรียนมหาวิทยาลัยอีกคนของตั้มที่ผันตัวจากผู้ชายนักเลงสายลุยไปเป็นเก้งจอมเซนซิทีฟ ซึ่ง
ความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างเพศเต็มไปด้วยความสุขและความทุกข์ เน่ืองจากแต่ละตอนมีเรื่องราว
มากมายที่เข้ามาในชีวิตที่เพ่ือนต้องคอยช่วยเหลือกัน 

3) นักแสดงนํา: ธนทัต ชัยอรรถ, รฐา โพธ์ิงาม, ปองศักด์ิ รัตนพงษ์, อลิสา ขุนแขวง, ณัชพงศ์พล 
สุดดี, จิ้ม ชวนช่ืน 

4) ผู้กํากับการแสดง: จิรศักด์ิ โย้จิ้ว, เสกสรร สิงอุไร และคมกริช สุวรรณเวียง 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันพฤหัสบดี 21.20-22.20 น. ช่อง One 31 

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: เป็นซิทคอมแนวตลกคอมเมด้ี เน้นความสนุกสนาน เป็น
เรื่องราวของเพ่ือนสามคนต่างเพศท่ีมาใช้ชีวิตร่วมกันในคอนโดมิเนียมเดียวกัน เน้ือหามีความใกล้เคียงกับ
ชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน อีกทั้งภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่คนทั่วไปใช้ ทําให้ผู้ชมเข้าถึงง่าย เรื่องราวไม่ซับซ้อน 

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเรื่องเสือ ชะนี เก้ง 2019 จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ออกอากาศ
วันที่ 31 ม.ค. 2562, 28 ก.พ. 2562 และวันที่ 7 มี.ค. 2562 พบว่า ละครเรื่องน้ีพบเน้ือหาเกี่ยวกับ
ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 4.17 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในซิทคอมเสือ ชะนี เก้ง 2019 

ซิทคอมเสือ ชะนี เก้ง 2019 31 ม.ค. 62 28 ก.พ. 62 7 มี.ค. 62
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก  
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง  
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ  
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง  
V6 การใช้อาวุธ  
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ √ √ √
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ  
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี  
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาเจงะสมสําหรับเด็ก  
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง  
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น  
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ  
S1 สรีระและการแต่งกาย √  √
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ √ 
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม  
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ √ √ √
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ √ √ √
L3 ภาษาสแลง √ √ √

 

หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  
 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่พบในซิทคอมเรื่องเสือชะนีเก้ง 2019 
ส่วนใหญ่เป็นการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็น
อาวุธ (V7) ซึ่งพบในทุกตอนที่ศึกษา ทั้งในลักษณะความรุนแรงทางร่างกาย เช่น การตบหัว การเตะ/ 
ถีบจนอีกฝ่ายล้มลง ความรุนแรงทางเพศ เช่น การชวนไปมีเพศสัมพันธ์โดยท่ีอีกฝ่ายไม่ยินยอม การใช้
สายตามอง/ อวัยวะเพศ และหน้าอกฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น โดยเฉพาะในฉากท่ีมีชีตาร์ชวนเป็ดมามี
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เพศสัมพันธ์ด้วย (ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562)  ฉากที่ชีตาร์พาน้องลิซ่ามาแนะนําให้ต้ัมรู้จัก 
(ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) และฉากที่ชีตาร์เสนอตัวมีเพศสัมพันธ์กับต้ัม (ออกอากาศวันที่ 31 มี.ค. 
62 และออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562)  ซึ่งทั้ง 3 ฉากถือว่าตัวละครแสดงออกเรื่องเพศแฝงเรื่องการ
คุกคามทางเพศค่อนข้างชัดเจนผ่านท่าทาง และสีหน้า รวมถึงนํ้าเสียงด้วย ซึ่งความรุนแรงที่ปรากฏถูก
นําเสนอในรูปแบบความตลก สนุกสนาน 

จากการศึกษายังพบเน้ือหาที่เก่ียวกับการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7)  ทั้ง 3 
ตอน ซึ่งสิ่งของที่พบ ได้แก่ ผ้า ยานอนหลับ ยาสลอด นํ้าปลาร้า เป็นต้น เช่น ฉากน้าเต็มเอาผ้าฟาด
หัวน่ิมน่ิม (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562, ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2562 และออกอากาศวันที่ 7 
มี.ค. 2562) และฉากที่ต้ัมตบหัวชีตาร์ (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562, ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 
2562 และออกอากาศวันที่ 7 มี .ค . 2562) ซึ่งทั้ ง 2 ฉากพบในทุกตอนที่ศึกษา รวมถึงตอนที่
ออกอากาศวันที่ 28 ก .พ . 2562 จากการศึกษาพบว่าในตอนเดียวมีการใช้ยานอนหลับเพ่ือ
วัตถุประสงค์ให้อีกฝ่ายหลับ ถึง 3 ครั้ง    

ในภาพรวมพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเสือชะนีเก้ง 2019 ทั้งความ
รุนแรงทางร่างกายและความรุนแรงทางเพศ มักถูกนําเสนอในรูปแบบความตลกสนุกสนาน เน้นการ
สร้างความบันเทิงให้กับผู้ชม โดยเฉพะเรื่องความรุนแรงทางเพศ แม้ว่าจะนําเสนอออกมาในเชิงตลก
ขบขัน แต่จริง ๆ แล้วพบว่าเน้ือหาแฝงเรื่องการคุกคามทางเพศของตัวละคร  

 
ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางกาย 

ฉากต้ัมไม่พอใจชีตาร์ที่แกล้งพลอยใส (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) 

          ต้ัมตบหัวชีตาร์ด้วยความโมโหที่ชีตาร์แกล้งใส่สลอดลงไปในนํ้าจนทําให้พลอยใสท้องเสีย
เข้าโรงพยาบาล 
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ความรุนแรงทางเพศ 

ฉากชีตาร์ เจ๊ออยคุยกับต้ัมหลังกินบุฟเฟต์ (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) 

          ชีตาร์ขอบคุณเพ่ือน ๆ ที่พาไปเลี้ยงบุฟเฟต์ ชีตาร์ชวนต้ัมไปฮาราคีรี ด้วยการยืนหันหลังย่ืนก้น
ให้ต้ัม ซึ่งภาพที่ปรากฏแสดงถึงการเชิญชวนไปทํากิจกรรมทางเพศ และในตอนท้ายของฉากชีตาร์
และเจ๊ออยอาสาเป็นเหย่ือให้ต้ัมขยํ้า โดยชีตาร์อาสาเป็นกวางน้อยพร้อมยืนหันหลังก้มตัวลงยื่นก้น
ให้ต้ัม ส่วนเจ๊ออยอาสาเป็นนกน้อยให้ขยํ้า โดยเดินเดินมาหน้าต้ัมพร้อมส่ายนมให้ขยํ้า (ซิทคอม
นําเสนอเรื่องเพศออกมาในรูปแบบของความตลกสนุกสนาน) 
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ฉากชีตาร์ชวนเป็ดมีเพศสัมพันธ์ (ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562) 

           หลังจากแกล้งเจ๊ออยได้สําเร็จชีตาร์รู้สึกอารมณ๋ดี จึงชวนเป็ดมามีเพศสัมพันธ์ ชีตาร์ว่ิงไป
ที่โซฟา แล้วนอนควํ่าหันหลังฉีกขาให้เป็ด (ซิทคอมนําเสนอเรื่องเพศออกมาในรูปแบบของความ
ตลกสนุกสนาน) 

  

ฉากที่ชีตาร์พาน้องลิซ่ามาแนะนําให้ต้ัมรู้จัก (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) 

          ชีตาร์พาลิซ่ามาให้รู้จักกับต้ัม และชีตาร์ต้องการให้ต้ัมเลือกลิซ่ามากกว่าพลอยใส เน่ืองจาก
พนันกับเจ๊ออยไว้ ซึ่งลิซ่าแต่งกายด้วยชุดสีแดงเข้ารูป ชีตาร์พยายามอธิบายถึงความเซ็กซี่ของลิซ่า
พร้อมชวนให้ดูรูปร่างของลิซ่าด้วย เพ่ือให้ต้ัมเกิดความสนใจในตัวลิซ่า (ซิทคอมนําเสนอเรื่องเพศ
ออกมาในรูปแบบของความตลกสนุกสนาน) 
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ความรุนแรงทางร่างกาย/ การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 

ฉากน้าเต็มใช้ผ้าฟาดหัวน่ิมน่ิม (ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2562) 

หลังจากน่ิมน่ิมพูดกวนประสาทชีตาร์ ทําให้ชีตาร์โมโห เต็มเห็นเข้าเลยเดินมาเอาผ้าที่อยู่
ในมือฟาดไปที่หัวน่ิมน่ิม แล้วบอกว่าให้พูดให้น้อยลงหน่อย 

   
 

การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธในการทําร้ายผู้อ่ืน 
ฉากชีตาร์วางยาต้ัม เป็ด และมะนาว (ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2562) 
           ในตอนเดียวพบการใช้ยานอนหลับเพ่ือวัตถุประสงค์ให้อีกฝ่ายหลับด้วยการผสมลงในนํ้า
และการโรยบนคุ้กก้ี 
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เพศ 

จากการศึกษาพบว่าละครซิทคอมเรื่องเสือชะนีเก้ง 2019 มีเน้ือหาด้านเพศที่เก่ียวกับสรีระและการ
แต่งกาย (S1) ชัดเจนใน 2 ตอน ได้แก่ ฉากที่ชีตาร์พยายามอธิบายรูปร่างของลิซ่าให้ต้ัมเกิดความสนใจ 
(ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) และฉากที่ชีตาร์คุยกับเจ๊ออยแล้วถูกแซวว่าแก่เหมือนแม่ เจ๊ออยเลยเดินเข้า
มาทําท่าส่ายนม (ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562) ซึ่งจากการศึกษาพบว่าด้วยการแต่งกาย และการใช้มุมกล้อง
เน้นให้เห็นรูปร่างในตําแหน่งของหน้าอกและก้นของตัวละครอย่างชัดเจน นอกจากน้ียังพบเน้ือหาเกี่ยวกับ
สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ (S2) 1 ตอน เก่ียวกับการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถตีความถึงเรื่องเพศได้ ได้แก่ 
ฉากท่ีดาวเอาปลอกหมอนสกรีนรูปตัวเองใส่ชุดว่ายนํ้าให้ต้ัม (ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2562) ซึ่งในฉากน้ีได้ใช้
ปลอกหมอนสกรีนรูปตัวเองใส่ชุดว่ายนํ้าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถตีความถึงเรื่องเพศได้ ดาวเน้นยํ้าเรื่องการใช้
ปลอกหมอนโดยให้ความสําคัญกับรูปภาพที่ปรากฏบนปลอกหมอน เพ่ือสื่อให้ต้ัมได้รู้ว่าดาวอยู่ข้าง ๆ ในฉาก
ดังกล่าวมีการสูดดมปลอกหมอนซึ่งแสดงนัยยะทางเพศอย่างชัดเจนแม้ว่าจะนําเสนอในเชิงตลกขบขันก็ตาม 

ตัวอย่าง 

การแต่งกาย/ ใช้มุมกล้อง-ภาพท่ีเน้นให้เห็นหน้าอก 

ฉากที่ชีตาร์พาน้องลิซ่ามาแนะนําให้ต้ัมรู้จัก (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562)  

            ชีตาร์พาลิซ่ามาให้รู้จักกับต้ัม และชีตาร์ต้องการให้ต้ัมเลือกลิซ่ามากกว่าพลอยใส เน่ืองจากพนันกับเจ๊ออย
ไว้ ซึ่งลิซ่าแต่งกายด้วยชุดสีแดงเข้ารูป ชีตาร์พยายามอธิบายถึงความเซ็กซี่ของลิซ่าให้ต้ัมฟัง พร้อมชวนให้ดูรูปร่าง
ของลิซ่าด้วย มุมกล้องเน้นไปที่ก้นและหน้าอกของลิซ่า โดยเฉพาะฉากที่ชีตาร์ให้ลิซ่ายืนเลือกรูป 
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การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถตีความถึงเรื่องเพศได้ 

ฉากที่ดาวเอาปลอกหมอนสกรีนรูปตัวเองใส่ชุดว่ายนํ้าให้ต้ัม (ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2562) 

             ดาวหยิบปลอกหมอนที่มีรูปของดาวใส่ชุดว่ายนํ้ามาโชว์ให้ต้ัมดู พร้อมพูดกลอนและ
ทําท่าประกอบในเชิงทางเพศ เช่น เตรียมถอดกระโปรง ลูบไล้ตัวต้ัมแล้วเอามือมาดม และเอา
ปลอกหมอนมาทําเป็นกระโปรงแล้วให้ต้ัมดม 

  

 
ภาษา  

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องน้ีมีการใช้ภาษาท่ีสื่อความหมายในเชิงลบทุกตอน ซึ่งส่วน
ใหญ่พบการใช้คําพูดที่สื่อนัยยะทางเพศ และคําด่าเปรียบเทียบหน้าตา และสติปัญญากับสัตว์ 
ค่อนข้างมาก โดยพบบ่อยในฉากที่ชีตาร์และเจ๊ออยปะทะคารมกันซึ่งพบในทุกตอน (ออกอากาศวันที่ 
31 ม.ค. 2562, ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2562 และออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562)   
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ตัวอย่าง 

คําพูดที่สื่อนัยยะทางเพศ 

ฉากชีตาร์ เจ๊ออยคุยกับต้ัม (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) 

ชีตาร์ขอบคุณเพ่ือน ๆ ที่พาไปเลี้ยงบุฟเฟต์ ชวนต้ัมไปฮาราคีรี (ภาพประกอบแสดงถึงกิจกรรม
ทางเพศ) และชีตาร์และเจ๊ออยอาสาเป็นเหย่ือให้ต้ัมขยํ้า (ภาพประกอบแสดงถึงกิจกรรมทางเพศ) 

ชีตาร์: แต่ก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะ อะริกะโต๊ะ อายิโนะโมโต๊ะ …. โคนัน อิคึอิไต (ชีตาร์ยกมือทําท่า
ประกอบ รวมถึงนํ้าเสียงและหน้าตาที่สื่อนัยยะเรื่องเพศ) 

ต้ัม: น่ีถ้ามึงไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ต้องมั่วก็ได้  

ชีตาร์: หลังจากน้ีไม่มีอะไรทํา ไปฮาราคีรีกันไหม แต่ไม่ต้องคว้านท้องด้วยมีดนะเว้ย คว้านท้องด้วย
กระบองมึงก็ได้ (ชีตาร์มองไปที่เป้าของต้ัม ก้มตัวลงหันก้นให้ต้ัม ท่าทาง นํ้าเสียง และหน้าตาสื่อนัยยะ
เรื่องเพศ)   

ชีตาร์: คว้านฉันเลยๆ โอ้ยยยย คว้านฉันเลย 

ชีตาร์และเจ๊ออยให้กําลังใจเพ่ือนหลังจากมีปัญหาเรื่องความรัก 

ชีตาร์: เมื่อไรจะ Move on ออกไปล่าเหย่ือซักที ล่าตอนน้ีเลยเอาไหม เด๋ียวกูยอมเป็นกวางน้อยให้
มึงล่าเอง (ชีตาร์ก้มตัวลงหันหลังย่ืนก้น ท่าทาง นํ้าเสียงและหน้าตาสื่อนัยยะเรื่องเพศ) ล่าฉันเลยๆ… 

เจ๊ออย: เล่นอะไรไม่รู้จักเวลา…มึงล่ากูก็ได้เว้ย เด๋ียวกูเน่ียจะเป็นนกน้อยให้มึงขยํ้าๆ (ทําท่าส่ายนม
ประกอบ) 
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ฉากชีตาร์ชวนเป็ดมีเพศสัมพันธ์ (ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562) 

ชีตาร์: คือว่าวันน้ีพ่ีอารมณ์ดีมาก ๆ เละอะคะ เป็ดช่วยไรพ่ีอย่างได้ไหมคะ 

เป็ด: ให้ช่วยไร 

ชีตาร์: ต้ัมพ่ีที ตรงนี้ เร็วๆ ต้ัมหน่วยเร็ว (ทําท่านอนควํ่าแหกขาประกอบ) 

เป็ด: แหมพ่ี อารมณ์ดีก็ให้ต้ัม อารมณ์เสียก็ให้ต้ัม ยังไงกันแน่เน่ียเรา 

ชีตาร์: เป็ดไม่เคยได้ยินเหรอเซกส์สามารถบําบัดได้ทุกอย่าง แต่ถ้าเกิดวันน้ีแกไม่อยากต้ัมพ่ี เด๋ียว
พ่ีต้ัมแกเอง 

 

ฉากชีตาร์แนะนําให้ดาวปล้ําต้ัม (ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2562) 

ดาว: พ่ีชีตาร์จะให้ดาวปล้ําพ่ีต้ัมเหรอคะ 

ชีตาร์: อย่าไปเรียกว่าเป็นการปล้ํา เรียกว่าเป็นการให้น้องของเราทั้งคู่ได้ทําความรู้จักกันกันไงจ๊ะ 

ดาว: แต่จริงๆ แล้วเน่ียก็ทําความรู้จักกันภายนอกก็ได้คะ 

ชีตาร์: ยังไงอะ 

ดาวทําท่ายกเป้าไปใกล้ ๆ ต้ัม 

ดาว: สวัสดีจ๊ะสบายดีไหม ห๊ะ สบายดี  

ชีตาร์: ดาวไม่ตลกซิคะ …..หัดใช้สมองคิดด้วย ถ้าเกิดเธอไม่ยอมดูหินตาหินยายกับมัน มันจะยอม
เอาเธอเป็นเมียไหมคะ 
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ดาว: แต่ถ้าดาวดูหินตาหินยาย โดยที่พ่ีต้ัมไม่รู้สึกตัว ก็เหมือนว่าดาวยัดเยียดความเป็นเมียให้กับ
เค้า ดาวทําไม่ได้ แล้วน้องอาย (มองไปที่เป้า) 

ชีตาร์: น้องดาวฟังพ่ีนะ ไอ้ต้ัมเคยบอกพ่ีนะเว้ย มันไม่รู้จะเริ่มยังไง มันอยากตื่นขึ้นมาแล้วได้น้อง
ดาวเป็นเมียเลย จริง ๆ  

ดาว: จริงเหรอคะ โธ่ พ่ีต้ัมอยากจะเฮ้อ เฮ้อ เฮ้อ แบบน้ีไม่บอก  

ชีตาร์: ถอดเสื้อผ้าเลยดีกว่า  

ดาว: เหรอคะ แล้วรออะไรคะ ออกไปซิคะ เด๋ียวรวบตึงภายใน 5 นาที เสร็จ จบป้ึงเลยคะ 

ชีตาร์: เต็มที่นะ ขึ้นสุดลงสุด 

 

คําด่า 

พบตลอดทั้งตอน (ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2562) 

              พบการใช้คําพูดที่ไม่สุภาพ หยาบคายตลอดทั้งเร่ือง มีการใช้คําแทนตัวเองและคําเรียก
คนอ่ืน เช่น กู มึง อี ไอ้ มัน ตลอดทั้งเรื่อง เน่ืองจากตัวละครในเร่ืองเป็นเพ่ือนสนิทกัน ส่วนคําด่า
พบหลายคํา เช่น เพ้อเจ้อ ไอ้ช่ัว ไอ้อ่อน สาระแน อีมะนาวต่างดุ๊ด หน้าไม่อาย แก่ เป็นต้น 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้คําว่า “โง่” ในตอนน้ีตอนเดียวพบว่ามีการใช้คําหรือประโยคในการ
เปรียบเทียบความฉลาดและความโง่ของตัวละคร มากกว่า 20 ครั้ง เช่น อีควาย ถามโง่ ๆ โง่แล้วโง่เลย 
รอยหยักในสองมันไม่เพ่ิมขึ้นเลยเหรอคะ แก่แล้วไม่รู้จักคิด ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่อง สมองมีแต่ขี้เลื่อย 
คนฉลาด ๆ อย่างฉัน อีฉลาด เป็นต้น 
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เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ1 ) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะ
ช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

จากการศึกษาละครซิทคอมเรื่องเสือชะนีเก้ง 2019 ทั้ง 3 ตอนพบว่า ทุกตอนมีเน้ือหาที่
เก่ียวกับพฤติกรรมความรุนแรงทุกตอน  และส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ทั้งเรื่องความรุนแรง
ทางกาย และความรุนแรงทางเพศ โดยในทุกตอนพบว่ามีการนําเสนอความรุนแรงบ่อย นําเสนอใน
ลักษณะช้ีนําสังเกตได้จากการใช้ตัวละครเดิมกระทําความรุนแรงต่ออีกคนหน่ึงด้วยพฤติกรรมเดิม  
เช่น ฉากน้าเต็มเอาผ้าฟาดหัวน่ิมน่ิม (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562, ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 
2562 และออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562) และฉากที่ต้ัมตบหัวชีตาร์ (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562,
ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2562 และออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562) ซึ่งจากการสุ่มตัวอย่าง 3 ตอน 
พบพฤติกรรมดังกล่าวทั้ง 3 ครั้ง พอประมาณการได้ว่าพบบ่อย นอกจากนี้ ในละครยังพบการ
ดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ ซึ่งปรากฏในฉากเดียวกันกับที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อ
ผู้อ่ืน ที่สําคัญพบค่อนข้างบ่อย เช่น ฉากชีตาร์วางแผนใช้ยานอนหลับกับต้ัม เป็ด และมะนาว ซึ่งใน
ตอนเดียวชีตาร์ใช้ยานอนหลับถึง 3 ครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าเน้ือหาละครซิทคอมทําให้เข้าใจได้ว่าการใช้
ยานอนหลับเพ่ือวางยาคนอ่ืนเป็นเรื่องปกติ ไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

ในส่วนของความรุนแรงทางเพศถูกนําเสนอในประเด็นการคุกคามทางเพศในรูปแบบความตลก
สนุกสนาน โดยตัวละครหลักที่พบพฤติกรรมน้ีบ่อย คือชีตาร์ ซึ่งรับบทเป็นเพศหลากหลาย การแสดงออก
เรื่องเพศในแต่ละตอน พบว่าหลายครั้งเข้าข่ายการคุกคามทางเพศ 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงที่พบในละครซิทคอม
เรื่องเสือชะนีเก้ง 2019 ที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน จึงเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 
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ตัวอย่าง  

ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากต้ัมและเจ๊ออยทะเลาะกับชีตาร์ (ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562) 

           ต้ัมรู้ความจริงว่าชีตาร์เป็นคนเปิดเผยเรื่องการจัดฉากให้น่ิมน่ิมนอนกับเป็ด ต้ัมกับเจ๊ออย
เดินเข้ามาถามชีตาร์ในห้อง ต้ัมตบหัวชีตาร์ ส่วนเจ๊ออยตบหน้าชีตาร์ 

  

 
ความรุนแรงทางร่างกาย/การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 

ฉากชีตาร์วางยามะนาว (ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2562) 

           ชีตาร์หาทางกําจัดมะนาวให้พ้นทางความรักระหว่างดาวและต้ัม จึงวางแผนใส่ยานอน
หลับแบบนํ้าลงในนํ้าด่ืมให้มะนาวด่ืม มะนาวด่ืมแล้วหมดสติ มะนาวถูกนําตัวมาไว้ที่บันไดหนีไฟ 
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ความรุนแรงทางเพศ 
ฉากชีตาร์ชวนเป็ดมีเพศสัมพันธ์ (ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2562) 
           หลังจากแกล้งเจ๊ออยได้สําเร็จชีตาร์รู้สึกอารมณ์ดี จึงชวนเป็ดมามีเพศสัมพันธ์ (เชิงขําขัน) 
ชีตาร์ว่ิงไปท่ีโซฟา แล้วนอนควํ่าหันหลังฉีกขาให้เป็ด (ซิทคอมนําเสนอเรื่องเพศออกมาในรูปแบบ
ของความตลกสนุกสนาน) 

  
 
เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ1 ) ด้านเร่ืองทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไปตาม
บริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง  ในขณะที่เรื่องเพศใน
ประเด็นที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีนํา
ชักจูง หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  

จากการศึกษาละครซิทคอมเรื่องเสือชะนีเก้ง 2019 ทั้ง 3 ตอน พบว่ามีเน้ือหาในประเด็น
สรีระและการแต่งกาย โดยเฉพาะการแต่งกายของตัวละคร และการใช้มุมกล้อง-ภาพที่เน้นให้เห็น
รูปร่างทั้งหน้าอกและก้นของตัวละครที่เป็นผู้หญิง (S1) ได้แก่ ฉากที่ชีตาร์พาน้องลิซ่ามาแนะนําให้ต้ัม
รู้จัก (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) และฉากชีตาร์คุยกบเจ๊ออยเรื่องดาว (ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 
2562)  รวมทั้งการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถตีความถึงเรื่องเพศได้ (S2) ได้แก่ ฉากดาวนําปลอกหมอน
สกรีนรูปตัวเองใส่ชุดว่ายนํ้านํามาให้ต้ัม (ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2562) เมื่อพิจารณาตามประกาศ
ของ กสทช. แล้ว เน้ือหาด้านเพศของละครซิทคอมเรื่องเสือชะนีเก้ง 2019 ที่ศึกษาทั้ง 3 ตอนจึงเกิน
ระดับที่ระบุ 

 

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 
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จากการศึกษาละครซิทคอมเรื่องเสือชะนีเก้ง 2019 ทุกตอนที่ศึกษา พบว่ามีการใช้ภาษาใน
ลักษณะล่อแหลม คําด่าที่สื่อความหมายในเชิงลบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคําพูดที่สื่อนัยยะเร่ืองเพศ/ การ
ใช้คําคุกคามทางเพศ ซึ่งที่พบบ่อย ๆ มีอยู่ 2 ลักษณะ คือการใช้คําพูดที่สื่อถึงอวัยวะเพศ กิจกรรมทาง
เพศ การใช้ศัพท์แสลงที่เก่ียวข้องกับเร่ืองเพศ เช่น ไปดูหินตาหินยาย ฟีจเจอริ่ง ต้ัม เป็นต้น และการ
ใช้คําด่าลดทอนศักด์ิศรีรูปร่างหน้าตาและสติปัญญา ด้วยวิธีการเปรียบเทียบกับสัตว์ อย่าง เช่น เหี้ย 
ควาย เป็นต้น ซึ่งการเปรียบเทียบความโง่ความฉลาดกับควาย พบว่าตัวละครหลักทั้ง 3 คน พูดบ่อย
มาก มีทั้งคําภาษาไทยและคําภาษาอังกฤษ จากการศึกษาพบว่าทั้ง 3 ตอน พบการใช้คําดังกล่าวถึง 
20-30 ครั้ง เป็นต้น แต่สิ่งหน่ึงที่พบในละครซิทคอมคือในการนําเสนอจะใช้วิธีการสื่อสารในแต่ละฉาก
ด้วยการทําให้เน้ือเร่ืองตลกสนุกสนาน มีเสียงหัวเราะ เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้านการ
ใช้ภาษาแล้ว ละครเรื่องน้ีจึงมีลักษณะการใช้ภาษาเกินระดับที่ระบุ 

ตารางที่ 4.18 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเร่ืองเสือ ชะนี เก้ง 

เสือ ชะนี
เก้ง 2019 

ระดับ
เน้ือหาที่
ระบุ 

ระดับเน้ือหาทีพ่บ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับที่
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกิน
ระดับที่
ระบุ 

31 ม.ค. 62 ท  √  √  √ 
28 ก.พ. 62 ท  √  √  √ 
7 มี.ค. 62 ท  √  √  √ 
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4.10 เมียน้อย 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: แนวดราม่า-โรแมนติก 

2)  เรื่องย่อ: ชลาธร เด็กสาววัย 18 ปี ที่ทั้งสวย และเรียนเก่งวาดฝัน ไว้ว่าหลังเรียนจบจะ
ดูแลครอบครัวอย่างมีความสุข แต่ต้องไปเป็นเมียน้อยเสี่ยชูชัยเพ่ือขัดดอกแทนพ่อ ที่เสี่ยโกงให้เซ็น
เอกสาร ชลาธรพยายามด้ินรนเพ่ือเพ่ือหนีจากชีวิตแบบน้ีด้วยการไปประกวด Miss Beauty 
Thailand จนไปเจอท่านกฤษณะ และตกลงรับเธอมาอยู่ในฐานะเมียน้อย หลังจากไปอยู่กับท่า
นกฤษณะ ชลาธรก็มีโอกาสเจอกับตุลาทนายที่เคยช่วยเหลือเธอ ท่านกฤษณะถูกฆ่าตาย โดยชลาธร
และตุลาถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนฆ่า ภรรยาหลวงของท่านกฤษณะ รู้ความจริงว่าใครเป็นคนฆ่า ชลาธรและ
ตุลาก็พ้นความผิด ชลาธรถึงแม้จะมีใจให้ตุลา แต่ก็ไม่เคยหักหลังท่านกฤษณะ และตุลาเองเมื่อรู้ว่า
ภรรยาของตนไปท้องกับผู้ชายคนอ่ืน จึงขอหย่ากับภรรยาชลาธรไม่ได้เป็นเมียน้อยอีกต่อไป และได้
เริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตุลาอีกคร้ังในฐานะคนรัก 

3)  นักแสดงนํา: วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, กฤษฎา พรเวโรจน์, นิรุตต์ิ ศิริจรรยา,  ณัฐภัสสร สิมะ
เสถียร,  ต้นหน ตันติเวชกุล,  ดารณีนุช ปสุตนาวิน,  เดือนเต็ม สาลิตุล, ราตรี วิทวัส 

4)  ผู้กํากับการแสดง: คฑาเทพ  ไทยวานิช 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.10 น. ช่อง GMM 25 

6)  จุดเด่นและความน่าสนใจ: รูปแบบรายการน่าสนใจ สะท้อนแง่มุมความรู้ ความคิดใหม่สู่
สังคม, ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะของชีวิต เป็นการดําเนินเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ต้ังใจเรียนเพื่อ
จะเลี้ยงครอบครัว แต่แล้วก็ต้องถูกบังคับให้ไปเป็นเมียน้อยเพราะพ่อโดนหลอกบังคับให้เซ็นเอกสาร 
ซึ่งความเป็นจริงแล้วชีวิตของผู้หญิงทุกคนมีค่าเกินกว่าจะเป็นเมียน้อย ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้สะท้อนให้
เห็นความน่าสนใจที่ผู้หญิงที่ใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ อดทน จนวันหน่ึงก็หลุดพ้นจากคําว่าเมียน้อย 
และได้พบความรักที่แท้จริง โดยท่ีผู้ชายก็ไม่ได้สนใจในอดีตที่ผ่านมาของผู้หญิง เพราะดูที่จิตใจท่ีดีงาม 
ความรักที่แท้จริงที่มีให้แก่กัน  

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเรื่องเมียน้อย จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ีออกอากาศวันที่  15 
ม.ค. 2562, ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2562 และออกอากาศวันที่ 11 ก.พ. 2562 พบว่า ละครเรื่องน้ี
พบเน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 4.19 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในเร่ือง เมียน้อย 

ละครเมียน้อย 15 ม.ค. 62 21 ม.ค. 62 11 ก.พ. 62
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก  
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง  
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ √   
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ √   
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ    
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ    
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี    
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง    
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนต์ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ    
S1 สรีระและการแต่งกาย    
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ    
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ √ √ √ 
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   √ 
L3 ภาษาสแลง    

 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  

 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่พบในละครเรื่องเมียน้อย ส่วนใหญ่เป็น
การใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร ซึ่งพบในทุกตอนที่ศึกษา ทั้งในลักษณะความรุนแรงทาง
ร่างกาย เช่น การตบหน้า การผลัก การชก เตะต่อย ฉุดกระชาก โดยเฉพาะฉากเสี่ยชูชัยทําร้าย
ร่างกายชลาธร เน่ืองจากไม่พอใจที่ชลาธรไปประกวดมิสเมษาฮาวาย (ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 



231 

2562), ฉากที่อ้อยตบตีกับเด็กใหม่ของเสี่ยนพพล/ฉากเสี่ยนพพลทําร้ายอ้อย (ออกอากาศวันที่ 11 
ก.พ. 2562) และฉากเจ้หยกตบตีชลาธร (ออกอากาศวันที่ 15 ม.ค. 2562) เป็นต้น รวมไปถึงความ
รุนแรงทางเพศ ได้แก่ การใช้กําลังในการปลุกปล้ํา คุกคามทางเพศของตัวละคร (ออกอากาศวันที่ 15 
ก.พ. 2562) เช่น ฉากที่เสี่ยชูชัยใช้กําลังปลุกปล้ําชลาธร โดยทําร้ายร่างกายก่อนปลุกปล้ํา เป็นต้น  
นอกจากน้ี ยังพบความรุนแรงทางต่อวัตถุสิ่งของ (V4) ในบางตอน ซึ่งมักเป็นฉากตัวละครระบาย
อารมณ์โกรธด้วยการขว้างปาสิ่งของใส่คนอ่ืนเป็นต้น   

 ในภาพรวมพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏในละครเรื่องเมียน้อยมักถูกนําเสนอในลักษณะให้
รายละเอียด  เร้าอารมณ์ ผ่านมุมกล้อง ภาพ ดนตรีประกอบ และระยะเวลาของความรุนแรงที่ปรากฏ
ในแต่ละฉาก ซึ่งเข้าข่ายการช้ีนําได้   

ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากเสี่ยชูชัยทําร้ายร่างกายชลาธร (ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2562) 

ฉากที่เสี่ยชูชัยรู้ว่าชลาธรไปประกวด เสี่ยชูชัยไม่พอใจ และกลับมาบ้าน ทั้งตบท้ังเตะชลาธร 
และขู่ว่าจะทําร้ายครอบครัวชลาธร การใช้ความรุนแรงด้วยการท่ีเสี่ยชูชัยใช้น้ิวช้ีจิ้มไปที่หน้าผาก
ของชลาธร ใช้มือผลักชลาธรไปที่มุมผาฝนังของบ้าน ถือเตารีดขึ้นมาขู่ชลาธรว่าจะทําร้ายใบหน้า
ของชลาธรให้เสียโฉม จากน้ันใช้มือตบทําร้ายร่างกายชลาธรจนลงไปกองกับพ้ืน จนชลาธรเลือด
ไหลกลบปาก จากน้ันเสี่ยชูชัยก็ใช้มือดึงกระชากไปท่ีผมของชลาธร ชลาธรยกมือไหว้ขอร้องเสี่ย
ด้วยสีหน้าที่เจ็บปวด และมีเลือดไหลออกมาจากปาก 
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ความรุนแรงทางด้านร่างกาย 

ฉากที่อ้อยตบตีกับเด็กใหม่ของเสี่ยนพพล/ฉากเสี่ยนพพลทําร้ายอ้อย (ออกอากาศวันที่ 11 ก.พ. 2562) 

ฉากที่อ้อยไม่พอใจเด็กใหม่ของเสี่ยนพพล พออ้อยเห็นเสี่ยนพพลเดินมากับเด็กใหม่จึงตาม
ไปตบที่ห้องนํ้า และฉากที่เสี่ยนพพลมาเห็นและทําร้ายอ้อยอ่ืน เป็นฉากความรุนแรงที่เมื่อเด็กใหม่
ของเสี่ยนพพลเดินเข้าห้องนํ้า อ้อยซึ่งเห็นและเดินตามเข้ามาเกิดความไม่พอ จึงดึงผมของเด็กใหม่ 
กระชากเด็กใหม่ไปที่หน้าโต๊ะกระจกในห้องนํ้า จากนั้นก็ใช้มือดันเด็กใหม่ไปที่ข้างฝาผนัง ใช้ตัวบังคับ
และกด รวมถึงใช้มือตบไปท่ีใบหน้าของเด็กใหม่ ในระหว่างน้ันเสี่ยนพพลเดินมาเห็นพอดีและเกิด
โมโหไม่พอใจอ้อยที่ทําแบบน้ี จึงเข้ามาห้ามอ้อย และใช้มือจับหัวอ้อย และตบใบหน้าอ้อย จนอ้อย
กระเด็นไปที่ตู้เก็บของ จากน้ันก็ใช้มือข้างบีบไปที่หน้าของอ้อยอย่างแรง โดยที่กล้องซูมใบท่ีฉากมือ
กับใบหน้าของอ้อยที่แสดงอาการเจ็บปวด อ้อยก้มไปที่ขาของเสี่ยนพพล ยกมือไหว้ขอโทษเสี่ย และ
ขอร้องเสี่ยนพพลอย่าทิ้งอ้อยไป แต่เสี่ยนพพลกลับไม่สนใจ และใช้เท้าแตะไปที่ลําตัวอ้อยด้วยความ
รุนแรง 
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ความรุนแรงทางด้านร่างกาย/ความรุนแรงทางด้านเพศ 

ฉากที่เสี่ยชูชัยเข้ามาจะข่มขืนชลาธรอีก  (ออกอากาศวันที่ 15 ม.ค. 2562) 

เป็นฉากที่ชลาธรขอร้องเสี่ยว่าอย่าทําอะไรเลย เป็นฉากที่เสี่ยชูชัยซึ่งบังคับให้พ่อของชลาธร 
ต้องเอาตัวชลาธรมาขัดดอกเบ้ีย โดยชลาธรได้ขอร้องและอ้อนวอนเสี่ยชูชัยว่าอย่าทําอะไรเลย แต่
เสี่ยชูชัยไม่ยอม ใช้กําลังคุกคามทางเพศด้วยการโดยชลาธร จับตัวชลาธรเหว่ียงลงบนที่นอน เอาหน้า
ซุกไปที่ใบหน้าของชลาธร ตบตีชลาธรก่อนที่จะข่มขื่น ชลาธรมีสีหน้าที่เจ็บปวดทรมาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ความรุนแรงทางด้านร่างกาย/ความรุนแรงทางเพศ 

ฉากเสี่ยชูชัยตบตีชกท้องชลาธรก่อนข่มขืน (ออกอากาศวันที่ 15 ม.ค. 2562) 

ฉากชลาธรยอมไปอยู่กับเสี่ยชูชัย เพ่ือล้างหน้ีให้ครอบครัว แต่ไม่ยอมให้เสี่ยชูชัยมีความ 
สัมพันธ์ทางเพศด้วย เลยโดนเสียชูชัยทําร้ายร่างกาย เป็นฉากที่เสี่ยชูชัยดึงเสื้อผ้าชลาธร ดึงตัวชลาธร 
มากอด เอาหน้าซุกไปท่ีบริเวณหัวไหล่ ตบตีทําร้ายร่างกาย ชกท้อง ใช้มือบีบไปท่ีหน้าของชลาธร 
ใบหน้าของชลาธรบวมแดง ปากมีรอยเลือดด้วยความเจ็บปวด แล้วทําการข่มขืน และการใช้มุม
กล้องซูมให้เห็นหน้าของเสี่ยชูชัยเพ่ือให้เห็นถึงความน่ากลัว 
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เพศ 

จากการศึกษาพบว่าละครเร่ืองเมียน้อยไม่ปรากฎเน้ือหาด้านเพศที่เก่ียวกับสัมพันธภาพและ
กิริยาทางเพศที่ชัดเจน เน่ืองจากฉากดังกล่าวเป็นฉากที่ใช้ความรุนแรงทางเพศก่อนทําการข่มขืน 

ภาษา  

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องน้ีมีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ 3 ตอน ซึ่งมีทั้งการ
พูดจาปะทะคารมกันของตัวละครโดยได้ใช้คําหยาบคาย และสื่อความหมายในเชิงลบ เช่น ฉากท่ีเสี่ยชูชัยรู้
ว่าชลาธรไปประกวด เสี่ยชูชัยไม่พอใจ และกลับมาบ้าน ทั้งตบทั้งเตะ ชลาธร และขู่ว่าจะทําร้ายรอบ
ครัวชลาธร (ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2562 ) การใช้คําด่าทอ เช่น แรด  โชว์ตูดโชว์นม  เป็นต้น 
นอกจากน้ียังมีการใช้ภาษาที่ดูหมิ่นเรื่องชนช้ัน เช่นฉากที่ฉากแม่อ้อยพาชลาธรสมัครประกวดมิสเมษา
ฮาวายท่ีผับแล้วไปเจอวาด เกิดทะเลาะปะทะคารมกัน (ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2562) เช่น การด่า
คําว่าโง่ ไม่รู้จักรองเท้าที่ซื้อมาจากต่างประเทศ, ฉากท่ีเจ้หยกภรรยาของเสี่ยชูชัยตามมาด่าชลาธรไม่
พอใจที่ชลามาเป็นเมียน้อยของสามีตัวเอง (ออกอากาศวันที่ 15 ม.ค. 2562)  เช่น การด่าว่าอีหน้า
ด้าน เป็นต้น  

 
ตัวอย่าง 

ภาษาล่อแหลม หม่ินเหม่ สือ่ความหมายในเชงิลบ 
ฉากที่เสี่ยชูชัยรู้ว่าชลาธรไปประกวดเสี่ยชูชัยไม่พอใจ (ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2562) 

เสี่ยชูชัย:  น่ีมึงมีความสุขมากใช่ไหม ที่ไปประกวดเอาความสวยให้ผู้ชายมนัดู 

คนใช้เสี่ย: เสี่ยอย่าๆ อย่าค่ะ 

เสี่ยชูชัย: มึงไม่ต้องมายุ่ง กูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ามึงอย่าออกไปแรดที่ไหน 

ชลาธร: ฉันไม่ได้ออกไปแรด 

เสี่ยชูชัย: มึงแน่ใจนะ ไม่ได้ออกไปแรด แลว้มึงออกไปโชว์ตูด โชว์นม ให้ผู้ชายมันดู มันหมายความ
ว่ายังไง ที่กูแตะตัวมึง มึงทําเป็นสะดีดสะด้ิงจะเป็นตาย ทําหน้าระรื่นมีความสุข มึงอยากมีผัวใหม่
มากใช่ไหม 

ชลาธร: เปล่า ฉันไม่ได้คิดแบบน้ันเลย 

เสี่ยชูชัย: กูบอกมึงแล้วใช่ไหม ถ้ายังคิดจะมีผัวใหมม่ึงต้องรอให้กูเบ่ือก่อน 
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การใช้ภาษาทีดู่ถูกเรื่องชนชัน้ 

ฉากแม่อ้อยพาชลาธรสมัครประกวดมิสเมษาฮาวายที่ผับแล้วไปเจออ้อย (ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2562) 

แม่อ้อยพาชลาธรไปที่ผับเพ่ือประกวดมีสเมษาฮาวาย และไปเจอวาดกับพ่ีเลี้ยงที่พามาสมัคร
ประกวดด้วยเช่นกัน ระหว่างที่เดินสวนกัน ชลาธรและวาดก็เดินชนกัน ทําให้วาดและพ่ีเลี้ยงไม่
พอใจ 

พ่ีเลี้ยงวาด: ว้าย! ตายแล้ว รองเท้าน้องวาด 

วาด: น่ีแกเดินประสาอะไรของแกไม่ดูตาม้าตาเรือ รู้ไหมว่ารองเท้าน้ันซื้อมาจากที่ไหน 

อ้อย: ฮู้ย.. รองเท้าตัวเองยังไม่รู้เลยว่าซื้อมาจากที่ไหน แลว้มาถามคนอ่ืนแบบน้ีใครเขาจะรู้..อีโง่ 

วาด : แกน่ันแหล่ะที่โง่ ฉันพูดแบบน้ีเพ่ือให้พวกแกรู้ว่าฉันซื้อรองเท้ามาจากต่างประเทศ แล้วมันก็
แพงมาก แล้วจะยืนซื่อทําไม ทําไมไม่ขอโทษ 

อ้อย: ไม่ต้องขอโทษชลา 

วาด: ทําไม ? ในเมื่อเพ่ือนแก เป็นคนเดินมาชนฉันนะ 

อ้อย: อ้าวก็เมื่อแกด่าเพ่ือนฉันคืนแล้ว ก็ถือว่าเจ๊ากันก็แล้วกัน ไปเถอะ 

วาดเลยเดินไปขัดขาชลาธร 

อ้อย: น่ีแกมาขดัขาเพ่ือนฉันทําไม 

วาด: ก็เพ่ือนเธอโง่เองไง 

ภาษาล่อแหลม หม่ินเหม่ สือ่ความหมายในเชงิลบ 

ฉากภรรยาเสี่ยชูชัย (เจ้หยก) ด่าชลาธรที่บ้าน (ออกอากาศวันที่ 15 ม.ค. 2562) 

เจ้หยก : ไหนว่าขอดูหน้าหน่อยสิ อีหน้าด้านที่แย่งผัวฉัน 

ชลาธร  : คุณเป็นใครน่ี 

เจ้หยก  : ไหนทองอยู่ไหน อยู่ไหน แกเอาผวัฉันไปนอนทั้งคืน ห๊ะ แกไม่มสีิทธ์ิมาโกรธฉนันะ จํา
เอาไว้ ผัวมันเป็นของฉัน ฉันไม่ยอม 

 
เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ1 ) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
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ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอใน
ลักษณะช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

 จากการศึกษาละครเรื่องเมียน้อยทั้ง 3 ตอนพบว่า ทุกตอนมีเน้ือหาที่เก่ียวกับพฤติกรรมความ
รุนแรงทุกตอน  และส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ซึ่งในแต่ละตอนมีเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรง
ในลักษณะดังกล่าวหลายฉาก โดยในทุกตอนพบว่ามีการนําเสนอความรุนแรงในลักษณะให้ราย 
ละเอียด เน้นให้เห็นขั้นตอนของการกระทํา หรือให้เห็นผลของการกระทําในหลายฉาก เช่น ฉากที่เสี่ยชูชัย
เข้ามาจะข่มขืนชลาธร (ออกอากาศวันที่ 15 ม.ค. 2562) โดยแต่ละฉากเป็นฉากที่อธิบายข้ันตอนก่อน
การข่มขืนด้วยการทําร้ายร่างกายก่อน ทั้งชก และตบไปท่ีใบหน้า ก่อนข่มขืน (ออกอากาศวันที่ 15 
มกราคม 2562) ฉากเสี่ยชูชัยทําร้ายร่างกายชลาธร (ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2562) ที่รู้ข่าวว่าชลาธรไป
ประกวดมิสเมษาฮาวาย (ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2562) และฉากที่อ้อยตบตีกับเด็กใหม่ของเสี่ยนพ
พล/ฉากเสี่ยนพพลทําร้ายอ้อย (ออกอากาศวันที่ 11 ก.พ. 2562) 

 นอกจากน้ี ในละครยังมีความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการระบายอารมณ์ของ
ตัวละครในทุกตอน  รวมถึงยังพบการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ ซึ่งปรากฏในฉากเดียวกัน
กับที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้อ่ืน    

 ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงที่พบในละครเรื่องเมียน้อย
ทั้ง 3 ตอน จึงเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 
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ตัวอย่าง  

ความรุนแรงทางด้านร่างกาย/ความรุนแรงทางเพศ 

ฉากเสี่ยขูชัยตบตีชกท้องชลาธรก่อนข่มขืน (ออกอากาศวันที่15 ม.ค. 2562) 

ฉากชลาธรยอมไปอยู่กับเสี่ยชูชัย เพ่ือล้างหน้ีให้ครอบครัว แต่ไม่ยอมให้เสี่ยชูชัยมีความ สัมพันธ์ทางเพศ
ด้วย เลยโดนเสี่ยชูชัยทําร้ายร่างกาย เป็นฉากที่เสี่ยชูชัยดึงเสื้อผ้าชลาธร ดึงตัวชลาธร มากอด เอาหน้าซุกไปที่บริเวณ
หัวไหล่ ตบตีทําร้ายร่างกาย ชกท้อง ใช้มือบีบไปที่หน้าของชลาธร ใบหน้าของชลาธรบวมแดง ปากมีรอยเลือดด้วย
ความเจ็บปวด แล้วทําการข่มขืน และการใช้มุมกล้องซูมให้เห็นหน้าของเสี่ยชูชัยเพ่ือให้เห็นถึงความน่ากลัว 
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ความรุนแรงทางร่างกาย/ความรุนแรงทางเพศ 

ฉากที่เสี่ยชูชัยเข้ามาจะข่มขืนชลาธรอีก (ออกอากาศวันที่ 15 ม.ค. 2562) 

เป็นฉากที่ชลาธรขอร้องเสี่ยว่าอย่าทําอะไรเลย เป็นฉากที่เสี่ยชูชัยซึ่งบังคับให้พ่อของชลาธร 
ต้องเอาตัวชลาธรมาขัดดอกเบ้ีย โดยชลาธรได้ขอร้องและอ้อนวอนเสี่ยชูชัยว่าอย่าทําอะไรเลย แต่
เสี่ยชูชัยไม่ยอม ใช้กําลังคุกคามทางเพศด้วยการโดยชลาธร จับตัวชลาธรเหว่ียงลงบนที่นอน เอา
หน้าซุกไปที่ใบหน้าของชลาธร ตบตีชลาธรก่อนที่จะข่มขื่น ชลาธรมีสีหน้าที่เจ็บปวดทรมาน 
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ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากเสี่ยชูชัยทําร้ายร่างกายชลาธร (ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2562) 

ฉากที่เสี่ยชูชัยรู้ว่าชลาธรไปประกวด เสี่ยชูชัยไม่พอใจ และกลับมาบ้าน ทั้งตบ ทั้งเตะ ชลาธร 
และขู่ว่าจะทําร้ายครอบครัวชลาธร การใช้ความรุนแรงด้วยการท่ีเสี่ยชูชัยใช้น้ิวช้ีจิ้มไปที่หน้าผาก
ของชลาธร ใช้มือผลักชลาธรไปที่มุมผาฝนังของบ้าน ถือเตารีดขึ้นมาขู่ชลาธรว่าจะทําร้ายใบหน้า
ของชลาธรให้เสียโฉม จากน้ันใช้มือตบทําร้ายร่างกายชลาธรจนลงไปกองกับพ้ืน จนชลาธรเลือดไหล
กลบปาก จากน้ันเสี่ยชูชัยก็ใช้มือดึงกระชากไปท่ีผมของชลาธร ชลาธรยกมือไหว้ขอร้องเสี่ยด้วยสีหน้าที่
เจ็บปวด และมีเลือดไหลออกมาจากปาก 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ1 ) ด้านเรื่องทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไปตาม
บริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง  ในขณะที่เรื่องเพศใน
ประเด็นที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีนํา
ชักจูง หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  
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จากการศึกษาละครเร่ืองเมียน้อยทั้ง 3 ตอน พบว่าจากการศึกษาพบว่าละครเรื่องเมียน้อยไม่
ปรากฎเน้ือหาด้านเพศที่เก่ียวกับสัมพันธภาพและกิริยาทางเพศที่ชัดเจน เน่ืองจากฉากดังกล่าวเป็น
ฉากที่ใช้ความรุนแรงทางเพศก่อนทําการข่มขืน  เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหา
ด้านเพศของละครเมียน้อยทั้ง 3 ตอนจึงไม่เกินระดับที่ระบุ  

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ 
ท (ระดับ1 ) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเรื่องเมียน้อยทั้ง 3 ตอน พบว่ามีการใช้ภาษาในลักษณะล่อแหลม หมิ่น
เหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ หรืออาจส่ือนัยยะในเร่ืองเพศทุกตอน แต่ในภาพรวมมักเป็นการปะทะ
คารมกันของตัวละคร ตามบริบทของละครแนวดราม่า-โรแมนติก แต่มักไม่ได้ใช้ถ้อยคําหยาบคาย  
จากการศึกษาพบว่ามีฉากที่ตัวละครเจ้หยกท่ีพูดคําว่า “อีหน้าด้านมาแย่งผัวฉัน” เพียงหน่ึงฉาก 
(ออกอากาศวันที่ 15 ม.ค. 2562) ฉากที่ตัวละครวาด่าชลาธร คําว่า “โง่”  เมื่อพิจารณาตามประกาศ
ของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว  ละครเรื่องน้ีจึงมีลักษณะการใช้ภาษาไม่เกินระดับที่ระบุ 

 
ตารางที่ 4.20 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเร่ือง เมียน้อย 

เมียน้อย 
ระดับ
เน้ือหา
ที่ระบุ 

ระดับเน้ือหาทีพ่บ
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับที่
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ

เกินระดับที่
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับที่
ระบุ 

เกินระดับ
ที่ระบุ 

15 ม.ค. 62 ท  √ √ √ 
21 ม.ค. 62 ท  √ √ √ 
11 ก.พ. 62 ท  √ √ √ 
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4.11 ก่อนอรณุจะรุ่ง 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: ดราม่า 

2) เรื่องย่อ: อรุณฉาย ถูกอําพลซึ่งเป็นพ่อข่มขืนขนาดที่อรดี ผู้เป็นแม่ และน้องไม่อยู่บ้าน 
อรุณฉายบอกแม่ว่าตนเองถูกพ่อขมขืน อรดีผู้เป็นแม่สงสารลูก แต่ก็ไปแจ้งความและจับสามีตนเองเข้า
คุก และพาอรุณฉายกับลูกคนอ่ืนๆ ย้ายไปอยู่กรุงเทพฯ อรุณฉายรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น แต่วันหน่ึงก็ได้คบกับเอกภพซึ่งก็เป็นผู้ชายท่ีไม่ดีเจ้าชู้ ไม่ต้ังใจทํางาน ชอบดื่มเหล้า โดยที่นภัส
เพ่ือนสนิทของอรุณฉายที่แอบรักก็คอยดูห่างๆ อรุณฉายตัดสินใจเลิกกับเอกภพ และวันหน่ึงพ่อของ
อรุณฉายก็ออกมาจากคุก พ่ออรุณฉายมาขออโหสิกรรม และบอกความจริงว่าไม่ใช่พ่อแท้ๆ  อรุณฉาย
ให้อภัย และหันกลับมาเริ่มต้นคบกับนภัส  มีลูก และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

3) นักแสดงนํา: กมลชนก  เขมะโยธิน,  ยุทธพิชัย ชาญเลขา, เดือนเต็ม สาลิตุล,  ณิชาภัทร 
ฉัตรชัยพลรัตน์,  ปฐมพงษ์ เรือนใจดี,  ภัทร เอกแสงกุล 

4) ผู้กํากับการแสดง: อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร 

5) ช่วงเวลาการออกอากาศ: ทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.10 น. ช่อง GMM 25 

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: รูปแบบรายการน่าสนใจ สะท้อนแง่มุมความรู้ ความคิดใหม่สู่
สังคม ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะของชีวิต ก่อนอรุณจะรุ่ง คือ ความมืด แต่ความมืดน้ันจะหมดไป 
ด้วยแสงแห่งอรุณ เหมือนชีวิตของคนเราน้ัน ที่อาจจะพบเจอปัญหาหรือเรื่องเลวร้ายต่าง ๆ มา
มากมาย แต่สักวันหน่ึงก็จะต้องพบชีวิตที่ดี หากเราไม่ย่อท้อ ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ ซึ่งเรื่อง
ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นทักษะในการเรียนรู้ชีวิตที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย จนวันหน่ึงก็ประสบ
ความสําเร็จและพบเจอสิ่งที่ดีในชีวิต 

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเรื่องก่อนอรุณจะรุ่ง จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ออกอากาศวันที่  
16 ม.ค. 2562, 28 ก.พ. 2562 และวันที่ 6 มี.ค. 2562 พบว่า ละครเรื่องน้ีพบเน้ือหาเก่ียวกับความ
รุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 4.21 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเร่ือง ก่อนอรุณจะรุ่ง 

ละครก่อนอรุณจะรุ่ง 16 ม.ค. 62 28 ก.พ. 62 6 มี.ค. 62
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก  
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง  
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ  
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง  
V6 การใช้อาวุธ  
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ  
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ  
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี  
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก  
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง  
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น  
V13 ไสยศาสตร ์เวทมนตร์ ปาฏิหารยิ์ เรือ่งเหนอืธรรมชาติ  
S1 สรีระและการแต่งกาย  
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ  
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ √ √
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ √  
L3 ภาษาสแลง  

 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  

 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบในละครเรื่องก่อนอรุณจะรุ่ง ส่วนใหญ่เป็น
การใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร ซึ่งพบในทุกตอนที่ศึกษา ทั้งในลักษณะความรุนแรงทาง
ร่างกาย เช่น การตบหน้า การผลัก การใช้กําลังบังคับ โดยเฉพาะในฉากที่ผู้จัดการทําร้ายอร และฉากที่ 
ข้างบ้านอรท่ีเป็นสามีภรรยาทะเลาะกัน  เป็นต้น นอกจากน้ียังพบความรุนแรงทางเพศ (ออกอากาศ 28 
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ก.พ. 2562) เป็นฉากที่พ่ออรุณฉายข่มขืนอรุณฉายที่เป็นลูกของตัวเอง, ฉากที่เอกสามีอรุณฉายข่มขืน
บังคับอรุณฉาย (ออกอากาศวันที่ 6 มี.ค. 2562) เป็นต้น 

 ในภาพรวมพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏในละครเรื่องก่อนจะรุ่งอรุณ มักถูกนําเสนอในลักษณะ
ให้รายละเอียด เร้าอารมณ์ ผ่านมุมกล้อง การแสดงอารมณ์ของนักแสดง ภาพ ดนตรีประกอบ และ
ระยะเวลาของความรุนแรงที่ปรากฏในแต่ละฉาก ซึ่งเข้าข่ายการช้ีนําได้   

ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากผู้จัดการทําร้ายอร (ออกอากาศวันที่ 16 ม.ค. 2562) 

ฉากท่ีผู้จัดการชอบลวนลามผู้หญิงสาวสวย ๆ ที่ทํางาน อรบอกกับน้อง ๆ ที่ทํางานว่าอย่า
ไปยอมผู้จัดการ ผู้จัดการได้ยินที่อรพูดก็เลยเรียกไปพบ และเกิดปากเสียงกัน เป็นฉากความรุนแรง
ทางร่างกายโดยที่ผู้จัดการใช้น้ิวช้ีไปที่ใบหน้าของอร พุ่งตรงที่ตัวอร และฉุดกระชากมือของอร ดึงตัว
อร และพร้อมที่จะทําร้ายร่างกาย อรขัดขืน จึงฉุดย้ือดึงกันไปมา 
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ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากเพ่ือนบ้านของอรที่เป็นสามีภรรยาทะเลาะกัน  (ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2562) 

อรต้องเจอกับการกระทําความรุนแรงของคนแถวบ้าน บางทีทําให้อรทนไม่ไหวต้องเข้าไป
ห้าม เป็นฉากเพ่ือนบ้านของอร ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน โดยสามีทําร้ายร่างกายภรรยาของตนเอง 
ด้วยการใช้มือฉุดกระชาก และดึงผมภรรยา ตบจนภรรยาล้มลงไปกับพ้ืน ภรรยาพยายามยกมือไหว้
เพ่ือขอร้อง แต่สามีก็ไม่ยอม ภรรยาก็พยายามวิ่งหนี แต่สามีก็ว่ิงตามและฉุดตัวภรรยามากระชาก 
ดึงผมด้วยความรุนแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
ความรุนแรงทางเพศ 
ฉากอรุณฉายโดนพ่อข่มขืน (ออกอากาศวันที่ 16 ม.ค. 2562) 

พ่อของอรุณฉายเมาแล้วเข้าบ้านมา แล้วกดกริ่งเรียกลูกสาวไปเปิดประตูบ้าน ไม่มีใครอยู่
บ้าน ลูกสาวอาบน้ําเสร็จลงมาเปิดประตู พ่ออรุณฉายมากินเหล้าต่อ พอได้ยินเสียงดังจากห้องลูกสาว 
พ่อขึ้นไปดูเห็นลูกสาวล้มอยู่ที่พ้ืน พ่อก็อุ้มขึ้นไปบนเตียง พ่อเมาขาดสติข่มขืนลูกสาวตัวเอง เป็นความ
รุนแรงด้วยการท่ีพ่อของอรุณฉาย อุ้มอรุณฉายขึ้นไปท่ีบนเตียงเน่ืองจากเห็นอรุณฉายสลบ ไม่ได้สติ
จากน้ัน กล้องก็ซูมไปที่มุมขาที่ขาวของอรุณฉาย เพ่ือให้เห็นถึงการเกิดอารมณ์ทางเพศของผู้เป็นพ่อ 
พ่อก็ใช้มือและจับตัวอรุณฉาย (กล้องตัดฉาก) ไปตอนที่พ่ออรุณฉายเดินออกจากห้อง และถือห่อ
กระดาษทิชชู เพ่ือให้ผู้ชมรู้ว่าเป็นห่อของอสุจิ ซึ่งแสดงว่าพ่ออรุณฉายได้ข่มขืนอรุณฉายสําเร็จแล้ว 

 
 



245 

 

ความรุนแรงทางเพศ 
ฉากเอกภพข่มขืนอรุณฉาย (ออกอากาศวันที่ 6 มี.ค. 2562) 

อรุณฉายมีปัญหาเรื่องครอบครัว อรุณฉายมีปมในใจเพราะถูกพ่อข่มขืนทําให้อรุณฉายไม่
สามารถนอนกับสามี (เอก) ได้ อรุณฉายสารภาพว่าตัวเองที่เป็นแบบนี้เพราะตัวเองเคยถูกข่มขืนมา 
เป็นฉากที่เอกใช้ความรุนแรงกับอรุณฉาย ด้วยการกระชากแขนอรุณฉายอย่างแรง แล้วลากอรุณฉาย
เข้าห้อง และเอกได้ถอดเสื้อผ้าของตนเอง เหลือแต่ผ้าขนหนู ผลักอรุณฉายไปที่เตียง ภาพตัดมาที่
อรุณฉายร้องไห้เสียใจ ซึ่งแสดงว่าอรุณฉายได้ถูกข่มขืนแล้ว 

 

 

 

 
 
 
 

 
เพศ 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องก่อนอรุณจะรุ่ง จํานวน 3 ตอนที่ศึกษา ไม่มีเน้ือหาด้านเพศที่
เก่ียวกับสัมพันธภาพและกิริยาทางเพศที่ชัดเจนแต่อย่างใด 

ภาษา  

 จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องน้ีมีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ 2 ตอน และภาษา
ลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีทั้งการพูดจาปะทะคารมกันของตัวละคร 1 ตอน  เช่น ฉาก
เพ่ือนข้างบ้านอรที่เป็นสามีภรรยาทะเลาะกัน (ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2562), ฉากนายจ้างของอร
เรียกอรเข้าไปพบ (ออกอากาศวันที่ 16 ม.ค. 2562) เป็นต้น 
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ตัวอย่าง 

ภาษาล่อแหลม หม่ินเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ 

ฉากเพ่ือนข้างบ้านอรที่เป็นสามีภรรยาทะเลาะกัน (ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2562) 

ฉากที่สามีภรรยาที่เป็นเพ่ือนข้างบ้านอรทะเลาะกัน สามีพูดไม่สุภาพกับภรรยา 

สามี: อีส้ม กูบอกมึงก่ีครั้งแล้วกูอยากกินอะไรมึงต้องหาให้กูให้ได้ 

ภรรยา: พ่ีขอร้อง อย่าทําฉันเลย 

สามี: อย่าทําเหรอ ห๊ะ 

ภรรยา: ฉันไม่ไหวละนะ 

สามี: ไม่ไหวอะไร อ๋อ มึงคิดจะมีผัวใหม่ใช่ไหม มึงจะหนีไปไหน 

ภรรยา: ช่วยด้วย ช่วยด้วย  

สามี: เรื่องของผัวเมียคนอ่ืนไมเ่ก่ียวโว้ย ไปกลับบ้าน 

อร: อย่านะ หยุดทําร้ายเขาเด๋ียวน้ีนะ 

สามี: เป็นใครอะ 

อร: มีอะไรทําไมไม่พูดกันดีๆ ทําไมต้องทําเขาเจ็บด้วย น่ีเขาเป็นเมียคุณนะ 

สามี: อ้าวก็น่ีเมียกู กูเป็นผัวมัน กูมีสิทธ์ิจําอะไรมันก็ได้ 

อร: น่ีคุณเข้าใจอะไรผิดรึเปล่า คุณไม่มีสิทธ์ิทําร้ายเขานะ ถึงเขาจะเป็นเมียคุณก็ตาม 

สามี: หวัหมอซะด้วยอีน่ี จะมีสิทธ์ิรึไม่มีสิทธ์ิ กูไม่สนโว้ย ไปอีส้มกลับบ้าน 

ภรรยา: ไม่ไป ไม่ไป 

สามี: อีน่ีนิ กูพูดดีๆ กับมึงละนะ จะให้ลงมือใช่ไหม ไปๆ 

อร: น่ีหยุด ฉันจะบอกให้คุณรู้ไว้นะ คุณจะทําร้ายร่างกายเขาไม่ได้ คุณก็เหมือนกัน ไปยอมเขา
ทําไม ไปแจ้งความเลย 

สามี: แจ้งความ อีน่ีเหรอจะแจ้งความ ไว้รอชาติหน้าเถอะหลีกไป 

ภรรยา: ฉันไม่ไป ช่วยด้วย 

อร: อย่านะ หยุด 
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ยาย: อย่าไปยุ่งกับเขา 

อร: ทําอย่างน้ีทุกวันเหรอคะแม่ 

ยาย: ก็ใช่นะสิ ก็กินเหล้าทุกวันนิ 

อร  ทํายังไงให้คนแบบน้ีหมดไปจากโลกน้ีคะแม่ 

ยาย: เหน่ือยตายละอร ซอยเรามีบ้านเดียวที่ไหน 

อร: มีอีกเหรอคะ ที่ไหนคะแม่ 

ยาย: ถัดบ้านเราไปอีก 5 บ้านเนี่ย เป็นข้าราชการด้วยนะ แต่พอตกเย็นมากินเหล้าเมาซ้อมเมีย น่ี
แล้วสุดซอยนะที่เขาต้ังเป็นแคมป์คนงานเห็นมะ ไอ้น่ันนะดงเลยนะ ทั้งเหล้าทั้งยา เห็นเมียเป็น
กระสอบทรายกันหมด 

อร: ผู้หญิงต้องลุกขึ้นมาสู้บ้าง 

ภาษาลดทอนศักด์ิศรีของความเปน็มนุษย์ 

ฉากนายจ้างของอรเรียกอรเข้าไปพบ (ออกอากาศวันที่ 16 ม.ค. 2562) 

นายจ้างของอรรู้สึกไม่พอใจที่รู้ว่าอรไปบอกลูกน้องสาวสวยคนอ่ืนๆ ให้ไปแจ้งความ ไม่ต้อง
ยอมนายจ้างที่มาลวนลาม นายจ้างรู้จึงไม่พอใจ 

ผู้จัดการ: จะรบีไปเหรอ 

อร: ผู้จัดการเรียกฉันมาทําไมคะ เข้ามานั่งต้ังนานไม่เห็นพูดอะไรเลย 

ผู้จัดการ: อร เผอิญวันน้ีผมได้ยินคุณพูดกับเด็ก 

อร: เด็กที่ไหนคะ 

ผู้จัดการ: คุณก็รู้นิ 

อร: อ๋อ น่ันมันไม่ใช่เด็กแล้วนะคะ 

ผู้จัดการ: แต่ผมไม่พอใจมากนะ 

อร: ฉันก็ต้องขอโทษด้วยคะ ฉันพูดไปตามที่ฉันคิด 

ผู้จัดการ: มันไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณเลยนะ 

อร: แต่ฉันคิดว่าฉันมีความคิดเรื่องน้ีได้ 
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ผู้จัดการ: คุณมองดีๆ นะ ว่าในน้ันมีข้อเท็จจริงที่คุณไม่รู้อยู่ แต่คุณทึกทกัอย่างน้ันทําไม 

อร: ฉันก็ไม่ได้ทึกทักอะไรเกินไปนะคะ ข้อเท็จจริงฉันก็รู้อยู่ เอาเป็นว่าฉันขอโทษละกันคะ 

ผู้จัดการ: ได้ผมรับคําขอโทษ 

อร: แต่ฉันไม่เปลี่ยนความคิดนะคะ 

ผู้จัดการ: คุณเป็นลูกจ้างที่แย่มากนะ ผมเปน็เจ้านายคุณ คุณมาพูดแบบน้ีกับผมได้ไง 

อร: มีคําพูดไหนเหรอคะที่ฉันพูดกับเจ้านายไม่ได้ 

ผู้จัดการ: ก็น่ีไง คําน้ีไง 

อร: เด๋ียวนะคะ ฉันแค่พูดว่าฉันไม่เปลี่ยนความคิด 

ผู้จัดการ: ก็น่ันแหละ สองคําน้ันแหละ 

อร: ฉันไม่เคยก้าวล่วงอะไรคุณเลยนะ เพียงแต่ฉันไม่เปลี่ยนความคิดที่คิดว่าคุณเป็นคนที่ผิด ผิดทั้ง
จรรยาบรรณของนายจ้าง และก็ผิดทั้งกฎหมายด้วย 

ผู้จัดการ: ถ้าอย่างน้ันเน่ียให้ผมข่มขนืดูก่อนดีไหม 

อร: ง้ันถ้าเกิดมีใครมาทําอย่างน้ันกับลูกสาวของคุณ คุณก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยจนกว่าเขาจะข่มขืนลูกสาว
ของคุณ แล้วคณุถึงจะรู้สึกว่าเขาผิดใช่ไหมคะ 

ผู้จัดการจะตบอร 

อร: อย่านะ ถ้าตบนะ ผิดกฎหมายแน่นอน 

ผู้จัดการ: มึงไปเรียกมาเลยนะ ตํารวจเขาไม่เช่ือมึงหรอก 

อร: ก็คอยดูสิ 

ผู้จัดการ: มึงไม่ต้องทําละงานกูไล่มึงออก 

อร: ไล่ได้ เตรียมจ่ายเงิน ก็แล้วกัน 10 เดือน 

ผู้จัดการ: กูไม่จ่าย มึงทําอะไรกูไม่ได้หรอก เพราะว่าหลักฐานมึงนะไม่มี ตํารวจเขาไม่มีทางเช่ือมึงแน่ 

อร: หลักฐานนะมันมีอยู่เต็มบริษัท แล้วเรื่องของฉัน ฉันอัดเทปไว้แล้ว 

ผู้จัดการ: เอามานี่ 

อร: ไม่ๆๆ ไมใ่ห้ 
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เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอใน
ลักษณะช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

 จากการศึกษาละครเรื่องก่อนอรุณจะรุ่ง ทั้ง 3 ตอนพบว่าเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบใน
ละครเรื่องก่อนอรุณจะรุ่ง ส่วนใหญ่เป็นการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืนของตัวละคร ซึ่งพบในทุกตอนที่
ศึกษา ทั้งในลักษณะความรุนแรงทางร่างกาย เช่น การตบหน้า การผลัก การใช้กําลังบังคับ โดยเฉพาะใน
ฉากท่ีผู้จัดการทําร้ายอร และฉากที่ข้างบ้านอรที่เป็นสามีภรรยาทะเลาะกัน  เป็นต้น นอกจากน้ียังพบ
ความรุนแรงทางเพศ (ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2562) เป็นฉากที่พ่ออรุณฉายข่มขืนอรุณฉายที่เป็น
ลูกของตัวเอง,  ฉากที่เอกสามีอรุณฉายข่มขืนบังคับอรุณฉาย เป็นต้น 

 ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงที่พบในละครเรื่อง 
ก่อนจะรุ่งอรุณ ทั้ง 3 ตอน จึงเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 
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ตัวอย่าง  

ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากเพ่ือนบ้านของอรที่เป็นสามีภรรยาทะเลาะกัน  (ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2562) 

อรต้องเจอกับการกระทําความรุนแรงของคนแถวบ้าน บางทีทําให้อรทนไม่ไหวต้องเข้าไป
ห้าม เป็นฉากเพ่ือนบ้านของอร ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน โดยสามีทําร้ายร่างกายภรรยาของตนเอง 
ด้วยการใช้มือฉุดกระชาก และดึงผมภรรยา ตบจนภรรยาล้มลงไปกับพ้ืน ภรรยาพยายามยกมือไหว้
เพ่ือขอร้อง แต่สามีก็ไม่ยอม ภรรยาก็พยายามวิ่งหนี แต่สามีก็ว่ิงตามและฉุดตัวภรรยามากระชาก 
ดึงผมด้วยความรุนแรง 
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ความรุนแรงทางร่างกาย/ความรุนแรงทางเพศ 

ฉากอรุณฉายโดนพ่อข่มขืน (ออกอากาศวันที่ 16 ม.ค. 2562) 

พ่อของอรุณฉายเมาแล้วเข้าบ้านมา แล้วกดกริ่งเรียกลูกสาวไปเปิดประตูบ้าน ไม่มีใครอยู่
บ้าน ลูกสาวอาบน้ําเสร็จลงมาเปิดประตู พ่ออรุณฉายมากินเหล้าต่อ พอได้ยินเสียงดังจากห้องลูกสาว 
พ่อขึ้นไปดูเห็นลูกสาวล้มอยู่ที่พ้ืน พ่อก็อุ้มขึ้นไปบนเตียง พ่อเมาขาดสติข่มขืนลูกสาวตัวเอง เป็นความ
รุนแรงด้วยการท่ีพ่อของอรุณฉาย อุ้มอรุณฉายขึ้นไปท่ีบนเตียงเน่ืองจากเห็นอรุณฉายสลบ ไม่ได้สติ
จากน้ัน กล้องก็ซูมไปที่มุมขาที่ขาวของอรุณฉาย เพ่ือให้เห็นถึงการเกิดอารมณ์ทางเพศของผู้เป็นพ่อ 
พ่อก็ใช้มือและจับตัวอรุณฉาย (กล้องตัดฉาก) ไปตอนที่พ่ออรุณฉายเดินออกจากห้อง และถือห่อ
กระดาษทิชชู เพ่ือให้ผู้ชมรู้ว่าเป็นห่อของอสุจิ ซึ่งแสดงว่าพ่ออรุณฉายได้ข่มขืนอรุณฉายสําเร็จแล้ว 
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เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านเร่ืองทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไปตาม
บริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง  ในขณะที่เรื่องเพศใน
ประเด็นที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีนํา
ชักจูง หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  

จากการศึกษาละครเรื่องก่อนอรุณจะรุ่ง ทั้ง 3 ตอน จากการศึกษาพบว่าละครเรื่อง ก่อนอรุณจะรุ่ง 
จํานวน 3 ตอนท่ีศึกษา ไม่มีเน้ือหาด้านเพศที่เก่ียวกับสัมพันธภาพและกิริยาทางเพศที่ชัดเจนแต่อย่างใด 
เน้ือหาด้านเพศของละครก่อนอรุณจะรุ่ง ทั้ง 3 ตอน จึงไม่เกินระดับที่ระบุ  

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1 ) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเร่ืองก่อนอรุณจะรุ่ง ทั้ง 3 ตอน พบว่ามีการใช้ภาษาในลักษณะล่อแหลม 
หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบทุกตอน แต่ในภาพรวมมักเป็นการปะทะคารมกันของตัวละคร ตาม
บริบทของละครแนวดราม่า แต่มักไม่ได้ใช้ถ้อยคําหยาบคาย  จากการศึกษาพบว่ามีฉากที่ตัวละครท่ี
สามีภรรยาด่ากันคําว่า มึงคิดจะมีผัวใหม่ใช่ไหม  เพียงหน่ึงฉาก (ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2562) เมื่อ
พิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว  ละครเรื่องน้ีจึงมีลักษณะการใช้ภาษาไม่เกิน
ระดับที่ระบุ 

ตารางที่ 4.22 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเร่ือง ก่อนอรุณจะรุ่ง 

ก่อนอรุณ
จะรุ่ง 

ระดับ
เนื้อหา
ท่ีระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับ
ท่ีระบุ 

16 ม.ค. 62 ท  √ √  √  
28 ก.พ. 62 ท  √ √  √  
6 มี.ค. 62 ท  √ √  √  
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4.12 Club Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: แนวดราม่า-โรแมนติก 

2) เรื่องย่อ: แม็กหนุ่มสถาปนิกเรียบร้อย  ไม่ชอบเท่ียว ไม่ค่อยแต่งตัว ไม่ชอบเข้าสังคม 
แม็กตามคนไม่ทัน แม็กไปงานเลี้ยงวันเกิดเพ่ือนที่ทํางาน และไปเจอโฟน พนักงานนวดสาวสวย แม็ก
ได้ฟังเรื่องราวของโฟน เกิดสงสารและให้โฟนเลิกทําอาชีพพนักงานนวด และลงทุนเปิดร้านขายเสื้อผ้า
ให้โฟน และคบกับโฟนโดยไม่สนใจอดีต โฟนก็ไม่ได้ทําตัวดีขึ้น เพราะการขายเสื้อผ้ารายได้ไม่ดีเท่ากับ
อาชีพพนักงานนวด จึงแอบกลับไปทําอาชีพเดิม โดยโกหกแม็กว่าจะต้องไปซื้อเสื้อผ้าที่เกาหลีมาขาย  
บีส่งรูปที่โฟนไปทํางานที่เกาหลีให้แม็กดู แม็กรู้ความจริงว่าโฟนไปทําอาชีพขายบริการที่เกาหลี แม็กก็
เสียใจ แต่ก็เลิกกับโฟนเพราะถือว่าเคยให้โอกาสโฟนแล้ว แม็กเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเพ่ือนที่ดีอย่างบี 

3) นักแสดงนํา: อารักษ์ อมรศุภศิริ, วนิดา เติมธนาภรณ์ , ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, ณภัทร 
บรรจงจิตไพศาล 

4) ผู้กํากับการแสดง: กู่ เอกสิทธ์ ตระกูลเกษมสุข 

5) ช่วงเวลาออกอากาศ: ทุกวันเสาร์ เวลา 20.10 น. ช่อง GMM 25 

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: รูปแบบรายการน่าสนใจ สะท้อนแง่มุมความรู้ ความคิดใหม่สู่
สังคม เป็นเรื่องราวชีวิตจริงที่ถูกนําเสนอผ่านละครโทรทัศน์ เป็นเรื่องราวความรักของผู้ชายที่พร้อมจะ
ให้โอกาสผู้หญิงที่ทําอาชีพบริการมาก่อน เป็นการให้อย่างไม่มีเง่ือนไขในความรัก แต่ผู้หญิงก็ไม่คิดจะ
ปรับตัวเป็นคนดีกับโอกาสท่ีได้รับ ทําให้ต้องหันกลับไปทําอาชีพเดิม   

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเรื่อง Club Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ
จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ออกอากาศวันที่  5 ม.ค. 2562, 19 ม.ค. 2562 และวันที่ 26 ม.ค. 2562 
พบว่า ละครเรื่องน้ีพบเน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 4.23 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบใน Club Friday the Series 10 
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 

Club Friday the Series 10  
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 

5 ม.ค. 62 19 ม.ค. 62 26 ม.ค. 62

V1 การแสดงท่ีสะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก    
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง    
V3 ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน √ √ √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ    
V5 เหตุการณ์อันตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ    
V7 การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ    
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ    
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี    
V10 สถานท่ีเฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    
V11 กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อท่ีอันตราย/เสี่ยง    
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธ์ุ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เร่ืองเหนือธรรมชาติ    
S1 สรีระและการแต่งกาย   √ 
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ   √ 
S3 ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หม่ินเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ √ √ √ 
L2 ภาษาลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์    
L3 ภาษาสแลง    

 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  

 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบในละครเรื่อง Club Friday the Series 10 
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ ส่วนใหญ่เป็นการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร ซึ่งพบในทุกตอน
ที่ศึกษา ทั้งในลักษณะความรุนแรงทางร่างกาย เช่น การตบหน้า การผลัก เตะต่อย ฉุดกระชาก 
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โดยเฉพาะแฟนเก่าของโฟน มาเจอโฟนท่ีรถ และไล่โฟนลงจากรถ รวมไปถึงความรุนแรงทางเพศ 
ได้แก่ การใช้สรีระ การแต่งกายที่โชว์เรือนร่าง เช่น ฉากที่โฟนเข้าไปย่ัวยวนสามีของเจ้ก๊ิกเพ่ือมี
เพศสัมพันธ์ด้วย (ออกอากาศ 26 ม.ค. 2562) เป็นต้น   

 จากการศึกษายังพบเน้ือหาที่เก่ียวกับการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อ
ความหมายในเชิงลบ  ซึ่งปรากฏอยู่ทุกตอนที่ศึกษา เช่น ฉากโฟนและเจ้ก๊ิกที่ทําอาชีพขายบริการ 
(หมอนวด) ทะเลาะกัน (ออกอากาศวันที่ 5 ม.ค. 2562) และฉากที่เจ้ก๊ิกจับได้ว่าโฟนไปยุ่งกับสามีของ
ตัวเอง (ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2562) เป็นต้น 

 ในภาพรวมพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏในละครเรื่อง Club Friday the Series 10 รักนอกใจ 
ตอน เจ็บแต่ไม่จบ มักถูกนําเสนอในลักษณะให้รายละเอียด เร้าอารมณ์ ผ่านมุมกล้อง ภาพ ดนตรี
ประกอบ และระยะเวลาของความรุนแรงที่ปรากฏในแต่ละฉาก การใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ซึ่งเข้าข่าย
การช้ีนําได้   

ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากหมอนวดทะเลาะกัน (ออกอากาศวันที่ 5 ม.ค. 2562) 

ฉากหมอนวดคนใหม่มาทํางาน แล้วมานั่งโต๊ะที่แต่งหน้าที่โฟน และเจ๊ก๊ิกหมอนวดที่ทํางาน
มาก่อน ทําให้เกิดอาการไม่พอใจ เพราะมาแย่งที่น่ังจึงเกิดทะเลาะกัน จึงเกิดทะเลาะกันและใช้นํ้า
ราดหัว พร้อมทั้งตบตีกัน 
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ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากเจ๊ก๊ิกตามไปทาํร้ายร่างกายโฟนที่จับได้ว่าโฟนยุ่งกับแฟนของตน (ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2562)

โฟนแอบไปมีอะไรกับสามีเจ๊ก๊ิก เจ๊ก๊ิกจับได้เลยนัดแม็คมาดูให้เห็นกับตาตัวเอง ก็เลยเกิด
การทะเลาะกัน เป็นฉากที่เจ๊ก๊ิกตบโฟน และทําร้ายร่างกายกัน  

 
 
   
 
 
 
 
 

 
เพศ 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่อง Club Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ มี
เน้ือหาด้านเพศที่เก่ียวกับสัมพันธภาพและกิริยาทางเพศที่ชัดเจนใน 1 ตอน ได้แก่ ฉากที่โฟนย่ัวยวนสามี
ของเจ๊ก๊ิก และไปมีเพศสัมพันธ์กันที่โรงแรม (ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2562) 
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ตัวอย่าง 

การสัมผัสเพื่อเล้าโลม/ เร้าอารมณ์  

ฉากโฟนย่ัวยวนสามีของเจ๊ก๊ิก (ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2562) 

ฉากที่โฟนย่ัวยวน คนที่เจ๊ก๊ิกอ้างว่าเป็นสามีของเจ๊ โฟนเหมือนแย่งสามีของเจ๊ก๊ิก และมี
ความสัมพันธ์ทางเพศด้วย เป็นฉากที่โฟนเต้นเพ่ือย่ัวยวนสามีเจ๊ก๊ิกด้วยการใช้มือตนเองยกแก้ว
เหล้าเพ่ือให้ผู้ชายด่ืม ใช้มือกอดไปที่คอของผู้ชาย ด้วยการยั่วยวน และใช้มือค่อย ๆ ถอดเส้ือของ
ผู้ชายออก ใช้มุมกล้องเพ่ือบังหน้าของโฟนท่ีเอาหน้าของตนเองไปซุกที่คอของผู้ชาย แล้วผลักผู้ชาย
ลงไปนอนบนเดียง และใช้ตัวเองขึ้นค่อมเพ่ือย่ัวยวนอารมณ์ทางเพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาษา  

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องน้ีมีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ 3 ตอน ซึ่งมีทั้งการ
พูดจาปะทะคารมกันของตัวละครโดยใช้คําหยาบคาย และสื่อความหมายในเชิงลบ เช่น ฉากที่หมอนวด
ทะเลากัน เจ๊ก๊ิกกะโฟน (ออกอากาศวันที่ 5 ม.ค. 2562) การใช้คําด่าทอของตัวละครอ่ืน ๆ เช่น หน้าด้าน 
หมาแก่ รวมถึงการใช้ถ้อยคําที่ดูถูก ดูหมิ่น เช่น ฉากที่เจ้ก๊ิกจับได้ว่าโฟนมีเพศสัมพันธ์กับสามีของตนเอง 
(ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2562) เช่น มึงยุ่งกะผัวกู เป็นต้น     
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ตัวอย่าง 

คํา/ข้อความด่าทอ เสยีดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 

ฉากหมอนวดทะเลาะกัน (ออกอากาศวันที่ 5 ม.ค. 2562) 

เรื่องราวเก่ียวกับหมอนวด ไม่พอใจกัน เน่ืองจากหมอนวดที่เป็นเด็กใหม่มาแย่งเก้าอ้ีของ
โฟน และเจ๊ก๊ิก ซึ่งเป็นหมอนวดมาก่อน 

เจ๊ก๊ิก: ถอยไป ให้มันรู้ซะมั้งว่าใครใหญ่ อีพวกหมอนวดสาวๆ อย่าคิดนะ ว่าแขกเรียกพวกมึงทุกคืนมึง
จะเหยียบหัวใครก็ได้ สังคมไทยเป็นสังคมระบบพ่ีน้องโว้ย พวกมึงต้องนับถือกูเป็นรุ่นพ่ี เข้าใจไหม? 

รุ่นน้องหมอนวด: ค่ะ 

เจ๊ก๊ิก: อีโฟน มงึเอานํ้ายาล้างส้วมมาราดหัวกูทําไม มึงลมืไปแล้วเหรอว่ากูอะรุ่นไหน 

โฟน: กูไม่ลืมหรอกว่ามึงอะเป็นหมอนวดรุ่นบุกเบิก ต้ังแต่อีดํา หมาหลังร้านเพ่ิงเกิด จนมันตายไป
แล้วปานน้ีมึงยังหนังเหนียว หน้าด้านไม่ตายตามมันไปอีก คนอ่ืนอาจไม่กล้ายุ่งกับมึงนะ แต่กูกล้า
โว้ย เพราะเมื่อคืนมึงตัดราคาแย่งลูกค้ากู 

เจ๊ก๊ิก: อีโฟน 

โฟน: ทําไม เครื่องในมึงอะคงไม่ค่อยได้ใช้งาน จนหินปูนมนัขึ้นแล้วใช่ไหม หน้าด้านมาแย่งลูกค้ากู
น่ีไง กูเลยเอานํ้ายาล้างส้วม ล้างหินปูนให้มงึ 

เจ๊ก๊ิก: ของแบบน้ีมันโทษกูคนเดียวไม่ได้รึเปล่าวะ มันขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าโว้ย 

โฟน: กูเข้าใจนะ ว่ามึงอะ คงหมดสภาพจนไม่มีแม้แต่หมาจะออฟมึง แต่มึงก็แย่งลูกค้าคนอ่ืนไม่ได้
โว้ย ถ้ามึงอัปจนหนทางนะ กูแนะนําให้ว่าให้มึงกลับไปไถนาที่บ้าน เอาเวลาและแรงที่มึงยังมี
เหลืออยู่ ไปทําประโยชน์ให้บ้านเกิด อย่ามานั่งเป็นสัมพะเวสี ให้เด็กมันสมเพศอยู่เลย ทุเรศ 

เจ๊ก๊ิก: ถึงมึงจะเป็นเบอร์ตอง มึงจะมาด่าแบบน้ีไม่ได้ เพราะเมื่อก่อนกูก็เป็นเบอร์ตองแบบมึง และ
เด๋ียวมึงก็ต้องอยู่สภาพเดียวกับกู 

โฟน: โอ้ยกว่าจะถึงวันน้ันนะ มึงคงตายเป็นอาหารให้รากมะม่วงไปแล้วอิเจ๊ กูอายุเท่าไร กูอายุ
เท่าไร 

เจ๊ก๊ิก: เรื่องแบบน้ีไม่เก่ียวกับอายุรึเปล่าวะ มันขึ้นอยู่กับสภาพการผ่านงานมากกว่า กูรู้มานะว่า
มึงเน่ียมีผัวต้ังแต่ยังไม่ขึ้น ม.3 ถึงมึงจะอายุน้อยกว่ากู แต่สภาพเครื่องในมึงคงพังไม่ต่างจากกู 
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ด้ีด้ี : ช่างเถอะอีโฟน คิดว่าทําบุญทําทานให้หมาแก่ ไปรบัลูกค้าดีกว่า 

เจ๊ก๊ิก: อีน่ี มึงด่าใครหมาแก่หะ๊ 

โฟน: ด่ามึงแหละอีเจ๊ 

เจ๊ก๊ิก: มึงน่ีปากดีนะ วันน้ีกูจะตบมึงให้ไม่มหีน้าไปรับแขกเลย 

โฟน: มึงคิดว่ากูจะปล่อยให้มงึทําคนเดียวเหรอ 

เจ๊ก๊ิก: อีด้ีมึงมาจับกูทําไม พวกมึงมาช่วยกูสิวะ 

คํา/การใช้ถ้อยคําที่ดูถูก ดูหม่ิน  

ฉากเจ๊ก๊ิกตามไปด่าโฟนที่มีอะไรกับสามีเจ๊ก๊ิก(ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 62) 

เจ๊ก๊ิก: อีโฟน มึงยุ่งกับผัวกู มึงกล้ามากนะที่มายุ่งกับของ ของกู 

โฟน: ก็มึงบอกเองไม่ใช่เหรอว่าของแบบน้ีมันอยู่ที่ผู้ชาย 

เจ๊ก๊ิก: แต่ผัวกูคนน้ีไม่ได้ มึงคิดว่ามึงเด็กกว่า สวยกว่าใช่ไหม วันน้ีกูจะตบให้หมาไม่มองหน้ามึงเลย 

โฟน: เซโตะ ช่วยไอด้วย 

เจ๊ก๊ิก: ไอ้เซโตะ มึงอย่าเข้ามานะ ถ้ามึงยุ่งละก็ กูจะตบจากเซโตะ ให้เป็นเซตายไปเลยมึง 

โฟน: ไอ้เซโตะมา ช่วยกูหน่อย 

เจ๊ก๊ิก: ไม่มีใครช่วยมึงได้หรอกนะ วันน้ีกูจะตบให้มึงตายไปเลย 

โฟน: มึงคิดว่ามีมือคนเดียวเหรอ มึงคิดว่าไอ้เซโตะ จะเอามึงจริงเหรอ แก่ๆ เห่ียวๆ อย่างมึงอะ 
อย่าคิดจะทําอะไรกูง่ายๆ เลย กูเป็นหมอนวดเก้าชีวิตโว้ย ไม่ตายง่ายๆ หรอกโว้ย 

เจ๊ก๊ิก: อีโฟน ไปให้พ้น 

 
เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
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ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอใน
ลักษณะช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

 จากการศึกษาละครเร่ือง Club Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอนเจ็บแต่ไม่จบ ทั้ง 3  ตอน
พบว่า ทุกตอนมีเน้ือหาที่เก่ียวกับพฤติกรรมความรุนแรงทุกตอน  และส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อ
ผู้อ่ืน ซึ่งในแต่ละตอนมีเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงในลักษณะดังกล่าวหลายฉาก โดยในทุกตอนพบว่า
มีการนําเสนอความรุนแรงในลักษณะให้รายละเอียด เน้นให้เห็นขั้นตอนของการกระทํา หรือให้เห็น
ผลของการกระทําในหลายฉาก  เช่น ฉากหมอนวดทะเลาะกันและตบตีกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน
ของการกระทําการตบตี โดยการราดนํ้าใส่หัวก่อน แล้วทะเลาะกันนําไปสู่การตบตีกัน การกระชากผมกัน 
(ออกอากาศวันที่ 5 ม.ค. 2562) หรือฉากเจ๊ก๊ิกตามไปทําร้ายร่างกายโฟนที่จับได้ว่าโฟนยุ่งกับแฟนของ
ตน การตบตีกันโดยเห็นขั้นตอนของการตบตี (ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2562)  เป็นต้น 

 ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงที่พบในละครเรื่อง 
Club Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ ที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน จึงเข้าข่ายเกินระดับที่
ระบุ 

  



261 

ตัวอย่าง  

ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากหมอนวดทะเลาะกัน (ออกอากาศวันที่ 5 ม.ค. 2562) 

ฉากหมอนวดคนใหม่มาทํางาน แล้วมานั่งโต๊ะที่แต่งหน้าที่โฟนและเจ๊ก๊ิกหมอนวดท่ีทํางาน
มาก่อน ทําให้เกิดอาการไม่พอใจ เพราะมาแย่งที่น่ังจึงเกิดทะเลาะกัน เป็นฉากที่ใช้ความรุนแรง
ด้วยการที่โฟนใช้นํ้าราดไปที่หัวของเจ๊ก๊ิกไม่พอใจท่ีมาแย่งเก้าอ้ีน่ังของตนเอง เจ๊ก๊ิกก็ไม่ยอมได้ใช้
น้ิวช้ีจิ้มไปที่หน้าผากของโฟนอย่างรุนแรง ต่างฝ่ายต่างตบกัน ดึงผม ตบกัน และดึงมือ ฉุดกระชาก
เพ่ือตบตีกัน โดยที่ฝ่ายของโฟนก็มีคนช่วยจับตัวเจ๊ก๊ิกไว้ เพ่ือให้โฟนตบและทําร้ายร่างกายได้ง่าย 
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ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากเจ๊ก๊ิกตามไปทาํร้ายร่างกายโฟนที่จับได้ว่าโฟนยุ่งกับแฟนของตน (ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2562) 

โฟนแอบไปมีอะไรกับสามีเจ๊ก๊ิก เจ๊ก๊ิกจับได้เลยนัดแม็กมาดูให้เห็นกับตาตัวเอง ก็เลยเกิด
การทะเลาะกัน เป็นฉากที่เจ๊ก๊ิกตบโฟน และเจ้ก๊ิกขึ้นค่อมโฟนและตบไปที่ใบหน้าของโฟน พร้อมทั้ง
ย้ือกันไปมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านเรื่องทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไปตาม
บริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง  ในขณะที่เรื่องเพศใน
ประเด็นที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีนํา
ชักจูง หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  

จากการศึกษาละครเรื่อง Club Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอนเจ็บแต่ไม่จบ ที่
ศึกษาทั้ง 3 ตอน พบว่ามีเน้ือหาภาพสรีระและการแต่งกายโป๊ไม่มิดชิดที่มีเจตนายั่วยุกามารมณ์ และ
เป็นการแต่งกายที่ไม่ยอมรับในสังคม  มีความพยายามให้เห็นขั้นตอนการกระทํา เมื่อพิจารณาตาม
ประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาด้านเพศของละคร Club Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน
เจ็บแต่ไม่จบ ที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน จึงเกินระดับที่ระบุ  
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ตัวอย่าง 

 

การสัมผัสเพื่อเล้าโลม/ เร้าอารมณ์  

ฉากโฟนย่ัวยวนสามีของเจ๊ก๊ิก (ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2562) 

ฉากที่โฟนย่ัวยวน คนที่เจ๊ก๊ิกอ้างว่าเป็นสามีของเจ๊ โฟนเหมือนแย่งสามีของเจ๊ก๊ิก และมี
ความสัมพันธ์ทางเพศด้วย เป็นฉากที่โฟนเต้นเพ่ือย่ัวยวนสามีเจ๊ก๊ิกด้วยการใช้มือตนเองยกแก้ว
เหล้าเพ่ือให้ผู้ชายด่ืม ใช้มือกอดไปที่คอของผู้ชาย ด้วยการย่ัวยวน และใช้มือค่อยๆถอดเสื้อของ
ผู้ชายออก ใช้มุมกล้องเพ่ือบังหน้าของโฟนที่เอาหน้าของตนเองไปซุกที่คอของผู้ชาย แล้วผลักผู้ชาย
ลงไปนอนบนเดียง และใช้ตัวเองขึ้นค่อมเพ่ือย่ัวยวนอารมณ์ทางเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเรื่อง Club Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ ทั้ง 3 ตอน 
พบว่า มีทั้งการพูดจาปะทะคารมกันของตัวละครโดยใช้คําหยาบคาย และสื่อความหมายในเชิงลบ เช่น 
ฉากที่หมอนวดทะเลาะกัน เจ๊ก๊ิกกะโฟน (ออกอากาศวันที่ 5 ม.ค. 2562) การใช้คําด่าทอของตัวละครอ่ืน ๆ 
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เช่น หน้าด้าน หมาแก่ รวมถึงการใช้ถ้อยคําที่ดูถูก ดูหมิ่น เช่น ฉากที่เจ้ก๊ิกจับได้ว่าโฟนมีเพศสัมพันธ์
กับสามีของตนเอง (ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2562) เช่น มึงยุ่งกะผัวกู เป็นต้น เน่ืองจากละครทั้ง
เรื่องโฟนมีอาชีพเป็นหมอนวด เสมือนเป็นหญิงขายบริการ การใช้ภาษาเกือบทุกตอนจะดูไม่สุภาพ 
เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว  ละครเร่ืองน้ีจึงมีลักษณะการใช้ภาษา
เกินระดับที่ระบุ 

ตัวอย่าง 

คํา/ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 

ฉากหมอนวดทะเลาะกัน (ออกอากาศวันที่ 5 ม.ค. 2562) 

เรื่องราวเก่ียวกับหมอนวด ไม่พอใจกัน เน่ืองจากหมอนวดท่ีเป็นเด็กใหม่มาแย่งเก้าอ้ีของ
โฟน และเจ๊ก๊ิก ซึ่งเป็นหมอนวดมาก่อน 

เจ๊ก๊ิก: ถอยไป ให้มันรู้ซะมั้งว่าใครใหญ่ อีพวกหมอนวดสาวๆ อย่าคิดนะ ว่าแขกเรียกพวกมึงทุกคืนมึง
จะเหยียบหัวใครก็ได้ สังคมไทยเป็นสังคมระบบพ่ีน้องโว้ย พวกมึงต้องนับถือกูเป็นรุ่นพ่ี เข้าใจไหม? 

รุ่นน้องหมอนวด: ค่ะ 

เจ๊ก๊ิก: อีโฟน มึงเอานํ้ายาล้างส้วมมาราดหัวกูทําไม มึงลืมไปแล้วเหรอว่ากูอะรุ่นไหน 

โฟน: กูไม่ลืมหรอกว่ามึงอะเป็นหมอนวดรุ่นบุกเบิก ต้ังแต่อีดํา หมาหลังร้านเพ่ิงเกิด จนมันตายไป
แล้วปานน้ีมึงยังหนังเหนียว หน้าด้านไม่ตายตามมันไปอีก คนอ่ืนอาจไม่กล้ายุ่งกับมึงนะ แต่กูกล้า
โว้ย เพราะเมื่อคืนมึงตัดราคาแย่งลูกค้ากู 

เจ๊ก๊ิก: อีโฟน 

โฟน: ทําไม เครื่องในมึงอะคงไม่ค่อยได้ใช้งาน จนหินปูนมันขึ้นแล้วใช่ไหม หน้าด้านมาแย่งลูกค้า
กูน่ีไง กูเลยเอานํ้ายาล้างส้วม ล้างหินปูนให้มึง 

เจ๊ก๊ิก: ของแบบน้ีมันโทษกูคนเดียวไม่ได้รึเปล่าวะ มันขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าโว้ย 

โฟน: กูเข้าใจนะ ว่ามึงอะ คงหมดสภาพจนไม่มีแม้แต่หมาจะออฟมึง แต่มึงก็แย่งลูกค้าคนอ่ืน
ไม่ได้โว้ย ถ้ามึงอัปจนหนทางนะ กูแนะนําให้ว่าให้มึงกลับไปไถนาที่บ้าน เอาเวลาและแรงที่มึงยังมี
เหลืออยู่ ไปทําประโยชน์ให้บ้านเกิด อย่ามานั่งเป็นสัมภเวสี ให้เด็กมันสมเพศอยู่เลย ทุเรศ 

เจ๊ก๊ิก: ถึงมึงจะเป็นเบอร์ตอง มึงจะมาด่าแบบน้ีไม่ได้ เพราะเมื่อก่อนกูก็เป็นเบอร์ตองแบบมึง 
และเด๋ียวมึงก็ต้องอยู่สภาพเดียวกับกู 
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โฟน: โอ้ยกว่าจะถึงวันน้ันนะ มึงคงตายเป็นอาหารให้รากมะม่วงไปแล้วอิเจ๊ กูอายุเท่าไร กูอายุ
เท่าไร 

เจ๊ก๊ิก: เรื่องแบบน้ีไม่เก่ียวกับอายุรึเปล่าวะ มันขึ้นอยู่กับสภาพการผ่านงานมากกว่า กูรู้มานะว่า
มึงเน่ียมีผัวต้ังแต่ยังไม่ขึ้น ม.3 ถึงมึงจะอายุน้อยกว่ากู แต่สภาพเครื่องในมึงคงพังไม่ต่างจากกู 

ด้ี: ช่างเถอะอีโฟน คิดว่าทําบุญทําทานให้หมาแก่ ไปรับลูกค้าดีกว่า 

เจ๊ก๊ิก: อีน่ี มึงด่าใครหมาแก่ห๊ะ 

โฟน: ด่ามึงแหละอีเจ๊ 

เจ๊ก๊ิก: มึงน่ีปากดีนะ วันน้ีกูจะตบมึงให้ไม่มีหน้าไปรับแขกเลย 

โฟน: มึงคิดว่ากูจะปล่อยให้มึงทําคนเดียวเหรอ 

เจ๊ก๊ิก: อีด้ีมึงมาจับกูทําไม พวกมึงมาช่วยกูสิวะ 

คํา/การใช้ถ้อยคําที่ดูถูก ดูหม่ิน  

ฉากเจ๊ก๊ิกตามไปด่าโฟนที่มีอะไรกับสามีเจ๊ก๊ิก(ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2562) 

เจ๊ก๊ิก: อีโฟน มึงยุ่งกับผัวกู มึงกล้ามากนะที่มายุ่งกับของ ของกู 

โฟน: ก็มึงบอกเองไม่ใช่เหรอว่าของแบบน้ีมันอยู่ที่ผู้ชาย 

เจ๊ก๊ิก: แต่ผัวกูคนน้ีไม่ได้ มึงคิดว่ามึงเด็กกว่า สวยกว่าใช่ไหม วันน้ีกูจะตบให้หมาไม่มองหน้ามึงเลย 

โฟน: เซโตะ ช่วยไอด้วย 

เจ๊ก๊ิก: ไอ้เซโตะ มึงอย่าเข้ามานะ ถ้ามึงยุ่งละก็ กูจะตบจากเซโตะ ให้เป็นเซตายไปเลยมึง 

โฟน: ไอ้เซโตะมา ช่วยกูหน่อย 

เจ๊ก๊ิก: ไม่มีใครช่วยมึงได้หรอกนะ วันน้ีกูจะตบให้มึงตายไปเลย 

โฟน: มึงคิดว่ามีมือคนเดียวเหรอ มึงคิดว่าไอ้เซโตะ จะเอามึงจริงเหรอ แก่ ๆ เหี่ยว ๆ อย่างมึงอะ 
อย่าคิดจะทําอะไรกูง่ายๆ เลย กูเป็นหมอนวดเก้าชีวิตโว้ย ไม่ตายง่าย ๆ หรอกโว้ย 

 เจ๊ก๊ิก: อีโฟน ไปให้พ้น 
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ตารางที่ 4.24 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง Club Friday 
the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 

 

Club Friday 
the Series 10 
รักนอกใจ ตอน 
เจ็บแต่ไม่จบ 

ระดับ
เนื้อหา
ท่ีระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

5 ม.ค. 2562 ท  √    √ 
19 ม.ค. 2562 ท √  √  √  
26 ม.ค. 2562 ท  √  √  √ 
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4.13 ปมรักสลับหัวใจ 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละครโทรทัศน์:  แนวดราม่า-โรแมนติก 

2) เรื่องย่อ: เตชิตและเตชินท์ พ่ีน้องฝาแฝดหน้าตาเหมือนกันแต่นิสัยและบุคลิกแตกต่างกัน 
แต่ตกหลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันคือฟ้า ฟ้าประทับใจเตชินท์ต้ังแต่แรกพบ แต่เธอเข้าใจว่าเขาคือเตชิต
หัวใจของฟ้าจะถูกสลับไปให้เตชิต ฟ้ากับเตชิตกําลังจะแต่งงานกัน แต่เตชิตถูกไฟช็อตจนตกตึก
เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา ต่อมาฟ้าถูกกรวีจับตัวไปเป็นประกัน  เตชินท์จึงรีบตามไปช่วยฟ้า ช่วยฟ้าได้ 
เตชินท์ก็คบกับฟ้าและใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุข 

3) นักแสดงนํา: แอนดริว เกร้กสัน, เชียร์-ฑิฆัมพร ฤทธ์ิธาอภินันท์, ดิว-อริสรา ทองบริสุทธ์ิ, 
โฟกัส จีระกุล,ไผ่-พาทิศ พิสิฐกุล,จิม-เจจินตัย อันติมานนท์ 

4) ผู้กํากับการแสดง: บุญชู  พิทักษ์เลิศสกุล 

5) ช่วงเวลาออกอากาศ: ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 20.15 น. ช่อง 8 

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ : รูปแบบรายการน่าสนใจ สะท้อนแง่มุมความรู้ ความคิดใหม่
สู่สังคมการยอมเสียสละให้กับพ่ีน้องฝาแฝดของตนเอง โดยคนดูสามารถนํามาสะท้อนมุมมองและ
ชีวิตประจําวัน ว่าคนดูสามารถนํามาใช้เปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตให้ดีขึ้น โดยเน้นเรื่องของการทํา
ดีได้ดีทําช่ัวได้ช่ัว 

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเร่ืองปมรักสลับหัวใจ จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ออกอากาศวันที่  
23 ก.พ. 2562, 24 ก.พ. 2562 และวันที่ 31 มี.ค. 2562 พบว่า ละครเร่ืองน้ีพบเนื้อหาเก่ียวกับความ
รุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 

  



268 

ตารางที่ 4.25 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเร่ือง ปมรักสลับหัวใจ 

ละครปมรักสลับหัวใจ 23 ก.พ. 62 24 ก.พ. 62 31 มี.ค. 62
V1 การแสดงท่ีสะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก    
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง    
V3 ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน √ √ √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ  √  
V5 เหตุการณ์อันตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ √ √ √ 
V7 การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ    
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ    
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี    
V10 สถานท่ีเฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    
V11 กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อท่ีอันตราย/เสี่ยง    
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธ์ุ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนต์ปาฏิหาริย์ เร่ืองเหนือธรรมชาติ    
S1 สรีระและการแต่งกาย   √ 
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ    
S3 ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หม่ินเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ  √ √ 
L2 ภาษาลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์    
L3 ภาษาสแลง    

 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  

 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่พบในละครเรื่องปมรักสลับหัวใจ ส่วนใหญ่
มีการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) และการใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน (V6) ในทุกตอนที่ศึกษา สําหรับความ
รุนแรงทางร่างกาย (V3) น้ัน ส่วนใหญ่เป็นการใช้ความรุนแรงในลักษณะ ผลัก ตบ เตะ ต่อย โดยมี
นักแสดงหญิงเป็นผู้ดําเนินเรื่อง เช่น ฉากท่ีรตีรัตน์แกล้งเดินชนใส่ คนางค์แล้วผลักคนางค์ล้มลง 
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(ออกอากาศวันที่ 23 ก.พ. 2562) ฉากท่ีรตีรัตน์บังคับให้กรกมลถอดสร้อยคอที่เตชิตซื้อให้ออก แต่ 
กรกมลไม่ยอม จึงถูกรตีรัตน์ตบหน้าและกระชากสร้อยที่คอทิ้งไป (ออกอากาศวันที่ 24 ก.พ. 2562) 
หรือฉากที่รตีรัตน์และแพรไหมเข้าไปหาเรื่องคนางค์ โดยมีการใช้กําลังรุมทําร้ายคนางค์ด้วยการ 
ตบหน้า (ออกอากาศวันที่ 31 มี.ค. 2562) เป็นต้น 

 สําหรับการใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน (V6) สามารถพบเห็นได้ทุกตอนเช่นกัน ตัวอย่าง ฉากที่เตชิต
ถูกคนร้ายใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าทําร้ายจนสลบ นําไปสู่การฆาตกรรม (ออกอากาศวันที่ 23 ก.พ. 2562) 
ฉากท่ีคนางค์ถูกชาญชัยบังคับให้เข้าร่วมพิธีแต่งงาน โดยใช้มีดข่มขู่ (ออกอากาศวันที่ 23 ก.พ. 2562) 
และฉากที่มีคนร้ายรอบยิงคนางค์กับเตชินท์ โดยมีทั้งปืนประดิษฐ์และปืนทั่วไป (ออกอากาศวันที่ 31 
มี.ค. 2562) โดยไม่ได้มีการเซ็นเซอร์อาวุธ มีการแสดงภาพให้เห็นแค่แปบเดียว ไม่โจ่งแจ้งมาก 

 ในภาพรวมพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏในละครเรื่องปมรักสลับหัวใจมักถูกนําเสนอใน
ลักษณะให้รายละเอียด ภาพ ดนตรีประกอบ และระยะเวลาของความรุนแรงที่ปรากฏในแต่ละฉาก 
ซึ่งเข้าข่ายช้ีนํา  

ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย  
ฉากรตีรัตน์บังคับให้กรกมลถอดสร้อยที่เตชิตได้ซื้อให้ ทิ้งไป (ออกอากาศวันที่ 24 ก.พ. 2562) 

รตีรัตน์มาหาเตชิตที่บริษัท และได้เจอมล พยาบาลสาวประจําบริษัท รตีรัตน์เห็นสร้อยที่
มลใส่ จึงจําได้ว่าเคยเห็นที่ห้องทํางานเตชิต โดยเตชิตอ้างว่าจะเอาไปให้แม่ รตีรัตน์โกรธมาก จึง
บอกให้มลถอดสร้อยที่คอออก แต่กรกมลไม่ยอม รตีรัตน์จึงเข้าไปทําร้ายกรกมล โดยตบหน้าและ
กระชากผม พร้อมกับดึงสร้อยออกจากคอขว้างทิ้งไป มลไม่สู้ ได้แต่ร้องไห้  
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ความรุนแรงทางร่างกาย  
ฉากคนางค์ถูกรตีรัตน์กับแพรไหมรุมทําร้าย (ออกอากาศวันที่ 31 มี.ค. 2562) 

รตีรัตน์กับแพรไหมเข้ามาหาเรื่องคนางค์ด้วยความหึงหวงเตชินท์ แพรไหมคิดว่าคนางค์คิด
จะคบกับเตชินท์หลังจากที่เตชิตเสียไป รตีรัตน์ตบหน้าคนางค์ คนางค์โต้ตอบคืน 

  

 
 

ความรุนแรงทางร่างกายโดยการใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน  
ฉากเตชิตถูกคนร้ายใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าจี้ทําร้ายในรถส่วนตัว (ออกอากาศวันที่ 23 ก.พ. 2562) 

เตชิตน่ังรอคนางค์ในร้านอาหาร แล้วก็มีข้อความเข้ามือถือ เตชิตอ่านข้อความแล้วรีบออก
จากร้านอาหารไปขึ้นรถ จู่ๆ ก็มีคนร้ายที่แอบซ่อนอยู่เบาะหลังใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าจี้ที่คอเตชิตจน
สลบ แล้วนําร่างเขาไปตึกร้าง เตชิตรู้สึกตัวขึ้นมา คนร้ายใช้ไฟฟ้าช็อตเขาอีกรอบจนสลบ แล้วนํา
ร่างไปทิ้งไว้ จนมีคนและเจ้าหน้าที่มาพบเจอ 
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ความรุนแรงทางร่างกาย/การใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน  
ฉากเตชินท์และคนางค์ถูกลอบทําร้าย (ออกอากาศวันที่ 31 มี.ค. 2562) 

ระหว่างที่คนางค์กําลังดูของอยู่น้ัน เตชินท์เหลือบเห็นคนร้ายเดินมา และได้เล็งปืนประดิษฐ์
ไปทางคนางค์ เตชินท์รีบว่ิงไปช่วยคนางค์ไว้โดยที่ไม่รู้ว่าตนเองก็ถูกปองร้ายจากคนร้ายอีกกลุ่มหน่ึง
ที่อดิศรจ้างมา เตชินท์ช่วยคนางค์ไว้ได้ทัน แต่ตนเองก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่แขน 

 

 
 

ความรุนแรงทางเพศ 
ฉากอดิศรมาขอคืนดีกับรตีรัตน์ (ออกอากาศวันที่ 24 ก.พ. 2562) 

อดิศรมาขอคืนดีกับรตีรัตน์ โดยการเข้ากอดและหอม แต่รตีรัตน์ขัดขืน รีบสะบัดตัวออกมา
และต่อว่าอดิศรว่าเป็นคนไม่มีอนาคต ทําธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จ ใช้เงินมรดกไปกับการพนัน
จนหมด ไม่มีอะไรดีที่จะเทียบกับเตชิตได้  

 

 
 

 
เพศ 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องปมรักสลับหัวใจ มีเน้ือหาด้านเพศท่ีเก่ียวกับสัมพันธภาพและ
กิริยาทางเพศ จํานวน 1 ตอน ได้แก่ ฉากที่รตีรัตน์พยายามย่ัวยวนให้เตชินท์สนใจ โดยการขอให้ 
เตชินท์ถ่ายรูปให้ขณะตนใส่ชุดว่าย (ออกอากาศวันที่ 31 มี.ค. 2562) 
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ตัวอย่าง 

การแต่งกายล่อแหลม 

ฉากรตีรัตน์ขอให้เตชินท์ช่วยถ่ายรูปชุดว่ายนํ้า (ออกอากาศวันที่ 31 มี.ค. 2562) 

รตีรัตน์ได้ขอให้เตชินท์ช่วยถ่ายรูปเธอขณะใส่ชุดว่ายนํ้า เพ่ือต้องการย่ัวยวนให้เตชินท์สนใจ
ในตัวเธอ เตชินท์ตกลง แต่สุดท้ายเขารู้สึกประหม่าและอึดอัด จึงเดินหนีไป 

 

 
ภาษา  

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องน้ีมีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ 2 ตอน ซึ่งมีทั้งการ
พูดจาปะทะคารมกันของตัวละครโดยมีคําหยาบคาย เช่น ฉากที่อดิศรมาขอคืนดีกับรตีรัตน์ แต่ถูก  
รตีรัตน์ต่อว่าเป็นคนไม่มีอนาคต ถ้าเทียบกับเตชิตแล้ว เขาก็แค่หมาตัวนึง เตชิตโกรธ จึงพูดตอบว่า อีร
ตี! (ออกอากาศวันที่ 24 ก.พ. 2562) และคําที่สื่อความหมายในเชิงลบ เช่น ฉากที่รตีรัตน์บังคับให้ 
กรกมลถอดสร้อยที่เตชิตซื้อให้น้ันออกไป แต่กรกมลไม่ยอม รตีรัตน์จึงเข้าตบกรกมลและกระชาก
สร้อยออก พร้อมด่าว่า แรดเงียบ คิดจะใช้เต้าไต่ (ออกอากาศวันที่ 24 ก.พ. 2562) เป็นต้น 
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ตัวอย่าง 

คํา/ข้อความด่าทอ เสยีดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 

ฉากรตีรัตน์บังคับให้กรกมลถอดสร้อยที่เตชิตได้ซื้อให้ ทิ้งไป (ออกอากาศวันที่ 24 ก.พ. 62) 
รตีรัตน์มาหาเตชิตที่บริษัท และได้เจอกรกมล พยาบาลสาวประจําบริษัท รตีรัตน์เห็นสร้อยที่

กรกมลใส่ จึงจําได้ว่าเคยเห็นที่ห้องทํางานเตชิต โดยเตชิตอ้างว่าจะเอาไปให้แม่ รตีรัตน์โกรธมาก 
จึงบอกให้มลถอดสร้อยที่คอออก แต่มลไม่ยอม รตีรัตน์จึงเข้าไปทําร้ายมลและแย่งสร้อยที่คอขว้าง
ทิ้งไป 
รตีรัตน์: ไม่ต้องมาตอแหลเล่นบทเป็นนางเอกได้มั้ย อย่าคิดว่าฉันไม่รู้ ผู้หญิงที่เอาตัวเข้าแลกอย่าง
แกจะเป็นคนยังไง ฉันรู้ทันหมดแหละ แรดเงียบ! คิดจะเอาเต้าไต่ง้ันเหรอ ถอดสร้อยเส้นน้ีออกมา
เด๋ียวน้ีเลยนะ สร้อยเส้นน้ีไม่เหมาะกับคนต่ําๆ อย่างแก ถอดออกมาเด๋ียวน้ีเลยนะ ถอดมา! 
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คํา/ข้อความด่าทอ เสยีดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ/สื่อความหมายเรื่องเพศ  

ฉากแพรไหมถามรตีรัตน์ว่าสนใจในตัวเตชินท์หรือไม ่(ออกอากาศวันที่ 31 มี.ค. 2562) 

แพรไหมเข้ามาถามรตีรัตน์เรื่องเตชินท์ เพราะเธอสงสัยว่ารตีรัตน์ซึ่งเคยคบหากับเตชิต
แฝดผู้พ่ี จะหันมาสนใจเตชินท์แฝดผู้น้องซึ่งเป็นชายที่เธอหมายปองเช่นกัน รตีรัตน์ยอมรับว่าสนใจ
ในตัวเตชินท์และเธอจะต้องได้เตชินท์มาครอบครอง 

แพรไหม: นังงูพิษ! ทํามาเป็นช่วยฉัน ที่แท้ก็แทงข้างหลังฉันง้ันเหรอ ดูสารรูปตัวเองซะหน่อยก็ดีนะ 
ไม่ใช่ว่าเธอไม่สวย แต่เธอไม่สด! เธอก็แค่ของเหลือเดนจากพ่ีชิต คิดว่าพ่ีชินจะเอาเหรอ ต่อให้เธอ
แก้ผ้าต่อหน้าเขา เขาก็ไม่เอาคนอย่างเธอหรอก!  

รตีรัตน์: แกกับฉัน กระดูกมันคนละเบอร์กัน เด๋ียวเรามารู้กันว่าใครจะอยู่ ใครจะไป 

 
 

 
เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ1 ) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอใน
ลักษณะช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

 จากการศึกษาละครเรื่องปมรักสลับหัวใจทั้ง 3 ตอน พบว่า ทุกตอนมีเน้ือหาที่เก่ียวกับ
พฤติกรรมความรุนแรงทุกตอน และส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน โดยเฉพาะการใช้อาวุธทําร้าย
ผู้อ่ืน ซึ่งในแต่ละตอนมีเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงในลกัษณะดังกล่าวหลายฉาก โดยในทุกตอนพบว่า
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มีการนําเสนอความรุนแรงในลักษณะ เน้นให้เห็นขั้นตอนของการกระทํา หรือให้เห็นผลของการ
กระทําหลายฉาก เช่น ฉากที่เตชิตถูกคนร้ายใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าทําร้ายจนสลบ และนําร่างไปที่ตึกร้าง 
เมื่อเตชิตต่ืนขึ้นมา คนร้ายได้ใช้ดัดแปลงอาวุธ โดยใช้สายไฟที่ขาดวางบนพื้นที่เปียกนํ้า แล้วเปิด 
คัทเอาท์ ทําให้เตชิตถูกไฟดูดจนเสียชีวิต (ออกอากาศวันที่ 23 ก.พ. 2562) ฉากที่ชาญชัยบังคับให้ค
นางค์เข้าร่วมพิธีแต่งงานกับเขา แต่คนางค์ขัดขืนและคิดหนี ชาญชัยจับตัวคนางค์ไว้ ใช้มีดแนบไปที่
หน้าคนางค์ ขู่ว่าจะทําให้คนางค์เสียโฉม (ออกอากาศวันที่ 24 ก.พ. 2562) และฉากที่คนางค์ถูก
คนร้ายลอบยิง แต่เตชินท์เห็นเหตุการณ์ก่อนจึงเอาตัวเข้าบังคนางค์ไว้ เตชินท์โดนยิงที่แขน ได้รับ
บาดเจ็บ (ออกอากาศวันที่ 31 มี.ค. 2562) เป็นต้น 

นอกจากน้ี ในละครยังมีความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการระบายอารมณ์ของ
ตัวละครในทุกตอน รวมถึงยังพบการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ ซึ่งปรากฏในฉากเดียวกันกับ
ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้อ่ืน 

 ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงที่พบในละครเร่ืองปม
รักสลับหัวใจ ที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน จึงเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 

ตัวอย่าง  

ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากชาญชัยใช้มีดข่มขู่จะทําร้ายคนางค์ (ออกอกาศวันที่ 24 ก.พ. 2562) 

ชาญชัยได้บังคับให้คนางค์สวมแหวนแต่งงาน แต่คนางค์ไม่ยอม ชาญชัยโกรธมากที่คนางค์
ไม่ยอมสวมแหวนและโดนยังโดนเธอต่อว่า ชาญชัยจึงใช้มีดข่มขู่จะทําร้ายคนางค์ โดยอ้างว่า หาก
เธอเสียโฉมแล้ว ก็จะไม่มีชายหนุ่มคนไหนมาสนใจเธอ แต่เขาเองจะยังรักเธออยู่ และเธอเองจะต้อง
หันมาสนใจเขาเช่นกัน  
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ความรุนแรงทางร่างกาย/การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 

ฉากคนางค์ใช้ก้อนอิฐทุบหัวชาญชัย (ออกอากาศวันที่ 24 ก.พ. 2562) 

ระหว่างที่ชาญชัยข่มขู่จะทําร้ายคนางค์ คนางค์ได้ใช้ก้อนอิฐทุบเข้าที่ศีรษะของชาญชัยอย่าง
ไม่ทันต้ังตัว ทําให้เขาได้รับบาดเจ็บ 

 
 
 
 
 
 

 

ความรุนแรงทางร่างกาย/การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 

ฉากคนางค์เอานํ้าสาดหน้าผู้จัดการ (ออกอากาศวันที่ 23 ก.พ. 2562) 

คนางค์เข้าประชุมบริษัทสาย เน่ืองจากเจอเหตุการณ์อุบัติเหตุ จึงโดนผู้จัดการเรียกไปตําหนิ 
แต่ผู้จัดการจัดการย่ืนข้อเสนอว่าหากไม่อยากถูกหักเงินเดือนหรือพักงาน ให้มีความสัมพันธ์อย่าง
ลับ ๆ กับผู้จัดการ คนางค์จึงใช้นํ้าสาดใส่หน้าผู้จัดการ พร้อมขอลาออก 

 
 

 
เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านเรื่องทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไปตาม
บริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง ในขณะท่ีเรื่องเพศในประเด็น
ที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีนําชักจูง 
หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  
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จากการศึกษาละครเรื่องปมรักสลับหัวใจทั้ง 3 ตอน พบว่ามีเน้ือหาในประเด็นการแต่งกาย
เพียง 1 ฉาก สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ เพียงเล็กน้อย ได้แก่ ฉากแต่งกายย่ัวยวน ฉากจูบปาก 
รวมถึงฉากมีเพศสัมพันธ์กันของตัวละครโดยเน้นมุมกล้อง ไม่เห็นชัดเจน ดังที่ปรากฏ (ออกอากาศ
วันที่ 31 มี.ค. 2561) แต่ในภาพรวมเป็นการนําเสนอในลักษณะกระชับ มีความพยายามเลี่ยงไม่ให้เห็น
ขั้นตอนการกระทํา เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาด้านเพศของละครปมรักสลับ
หัวใจที่ศึกษาทั้ง 3 ตอนจึงไม่เกินระดับที่ระบุ  

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเร่ืองปมรักสลับหัวใจทั้ง 3 ตอน พบว่ามีการใช้ภาษาในลักษณะล่อแหลม 
หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ หรืออาจสื่อนัยยะในเรื่องเพศบางตอน แต่ในภาพรวมมักเป็นการ
ปะทะคารมกันของตัวละคร ตามบริบทของละครแนวดราม่า จากการศึกษาพบว่ามีฉากที่ตัวละครใช้
ถ้อยคําหมิ่นแหม่ สื่อความหมายเชิงลบ แต่ไม่ได้ใช้ถ้อยคําหยาบคายอย่างชัดเจน เช่น ฉากที่รตีรัตน์
ต่อว่ากรกมลว่า แรดเงียบ คิดเอาตัวเข้าแลก ใช้เต้าไต่ เป็นต้น เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. 
ด้านการใช้ภาษาแล้ว  ละครเรื่องน้ีจึงมีลักษณะการใช้ภาษาไม่เกินระดับที่ระบุ 

ตารางที่ 4.26 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเร่ือง ปมรักสลับหัวใจ 

ปมรักสลับ
หัวใจ 

ระดับ
เนื้อหาที่
ระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกินระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกินระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน 
ระดับท่ี 
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

23 ก.พ. 62 ท  √ √  √  
24 ก.พ. 62 ท  √ √  √  
31 มี.ค. 62 ท  √ √  √  
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4.14 NCIS Los Angles 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: :  สืบสวน แอคช่ัน ดราม่า 

2) เรื่องย่อ: หน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือ โอพีเอส เป็นหน่วยงานลับของ เอ็นซีไอเอส ซึ่งต้ังอยู่
ในลอสแองเจลลิส แคลิฟอร์เนีย เป็นหน่วยปฏิบัติภารกิจลับจับกุมอาชญากรที่เป็นภัยต่อความม่ันคง
ของชาติ ที่แต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกัน เช่น ถนัดเรื่องปลอมตัว เช่ียวชาญด้านภาพจากกล้อง
วงจรปิด ผู้จัดการภารกิจที่ไม่ใช่แค่ดูแลด้านการเงินและอุปกรณ์ต่างๆเท่าน้ัน เธอยังดูแลทั้งทีมด้วย 
พวกเขาใช้เทคโนโลยีล้ําสมัยและทําในสิ่งที่จําเป็นเพ่ือให้งานสําเร็จ มีภารกิจที่จะต้องตามสืบสวนหาคนที่
ทําความผิดในคดีต่างๆ โดบใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตามหาคนร้าย ภารกิจในแต่ละ
ตอนสําเร็จไปด้วยดี สามารถตามจับคนร้ายได้ 

3) นักแสดงนํา: มาร์ก ฮาร์มอน (Mark Harmon), ฌอน เมอร์รีย์ (Sean Murray), วิลเมอร์ 
วาลเดอร์รามา (Wilmer Valderrama), ไบรอัน ไดเอตเซน (Brian Dietzen), เอมิลี วิคเกอร์แชม 
(Emily Wickersham), พอลลี เพอร์เรต (Pauley Perrette) 

4) ผู้กํากับการแสดง: โดนัลด์ พี เบลลิสซารีโอ และดอน แมกกิลล์ 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันจันทร์ เวลา 21.25 – 23.20 น. ช่อง MONO 29 

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: รายการก่อให้เกิดระบบวิธีคิดของผู้ชม โดยตัวละครแต่ละตัว
จะมีความสามารถในการสืบสวน สอบสวน เน้นไปที่การแก้ไขทางคดี ที่เก่ียวกับทหาร ฆาตกรรม การ
คดโกง ยักยอกเป็นหลัก ต่อสู้กับแก๊งอาชญากร ไล่ล่าผู้ค้ายาเสพติด การจารกรรม ก่อการร้าย โดยใช้
เทคนิค อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยี ที่ผู้ชมได้ดูและเกิดกระบวนการคิดตามขั้นตอนเพ่ือไขปริศนา รวมถึง
การเน้นเรื่องของการทํางานเป็นทีม 

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเรื่อง NCIS จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ีออกอากาศวันที่  2 มี.ค. 
2562, 3 มี.ค. 2562 และวันที่ 16 มี.ค. 2562 พบว่า ละครเรื่องน้ีพบเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง เพศ 
และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 4.27 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเร่ือง NCIS 

ละคร NCIS 2 มี.ค. 62 3 มี.ค. 62 16 มี.ค. 62
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก    
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง    
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √  √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ    
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ √   
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ    
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ    
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี  √  
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง    
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    
V13 ไสยศาสตร ์เวทมนตร์ ปาฏิหารยิ์ เรือ่งเหนอืธรรมชาติ    

S1 สรีระและการแต่งกาย    
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ    

S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ    
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์    
L3 ภาษาสแลง    

 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  

 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบในละครเร่ือง NCIS ส่วนใหญ่เป็นการ
ใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร ซึ่งพบในตอนที่ 1 มากที่สุด (ออกอากาศวันที่ 2 มี.ค. 
2562) โดยความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) จํานวน 2 ตอนท่ีศึกษา มีฉากที่ปรากฏความรุนแรงที่มีการใช้
อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน (V6) ร่วมด้วย เช่น การใช้ปืน มีด หรือดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ สําหรับ
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ความรุนแรงต่อผู้อ่ืนที่ปราศจากอาวุธ จะปรากฏให้เห็นในลักษณะ การทรมานร่างกายให้อดอาหาร 
เช่น ฉากที่กิบส์กับแมกกีถูกจับตัวไปขังคุกที่ปารากวัย เขาโดนผู้คุมนักโทษแกล้งโดยให้อดอาหาร ให้
กินเพียงน่องไก่ที่ถูกแทะไปแล้วเกือบหมด เพียง 1 น่อง หรือกินถั่วกระป๋อง (ออกอากาศวันที่ 3 มี.ค. 
2562) เป็นต้น หรือการพบศพ เช่น เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ถูกยิงเสยชีวิตที่หน้าตู้โทรศัพท์ 
(ออกอากาศวันที่ 2 มี.ค. 2562) หรือ การมีร่อยรอยถูกทําร้าย เช่น เครเห็นรอยชํ้าที่แขนของเมลิสซ่า 
เธอเล่าให้เขาฟังว่า เธอมีปัญหากับแฟน (ออกอากาศวันที่ 16 มี.ค. 2562) เป็นต้น 

 สําหรับความรุนแรงที่ใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน (V6) ปรากฏในรูปลักษณะ การใช้อาวุธปืน มีด 
และคําบอกเล่าเหตุการณ์ของตัวละคร เช่น ฉากที่กิบส์และแมกกียิงปะทะกลุ่มกองกําลังเพ่ือช่วยเหลือ
ตัวประกันที่ปารากวัย (ออกอากาศวันที่ 2 มี.ค. 2562) ฉากที่ทอเรสใช้ปืนจี้บังคับให้นักบินบินกลับไป
รับกิบส์กับแมกกี (ออกอากาศวันที่ 2 มี.ค. 2562) หรือฉากที่เจ้าหน้าที่นําคลิปเสียงที่บันทึกได้ให้
เจ้าหน้าที่สืบสวนฟัง เป็นคลิปเสียงของชายคนหนึ่งที่โทรเข้ามาในสํานักงาน NCIS แต่เขาไม่ทันได้พูด
อะไร ก็มีเสียงปืนดังลั่น (ออกอากาศวันที่ 2 มี.ค. 2562) 

 ในส่วนของสารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี (V9) เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ โดยที่แมก
ก้ีมาปรึกษากิบส์ เรื่องที่เขาต้องเข้าพบจิตแพทย์หลังจากที่พวกเขาผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมา กิบส์ริน
เหล้าและย่ืนให้แมกกี ซึ่งปรากฏอยู่ในตอนที่ 2 (ออกอากาศวันที่ 3 มี.ค. 2562) ซึ่งจะปรากฏเพียง
ฉากเดียวจากทั้งเรื่อง  

 นอกจากน้ี ยังพบฉากที่เป็นประเด็นที่ประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่
ใน V อ่ืน ๆ เช่น เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ดูแลสุสานกําลังเคลื่อนย้ายโลงศพโดยใช้รถยก แต่ว่าโลงศพ
แกว่งไปชนไม้กระดาน ทําให้ฝาโลงเปิดออก ศพหล่นออกมาจากโลง เจ้าหน้าที่สุสานท่ีอยู่ด้านล่างหนี
ทันก่อนโดนศพหล่นใส่ และฉากที่หมอพาล์มเมอร์ได้ผ่าพิสูจน์หลักฐาน ในฉากแสดงให้เห็นศพท่ีเน่า 
แต่ใช้มุมกล้อง ให้ปรากฏในระยะเวลาไม่นาน เป็นต้น 

ในภาพรวมพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏในละครเร่ือง NCIS มักถูกนําเสนอในลักษณะให้
รายละเอียดผ่านบทสนทนาของตัวละคร ผ่านมุมกล้อง ภาพ ดนตรีประกอบ และระยะเวลาของความ
รุนแรงที่ปรากฏในแต่ละฉาก โดยระยะเวลาของความรุนแรงที่ปรากฏน้ัน จะมีเพียงบางฉาก หรือ
จํานวนฉากเดียวของตลอดท้ังตอนน้ัน ซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นเพียงศพที่พบ แต่ไม่ได้อธิบาย
รายละเอียดขั้นตอนการฆ่าว่าเป็นอย่างไร แต่จะเป็นการสืบสวนสอบสอนเพ่ือแก้ไขคดี ซึ่งถือไม่เข้า
ข่ายการช้ีนํา  
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ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากเจ้าหน้าที่กิบส์และแมกกีถกูขังในคุกแห่งหน่ึงที่ปารากวัย (ออกอากาศวันที่ 2 ม.ีค. 2562) 

หลังจากที่ได้บุกปะทะกลุ่มกองกําลังและเข้าช่วยเหลือตัวประกันที่ปารากวัย กิบส์และ
แมกกีถูกจับตัวมาขังที่คุกนักโทษ ทั้งสองอยู่ในสภาพอิดโรย มีรอยบาดแผล มีคนดูแลนักโทษนํา
อาหารมาให้ เป็นเพียงน่องไก่ที่ถูกกินไปแล้วเกือบหมดเพียง 1 น่อง เท่าน้ัน 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานที่เกิดเหตุ (ออกอากาศวันที่ 2 มี.ค. 2562) 

เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลคลิปเสียง มีคนโทรเข้ามาที่สํานักงาน NCIS จากน้ัน ก็มีเสียงปืนดังขึ้น 
เมื่อตรวจสอบพิกัด เจ้าหน้าที่จึงไปยังที่เกิดเหตุ พบว่ามีชายถูกยิงจนเสียชีวิตอยู่บริเวณตู้โทรศัพท์ 
ทีมงานจึงเข้าตรวจสอบพ้ืนที่และเก็บหลักฐาน 
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ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากเมริซ่าเข้ากลุ่มบําบัดจิต (ออกอากาศวันที่ 16 มี.ค. 2562) 

เมริซ่าเข้าร่วมบําบัดจิตแบบกลุ่มที่ โบสถ์ ที่ ให้ทุกคนได้เล่าเรื่องราวของตนเอง แชร์
ประสบการณ์ เพ่ือเป็นการระบายความทุกข์และหาทางแก้ปัญหา หน่ึงในสมาชิกที่ร่วมรับฟังคือ เคร 
เขาไม่เคยพูดเปิดใจอะไรในกลุ่ม เมริซ่าเข้ามาคุยกับเคร บอกว่า เธอสามารถบอกเลิกแฟนได้แล้ว และก็
เก็บข้าวของออกมา เตรียมหาที่พักและงานใหม่ โดยจะมีเพ่ือนเธอมารับ เครยินดีกับเมริซ่า แต่เธอได้
โชว์รอยฟกชํ้าที่แขนให้เครดู เครแสดงความเป็นห่วงเมริซ่าและอยากช่วยเหลือเธอ แต่เธอปฏิเสธและ
พร้อมที่จะออกเดินทางไปใช้ชีวิตใหม่ 

 

  
 
 

ความรุนแรงทางร่างกาย/การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 

ฉากเจ้าหน้าที่กิบส์โดนทรมาน (ออกอากาศวันที่ 16 มี.ค. 2562) 

หัวหน้ากลุ่มกองกําลังได้ย่ืนข้อเสนอให้แก่กิบส์และแมกกี โดยให้เขายอมขายข้อมูลของ
สํานักงาน NCIS เพ่ือชดเชยกับการที่กิบส์และทีมงานเข้าขวางการดําเนินธุรกิจมืดขายแร่ยูเรเนียม 
ทําให้กลุ่มต้องขาดทุน แต่กิบส์ปฏิเสธ จึงถูกจับมาทรมานโดนใช้ผ้าคลุมหน้าแล้วเทนํ้าใส่จนสําลัก 
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การแสดงให้เห็นของมึนเมา (ไม่มีคําเตือนเร่ืองแอลกอฮอล์) 

ฉากแมกกีมาหากิบส์ที่บ้าน (ออกอากาศวันที่ 3 มี.ค. 2562)  

แมกกีมาปรึกษากิบส์ เรื่องที่เขาต้องเข้าพบจิตแพทย์หลังจากที่พวกเขาผ่านเหตุการณ์ร้ายๆ 
ที่ปารากวัย กิบส์รินเหล้าและย่ืนให้แมกกี 

 

 
 

 

เพศ 

จากการศึกษาพบว่าละครเร่ือง NCIS จํานวน 3 ตอนที่ศึกษา ไม่มีเน้ือหาด้านเพศท่ีเก่ียวกับ
สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศที่ชัดเจนแต่อย่างใด 

 
ภาษา  

จากการศึกษาพบว่าละครเร่ืองน้ีไม่มีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ หรือหยาบคาย 
แต่อย่างใด แต่จะปรากฏฉากสนทนาที่ปะทะอารมณ์บ้าง ตามบริบท เช่น ฉากที่แมกกีทะเลาะกับกิบส์ 
แมกกีไม่เห็นด้วยกับการที่ไม่ยอมใช้วิธีประนีประนอม อาจจะทําให้เอาชีวิตไม่รอด 

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอใน
ลักษณะช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
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 จากการศึกษาละครเร่ือง NCIS ทั้ง 3 ตอน พบว่า ปรากฏความรุนแรงทุกตอน ปรากฏเป็น
ความรุนแรงต่อผู้ อ่ืน จํานวน 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ีออกอากาศวันที่ 2 มี.ค. 2562 และตอนที่
ออกอากาศวันที่ 31 มี.ค. 2562  ซึ่งในแต่ละตอนมีเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงในลักษณะดังกล่าว
หลายฉาก โดยในทุกตอนพบว่ามีการนําเสนอความรุนแรงในลักษณะให้รายละเอียดผ่านบทสนทนา
ของตัวละคร ไม่เน้นให้เห็นขั้นตอนของการกระทํา หรือผลของการกระทํา เช่น ฉากท่ีหมอพาล์มเมอร์
ได้ผ่าศพพิสูจน์หลักฐาน พบว่า ผู้ตายมีรอยบาดแผลท่ีศีรษะ รอยบาดเจ็บที่ไหล (ออกอากาศวันที่ 3 
มี.ค. 2562) หรือฉากที่เครติดตามหาเมลิสซ่าจนพบที่กระท่อมหลังหน่ึง เธอร้องไห้และสารภาพว่าได้
พลั้งมือฆ่าแฟนของเธอ เป็นต้น  

 ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงที่พบในละครเรื่อง 
NCIS ที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน จึงไม่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 

เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านเร่ืองทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไปตาม
บริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง  ในขณะที่เรื่องเพศใน
ประเด็นที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีนํา
ชักจูง หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  

จากการศึกษาละครเรื่อง NCIS ทั้ง 3 ตอน พบว่าไม่มีเน้ือหาในประเด็นสัมพันธภาพและ
กิริยาทางเพศแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาด้านเพศของละคร NCIS 
ที่ศึกษาทั้ง 3 ตอนจึงไม่เกินระดับที่ระบุ  

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเร่ือง NCIS ทั้ง 3 ตอน พบว่าไม่มีการใช้ภาษาในลักษณะล่อแหลม หมิ่นเหม่ 
สื่อความหมายในเชิงลบ หรืออาจสื่อนัยยะในเรื่องเพศแต่อย่างใด ในภาพรวมมักเป็นการปะทะคารม
กันของตัวละครตามบริบท แต่ไม่ได้ใช้ถ้อยคําหยาบคาย เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้าน
การใช้ภาษาแล้ว ละครเรื่องน้ีจึงมีลักษณะการใช้ภาษาไม่เกินระดับที่ระบุ 
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ตารางที่ 4.28 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเร่ือง NCIS 

NCIS 
ระดับ

เนื้อหาที่
ระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

2 มี.ค. 62 ท √ √ √ 
3 มี.ค. 62 ท √ √ √ 
16 มี.ค. 62 ท √ √ √ 
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4.15 โปรสุศึกสองราชันย์ 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: ประวัติศาสตร์ 

2) เรื่องย่อ: ยุคสมัย 200 ปี หลังการถือกําเนิดของศาสนาพุทธ ในอาณาจักรอินเดีย มีความ
เกลียดชังระหว่างสองเมือง  เมืองตักศิลาและเปารวะ พระเจ้าอัมพิราชาแห่งเมืองตักศิลา แสดงความ
เหยียดหยามเจ้าชายอมาตยา พระเชษฐาของพระเจ้าบามานีระหว่างการมาเยือน ในงานประจําปี 
อันแสนดุเดือด กษัตริย์ที่เป็นผู้ชนะ จะเป็นผู้ตัดสินการประมูลสินค้า และกษัตริย์ผู้ชนะก็คือพระเจ้า
บามานี โปรุสจึงพยายามหยุดสงคราม และประสบความสําเร็จ ทําให้อินเดียพร้อมใจกันขับไล่พระเจ้า
ดาไรอัส พระเจ้าดาไรอัสจึงเดินทางออกจากเมืองเปารวะด้วยความแค้น จึงตัดสินใจวางยุทธศาสตร์
เพ่ือกําจัดโปรุส  โปรุสเดินทางไปถึงเมืองตักสิลา และร่วมมือกับพระเจ้าอัมพิราชายกทัพบุกเข้าสู่ 
เปารวะ และเปิดโปงแผนช่ัวร้ายของพระเจ้าดาไรอัส แต่ผลสุดท้ายกลับทําให้พระเจ้าอัมพิราชา กับ
พระเจ้าบามานี รบกันเองอย่างดุเดือด พระเจ้าดาไรอัสจึงรอฉวยโอกาสจากการรบของสองแผ่นดิน 
โปรุสจึงพยายามหยุดสงคราม และประสบความสําเร็จ 

3) นักแสดงนํา: ลักช์ ลาลวานี,  รตี ปันเดย์,  อทิตยา ราดิช,  อามัน ทาลิวาล,  หริซิเกต ปันเดย์,  
อัซเลชา ลาวัต,  อักษรา สิงห์/ สันคีตา กายานัต,  สาวี ทากัวร์,  ปรานาฟ ซาเฮย์,  โมหิต อบอล,  
โรหิต ปุโรหิต, เสมกชา, ซันน่ี กันชานี, อกัช ซิงห์ ราชภัฎ,  ซเรฟาห์,  อํามาตย์ พินทุ, อาเมอร์ มาลิก, 
อะรุนา อิรานี ฯลฯ 

4) ผู้กํากับการแสดง: สิทธัตถะ กุมาร เทวรี 

5) ช่วงเวลาการออกอากาศ: ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 21.45 – 22.30 น. ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี  

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: เป็นรายการที่น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม ซึ่งเป็นการนําเสนอ
เก่ียวกับพระราชประวัติของพระเจ้าโปรุส และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช โดยมีจุดสําคัญอยู่ที่ 
สงครามคร้ังสุดท้ายในพระชนม์ชีพของ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ที่ยกทัพไปสู้กับ พระเจ้าโปรุส 
แห่งเปารวะ เป็นละครสร้างมาจากเรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์ที่สําคัญของชมพูทวีป  ใช้ฉากที่ถ่ายทําที่
สวยงามและสมจริง อุปกรณ์ประกอบฉากที่สวยงามชวนให้ติดตาม แต่ทั้งน้ีการทําสงครามก็มีแต่ความ
สูญเสีย  
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2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเรื่องโปรุส ศึกสองราชันย์ จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ออกอากาศ
วันที่  24 ม.ค. 2562, 25 ม.ค. 2562 และวันที่ 20 ก.พ. 2562 พบว่า ละครเรื่องน้ีพบเน้ือหาเก่ียวกับ
ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 

ตารางที่ 4.29 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเร่ือง โปรุส ศึกสองราชันย์ 

ละครโปรุส ศึกสองราชันย ์ 24 ม.ค. 62 25 ม.ค. 62 20 ก.พ. 62
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก    
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง    
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ √   
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ √  √ 
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ    
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ    
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณ ี    
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง    
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ    
S1 สรีระและการแต่งกาย    
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ    
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ    
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์    
L3 ภาษาสแลง    

 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  

 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 



288 

 
ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบในละครเรื่องโปรุสศึกสองราชันย์ 
เน่ืองจากเป็นหนังเก่ียวกับประวัติศาสตร์ และเป็นการทําสงคราม ฉากส่วนใหญ่เป็นการใช้ความ
รุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร และการใช้อาวุธในการทําร้ายผู้อ่ืน (V6) ทั้งในลักษณะความรุนแรง
ทางร่างกาย เช่น การถีบ การเตะ การชก โดยเฉพาะฉากที่ฉากราชินีอนุสยาโดนทําร้ายทั้งที่เป็น
ผู้หญิง แต่โดนทหารฝ่ายศัตรูตรงข้ามทําร้ายอย่างทารุณ (ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2562), ฉากลอบ
ฆ่ากษัตริย์อเล็กซานเดอร์โดยการใช้อาวุธ (ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2562)  เป็นต้น นอกจากน้ี ยัง
พบความรุนแรงทางต่อวัตถุสิ่งของ (V4) การขว้างปาสิ่งของซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นฉากตัวละครระบาย
อารมณ์โกรธด้วยการขว้างปาสิ่งของ หรือการต้ังใจทําลายวัตถุสิ่งของ เป็นต้น  

 ในภาพรวมพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏในละครเร่ืองโปรุสศึกสองราชันย์ ถูกนําเสนอใน
ลักษณะให้รายละเอียด  ผ่านฉากที่ปรากฏมีอาวุธ การทําร้ายคนอ่ืน และระยะเวลาของความรุนแรงที่
ปรากฏในแต่ละฉาก ซึ่งเข้าข่ายการช้ีนําได้   

ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากราชินีอนุสยาโดนทําร้าย (ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2562) 

เป็นฉากที่กษัติริย์อัมพิราชา แห่งเมืองตักศิลา ทํากับดักเขาวงกต ทําให้ราชินีอนุสยาตกอยู่
ในเขาวงกตที่รอบล้อมไปด้วยศัตรู เป็นการใช้ความรุนแรงต่อสตรีเพศโดยการใช้ดาบฟันแขนและ
ขาทั้งสองข้างของราชินีอนุสยา นอกจากน้ียังใช้กําป้ันชกเข้าไปที่ใบหน้าของราชินีอนุสยา จนทําให้
เลือดของพระราชินีอนุสยาพุ่งกระเด็นออกมา 
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ความรุนแรงทางด้านร่างกาย/การใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน

ฉากราชินีอนุสยาใช้ดาบฆ่าฟันคอศัตรู (ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2562) 

เป็นภาพแสดงความรุนแรง โดยการใช้ดาบฆ่าฟันคอศัตรู ของราชินีอนุสยา ซึ่งทําให้เห็นถึง
ความโหดเห้ียม และสะเทือนใจ เพราะการฆ่าด้วยวิธีน้ีถือเป็นการฆ่าที่ทําให้ผู้ถูกฆ่ารู้สึกทรมาน 
โดยราชินีถือดาบด้านขวามือ และฟันไปที่คอของศัตรู โดยเห็นรอยฟันที่คอ เป็นรอยเลือดที่คอของ
ศัตรู โดยศัตรูคุกเข่า และล้มเอียงตายในที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความรุนแรงการใช้อาวุธในการทําร้ายผู้อ่ืน 

ฉากเจ้าหญิงราชินีถูกฝ่ายโอริมเปียทําร้ายด้วยธนูขณะทําสงคราม (ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 
2562) 

โดยฉากน้ีราชินีไดโดนอาวุธจากฝ่ายตรงข้ามอย่างจัง จนทําให้ตนได้รับบาดเจ็บ เป็นฉากที่
เจ้าหญิงราชินีถูกทหารฝ่ายตรงข้ามยิงธนูออกมา ธนูก็พุ่งตรงไปปักที่กลางหลังของราชินีได โดยสีหน้า
ของราชินีหันไปมองทางศัตรูด้วยความเจ็บแค้น 
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ความรุนแรงในการใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน 

ฉากลอบฆ่ากษัตริย์อเล็กซานเดอร์ (ออกอากาศวันที่ 20 ก.พ. 2562) 

การใช้อาวุธมีดดาบเตรียมทําร้ายผู้อ่ืนโดยการหวังจะลอบฆ่ากษัตริย์อเล็กซานเดอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพศ 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องโปรุสศึกสองราชันย์ ไม่มีเน้ือหาด้านเพศที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพ
และกิริยาทางเพศที่ชัดเจน 

ภาษา  

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องน้ีไม่มีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ ซึ่งอาจจะมีการ
พูดจาปะทะคารมกันของตัวละครแต่ไม่ได้ใช้คําหยาบคาย ซึ่งไม่ปรากฏเน้ือหาทางด้านภาษาที่ชัดเจน 

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอใน
ลักษณะช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 



291 

 จากการศึกษาละครเรื่องโปรุสศึกสองราชันย์ ทั้ง 3 ตอนพบว่า ทุกตอนมีเน้ือหาที่เก่ียวกับ
พฤติกรรมความรุนแรงทุกตอน  และส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ซึ่งในแต่ละตอนมีเน้ือหา
เก่ียวกับความรุนแรงในลักษณะดังกล่าวหลายฉาก ซึ่งมีมากกว่า 5 ฉากในหนึ่งตอน โดยในทุกตอน
พบว่ามีการนําเสนอความรุนแรงในลักษณะให้รายละเอียด เน้นให้เห็นขั้นตอนของการกระทํา หรือให้
เห็นผลของการกระทําในหลายฉาก นอกจากน้ียังมีฉากความรุนแรงด้วยการใช้อาวุธต่าง ๆ เช่น มีด
ดาบ หอก ธนู ในการทําสงคราม เป็นต้น ยกตัวอย่างฉากราชินีอนุสยาโดนทําร้าย (ออกอากาศวันที่ 
25 ม.ค. 2562),  ฉากราชินีอนุสยาใช้ดาบฆ่าฟันคอศัตรู (ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2562) ความ
รุนแรงทางด้านร่างกายท่ีส่งผลต่อการเลียนแบบพฤติกรรมของเด็ก ฉากการกระทําอันผิดกฎหมาย 
รวมท้ังการใช้หรือแสดงให้เห็นสารเสพติดของมึนเมาทุกประเภทโดยไม่มีคําเตือน เป็นฉากกษัตริย์ 
อเล็กซานเดอร์ด่ืมสุรา (ออกอากาศวันที่ 20 ก.พ. 2562) เป็นต้น 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงที่พบในละครเรื่อง
โปรุสศึกสองราชันย์ทั้ง 3 ตอน จึงเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ เน่ืองจากปรากฏฉากที่สามารถแสดง
ขั้นตอนการกระทํา และผู้ถูกกระทํารวมทั้ง ผลจากการกระทําน้ันสามารถแสดงการตายการบาดเจ็บ 
บาดแผล เลือดตกยางออก โดยเน้นความทารุณโหดร้าย หรือขาดมนุษยธรรม โดยมีฉากดังกล่าว
ปรากฏอยู่เกือบทั้งเรื่องของละคร  
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ตัวอย่าง  

ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากราชินีอนุสยาโดนทําร้าย (ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2562) 

เป็นฉากที่กษัติริย์อัมพิราชา แห่งเมืองตักศิลา ทํากับดักเขาวงกต ทําให้ราชินีอนุสยาตกอยู่ใน
เขาวงกตที่รอบล้อมไปด้วยศัตรู เป็นการใช้ความรุนแรงต่อสตรีเพศโดยการใช้ดาบฟันแขนและขาทั้ง
สองข้างของราชินีอนุสยา นอกจากน้ียังใช้กําป้ันชกเข้าไปที่ใบหน้าของราชินีอนุสยา จนทําให้เลือด
ของพระราชินีอนุสยาพุ่งกระเด็นออกมา 
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ความรุนแรงทางด้านร่างกาย/การใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน 

ฉากราชินีอนุสยาใช้ดาบฆ่าฟันคอศัตรู (ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2562) 

เป็นภาพแสดงความรุนแรง โดยการใช้ดาบฆ่าฟันคอศัตรู ของราชินีอนุสยา ซึ่งทําให้เห็นถึง
ความโหดเหี้ยม และสะเทือนใจ เพราะการฆ่าด้วยวิธีน้ีถือเป็นการฆ่าที่ทําให้ผู้ถูกฆ่ารู้สึกทรมาน โดย
ราชินีถือดาบด้านขวามือ และฟันไปที่คอของศัตรู โดยเห็นรอยฟันที่คอ เป็นรอยเลือดที่คอของศัตรู 
โดยศัตรูคุกเข่า และล้มเอียงตายในที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านเรื่องทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไปตาม
บริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง  ในขณะที่เรื่องเพศใน
ประเด็นที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีนํา
ชักจูง หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน   

จากการศึกษาละครเรื่องโปรุสศึกสองราชันย์ทั้ง 3 ตอน พบว่ามีจากการศึกษาพบว่าละคร
เรื่องโปรุสศึกสองราชันย์ ไม่มีเน้ือหาด้านเพศที่เก่ียวกับสัมพันธภาพและกิริยาทางเพศที่ชัดเจน เมื่อ
พิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาด้านเพศของละครโปรุสศึกสองราชันย์ที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน
จึงไม่เกินระดับที่ระบุ  
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ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเรื่องโปรุสศึกสองราชันย์ทั้ง 3 ตอน พบว่าไม่มีการใช้ภาษาในลักษณะ 
ดูหมิ่นและสื่อความหมายในเชิงลบ แต่ในภาพรวมมักเป็นการปะทะคารมกันของตัวละคร เมื่อพิจารณา
ตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว  ละครเร่ืองน้ีจึงมีลักษณะการใช้ภาษาไม่เกินระดับที่
ระบุ 

ตารางท่ี 4.30 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเรื่อง โปรสุศึกสองราชนัย์ 

โปรุสศึกสอง
ราชันย์ 

ระดับ
เนื้อหาที่
ระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี 
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

24 ม.ค. 62 ท  √ √  √  
25 ม.ค. 62 ท  √ √  √  
20 ก.พ. 62 ท  √ √  √  
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4.16 พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละครโทรทัศน์:  ปรัมปราวิทยา 

2) เรื่องย่อ: พระพิฆเนศ เป็นเทพแห่งความสําเร็จ เป็นบุตรแห่งพระศิวะ และพระนางปารวตี 
เทพผู้มีเศียรเป็นช้าง ซึ่งที่กําเนิดขึ้นมาแล้ว ถูกพระศิวะสังหารด้วยความโกรธต้ังแต่การพบกันครั้งแรก 
เด็กคนนี้เกิดใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่สร้างความเจ็บปวดให้แม้กระทั่งพระแม่ปารวดี เป็นเทพที่ไม่ได้รับ
ความเคารพจากหมู่เทพในตอนแรกจนกลายเป็นปฐเมศ แต่พระพิฆเนศก็ทําความดี ต่อสู้กับเหล่ามาร 
พระพิฆเนศกลายเป็นเทพองค์แรกที่ได้รับการบูชาก่อนเทพองค์อ่ืนๆ ด้วยความดี และสติปัญญา ทั้ง
ความรักและครอบครัวในบิดาและพระมารดาของพิฆเนศ ทําให้พระพิฆเนศเป็นเทพที่ได้รับการบูชา
จากเทพองค์อ่ืนๆ 

3) นักแสดงนํา: อูแซร์ บาซาร์/นิชการ์ต ดิสิต, อคันคชา ปูรี, มัลคาน ซิงห์ 

4) ผู้กํากับการแสดง: อภิมันยุ ซิงห์ 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันจันทร์ –พฤหัสบดี เวลา 19.45 – 21.30 น. และวันศุกร์ 
เวลา 19.25  น. ช่อง 8 

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. การวิเคราะห์
เน้ือหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเรื่องพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี
ออกอากาศวันที่ 22 ก.พ. 2562, 25 ก.พ. 2562 และวันที่ 26 ก.พ. 2562 พบว่า ละครเร่ืองน้ีพบ
เน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 

ตารางที่ 4.31 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษา ที่พบในละครเร่ือง พระพิฆเนศ ศึกเทพ
มหาอวตาร 

ละครพระพิฆเนศ ศึกเทพมหาอวตาร 22 ก.พ. 62 25 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก    
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง    
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ    
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ √ √  
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ละครพระพิฆเนศ ศึกเทพมหาอวตาร 22 ก.พ. 62 25 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ    
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ √ √ √

V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณ ี    
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง    
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ    
S1 สรีระและการแต่งกาย    
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ    
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ    
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์ √ √ √ 
L3 ภาษาสแลง    

 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  

 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบในละครเร่ืองพิฆเนศ ศึกมหาเทพ
อวตาร ทั้ง 3 ตอน พบว่ามีการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) การใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน (V6) ความรุนแรง
แบบจินตนาการ (V8) และการใช้ภาษาที่แสดงการดูหมิ่น (L2) ในบางตอนที่ศึกษา สําหรับความ
รุนแรงทางร่างกาย (V3) น้ัน ส่วนใหญ่ เก่ียวเน่ืองมาจากการใช้ความรุนแรงที่มีอาวุธทําร้ายผู้อ่ืน มี
เพียงไม่ก่ีฉากที่ใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืนโดยปราศจากอาวุธ เช่น การถีบ การปะทะกําลังโดยใช้มือ
ประสานกัน พยายามดันให้อีกฝ่ายถอยหลังไป เช่น ฉากที่ เทวีกาลีถีบใส่อสูรรูรุจนกระเด็น 
(ออกอากาศวันที่ 22 ก.พ. 2562) หรือฉากที่อสูรมหิษปุนทะรักทะเลาะกับอสูรมุณฑะ ทั้งสองฝ่ายจึง
พุ่งเข้าหากัน จับมือประสานกัน ใช้กําลังดันใส่ฝ่ายตรงข้าม (ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 2562) เป็นต้น 

 สําหรับการใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน (V6) สามารถพบเห็นได้บางตอนเช่นกัน โดยเน้นฉากให้เห็น
อาวุธชัดเจน แต่ไม่เน้นขั้นตอนกระทํา เช่น ฉากที่เหล่าทหารภูติและเหล่าอสูรสู้รบกันโดยใช้อาวุธ 
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แสดงให้เห็นภาพการสู้รบโดยรวมเป็นกลุ่มใหญ่ มีเพียงบางฉากท่ีแสดงให้เห็นขั้นตอนการกระทําที่
ชัดเจน แต่ไม่เน้นผลการกระทํา และใช้เวลาไม่นาน เช่น ทหารภูติใช้หอกแทงใส่อสูร (ออกอากาศวันที่ 
22 ก.พ. 2562) ฉากเทวีกาลีใช้ดาบแทงอสูรรูรุ ปรากฏเป็นลําแสงออกจากตัวอสูรรูรุ (ออกอากาศ
วันที่ 22 ก.พ. 2562) หรือฉากที่เทวีจันทรมาลีทรงบนหลังลาว่ิงเข้าใส่ทัพอสูร ใช้ขวานฟันเหล่าอสูร
กระเด็นลอยไป เป็นต้น 

 สําหรับความรุนแรงแบบจินตนาการ (V8) สามารถพบเห็นได้ทุกตอนเช่นกัน แสดงในรูปแบบ 
การปรากฏกาย การแปลงกาย การลอยบนอากาศ และการเสกอาวุธขึ้นมา เช่น ฉากที่เทวีกาลีใช้มวย
ผมเสกเป็นร่างเทวีจันทรมาลีขึ้นมา เพ่ือมาร่วมสู้กับทัพอสูร (ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 2562) หรือ
ฉากที่อสูรจันฑะและมุณฑะลอยเหนืออยู่บนอากาศ เป็นต้น 

 ในภาพรวมพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏในละครเร่ืองพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร มักถูก
นําเสนอในลักษณะให้รายละเอียด ภาพ ดนตรีประกอบ และระยะเวลาของความรุนแรงที่ปรากฏใน
แต่ละฉากไม่นานนัก และมักนําเสนอในรูปแบบของจินตนาการที่เกินจริงจากธรรมชาติ จึงถือว่าไม่เข้า
ข่ายช้ีนํา 

ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย  

ฉากเทวีกาลีถีบอสูรรูรุ (ออกอากาศวันที่ 22 ก.พ. 2562) 

เทวีเกาศิกีได้อวตารร่างเป็นเทวีกาลีให้มีขนาดเท่ากับอสูรรูรุ เทวีกีได้ถีบอสูรรูรุจนกระเด็นลอยไป 
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ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากอสูรมุณฑะทะเลาะกับอสูรมหิษทะรัก (ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 2562) 

จันฑะและมุณฑะไม่ได้บอกมหิษปุนทะรักให้รู้แต่แรกว่า ผู้ที่ตนจะต้องทําสงครามด้วยน้ัน คือ 
เทวีกาลี อสูรมหิษปุนทะรักจึงไม่คิดจะสู้รบกับเทวีกาลีและได้โต้เถียงกับมุณฑะ จนทะเลาะกันขึ้นมา 
โดยมุณฑะและมหิษปุนทะรักพุ่งเข้าใส่กันอย่างรวดเร็ว ปะทะกําลังกันโดยใช้มือดันมือของอีกฝ่ายไว้ 

  

  
 
ความรุนแรงทางร่างกาย/การใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน  

ฉากทหารอสูรสู้รบกับทหารภูติของฝ่ายเทวีเกาศิกี (ออกอากาศวันที่ 22 ก.พ. 2562) 

เทวีเกาศิกีได้เรียกกองทัพภูติมาสู้กับกองทัพอสูร ทหารภูติก็ได้ตอบโต้โดยใช้หอกทิ่มใส่ตาม
ร่างกายเหล่าทหารอสูร ทําให้ได้รับบาดเจ็บและล้มตายกันถ้วนหน้า 
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ความรุนแรงทางร่างกาย/การใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน  

ฉากเทวีกาลีสังหารอสูรจันฑะและมุณฑะ (ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ 2562) 

เทวีกาลีใช้พลังแปลงเป็นบ่วงมัดเท้าของจันฑะและมุณฑะ แล้วจึงลากทั้งสองไปกับพ้ืน และ
หยุดอยู่ตรงหน้าเทวีเกาศิกี จากน้ัน จึงใช้ดาบฟันที่คอของจันฑะและมุณฑะจนสิ้นชีวิต และเมื่อ
อสูรทั้งสองตาย ร่างอสูรทั้งหมดก็มอดไหม้หายไป 

 

 
 

 
 
 
  
 

การใช้ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ 

ฉากเทวีเกาศิกีอวตารร่างเทวีกาลีเพ่ือมาปราบทหารอสูร (ออกอากาศวันที่ 22 ก.พ. 2562) 

เมื่อทหารภูติของเทวีเกาศิกี ถูกฝ่ายอสูรจันฑะและมุณฑะใช้เวทมนตร์เหมือนตาข่ายจับล้อม
ฝ่ายทหารภูติรวมกันแล้วให้อสูรรูรุใช้กําลังจับฟาดไปมา เทวีเกาศิกีจึงอวตารร่างเวทีกาลีให้มีขนาด
ใหญ่โตเท่ากับอสูรรูรุเพ่ือมาสู้กัน เป็นการใช้พลังเวทมนตร์กลายร่างเป็นอีกร่างหน่ึงขึ้นมา 

  
 

 
เพศ 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่อง พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร จํานวนทั้ง 3 ตอน ไม่มี
เน้ือหาด้านเพศเก่ียวกับสัมพันธภาพและกิริยาทางเพศเลย 
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ภาษา  

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องน้ีมีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงดูหมิ่น อาจรวมถึงดูหมิ่น
ทางเพศด้วย ตามบริบท (L2) พบการใช้คําซ้ํา จํานวน 2 ตอน เช่น ฉากที่เทวีกาลีได้สังหารเหล่าทหาร
อสูรไปเป็นจํานวนมาก จึงท้าให้อสูรจันฑะและมุณฑะเข้ามาสู้ อสูรจันฑะจึงตอบกลับไปว่า เฮ้! สตรี
ชั้นตํ่า! อย่าประเมินความแข็งแกร่งของเราตํ่าไป (ออกอากาศวันที่ 22 ก.พ. 2562) เป็นต้น 

ตัวอย่าง 

คํา/ข้อความด่าทอ เสยีดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 

ฉากเทวีกาลีเจรจากับฝ่ายอสูรจันฑะและมุณฑะ (ออกอากาศวันที่ 24 ก.พ. 2562) 

การใช้ภาษาที่ดูหมิ่น นํามาซึ่งการลดทอนศักด์ิศรี 

เมื่อเทวีกาลีได้ปรากฏตัวขึ้น และถีบอสูรรูรุกระเด็นออกไป 

เทวีกาลี: เจ้ามาที่น่ีเพ่ือมาพาเทวีเกาศิกีไป แต่เจ้าจะเข้าใกล้นางได้ก็ต่อเมื่อผ่านข้าไปแล้วเท่าน้ัน 
บอกข้ามา! เจ้ากล้าที่จะสู้กับข้าหรือไม่ 

อสูรจันฑะ: เฮ้! สตรีชั้นตํ่า! อย่าประเมินความแข็งแกร่งของเราตํ่าไป 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

   



301 

คํา/ข้อความด่าทอ เสยีดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ  

ฉากทหารอสูรกลับไปรายงานการสู้รบแก่อสูรศุมภะ (ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562) 

ทหารอสูรกับมารายงานการสู้รบต่อเทวีเกาศิกีให้แก่อสูรศุมภะทราบว่า แม่ทัพฝ่ายอสูร ได้แก่ รูรุ 
มหิษปุนทะรัก จันฑะและมุณฑะ ถูกเทวีกาลีสังหารหมด ศุมภะเสียใจที่ได้เสียทหารที่เก่งไป นิศุมภะ
ผู้เป็นน้องอสูรศุมภะได้ยินเช่นน้ัน จึงโกรธแค้นและพูดว่า นางผู้หญิงชั้นตํ่า! ข้าจะไปฆ่ามันเอง 

  
 

 

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอใน
ลักษณะช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

 จากการศึกษาละครเรื่อง พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร ทั้ง 3 ตอน พบว่า ทุกตอนมีเน้ือหา
ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความรุนแรงทุกตอน และส่วนใหญ่เป็นการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน โดยเฉพาะการใช้
อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน ซึ่งในแต่ละตอนมีเน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรงในลักษณะดังกล่าวหลายฉาก โดยใน
ทุกตอนพบว่ามีการนําเสนอความรุนแรงในลักษณะ แสดงให้เห็นขั้นตอนการการกระทํา แต่ไม่เน้นผล
ของการกระทําน้ัน เช่น ฉากที่ทหารอสูรยิงธนูใส่ทหารภูติของฝ่ายเทวีเกาศิกี (ออกอากาศวันที่ 22 
ก.พ . 2562) ฉากที่ เทวีจันทรมาลีใช้ดาบฟันใส่วงล้อมเหล่าทหารอสูรจนกระเด็นลอยออกไป 
(ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 2562) เป็นต้น 
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ทั้งน้ี ในละครความรุนแรงแบบจินตนาการ ซึ่งปรากฏในฉากเดียวกันกับที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
ความรุนแรงต่อผู้อ่ืนและการใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน ด้วย เช่น ฉากที่เทวีกาลีได้ใช้ดาบฟันร่างของรักตะพีช 
แต่เมื่อเลือดของรักตะพีชตกลงสู่พ้ืนดิน ก็จะกลายเป็นร่างของรักตะพีชเพ่ิมจํานวนขึ้น (ออกอากาศ
วันที่ 26 ก.พ. 2562) 

 ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงที่พบในละครเรื่อง 
พระพิฆเนศ ศึกเทพมหาอวตาร ที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน ไม่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 

ตัวอย่าง  

การใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน 

ฉากทหารอสูรของฝ่ายจันฑะและมุณฑะสู้รบกับทหารภูติของฝ่ายเทวีเกาศิกี (ออกอากาศวันที่ 22 
ก.พ. 2562) 

ทหารอสูรได้ยิงธนูใส่ทหารภูติที่ลอยอยู่บนอากาศ ฝ่ายทหารภูติก็ใช้หอกทิ่มลงมายังด้านล่าง 
ใส่ร่างอสูร 
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ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากเทวีจันทรมาลีโดนทหารอสูรล้อมรอบ (ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 2562) 

หลังจากที่สังหารมหิษปุนทะรักแล้ว เทวีจันทรมาลีก็มาช่วยเทวีกาลีสู้กับทหารอสูรโดย
ตอนแรก เทวีถูกทหารอสูรล้อมรอบแล้วยังดูหมิ่นหาว่าเทวีเป็นแค่ผู้หญิงไม่มีอะไรให้กลัว เทวี
จันทรมาลีจึงใช้ดาบฟันใส่ร่างทหารอสูรจนลอยกระเด็นไปไกล 

  
 

 

เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ1 ) ด้านเรื่องทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไปตาม
บริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง  ในขณะที่เรื่องเพศใน
ประเด็นที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีนํา
ชักจูง หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  

จากการศึกษาละครเรื่อง พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร ทั้ง 3 ตอน ไม่พบเน้ือหาในประเด็น
สรีระการแต่งกายที่โป๊ หรือย่ัวยวน หรือการแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศ หรือค่านิยมเรื่องเพศที่
ไม่เหมาะสมต่อสังคมไทย แต่อย่างใด 

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเรื่อง พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร ทั้ง 3 ตอน พบว่ามีการใช้ภาษาใน
ลักษณะดูหมิ่น เพียง 2 ตอน ออกอากาศวันที่ 22 ก.พ. 2562 และออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2562  
แต่ในภาพรวมมักเป็นการปะทะคารมกันของตัวละคร ตามบริบทของละครแนวปรัมปราวิทยา จาก
การศึกษาพบว่ามีฉากท่ีตัวละครใช้ถ้อยคําเชิงดูหมิ่น ซ้ํากัน 2 ครั้ง ได้แก่ ฉากที่เทวีกาลีท้าให้อสูร
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จันฑะและมุณฑะเข้ามาสู้ มุณฑะจึงตะโกนตอบไปว่า เฮ้ สตรีช้ันตํ่า อย่าประเมินความแข็งแกร่งของ
เราตํ่าไป (ออกอากาศวันที่ 22 ก.พ. 2562) และฉากที่อสูรนิศุมภะ ทราบว่า ทหารอสูรที่มีฝีมือ
เก่งกาจของตน ได้ถูกเทวีกาลีสังหารจนหมด จึงพูดต่อหน้าจอมอสูรศุมภะว่า นางผู้หญิงช้ันตํ่า! ข้าจะ
ไปฆ่ามันเอง เป็นต้น เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว  ละครเรื่องน้ีจึงมี
ลักษณะการใช้ภาษาไม่เกินระดับที่ระบุ 

ตารางที่ 4.32 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเรื่อง พระพิฆเนศ  
ศึกมหาเทพอวตาร 

พระพิฆเนศ 
ศึกมหาเทพ

อวตาร 

ระดับ
เนื้อหาที่
ระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

22 ก.พ. 62 ท √  √  √  
25 ก.พ. 62 ท √  √  √  
26 ก.พ. 62 ท √  √  √  
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4.17 รัก 100 วันของฉันและองค์ชาย (100 Days my Prince) 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: ซีรีส์เกาหลีพีเรียด/ โรแมนติค/ คอมเมด้ี 

2)  เรื่องย่อ: องค์รัชทายาท“ลียูล” ที่ได้รับบาดเจ็บจนความจําเสื่อม จนชีวิตตกผกผันทําให้
เขากลายเป็น “วอนดึก”หนุ่มสามัญชนคนธรรมดาที่ไม่เอาไหน เป็นเวลานานถึง 100 วัน แต่หารู้ไม่ว่า
แท้จริงแล้วองค์รัชทายาทไม่ได้เพียงแต่ได้รับบาดเจ็บ แต่เขายังถูกลอบปลงพระชนม์จนเกือบเอาชีวิต
ไม่รอดทําให้ความทรงจําช่วงร้อยวันน้ันของเขาได้หายไป เลยเป็นเหตุให้เจ้าชายลียูลได้มาพบกับสาวโสด
อายุมากท่ีสุดในโซซอนอย่าง"ฮงซิม" หญิงสาวผู้ชาญฉลาดและทํางานในสํานักสืบสวน เธอถูกบังคับให้
แต่งงานกับหนุ่มที่ไม่มีอะไรดีอย่าง วอนดึกและย่ิงเธอผลักไสเขาให้ไกลออกไปเท่าไหร่ เธอกลับย่ิง
มองเห็นความดีในตัวของเขามากขึ้นเท่าน้ัน 

3) นักแสดงนํา: โด คยองซู (ดี.โอ. วง EXO), นัม จีฮยอน, โช ซองฮา, โช ฮันชอล, โอ ยอนอา, 
จี มินฮยอก, คิม ซอนโฮ และชอง แฮคยุน 

4) ผู้กํากับการแสดง: ลีจองเจ 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี 20.15-21.45 น. ช่อง PPTVHD 

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: เป็นซีรีส์เกาหลีแนวพีเรียดซึ่งแตกต่างจากซีรีส์เกาหลีทั่ว ๆ ไป 
เป็นเรื่องราวเก่ียวกับการสืบหาความจริงว่าใครอยู่เบ้ืองหลังการลอบฆ่ารัชทายาท เน้ือเรื่องเน้นการสืบสวน
สอบสวนที่เต็มไปด้วยอุปสรรคทําให้เน้ือเรื่องน่าติดตาม รวมถึงเรื่องราวความรักอันแสนโรแมนติคซึ่ง
พระเอกและนางเอกเคยบอกรักกันในวัยเด็ก จนได้มารักกันอีกครั้งในตอนโต 

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาซีรีส์กาหลีเรื่องรัก 100 วันของฉันและองค์ชาย จํานวน 3 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ออกอากาศวันที่ 16 ม.ค. 2562, 31 ม.ค. 2562 และวันที่ 6 มึ.ค. 2562 พบว่า ละครเรื่องน้ีพบ
เน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 4.33 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในเร่ือง เกาหลรีัก 100 วัน
ของฉันและองค์ชาย 

ซีรีส์เกาหลีรัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 16 ม.ค. 62 31 ม.ค. 62 6 มี.ค. 62
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก  
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง  
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ √  
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง  
V6 การใช้อาวุธ √ √ √
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ √ 
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ  
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี  
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก  
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง  
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น  
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ  
S1 สรีระและการแต่งกาย    
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ   √ 
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ  √  
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์    
L3 ภาษาสแลง  

 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  

 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่พบในซีรีส์เรื่องรัก 100 วันของฉันและ
องค์ชาย ส่วนใหญ่เป็นการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร ซึ่งพบมากกว่า 1 ฉากในทุกตอน
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ที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงทางร่างกาย โดยมีการใช้อาวุธเป็นหลัก (V6) นอกจากน้ียังพบการ
ดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7) 2 ฉาก และความรุนแรงต่อสัตว์ 1 ฉาก  

จากการศึกษาพบว่าเน่ืองจากเป็นซีรีส์แนวพีเรียด มีการต่อสู้กันตลอดท้ังเรื่อง ทําให้พบการ
ใช้อาวุธหลายคร้ัง อาวุธส่วนใหญ่ที่พบคือดาบและธนู เช่น  ฉากลียูลถูกกลุ่มนักฆ่าไล่ฆ่าในป่าระหว่าง
เดินทางไปร่วมพิธีขอฝน (ออกอากาศวันที่ 16 ม.ค. 2562) ฉากลียูลต่อสู้กับคิมชาออนจนตาย(ออก 
อากาศวันที่ 6 มี.ค. 2562) เป็นต้น จากการศึกษาพบว่ามีการเบลอภาพทุกฉากในตําแหน่งที่ดาบแทง
หรือธนูปัก รวมถึงการใช้ดาบจ้ีใกล้คอ นอกจากน้ี ยังพบการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7) 
เช่น ฉากฮงชิมถูกกลุ่มคนร้ายลักพาตัว ลียูลต้องไปช่วยเหลือโดยใช้ก่ิงไม้เป็นอาวุธ (ออกอากาศวันที่ 
31 ม.ค. 2562) และฉากวอนดึกถูกจับตัว ผู้ตรวจการหลวงหยิบไม้ในบริเวณน้ันขวางในระยะไกลใส่โช พู
ยองที่กําลังว่ิงหนีจนล้มลง (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) และความรุนแรงต่อสัตว์ ได้แก่ ฉากนัก
ฆ่ายิงธนูใส่ม้าที่ลียูลน่ังอยู่ จนลียูลตกลงจากม้า และม้าตายในที่สุด (ออกอากาศวันที่16 ม.ค. 2562) 

ในภาพรวมพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏในซีรีส์เรื่องรัก 100 วันของฉันและองค์ชายแม้จะพบ
หลายคร้ัง แต่เน่ืองด้วยบริบทเป็นซีรีส์พีเรียดที่เก่ียวข้องกับการแย่งชิงอํานาจ เน้ือหาส่วนใหญ่จึงพบ
การใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืนค่อนข้างบ่อย แต่สิ่งหน่ึงที่พบจากการศึกษาคือทางสถานีใช้วิธีการเบลอภาพ
เพ่ือไม่ให้เห็นภาพที่ดูน่ากลัว สยดสยอง เช่น ฉากที่ใช้ดาบจ้ีคอ ดาบแทงท่ีท้อง ธนูปักที่คอ เป็นต้น 
เพ่ือลดความรุนแรงลง ถือว่าไม่เข้าข่ายการช้ีนําได้   

ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย/ การใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน 

ฉากลียูลย้อนคิดถึงวัยเด็กที่เห็นกลุ่มนักฆ่าใช้ดาบแทงผู้อ่ืน (ออกอากาศวันที่ 16 ม.ค. 2562) 

          ลียูลย้อนคิดไปถึงวัยเด็กที่มีกลุ่มนักฆ่าไปทําร้ายพ่อของอีซาจนตาย ซึ่งคนที่อยู่เบ้ืองหลังคือ
เสนาบดีคิมชาออน ทําให้ลียูลจําภาพน้ันฝังใจจนถึงปัจจุบัน เสนาบดีคิมชาออนใช้ดาบยาวแทงเข้าไปท่ี
ท้องของพ่ออีซา ปลายมีดแทงทะลุด้านหลังจนเลือดพุ่งออกมา (มีการเบลอภาพในตําแหน่งท้องที่ถูกแทง) 
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ความรุนแรงทางร่างกาย/การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ/ การใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน 
ฉากฮงชิมถูกกลุ่มคนร้ายลักพาตัว (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) 

ฮงชิมถูกกลุ่มคนร้ายลักพาตัวไปไว้กลางป่า วอนดึกเข้าไปช่วย วอนดึกถูกรุมแต่ด้วยความ 
สามารถด้านการต่อสู้ที่ซ่อนอยู่ในตัว วอนดึกใช้ก่ิงไม้ต่อสู้กับกลุ่มคนร้ายที่ใช้ดาบ จนกลุ่มคนร้าย
ต้องหนีไป วอนดึกถูกดาบฟันเข้าที่แขนเลือดไหล 

 

  
 

 
เพศ 

จากการศึกษาพบว่าในซีรีส์เรื่องรัก 100 วันของฉันและองค์ชายมีเน้ือหาด้านเพศท่ีเก่ียวกับ
สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศที่ ชัดเจนมีเพียง 1 ตอน ได้แก่ ฉากจบของเร่ืองที่ลียูลจูบกับอีซอ 
(ออกอากาศวันที่ 6 มี.ค. 2562) 

ตัวอย่าง 

การจูบ  

ฉากลียูลจูบกับอีซอ(ออกอากาศวันที่ 6 มี.ค. 2562) 

          ลียูลขออีซอแต่งงาน ทั้งคู่จูบกันด้วยความโรแมนติค 
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ภาษา  

จากการศึกษาพบว่าในซีรีส์เรื่องรัก 100 วันของฉันและองค์ชายไม่มีการใช้ภาษาที่สื่อ
ความหมายในเชิงลบ คําหยาบ แต่พบการใช้คําพูดที่สื่อนัยยะทางเพศ (L1) 2 ฉาก ได้แก่ ฉากฮงชิมทําแผล
ให้วอนดึก (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) และฉากซองแจยุนนําจดหมายลับมามอบให้นางโลม 
(ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) 

คําพูดที่สื่อนัยยะทางเพศ 
ฉากซองแจยุนนําจดหมายลับมามอบให้นางโลม (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) 
ฮงชิม: ตอนน้ีนอนเถอะ 
วอนดึกจับมือและจ้องตาฮงชิม 
วอนดึก: ข้าไม่อยากให้ผ่านวันน้ีไปเลย ยํ้าอีกทีข้าสู้เก่งนะ 

ฉากซองแจยุนนําจดหมายลับมามอบให้นางโลม (ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2562) 
นางโลม: ฤดูใบไม้ผลิน้ีไปชมดอกไม้กันนะเจ้าคะ 

ซองแจยุน: ข้าคงจะไปด้วยไม่ได้ ข้ามีคนในใจที่จะไปด้วยแล้ว 

นางโลม: ใจกับร่างกายมันไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหม ถ้าอย่างน้ันมาดูร่างกายข้าซักแปปซิ 

ซองแจยุน: ข้าว่าเจ้าควรระวังหน่อยนะ 

นางโลม: ข้าว่าข้าไม่สามารถหันหลังให้ท่านได้ เวลาที่ข้าได้มองตาท่าน 

 
เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะ
ช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

จากการศึกษาซีรีส์เรื่องรัก 100 วันของฉันและองค์ชายท้ัง 3 ตอนพบว่า ทุกตอนมีเน้ือหาที่
เก่ียวกับพฤติกรรมความรุนแรงทุกตอน  และส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการ
ใช้อาวุธทําร้ายคนอ่ืน ทั้งดาบและธนู แต่เมื่อพิจารณาแล้วกลับพบว่า แม้บริบทของเนื้อเรื่องจะมีความ
เก่ียวข้องกับการต่อสู้ แต่ทางสถานีใช้วิธีการเบลอภาพเพ่ือไม่ให้ผู้ชมเห็นภาพที่น่ากลัว สยดสยอง  
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ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงที่พบในซีรีส์เรื่อง 
รัก 100 วันของฉันและองค์ชายที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน จึงไม่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 

เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านเร่ืองทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไปตาม
บริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง ในขณะท่ีเรื่องเพศในประเด็น
ที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีนําชักจูง 
หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  

จากการศึกษาซีรีส์เรื่องรัก 100 วันของฉันและองค์ชายทั้ง 3 ตอน พบว่ามีเน้ือหาใน
ประเด็นสัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ เพียงแค่ 1 ฉาก ได้แก่ ฉากจบของเรื่องที่ลียูลและอีซอจูบปากกัน 
แต่ในภาพรวมเป็นการนําเสนอในในเชิงโรแมนติค เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหา
ด้านเพศของซีรีส์เรื่องรัก 100 วันของฉันและองค์ชายที่ศึกษาทั้ง 3 ตอนจึงไม่เกินระดับที่ระบุ  

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาในซีรีส์เรื่องรัก 100 วันของฉันและองค์ชาย ทั้ง 3 ตอน ไม่พบว่ามีการใช้
ภาษาในลักษณะล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ อาจพบการใช้คําพูดที่สื่อนัยยะทางเพศ
อยู่บ้าง แต่ก็ไม่ชัดเจน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว  ซีรีส์เรื่องน้ีจึงมี
ลักษณะการใช้ภาษาไม่เกินระดับที่ระบุ 

ตารางที่ 4.34 แสดงการนาํเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเรื่อง รัก 100 วันของฉัน
และองค์ชาย 

รัก 100 วัน
ของฉันและ
องค์ชาย 

ระดับ
เนื้อหาที่
ระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี 
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

16 ม.ค. 62 ท √  √  √  
31 ม.ค. 62 ท √  √  √  
6 มี.ค. 62 ท √  √  √  
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4.18 มหัศจรรย์รักข้ามภพ 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละครโทรทัศน:์ โรแมนติก ดราม่า พีเรียด แฟนตาซี 

2) เรื่องย่อ: คิมบุงโดขัดขวางแผนการลบสังหารพระมเหสีอินฮยอน จึงถูกตามไล่ล่า แต่ได้
ใช้ยันต์เครื่องรางข้ามมิติมาในโลกปัจจุบัน และพบกับฮีจิน ซึ่งเป็นนักแสดงที่ต้องรับบทเป็นพระมเหสี
อินฮยอน ซึ่งกําลังถ่ายทําหนังอยู่ในวัง  

คิมบุงโดใช้ยันต์เครื่องรางข้ามมิติเวลามายังโลกปัจจุบัน และได้พบกับฮีจิน นักแสดงสาวผู้รับบท
เป็นพระมเหสีอินฮยอนในหนังแนวพีเรียดอิงประวัติศาสตร์ ภายหลังที่ฮีจินรู้ความลับว่าคิมบุงโดคือทหาร 
ที่ข้ามมิติมาจากอดีต ทั้งสองก็สานสัมพันธ์จนรู้สึกตกหลุมรักกัน คิมบุงโดปรับตัวเข้ากับโลกยุคปัจจุบันได้ 

คิมบุงโดตัดสินใจใช้ยันต์ข้ามมิติกลับไปยังยุคของตัวเองอีกครั้ง แต่คราวน้ีเขาถูกลอบทําร้าย 
ยันต์เครื่องรางเสียหาย จนทําให้เวทมนตร์เสื่อม ทําให้คิมบุงโดสูญเสียความทรงจําเรื่องการข้ามมิติ
เวลา อีกทั้งยังส่งผลกระทบให้เหตุการณ์ในโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด แต่ในที่สุดคิมบุงโดก็
สามารถฟ้ืนความทรงจําของตนกลับมาได้ จึงตามหายันต์เครื่องราง เพ่ือหาทางข้ามมิติมายังโลก
ปัจจุบัน และสามารถเดินทางกลับมาพบกับฮีจินได้อีกคร้ัง  

3) นักแสดง:  

บทบาท นักแสดง
Kim Bung-do Ji Hyun-woo
Choi Hee-jin Yoo In-na
Han Dong-min Kim Jin-woo
Jo Soo-kyung Ga Deuk-hee

 
4) ผู้กํากับ: Kim Byung-soo 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.10 น. ทางช่อง True4u   

6) จุดเด่นหรือความน่าสนใจ: มหัศจรรย์รักข้ามภพ เป็นซีรีส์เกาหลีที่ได้รับกระแสตอบรับ
จากแฟนละครเกาหลีเป็นอย่างดี และส่งผลให้ยูอึนนา นักแสดงนําของเรื่อง ได้รับรางวัลนักแสดงดาวรุ่ง 
จากเวที 1st K Drama Star Awards ในปี 2012 นอกจากน้ี มหัศจรรย์รักข้ามภพ ยังถูกนําไปเผยแพร่
ออกอากาศใน 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย และยังถูกซื้อลิขสิทธ์ิไปสร้างใหม่ใน
เวอร์ช่ันภาษาจีนอีกด้วย 



312 

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเรื่องมหัศจรรย์รักข้ามภพ จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ีออก 
อากาศวันที่ 3 ม.ค. 2562 วันที่ 7 ก.พ. 2562 และวันที่ 21 มี.ค. 2562 พบว่าละครเรื่องน้ีพบเนื้อหา
เก่ียวกับความรุนแรงเพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 

ตารางที่ 4.35 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในเร่ือง มหศัจรรย์รักข้ามภพ 

ละครมหัศจรรย์รักข้ามภพ 3 ม.ค. 62 7 ก.พ. 62 21 มี.ค. 62
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก    
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง    
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ    
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ √ √ √ 
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ    
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ    
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณ ี √  √ 
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง    
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาต ิ    
S1 สรีระและการแต่งกาย    
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ √ √ √ 
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ    
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์    
L3 ภาษาสแลง    

 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืนๆ  

*V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
*S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืนๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
*ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
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ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่พบในละครเร่ืองมหัศจรรย์รักข้ามภพ  
ส่วนใหญ่เป็นการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร ในลักษณะความรุนแรงทางร่างกาย 
โดยเฉพาะการต่อสู้ เตะต่อย การใช้กังฟู รวมถึงการใช้อาวุธ (V6) ในการพุ่งรบต่อสู้  ซึ่งพบในทุกตอน
ที่ศึกษา ทั้งน้ี เน่ืองจากละครเร่ืองมหัศจรรย์รักข้ามภพ มีเน้ือหาเก่ียวกับการข้ามมิติเวลา และเก่ียวข้อง
กับประวัติศาสตร์การต่อสู้ของฝ่ายต่าง ๆ ของเกาหลีในรัชสมัยของพระเจ้าซุก โดยมีตัวละครหลักของ
เรื่องเป็นทหาร/องค์รักษ์  

จากการศึกษายังพบเน้ือหาที่เก่ียวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (V9) ในละครจํานวน 2 ตอน 
โดยพบว่ามีการนําเสนอให้เห็นตัวละครด่ืมเครื่องด่ืมคล้ายเบียร์กระป๋อง แต่มีการเซ็นเซอร์ด้วยการ
เบลอภาพกระป๋องเบียร์ทั้ง 2 ตอน   

ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย/การใช้อาวุธ 
ฝ่ายตรงข้ามถูกทรมาน (ออกอากาศวันที่ 3 ม.ค. 2562) 

บรรยายเหตุการณ์ในปี 1694 ในรัชสมัยพระเจ้าซุกจง เมื่อพระมเหสีอินฮยอนถูกปลดออก
จากตําแหน่ง ในขณะที่ผู้ต่อต้านถูกกวาดล้าง ลงโทษ ภาพแสดงให้เห็นนักโทษถูกจองจํา ด้วย
เครื่องมือทรมาน  
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ความรุนแรงทางร่างกาย/การใช้อาวุธ 
คิมบุงโดถูกทหารล้อม (ออกอากาศวันที่ 21 มี.ค. 2562) 

คิมบุงโดเจอกับเสนาบดีโดยบังเอิญ เสนาบดีจําได้ จึงสั่งให้ทหารไล่ตามจับ คิมบุงโดถูก
ทหารล้อมจับที่วัด ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน โดยมีทั้งการใช้กําลัง วิชากังฟู อาวุธ เช่น หอก กระบ่ี  ทั้งน้ี 
โดยมีการเซ็นเซอร์เบลอร์ภาพปลายหอกที่จ่อคอขอตัวละคร  
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สารเสพติด 

จินด่ืมเบียร์ (ออกอากาศวันที่ 21 มี.ค. 2562) 

ฮีจินน่ังด่ืมเบียร์ น่ังนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างตนและคิมบุงโด 
ทบทวนบทภาพยนตร์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าซุกและพระมเหสีอินฮยอน  

   
 

 
 

 

เพศ 

จากการศึกษาพบว่าละครเร่ืองมหัศจรรย์รักข้ามภพมีเน้ือหาด้านเพศที่เก่ียวกับสัมพันธภาพ
และกิริยาทางเพศทั้ง  3 ตอนที่เลือกศึกษา ทั้งหมดเป็นฉากที่คู่พระนางจูบปากพลอดรักกัน มีการแช่ภาพ
ให้เห็นในระยะใกล้ รวมถึงฉายภาพให้เห็นจากหลายมุม แต่โดยรวมเป็นการนําเสนอในลักษณะโรแมนติก  
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ตัวอย่าง 

การจูบปาก 

จินจูบปากคิมบุงโด (ออกอากาศวันที่ 7 ก.พ. 2562) 

คิมบุงโดเซอร์ไพรส์ฮีจินด้วยการเอาดาบประจําตระกูลไปขาย แล้วเอาเงินที่ได้ไปซื้อรถคันใหม่
ให้ฮีจิน ระหว่างทดลองขับรถ ฮีจินอาศัยจังหวะจูบปากคิมบุงโด คิมบุงโดจึงจูบปากตอบ 

   
 

 
 

 
ภาษา  

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องมหัศจรรย์รักข้ามภพ ไม่พบว่ามีใช้ภาษาที่หยาบคาย การดูถูก
เหยียดหยาม หรือภาษาสแลงที่ชัดเจน ทั้งน้ี เน่ืองจากละครเรื่องน้ีเป็นละครต่างประเทศแนวรักโรแมนติก
ที่มีการพากย์ภาษาไทย ถ้อยคําและบทสนทนาต่าง ๆ ในเรื่องจึงอาจผ่านการแปลและตรวจสอบจาก
ทีมงานนักแปล และฝ่ายเซ็นเซอร์ของสถานีก่อนการเผยแพร่ออกอากาศ   

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
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ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะ
ช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

จากการศึกษาละครเรื่องมหัศจรรย์รักข้ามภพทั้ง 3 ตอนพบว่า ทุกตอนมีเน้ือหาที่เก่ียวกับ
พฤติกรรมความรุนแรงทุกตอน และส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืนในลักษณะการสู้รบ เตะต่อย 
และการใช้อาวุธ เช่น กระบี่ หอก ธนู  มีการให้เห็นขั้นตอนของการกระทํา หรือให้เห็นผลของการ
กระทําในหลายฉาก โดยเฉพาะตอนที่ออกอากาศในวันที่ 21 มี.ค. 2562 และ 3 ม.ค. 2562  เช่น 
ฉากคิมบุงโดนึกถึงเหตุการณ์ที่ตนถูกทําร้าย ซึ่งเผยให้เห็นลูกธนูปักอก (ออกอากาศวันที่ 21 มี.ค. 
2562)  ฉากคิมบุงโดถูกตามฆ่า ฉากตระกูลคิมถูกกวาดล้างและถูกบังคับให้ด่ืมยาพิษ ฉากคนร้ายบุกวัง 
(ออกอากาศวันที่ 3 ม.ค. 2562)  เป็นต้น  สะท้อนให้เห็นว่าละครเรื่องน้ีมีความรุนแรงเป็นองค์ 
ประกอบสําคัญในการเล่าเร่ือง ทั้งน้ี โดยพบว่ามีการเซ็นเซอร์เบลอภาพความรุนแรงในฉากท่ีมีการใช้
อาวุธในบางฉาก      

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงท่ีพบในละครเรื่อง
มหัศจรรย์รักข้ามภพ ที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ ในตอนที่ออกอากาศวันที่ 21 มี.ค. 
2562 และออกอากาศวันที่ 3 ม.ค. 2562   
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ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย/การใช้อาวุธ 

คิมบุงโดคิดถึงเหตุการณ์ที่ตนเคยถูกทําร้ายร่างกาย (ออกอากาศวันที่ 21 มี.ค. 2562) 

คิมบุงโดนึกย้อนถึงเหตุการณ์ความยากลําบากและอุปสรรคต่างๆ ที่ตนประสบมา รวมถึง
เหตุการณ์ที่ตัวเองถูกทําร้ายด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งเป็นเป้าธนู และเหตุการณ์ที่ตนเองต่อสู้ฟาดฟันกับศัตรู 
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ความรุนแรงทางร่างกาย/การใช้อาวุธ 
คนในตระกูลคิมถูกกวาดล้าง  (ออกอากาศวันที่ 3 ม.ค. 2562 ) 

เสนาบดีตระกูลจางคิดถึงเหตุการณ์ญาติฝ่ายคิมบุงโดถูกลงโทษกวาดล้าง ทั้งการทรมาน
ร่างกาย การใช้กระบ่ีทําร้าย และการบังคับให้ด่ืมยาพิษ 
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ความรุนแรงทางร่างกาย/การใช้อาวุธ 
คนร้ายบุกวัง (ออกอากาศวันที่ 3 ม.ค. 2562) 

คนร้ายบุกวังเพ่ือลอบปลงพระชนม์มเหสีอิฮยอน ในฉากมีการต่อสู้ระหว่างทหารรักษา
พระองค์และคนร้าย มีการใช้โซ่รัดคอ การใช้หมัดมวยกังฟู การปามีดสั้น และการใช้กระบ่ีเข้าต่อสู้กัน 
คนร้ายสามารถบุกประชิดตัวพระมเหสี แต่คิมบุงโดใช้กระบี่แทงคนร้าย ช่วยพระมเหสีเอาไว้ได้ทัน  
ในฉากมีการนําเสนอให้เห็นเลือดที่เกิดจากการพุ่งรบต่อสู้กันของตัวละคร   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านเร่ืองทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไปตาม
บริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง ในขณะท่ีเรื่องเพศในประเด็น
ที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีนําชักจูง 
หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  

จากการศึกษาละครเร่ืองมหัศจรรย์รักข้ามภพทั้ง 3 ตอน พบว่ามีเน้ือหาในประเด็นสัมพันธภาพ
และกิริยาทางเพศ ทั้ง 3 ตอน ทั้งหมดเป็นฉากที่คู่พระนางจูบปากพลอดรักกัน มีการแช่ภาพให้เห็นใน
ระยะใกล้ รวมถึงฉายภาพให้เห็นจากหลายมุม แต่โดยรวมเป็นการนําเสนอในลักษณะโรแมนติก 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาด้านเพศของละครมหัศจรรย์รักข้ามภพ
ที่ศึกษาทั้ง 3 ตอนจึงไม่เกินระดับที่ระบุ  
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ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเรื่องมหัศจรรย์รักข้ามภพทั้ง 3 ตอน ไม่พบว่ามีใช้ภาษาที่หยาบคาย 
การดูถูกเหยียดหยาม หรือภาษาสแลงที่ชัดเจน  

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว  ละครเรื่องน้ีจึงมีลักษณะ
การใช้ภาษาไม่เกินระดับที่ระบุ 

ตารางที่ 4.36 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง มหัศจรรย์รัก
ข้ามภพ 

มหัศจรรย์
รักข้ามภพ 

ระดับ
เนื้อหา
ท่ีระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

3 ม.ค. 62   ท  √ √  √  
7 ก.พ. 62 ท √  √  √  
21 มี.ค. 62 ท  √ √  √  
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4.19 วีรสตรีนกัสู้กู้แผ่นดิน 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละครโทรทัศน:์ แนวพีเรียดดราม่า 

2) เรื่องย่อ: “ซินเอ๋อร์”  ธิดาของอดีตฮ่องเต้แคว้นเหลียง ซึ่งอยู่ใต้อาณัติของแคว้นเว่ย  นางได้รับ
ความช่วยเหลือจาก “หลี่เว่ยยาง” บุตรีของเสนาบดีแคว้นเว่ย ให้หนีรอดมาได้จากการกวาดล้างคร้ังใหญ่ แต่
แล้วหลี่เว่ยยางดันถูกสังหาร ก่อนสิ่งลมหลี่เว่ยยางเอ่ยว่าอยากให้ซินเอ๋อร์มีชีวิตอยู่ต่อไป ซึ่งเหตุการณ์น้ี ซิน
เอ๋อร์จึงเสียใจอย่างมาก และได้ปลอมตัวเป็นหลี่เว่ยยาง เข้าไปอยู่ในจวนเสนาบดีเพ่ือแก้แค้นศัตรู 

ซินเอ๋อร์ปลอมตัวเป็นหลี่เว่ยยาง เข้าไปอยู่ในจวนเสนาบดี และต้องต่อสู้กับคนท่ีคิดปองร้าย
อยู่ตลอดเวลา นอกจากน้ีแล้วนางยังต้องการกอบกู้ช่ือเสียงให้กับบิดาของตนเอง แต่แล้วฟ้าลิขิตให้มา
พบรักกับ “ทั่วป๋าจว้ิน” ซึ่งเป็นหลานชายของศัตรู ทําให้ซินเอ๋อร์หนักใจอย่างมาก ทําให้นางต้องเลือก
ระหว่างการแก้แค้นให้กับแผ่นดิน ความรัก ความแค้น ทุกสิ่งล้วนพัวพันและมีความยุ่งเหยิง ซึ่งเกิดขึ้น
ท่ามกลางภาวะสงครามที่ทุกคนต่างแย่งชิงอํานาจอันย่ิงใหญ่ให้มาเป็นของตนเอง 

ทุกคนในจวนเสนาบดีล่วงรู้ความจริงว่าที่แท้จริงแล้วหลี่เว่ยยาง คือ ซินเอ๋อร์ ธิดาของอดีต
ฮ่องเต้แคว้นเหลียง ที่ปลอมตัวเข้ามาอยู่ในบ้าน  ในขณะที่ซินเอ๋อร์สามารถเปิดโปงแผนการของศัตรู
ได้สําเร็จ และครองรักกับทั่วป๋าจว้ินอย่างมีความสุข 

3) นักแสดง:  

บทบาท นักแสดง
Li Weiyoung / Feng Xin'er Tiffany Tang
Tuoba Jun (Prince Gaoyang) Luo Jin
Tuoba Yu (Prince Nanan) Vanness Wu
Li Chang ru Mao Xiaotong
Li Chang le Li Xinai

 
4) ผู้กํากับ: Li Huizhu 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.15 น. ช่องไทยพีบีเอส 

6) จุดเด่นหรือความน่าสนใจ: ละครเรื่องวีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดินเป็นละครที่มีเหล่านักแสดง
มากฝีมือและเป็นที่นิยม อาทิ ทิฟฟาน่ี ถัง, หลัวจิ้น, แวนเนส วู, เหมาเสี่ยวถง, หลี่ซินอ้าย มาประชัน
บทบาทกัน มีตัวละครหญิงเป็นตัวละครสําคัญของเรื่อง สอดแทรกแนวคิดเรื่องความรักชาติ ความ
กตัญญู ความเสียสละ ความอดทน รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของจีน   
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2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเรื่องวีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ีออก 
อากาศวันที่ 9 ก.พ. 2562 วันที่ 24 ก.พ. 2562 และวันที่ 30 มี.ค. 2562 พบว่าละครเรื่องน้ีพบเนื้อหา
เก่ียวกับความรุนแรงเพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 

ตารางที่ 4.37 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในเร่ือง วีรสตรนีักสู้กู้แผ่นดิน 

ละครวีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน 9 ก.พ. 62 24 ก.พ. 62 30 มี.ค. 62
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก  
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง  
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ √ √ 
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง  
V6 การใช้อาวุธ √ √ √
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ  √
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ  
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี  √
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก  
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง  
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น  
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ  
S1 สรีระและการแต่งกาย  
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ √  
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม  
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ  
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
L3 ภาษาสแลง  

 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  

*V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
*S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืนๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
*ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
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ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบในละครเร่ืองวีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน ส่วน
ใหญ่เป็นการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร ในลักษณะความรุนแรงทางร่างกาย โดยเฉพาะการ
ต่อสู้ เตะต่อย การใช้กังฟู รวมถึงการใช้อาวุธ (V6) ในการพุ่งรบต่อสู้ ซึ่งพบในทุกตอนที่ศึกษา รวมถึงการ
ดัดแปลงวัตถุสิ่งของรอบตัวในการพุ่งรบทําร้ายร่างกาย (V7)  ในบางตอน  ทั้งน้ี เน่ืองจากละครเร่ืองวีรสตรี
นักสู้กู้แผ่นดิน มีเน้ือหาเก่ียวกับการต่อสู้และศึกสงครามของราชวงศ์สมมติในประเทศจีน จากการศึกษายัง
พบการใช้ความรุนแรงทางร่างกายในลักษณะการทะเลาะวิวาทตบตี และการใช้ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่ง 
(V4) ของในบางตอน  

จากการศึกษายังพบเน้ือหาที่เก่ียวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (V9) ในละครจํานวน 1 ตอน 
ซึ่งเป็นฉากที่ตัวละครด่ืมเหล้าเพ่ือคลายความทุกข์ใจ และในฉากรับประทานอาหาร 

ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย/การใช้อาวุธ/การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ  

คนงานในเหมืองสู้กัน (ออกอากาศวันที่ 9 ก.พ. 2562) 

เพราะอาหารขาดแคลน คนงานในเหมืองจึงไม่พอใจ ที่คนงานของตระกูลหลี่มาแย่งอาหาร จึง
ทะเลาะวิวาทต่อสู้กัน ทั้งการเตะต่อย และใช้อาวุธ เช่น กระบ่ี และไม้พลอง เพ่ือหวังทําร้ายร่างกาย
ของอีกฝาย หัวหน้าทหารจึงสั่งให้ลูกน้องใช้กําลังเพ่ือหยุดการทะเลาะวิวาท และลงโทษคนงาน 
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ความรุนแรงทางร่างกาย/การใช้อาวุธ  

คนงานในเหมืองถูกทําร้ายร่างกาย (ออกอากาศวันที่ 30 มี.ค. 2562) 

ชีวิตของคนงานในเหมืองเป็นไปอย่างยากแค้น มีทหารคอยคุมงาน และทําร้ายร่างกายอยู่
ตลอดเวลา ในฉากแสดงให้เห็นว่าทหารใช้วิธีเตะต่อย ใช้ดาบ แส้ ทําร้ายร่างกาย ขู่เข็ญให้คนงาน
ทํางานโดยห้ามไม่ให้หยุดพัก 
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ความรุนแรงทางร่างกาย 

คุณนายใหญ่ตบหน้าคุณนายรอง (ออกอากาศวันที่ 24 ก.พ. 2562) 

คุณนายรองพูดคุยกับลูกสาวเร่ืองหยุนโหรว รู้สึกสะใจที่หยุนโหรวสูญเสียลูกชาย  พร้อมนึกถึง
เหตุการณ์ที่ตนเคยถูกหยุนโหรวตบหน้า  
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ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ 

หลี่ฉางเล่อปัดพิณทิ้ง (ออกอากาศวันที่ 24 ก.พ. 2562) 

ท่านอ๋องมาชมสวนดอกไม้ในบ้านสกุลหลี่ หลี่ฉางเล่อ ลูกสาวคนโตจึงต้ังใจแต่งตัวสวยมา
เล่นดีดพิณเพ่ือดึงความสนใจท่านอ๋อง  แต่ท่านอ๋องกลับให้ความสนใจหลี่เว่ยยาง หลี่ฉางเล่อไม่
พอใจ จึงปัดพิณลงพื้นด้วยความริษยา 

 

   
 

 
เพศ 

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องวีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน มีเน้ือหาด้านเพศท่ีเก่ียวกับสัมพันธภาพ
และกิริยาทางเพศใน 1 ตอน โดยเป็นฉากที่คุณชายใหญ่เก้ียวพาราสี และคุกคามทางเพศสาวใช้ในบ้าน  
เพ่ือหวังให้สาวใช้คนดังกล่าวเป็นสายสืบให้ แต่ไม่ได้นําเสนอในลักษณะรุนแรงหรือโป๊เปลือย 
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การคุกคามทางเพศ 

คุณชายลวนลามสาวใช้ของหลี่เว่ยยาง (ออกอากาศวันที่ 9 ก.พ. 2562) 

คุณชายใหญ่ไม่ไว้ใจหลี่เว่ยยาง และพอรู้ว่าสาวใช้ของหลี่เว่ยยางแอบชอบพอตน จึงหาทาง
เก้ียวพาราสี พูดจาหว่านล้อม พร้อมลวนลาม และหอมแก้มสาวใช้ของหลี่เว่ยยาง  โดยหวังให้สาวใช้
สืบความลับของหลี่เว่ยยางมาบอกตน  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
ภาษา  

จากการศึกษาพบว่าละครเร่ืองวีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน ไม่พบว่ามีใช้ภาษาที่หยาบคาย การดูถูก
เหยียดหยาม หรือภาษาสแลงที่ชัดเจน ทั้งน้ี เน่ืองจากละครเร่ืองน้ีเป็นละครต่างประเทศแนวพีเรียดดราม่า
ที่มีการพากย์ภาษาไทย ถ้อยคําและบทสนทนาต่าง ๆ ในเรื่องจึงอาจผ่านการแปลและตรวจสอบจาก
ทีมงานนักแปล และฝ่ายเซ็นเซอร์ของสถานีก่อนการเผยแพร่ออกอากาศ   
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เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะ
ช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

จากการศึกษาละครเร่ืองวีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดินทั้ง 3 ตอนพบว่า ทุกตอนมีเน้ือหาที่เก่ียวกับ
พฤติกรรมความรุนแรงทุกตอน และส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืนในลักษณะการสู้รบ เตะต่อย 
และการใช้อาวุธ เช่น กระบ่ี หอก ไม้หน้าสาม  แต่มักเป็นการใช้ภาพในมุมกว้าง นําเสนอในลักษณะ
กระชับ ไม่ได้เน้นให้เห็นขั้นตอนของการกระทํา และไม่ได้เน้นให้เห็นผลของการกระทํา ในภาพรวม
ละครเรื่องน้ีที่มีเน้ือหาแบบดราม่าเน้นให้เห็นความขัดแย้งของตัวละคร และการวางแผนชิงอํานาจมากกว่า
การเน้นความรุนแรงทางร่างกาย  

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงที่พบในละครมหัศจรรย์
รักข้ามภพทั้ง 3 ตอน จึง ไม่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านเร่ืองทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไปตาม
บริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง ในขณะท่ีเรื่องเพศในประเด็น
ที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีนําชักจูง 
หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  

จากการศึกษาละครเร่ืองวีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดินทั้ง 3 ตอน พบว่ามีเน้ือหาในประเด็นสัมพันธภาพ
และกิริยาทางเพศ เพียง 1 ตอน  โดยเป็นฉากที่คุณชายใหญ่เก้ียวพาราสี และคุกคามทางเพศสาวใช้
ในบ้าน เพ่ือหวังให้สาวใช้คนดังกล่าวเป็นสายสืบให้ แต่ไม่ได้นําเสนอในลักษณะรุนแรงหรือโป๊เปลือย  

เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาด้านเพศของละครเรื่องวีรสตรีนักสู้กู้
แผ่นดินที่ศึกษาทั้ง 3 ตอนจึงไม่เกินระดับที่ระบุ  
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ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเรื่องวีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดินทั้ง 3 ตอน ไม่พบว่ามีใช้ภาษาที่หยาบคาย 
การดูถูกเหยียดหยาม หรือภาษาสแลงที่ชัดเจน  

เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว  ละครเร่ืองน้ีจึงมีลักษณะการ
ใช้ภาษาไม่เกินระดับที่ระบุ 

ตารางที่ 4.38 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง วีรสตรีนักสู้กู้
แผ่นดิน 

วีรสตรีนักสู้
กู้แผ่นดิน 

ระดับ
เนื้อหา
ท่ีระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

9 ก.พ. 62 ท √  √  √  
24 ก.พ. 62 ท √  √  √  
30 มี.ค. 62 ท √  √  √  

 
  



331 

4.20 แค้นรักเพลิงริษยา 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: ดราม่า 

2) เรื่องย่อ: เรื่องราวของลี-ฮวายองหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น เพราะพ่ีชายของ
เธอเสียชีวิต โดยมีต้นเหตุมาจากผู้หญิงคนหน่ึงน่ันคือเบค-ยอนฮีวันหน่ึง ยอนฮีได้แต่งงานใหม่ แต่ด้วย
ปัญหาทางสุขภาพทําให้เธอไม่สามารถต้ังครรภ์ได้ ฮวายองจึงเริ่มต้นแผนการณ์แก้แค้นของเธอ โดย
การรับเป็นแม่อุ้มบุญแทนยอนฮีผ่านทางแม่สามีของยอนฮีที่คอยจัดการทุกอย่างให้ แต่เมื่อฮวายอง
คลอดลูก เธอกลับรู้สึกผูกพันกับเด็ก แต่ก็ต้องถูกกีดกันตามข้อตกลงที่ทําไว้ ฮวายองรู้สึกเสียใจจึงหาย
หน้าไปหลายปี และกลับมาอีกคร้ังในลุคใหม่เป็นสาวเปรี้ยว เธอเข้ามายุ่งเก่ียวกับครอบครัวของยอนฮี 
และเริ่มต้นแผนการแก้แค้นให้พ่ีชายอีกคร้ัง 

3) นักแสดงนํา: Jang Seo-hee, Hwang Dong-joo, Lee Chae-young, Kim Kyung-nam 
and Hyun Woo-sung 

4) ผู้กํากับการแสดง: Kwak Ki-Won 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี 21.30 – 23.30 น. ช่อง 13 Family 

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: ถึงแม้ว่าพล็อตเรื่องหลักของละครจะเป็นเรื่องการแก้แค้น 
แต่ละคร  ก็นําเสนอให้ผู้ชมคอยฉุกคิดตลอดเวลาว่าการกระทําของฮวายองน้ันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ 
ทั้งจากคนรอบตัว ฮวายอง แม่และลุงของฮวายองที่ตอนแรกก็สนับสนุนฮวายองแต่ในภายหลังก็เริ่ม
ต้ังคําถามกับสิ่งที่ทําไป รวมถึงตัวฮวายองเองก็ตาม 

นอกจากน้ี ละครยังต้ังคําถามว่าความเป็นแม่น้ันขึ้นอยู่กับอะไรกันแน่ ระหว่างการเป็นผู้ให้
กําเนิด หรือการเป็นผู้เลี้ยงดูให้ความรักกับลูกจนเติบโต 

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

 จากการเลือกศึกษาละครเร่ืองแค้นรักเพลิงริษยา จํานวน 3 ตอน ที่ออกอากาศวันที่ 2 
มกราคม 2562, 8 มกราคม 2562 และ 24 มกราคม 2562 พบว่าละครเรื่องน้ีพบเน้ือหาเกี่ยวกับ
ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา รายละเอียดตามตารางดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.39 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในเร่ือง แคน้รกัเพลงิริษยา 

ละครแค้นรักเพลิงริษยา 2 ม.ค. 62 8 ม.ค. 62 24 ม.ค. 62
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก    
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง    
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ    
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ    
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ   √ 
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ    
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณ ี √ √  
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง    
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาต ิ    
S1 สรีระและการแต่งกาย    
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ    
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ √ √ √ 
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์    
L3 ภาษาสแลง    

 

หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  
 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 
ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบในละครเรื่องแค้นรักเพลิงริษยารูปแบบ 
ที่พบมากที่สุดซึ่งพบในทุกตอนที่ศึกษา คือ ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) เน้นไปที่ ความรุนแรงทางกายภาพ 
ส่วนใหญ่เป็นการทุบตีเพราะไม่ได้ด่ังใจ การตบด้วยความโมโห การสาดเครื่องใส่หน้า เป็นต้น โดย
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ปรากฎให้เห็นเป็นครั้งคราวสั้นๆ ตอนละ 1 – 2 ฉาก ทั้งน้ี พบฉากท่ีมีความรุนแรงเด่นชัดมากกว่า
ตอนอ่ืน ๆ คือ ฉากที่ตัวร้าย (ฮวายอง) ถูกคนรักเก่า (ซังดู) ลักพาตัวไปเพ่ือฆ่าและจะฆ่าตัวตายตาม 
(ออกอากาศวันที่ 24 มกราคม 2562) ซึ่งละครนําเสนอภาพความรุนแรงผ่านการบีบคอ การฉุด
กระชากขึ้นรถ (เพ่ือลักพาตัว) การจับเหว่ียงให้ล้มกระแทกพื้น การกระชากคอเสื้อ แม้สุดท้ายซังดูจะ
เปลี่ยนใจไม่ทําร้ายและปล่อยตัวฮวายองแล้ว ฮวายองก็ยังอาศัยจังหวะที่ซังดูเผลอเอาก้อนหินทุบหัว
จนซังดูล้มลงนอนจมกองเลือด  

นอกจากน้ียังพบ การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7) พบ 1 ตอน คือ ฉากที่ 
ฮวายอง เอาหินทุบหัวซังดูดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น และการนําเสนอ สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี 
(V9)  คือ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พบ 2 ตอน เช่น ฉากที่นางเอก (ยอนฮี) ตามมาต่อว่าฮวายองที่ร้านเหล้า 
เน่ืองจากฮวายองพยายามฟ้องศาลเพ่ือแย่งลูกชายของตน ซึ่งในฉากมีการเซ็นเซอร์ขวดเหล้าที่วางอยู่
บนโต๊ะ (ออกอากาศวันที่ 2 ม.ค. 2562) ส่วนฉากการด่ืมเหล้าของบยองกุกและมยองกุน (ออกอากาศ
วันที่ 8 ม.ค. 2562) น้ันไม่ได้เซ็นเซอร์ขวดและแก้วเหล้า  
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ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 
ฉากที่ฮวายองถูกซังดูลักพาตัว (ออกอากาศวันที่ 24 มกราคม 2562) 

ซังดูที่โมโหเพราะฮวายองเอาลูกของตน (โซรา) ไปหลอกว่าเป็นลูกของบยองกุก ซังดูจึงดักรอ
ฮวายองที่หน้าบ้านบยองกุก แล้วจับตัวฮวายองกระแทกกําแพงและบีบคอพร้อมพูดข่มขู่ 

  
 

จากน้ัน ซังดู ก็ลักพาตัว ฮวายอง ขึ้นรถไปในที่เปลี่ยว แล้วใช้กําลังกระชาก ฮวายอนลงจากรถ 
 

  
 

เมื่อฮวายองพยายามหนีซังดูก็ว่ิงไล่ตามฮวายอง เมื่อจับได้ก็กระชากคอ ฮวายอง แล้ว
เหว่ียงลงพ้ืน 
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สุดท้ายซังดูเปลี่ยนใจไม่คิดฆ่าฮวายองแล้ว แต่ฮวายองก็ใช้ก้อนหินทุบหัว ซังดู ทีเผลอ จน
ซังดูล้มลงไปนอนจมกองเลือด 

 

  

 

 

 

ฉากยอนฮีสาดเหล้าใส่ฮวายอง และฉากที่ชูจาสาดน้ําใส่บยองกุก (ออกอากาศวันที่ 2 ม.ค. 2562) 
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สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี 
 ฉากยอนฮีสาดเหล้าใส่ฮวายอง (ออกอากาศวันที่ 2 ม.ค. 2562) 

ละครนําเสนอฉากร้านเหล้าซึ่งในฉากมีการเซ็นเซอร์ขวดเหล้าที่วางอยู่บนโต๊ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉากบยองกุกและมยองกุนไปปรึกษาปัญหากันในร้านเหล้า (ออกอากาศวันที่ 8 ม.ค. 2562) 

ละครนําเสนอฉากร้านเหล้าซึ่งในฉาก แต่ไม่มีการเซ็นเซอร์ขวดเหล้าที่วางอยู่บนโต๊ะ 
 

  
 

 

เพศ 

จากการศึกษาพบว่าละครเร่ืองกลโกงกามเทพ ไม่พบเน้ือหาที่เข้าข่ายไม่เหมาะสมเรื่องเพศ 

ภาษา  

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องแค้นรักเพลิงริษยามีการใช้ภาษาท่ีสื่อความหมายในเชิงลบ
ทั้ง 3 ตอน ทั้งหมดเป็น ภาษาล่อแหลม หม่ินเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ (L1) คําด่า คําล้อเลียน
ให้อับอาย คําดูถูก เช่น ฉากที่บยองกุกแสดงความรังเกียจฮวายองและไม่รับฮวายองเข้าบ้าน 
(ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2562) และฉากที่คุณนายใหญ่ด่าว่าฮวายองในศาลเนื่องจากฮวายองฟ้อง
แย่งสิทธิในการเลี้ยงดูหลานของตน (ออกอากาศวันที่ 2 ม.ค. 2562) เป็นต้น 
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คํา/ข้อความด่าทอ เสยีดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 

ฉากที่บยองกุกปฏิเสธไม่รับฮวายองเข้าบ้าน (ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2562) 

ฮวายองพาลูกสาว (โซรา) ไปหลอกบยองกุกว่าโซราเป็นลูกของเขา บยองกุกเช่ือและยอมรับ
โซรา แต่ปฏิเสธไม่รับฮวายองเข้าบ้าน เพราะรังเกียจฮวายองที่มาทําลายชีวิตครอบครัวของเขา 

บยองกุก: ออกไป คุณไม่มีสิทธ์ิที่จะมาอยู่บ้านของเราก็จริง โซราอาจจะเป็นลูกสาวของผม ถ้าคิดว่า
ต้องอยู่กับคุณก็ทําให้ผมคลื่นไส้จะอ้วกแล้ว ดังน้ันก็ไปซะ รีบออกไป  

  
ฉากที่คุณนายใหญ่ด่าว่าฮวายองในศาล (ออกอากาศวันที่ 2 ม.ค. 2562) 

คุณนายใหญ่ด่าว่าและทําร้าย ฮวายอง หลังออกจากห้องพิจารณาคดี 

คุณนายใหญ่ด่า: นังจิ้งจอกช่ัวน่ี 
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เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะ
ช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

จากการศึกษาละครเรื่องแค้นรักเพลิงริษยาทั้ง 3 ตอน พบว่า ทุกตอนมีเน้ือหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมความรุนแรงบ้างในทุกตอนและส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน โดยพบตอนละ 1-3 ฉาก 
ส่วนใหญ่เป็นการใช้กําลังเพ่ือระบายอารมณ์โมโห เช่น ฉากชูจาทุบแขนน้องชายตัวเองเพราะไม่ได้
ด่ังใจ ฉากยอนฮีสาดเครื่องด่ืมใส่คู่กรณี ซึ่งโดยทั่วไปเป็นการนําเสนอแบบสั้นๆ ไม่ได้นําเสนอลักษณะ
ช้ีนํา ไม่แสดงขั้นตอน และไม่เน้นผลของการกระทําความรุนแรงนั้น ยกเว้นความรุนแรงนะหว่างตัว
ละครฮวายองและซังดู ซึ่งเป็นอดีตคู่รักกันและมีการกระทําต่อกันที่รุนแรงชัดเจน เช่น ฉากฮวายอง
ข่มขู่เอาสัญญาแม่อุ้มบุญจากซังดู ซึ่งซังดูไม่ยอมฮวายองจึงทุบตีซังดูและข่มขู่ ว่าจะฆ่าให้ตาย 
(ออกอากาศวันที่ 8 ม.ค. 2562) และฉากที่ซังดู ลักพาตัวฮวายอนไปเพ่ือฆ่าและจะฆ่าตัวตายตาม ที่
ปรากฏภาพความรุนแรงทั้งต่อฮวายองและซังดูที่ชัดเจน ผ่านการบีบคอ การฉุดกระชากข้ึนรถ การจับ
เหว่ียงให้ล้มกระแทกพื้น การกระชากคอเสื้อ ฯลฯ ที่นําเสนอภาพความรุนแรงดังกล่าวยาวต่อเน่ือง 
ประกอบมุมกล้องและเสียงที่กระตุ้นอารณ์ผู้ชม รวมกับและเสียงของฮวายองที่ร้องขอชีวิต และ
สุดท้ายแม้ซังดูจะเปลี่ยนใจไม่ทําร้ายและปล่อยตัวฮวายองแล้ว ฮวายองก็ยังอาศัยจังหวะที่ซังดูเผลอเอา
ก้อนหินทุบหัวจนซังดูล้มลงนอนจมกองเลือด จนฮวายองเข้าใจว่าตนฆ่าซังดูไปแล้วจนเกิดอาการตัวสั่น
ด้วยความหวาดกลัว (ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2562) 

นอกจากน้ี ยังพบการนําเสนอภาพสถานท่ีเฉพาะท่ีไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก คือ ฉากร้านเหล้า 
(ออกอากาศวันที่ 2 ม.ค.2562 และออกอากาศวันที่ 8 ม.ค.2562) ซึ่งในตอนที่ออกอากาศวันที่ 8 ม.ค. 
2562 มีฉากที่ไม่ได้เซ็นเซอร์ขวดและแก้วเหล้า  

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงท่ีพบในละครเรื่อง
แค้นรักเพลิงริษยาที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน พบตอนที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุจํานวน 2 ตอน คือ ตอนท่ี
ออกอากาศวันที่ 8 ม.ค. 2562 เน่ืองจากพบฉากที่ไม่มีการเซ็นเซอร์แก้วและขวดเหล้า และตอนที่
ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2562 เน่ืองจากเน้ือหาเข้าข่ายช้ีนํา และมีภาพความรุนแรงที่ชัดเจน เห็น
รายละเอียด รวมถึงมุมกล้องและเสียงประกอบที่กระตุ้นผู้ชม 

 



339 

ตัวอย่าง  

ความรุนแรงทางร่างกาย และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 
ฉากที่ฮวายองถูกซังดูลักพาตัว (ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2562) 

ซังดูที่โมโหเพราะฮวายองเอาลูกของตน (โซรา) ไปหลอกว่าเป็นลูกของบยองกุก ซังดูจึง
ดักรอ ฮวายองที่หน้าบ้านบยองกุก แล้วจับตัวฮวายองกระแทกกําแพงและบีบคอพร้อมพูดข่มขู่ 

 

  
 
จากน้ัน ซังดู ก็ลักพาตัว ฮวายอง ขึ้นรถไปในท่ีเปลี่ยว แล้วใช้กําลังกระชาก ฮวายอนลง

จากรถ 
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เมื่อฮวายองพยายามหนีซังดูก็ว่ิงไล่ตามฮวายอง เมื่อจับได้ก็กระชากคอ ฮวายอง แล้วเหว่ียงลงพ้ืน 

  

สุดท้ายซังดูเปลี่ยนใจไม่คิดฆ่าฮวายองแล้ว แต่ฮวายองก็ใช้ก้อนหินทุบหัว ซังดู ทีเผลอ จน
ซังดูล้มลงไปนอนจมกองเลือด 

  

 

 

 

 

 

สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี 

ฉากบยองกุกและมยองกุนไปปรึกษาปัญหากันในร้านเหล้า (ออกอากาศวันที่ 8 ม.ค. 2562) 

ละครนําเสนอฉากร้านเหล้าซึ่งในฉาก แต่ไม่มีการเซ็นเซอร์ขวดเหล้าที่วางอยู่บนโต๊ะ 
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เพศ 

 จากการศึกษาละครเรื่องแค้นรักเพลิงริษยาทั้ง 3 ตอน ไม่พบเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ 

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเรื่องแค้นรักเพลิงริษยาทั้ง 3 ตอน พบว่ามีการใช้ภาษาในลักษณะล่อแหลม 
หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบทุกตอน ส่วนใหญ่เป็นการปะทะคารมตามเน้ือเรื่องสั้น ๆ กระชับ 
และไม่ใช่ภาษาหยาบคาย เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว ละครเรื่องน้ีจึง
มีลักษณะการใช้ภาษาไม่เกินระดับที่ระบุ 

ตารางที่ 4.40 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง แค้นรักเพลิงริษยา 

แค้นรักเพลิง
ริษยา 

ระดับ
เนื้อหา
ท่ีระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

2 ม.ค. 62 ท √  √  √  
8 ม.ค. 62 ท  √ √  √  
24 ม.ค. 62 ท  √ √  √  
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4.21 กลโกงกามเทพ 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: ดราม่า โรแมนติก 

2)  เรื่องย่อ: เรื่องราวของพ่ีน้องสองสาวสมยาและสุรภีที่เกิดอยู่ในครอบครัวที่รักลูกลําเอียง 
พ่อและย่าของสมยาและสุรภี เกลียดสมยาเพราะว่าสมยาเป็นกะเทย จึงรังเกียจเธอในขณะที่พ่อทุ่มเท
ความรักทั้งหมดไปให้สุรภี แม่ก็ทุ่มเทความรักให้กับสมยาและมักจะช่ืนชมเธอเสมอ วันหน่ึงเฮอร์มาน
มาพบกับสมยาในขณะที่เขาหนีตายเข้ามาที่บ้านเธอ แล้วเขาลักพาตัวสมยาไปยังหมู่บ้านเขาเพราะ
เข้าใจผิดว่าคิดว่าสมยาคือสุรภีที่ลอบทําร้ายเขา แต่ทั้งคู่ต้องถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องแต่งงานกัน 
ในความไม่เห็นด้วยของแม่ของสมยาเพราะกลัวเฮอร์มานจะรู้ความจริงเก่ียวกับลูกสาว แม้สุดท้ายทั้งคู่
จะตกหลุมรักกัน แต่ด้วยสถานะของโสมยาทําให้คนรอบข้างคัดค้านความรักของทั้งคู่ ทั้งสองจึงต้อง
ต่อสู้เพ่ือจะได้ครองรักกันตามที่ปรารถนา 

3) นักแสดงนํา: รูปินา ดิลาอิค, วีเวียน ทเสนา, ลักษยา หันดา, โรศนี ซาโหตา/อิติ เการพ,       
ทัศศีน ชาห์ และทันวี กิชอร์ 

4)  ผู้กํากับการแสดง: ปันกัจ กุมาร 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันเสาร์ –อาทิตย์ เวลา 20.20 – 22.20 น. ช่อง Bright TV 

6)  จุดเด่นและความน่าสนใจ: ละครสะท้อนให้เห็นว่าความรักไม่ได้จํากัดที่เพศสถานะ 
นางเอกของเรื่องซึ่งเป็นหญิงข้ามเพศก็สามารถใช้ความดีเอาชนะใจทุกคนได้ นอกจากน้ีละครยัง
สอดแทรกเรื่องการกําแพงการแบ่งแยกกีดกันของสังคมที่มีต่อกลุ่มคนข้ามเพศ ซึ่งกําแพงดังกล่าว
สามารถทลายลงได้ด้วยการทําความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเรื่องกลโกงกามเทพ จํานวน 3 ตอน ที่ออกอากาศวันที่ 5 ม.ค. 
2562, 3 ก.พ. 2562 และ 17 มี.ค. 2562 พบว่า ละครเร่ืองน้ีพบเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรง เพศ 
และการใช้ภาษา รายละเอียดตามตารางดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.41 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในเร่ือง กลโกงกามเทพ 

กลโกงกามเทพ 5 ม.ค. 62 3 ก.พ. 62 17 มี.ค. 62
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก    
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง √ √  
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ √ √  
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ   √ 
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ  √ √ 
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ    
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณ ี  √ √ 
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง    
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาต ิ    
S1 สรีระและการแต่งกาย    
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ    
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ √ √  
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์  √ √ 
L3 ภาษาสแลง    

 

หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  
 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบในละครเรื่องกลโกงกามเทพ รูปแบบที่
พบมากท่ีสุดซึ่งพบในทุกตอนที่ศึกษา คือ ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) เน้นไปที่ ความรุนแรงทางกายภาพ 
ที่พบมากท่ีสุดส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงระหว่างสมาชิกในครอบครัว เช่น ฉากที่แม่ (นิมมี) ตบหน้าลูกสาว 
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(สุรภี) เพียงเพราะนิมมีไม่พอใจที่สุรภีหัวช้า ไม่เข้าใจสัญญาณที่นิมมีพยายามส่ือว่าต้องการคุยกับสุรภี 
สองต่อสอง (ออกอากาศวันที่ 5 ม.ค. 2562) หรือฉากนางเอก (โสมยา) ในวัยเด็กถูกพ่อ (มานินเดอ)ทํา
ร้ายร่างกายในวัยเด็ก เช่น การบีบคอ การผลักตกเตียง หรือการพยาบามจับโสมยาไปฝังดินทั้งเป็น 
(ออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 2562 และออกอากาศวันที่ 17 มี.ค. 2562) และฉากที่นิมมี (แม่สามี) ใช้
รองเท้าเพ่ือขู่ว่าจะตีหน้ามานินเดอ (พ่อเจ้าสาว) (ออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 2562) เป็นต้น รองลงมาคือ 
การต่อสู้ระหว่างพระเอกและผู้ร้าย เช่น ฉากต่อสู้ระหว่างพระเอก (ฮาร์มาน) กับชีคดูไบด้วยมือเปล่า 
หรือกรณีที่คนร้ายใช้ปืนจ่อหัวของฮาร์มาน เป็นต้น (ออกอากาศวันที่ 17 มี.ค. 2562) 

นอกจากน้ียังพบ ความรุนแรงทางเพศ จํานวน 1 ฉาก คือ ฉากที่คนร้ายค้ามนุษย์จับตัวโสมยา
และโชติเพ่ือบังคับค้าประเวณี โดยคนร้ายฉีดยานอนหลับเข้าที่คอของโสมยาเพ่ือขายให้ชีคจากดูไบ          
(ออกอากาศวันที่ 17 มี.ค. 2562) 

จากการศึกษายังพบเน้ือหาที่นําเสนอ ความรุนแรงต่อตนเอง (V2) พบจํานวน 2 ตอน 
ทั้งหมดเป็น การฆ่าตัวตาย ได้แก่ ฉากที่โสมยาพยายามฆ่าตัวตายโดยการกรีดข้อมือเพราะความเสียใจ
ที่ได้ทราบความจริงว่าแท้จริงแล้ว ตนเป็นหญิงข้ามเพศ (ออกอากาศวันที่ 5 ม.ค. 2562) และฉากที่พรีโต 
พยายามฆ่าตัวตายเพ่ือเรียกร้องความสนใจและเพื่อบังคับให้ลูกชายเลิกสนใจภรรยาที่เป็นหญิง 
ข้ามเพศ ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ (V4) พบจํานวน 2 ตอน ทั้งหมดเป็น การใช้ความ
รุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ ส่วนใหญ่เป็นทําลายข้าวของเพ่ือระบายอารมณ์ การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้
เป็นอาวุธ (V7) พบจํานวน 2 ตอน เช่น ฉากที่นิมมีใช้รองเท้าเพ่ือขู่ว่าจะตีหน้ามานินเดอ (ออก 
อากาศวันที่ 3 ก.พ. 2562) และ ฉากที่ฮาร์มานใช้เชือกผูกต้นไม้เพ่ือช่วยโสมยาที่ตกหน้าผา แต่
ระหว่างที่ทั้งคู่พยายามปีนหน้าผาขึ้นมา คนร้ายก็พยายามใช้ไฟแช็กเผาเชือก (ออกอากาศวันที่ 17 
มี.ค. 2562)  

นอกจากน้ียังมีความรุนแรงรูปแบบที่อ่ืน ๆ ที่พบบ้าง ได้แก่ การใช้อาวุธ (V6) พบจํานวน 
1 ตอน คือ ฉากที่คนร้ายกําลังใช้ปืนเพ่ือจัดการฮาร์มานที่บุกเข้ามาช่วยโสมยา แต่โชคดีที่ตํารวจเข้ามา
ช่วยทัน (ออกอากาศวันที่ 17 มี.ค. 2562) โดยละครมีการเซ็นเซอร์ปืนในฉากดังกล่าว และพบเนื้อหา
เก่ียวกับการค้าประเวณี (V9) จํานวน 1 ตอน คือ ฉากท่ีโสมยาถูกลักพาตัวไปขายให้ชีคจากดูไบ 
(ออกอากาศวันที่ 17 มี.ค. 2562) และเนื้อหาที่มีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ (V9) จํานวน 1 ตอน ซึ่งมี
การเซ็นเซอร์ขวดและแก้วเหล้า แต่ไม่มีการข้ึนข้อความเตือน (ออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 2562) 
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ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย 
ฉากที่นิมมีออกตามหาโสมยา (ออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 2562) 

ด้วยความเป็นห่วง นิมมีจึงรีบร้อนไปตามหาโสรยาที่บ้านของฮาร์มาน แต่ไม่เจอโสรยาด้วย
ความกลัวว่าทางครอบครัวของฮาร์มานจะรู้ถึงปัญหาของโสมยา จึงพยายามส่งสัญญาณให้ลูกสาวอีกคน 
(สุรภี) เพ่ือขอคุยกันตัวต่อตัว แต่สุรภีไม่เข้าใจ เมื่อมีโอกาสได้คุยกันตัวต่อตัว นิมมีจึงตบหน้าสุรภี
ด้วยความโกรธ 
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ความรุนแรงทางเพศ และการค้าประเวณี 
ฉากที่โสมยาถกูคนร้ายค้ามนุษย์จับไปขายประเวณีให้ชีคจากดูไบ (ออกอากาศวันที่ 17 มี.ค. 2562) 

โสมยาถูกคนร้ายลักพาตัวและบังคับให้ค้าประเวณีให้แก่ชีคจากดูไบ และเพื่อให้โสมยาไม่
ขัดขืน คนร้ายก็ใช้ยานอนหลับฉีดไปที่คอของโสมยา แล้วจับตัวไปขึ้นเคร่ืองบินส่งตัวไปประเทศดูไบ 

คนร้าย: ท่านชีคครับ ไม่ต้องห่วงไปหรอก เราต้องฉีดยาเธอจะได้หลับสบายไปสักพัก ไม่
ต้องห่วงเธอยังรู้ตัว แค่เธอจะเบลอ ๆ หน่อย ๆ ทําอะไรไม่ได้แน่ 

ชีค: สะดวกจังนะ คุณทําใหม้นัเป็นเรื่องง่ายเยอะเลยขอบใจนะ ขอบใจมาก 
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ความรุนแรงต่อตนเอง 
ฉากที่โสมยาพยายามกรีดคอมือตัวเองเพ่ือฆ่าตัวตาย (ออกอากาศวันที่ 5 ม.ค. 2562) 

โสมยาน้อยใจในโชคชะตา หลังจากที่ค้นพบว่าตนเองแท้จริงแล้วเป็นผู้หญิงข้ามเพศ จึงกรีด
ข้อมือของตัวเองเพ่ือฆ่าตัวตาย แต่ถูกฮาร์มานและครอบครัวช่วย และพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ได้ทัน (มีการย้อมสีในฉากที่เห็นแผลและเลือดไหลจากข้อมือของโสมยา) 
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การใชค้วามรนุแรงต่อวัตถุสิ่งของ 

ฉากที่ฮาร์มานปาแก้วชาที่ราวีนํามาให้ตนแตก (ออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 2562) 

ด้วยความเสียใจที่ภรรยาหายตัวไป ฮาร์มานจึงไม่อยากลุกจากเตียง เมื่อราวี (น้องสาวฮาร์มาน) 
นําชามาให้ตนด่ืมที่เตียง ฮาร์มานก็โมโหและปาแก้วชาตกแตก 

ฮาร์มาน: เธอไม่เข้าใจช้ันหรอืไง ช้ันไม่ได้อยากกิน และไม่ได้บอกให้เธอเอามาให้ด้วย 

   
 

การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 

ฉากที่มานินเดอบุกเข้าบ้านเพ่ือต่อว่าฮารักซิง (ออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 2562) 

มานินเดอ (พ่อของโสมยา) มาโวยวายเสียงดังที่บ้านของฮาร์มานและพูดจาหยาบคายกับ
ฮารักซิง (สามีของพรีโต) ด้วยความโมโหพรีโตจึงจะหยิบรองเท้าที่สวมใส่อยู่เง้ือเตรียมฟาดหน้าของ
มานินเดอ 
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การใช้อาวุธ 

ฉากที่ฮาร์มานบุกเข้ามาช่วยโสมยา (ออกอากาศวันที่ 17 มี.ค. 2562) 

ฮาร์มานบุกเข้ามาช่วยโสมยา แต่คนร้ายไหวตัวทันและชักปืนขึ้นมาจ่อหัวข่มขู่ฮาร์มาน
และโชติ 

  
 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์

ฉากที่ฮาร์มานด่ืมเหล้ากับพ่อของตน (ออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 2562) 

พบการเซ็นเซอร์แก้วและขวดเหล้า  

  
 

 
เพศ 

จากการศึกษาพบว่าละครเร่ืองกลโกงกามเทพ ไม่พบเน้ือหาที่เข้าข่ายไม่เหมาะสมเรื่องเพศ 

ภาษา  

จากการศึกษาพบว่าละครเรื่องกลโกงกามเทพมีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบทั้ง 3 ตอน 
โดยรูปแบบพบมากที่สุดเป็น ภาษาล่อแหลม หม่ินเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ (L1) คําด่า  
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คําเสียดสี พบจํานวน 2 ตอน เช่น ฉากท่ีพรีโต (แม่สามี) พูดจาเสียดสีโสมยาต่อหน้านิมมี (แม่) และ
สุรภี (น้องสาว) และเมื่อทราบว่าโสมยาพยายามฆ่าตัวตายด้วยการกรีดข้อมือแล้ว พรีโตก็ยังเสียดสี
โสมยาต่อ (ออกอากาศวันที่ 5 ม.ค. 2562) และ ภาษาลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (L2) พบ
จํานวน 2 ตอน ทั้งหมดเป็นการใช้ภาษาเหยียดกลุ่มคนข้ามเพศ เช่น ฉากที่โสมยาจะกลับบ้านหลังถูก
คนร้ายลักพาตัวไป แต่ถูกมานินเดอ (พ่อ) ห้ามไม่ให้เข้าบ้าน เพราะความรังเกียจที่โสมยาเป็นหญิง
ข้ามเพศ (ออกอากาศวันที่ 17 มี.ค. 2562) 

คํา/ข้อความด่าทอ เสยีดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ 

ฉากที่โสมยาพยายามฆ่าตัวตาย (ออกอากาศวันที่ 5 ม.ค. 2562) 

โสมยาขังตัวเองไว้ในห้อง ด้วยความเป็นห่วง ทุกคนในบ้านของฮาร์มาน รวมถึงนิมมีและ
สุรภี (แม่และน้องสาวของโสมยา) จึงพยายามพังประตูเข้าไป แต่พรีโตพูดจาเสียดสีโสมยาต่อหน้านิม
มีและสุรภี และเมื่อทราบว่าโสมยาพยายามฆ่าตัวตายด้วยการกรีดข้อมือ พรีโตก็ยังเสียดสีโสมยาต่อ 

พรีโต: ต้ังแต่แต่งงานมาบ้านน้ีก็ต้องมีดราม่าไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียว 

พรีโต (หลังพบว่าโสมยาพยายามฆ่าตัวตาย): น้ันสิราวี ไม่รูว่้าคําสาปอะไรมาตกบ้านของช้ันกันแน่ 
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ภาษาเหยียดเรื่องเพศ 

ฉากที่โสมยากลับบ้าน หลังจากถูกลักพาตัว (ออกอากาศวันที่ 17 มี.ค. 2562) 

มานินเดอไม่ยอมให้โสมยากลบับ้าน พร้อมขบัไล่และกล่าวว่าไม่มีใครยอมรับหญิงข้ามเพศหรอก 

มานินเดอ (พูดกับฮาร์มาน เพราะตนไม่ยอมให้โสมยากลับบ้าน): แค่ลองคิดว่าเก็บกระเทยไว้ใน
สังคมแบบนี้เน่ีย มันเป็นเรื่องยากกว่าน้ันมาก 

มานินเดอ: กระเทยไม่มีบ้านที่ไหนทั้งน้ัน 

  
 

 

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

เน่ืองจากละครเร่ืองกลโกงกามเทพนั้นไม่ได้ระบุเรตต้ิงรายการเอาไว้ ดังน้ัน การวิเคราะห์
ระดับความรุนแรงจึงต้องอ้างอิงจากช่วงเวลาที่ออกอากาศ ซึ่งละครเรื่องดังกล่าวออกอากาศใน
ช่วงเวลา 20.15 – 22.15 น. ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวกําหนดให้ละครมีเรตต้ิงไม่เกินระดับ ท (ระดับ 1) 
ระบุว่าเน้ือหารายการต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไป
ตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดงขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  
ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตาม
บริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ 

จากการศึกษาละครเรื่องกลโกงกามเทพทั้ง 3 ตอนพบว่า ทุกตอนมีเน้ือหาที่เก่ียวกับ
พฤติกรรมความรุนแรงทุกตอน ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน นําเสนอผ่านความขัดแย้งระหว่าง
คนในครอบครัว เช่น ฉากการตบ ฉากนางเอกในวัยเด็กถูกพ่อทําร้าย ฯลฯ ซึ่งเน้ือหาความรุนแรง
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เป็นไปตามบริบทของละครดราม่าที่เน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว (แม่-ลูก, พ่อ-ลูก, 
สามี-ภรรยา, แม่สามี-ลูกสะใภ้, พ่ี-น้อง) กับความขัดแย้งระหว่างตัวละครดังกล่าว แต่การนําเสนอความ
รุนแรงเหล่าน้ีมักจะนําเสนอในจังหวะสั้น ๆ กระชับ ไม่ได้เน้นให้เห็นขั้นตอนของการกระทําหรือเน้นให้
เห็นผลการกระทํา ไม่ปรากฎฉากที่หวาดเสียวสยดสยอง และความรุนแรงต่อตนเอง ผ่านการพยายามฆ่า
ตัวตาย ซึ่งพบว่าละครมีการย้อมสีเพ่ือลดทอนภาพที่รุนแรงลงด้วย 

ความรุนแรงอ่ืน ๆ ที่พบ ได้แก่ ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ ส่วนใหญ่เป็นการขว้าง
ปาข้าวของเพ่ือระบายอารมณ์ และการใช้อาวุธ/การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ ซึ่งปรากฏใน
ฉากเดียวกันกับที่มีเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ซึ่งฉากที่ปรากฏอาวุธที่พบ คือ อาวุธปืน ซึ่ง
คนร้ายใช้เพ่ือข่มขู่โดยช้ีปืนไปที่พระเอก โดยละครมีการเซ็นเซอร์ปืนในฉากดังกล่าว 

นอกจากน้ี ยังพบเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับการค้าประเวณี แต่เน้ือหาดังกล่าวเป็นไปตามบริบท 
ในฉากที่คล้ายที่พักธรรมดาทั่วไป ไม่ได้สื่อถึงสถานบริการที่ไม่เหมาะสม หรือฉากที่แสดงกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการค้าประเวณี คือ ฉากที่นางเอกถูกลักพาตัวไปเพ่ือจะนําไปขายให้ชีคดูไบ ซึ่งนางเอก
ได้รับการช่วยเหลือจากพระเอกก่อนที่จะถูกส่งตัวไปสําเร็จ  

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงท่ีพบในละครเรื่อง 
กลโกงกามเทพที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน ไม่เข้าข่ายเกินระดับที่เหมาะสมกับช่วงเวลาออกอากาศ 

เพศ 

จากการศึกษาละครเรื่องกลโกงกามเทพทั้ง 3 ตอน ไม่พบเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ 

ภาษา 

เน่ืองจากละครเร่ืองกลโกงกามเทพน้ันไม่ได้ระบุเรตต้ิงรายการเอาไว้ การวิเคราะห์ระดับ
ความรุนแรงจึงต้องอ้างอิงจากช่วงเวลาที่ออกอากาศ คือ ช่วงเวลาประมาณ 20.15 – 22.15 น. ซึ่ง
ช่วงเวลาดังกล่าวกําหนดให้ละครมีเรตต้ิงไม่เกินระดับ ท (ระดับ 1) กําหนดเน้ือหาด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น 
ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเรื่องกลโกงกามเทพทั้ง 3 ตอน พบว่ามีการใช้ภาษาในลักษณะล่อแหลม 
หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ จํานวน 2 ตอน ผ่านฉากโต้ตอบเมื่อมีความขัดแย้งตามบริบทของ
ละคร โดยไม่พบคําหยาบคาย และภาษาลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จํานวน 2 ตอน ซึ่งเป็นไป
ตามบริบทของละครที่เก่ียวกับคนท่ีมีความแตกต่างกัน ซึ่งละครเรื่องน้ีจะเก่ียวข้องกับเรื่องเพศสภาพ ซึ่ง
นางเอกถูกรังเกียจ ถูกขับไล่จากพ่อของตนเอง และคนอ่ืนๆ รอบตัว แต่ก็เป็นการปูพ้ืนให้ผู้ชมเห็นถึง
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การกีดกัน การแบ่งแย่งในสังคมน้ัน และปัญหาเหล่าน้ีจะคลี่คลายลง พร้อมแฝงข้อคิดให้ผู้ชมด้วย เช่น 
ฉากที่มัลลิกา (หญิงข้ามเพศ) ซึ่งเคยไม่เห็นด้วยกับการที่โสมยาและฮาร์มานจะครองรักกัน เพราะเธอ
คิดว่าการที่โสมยาต้องมาใช้ชีวิตกับคนทั่วไปอาจเป็นอันตรายได้ แต่หลังจากที่มัลลิกาเห็นว่าฮาร์มาน
ยอมเสี่ยงชีวิตเพ่ือช่วยโสมยาจากคนร้าย มัลลิกาและเพ่ือนหญิงข้ามเพศคนอ่ืน ๆ ก็เปิดใจ และ
ยอมรับว่าความรักและความเข้าอกเข้าใจจะช่วยทลายกําแพงการปิดก้ันได้ (ออกอากาศวันที่ 17 มี.ค. 
2562) 

เพ่ือนหญิงข้ามเพศ: เรื่องแบบน้ีไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมของเรา แต่มาเจอเธอที่เป็นเหมือน
พวกเราเธอสามารถจะอยู่ในสังคมได้อย่างมี่ความสุขดี พวกเราก็เลยอยากจะมาส่งเธอและให้ของขวัญ
กับเธอด้วยนะ 

มัลลิกา: น้ีเป็นวันที่แสนวิเศษ ที่คนของเราเข้าไปในโลกของเธอ ในที่สุดเธอท้ังคู่ได้เป็น
ตัวอย่างให้กับพวกเรา เธอทั้ง 2 คนได้ให้ความหวังกับพวกเราทั้งหมดนะ 

เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว ละครเร่ืองน้ีจึงมีลักษณะการ
ใช้ภาษาไม่เกินระดับที่เหมาะสมกับช่วงเวลาออกอากาศ 

ตารางที่ 4.42 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเร่ือง กลโกงกามเทพ 

กลโกงกามเทพ 
ระดับ

เนื้อหาที่
ระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

5 ม.ค. 62 ท √  √  √  
3 ก.พ. 62 ท √  √  √  
17 มี.ค. 62 ท √  √  √  
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4.22 ชอลิ้วเฮยีง 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: ต่อสู้ กําลังภายใน 

2)  เรื่องย่อ: ชอลิ้วเฮียงถูกใส่ร้ายว่าขโมยนํ้าวิเศษแล้วนําไปฆ่าผู้อ่ืน แต่เขาก็ได้รับความ
ช่วยเหลือจากซ่งเทียนเอ๋อซึ่งต่อมาซูหรงหรงก็ได้ให้ความช่วยเหลือเช่นกัน ชอลิ้วเฮียงเดินทางเพ่ือตาม
หาความจริงและเพ่ือล้างมลทินให้ตัวเอง ต่อมาชอลิ้วเฮียงและเพ่ือนได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการแย่ง
อํานาจกันระหว่างเมืองใหญ่กลางทะเลทรายกับฉีกวนอินผู้มีช่ือเสียงน่าเกรงขาม ต่อมาชอลิ้วเฮียงและ
ฉีกวนอินตกลงเป็นคู่รักกัน แต่เกิดความเข้าใจผิดจึงทําให้ฉีกวนอินหนีไปและพยายามท้าดวนกับชอลิ้วเฮียง 
แต่ชอลิ้วเฮียงไม่ตอบโต้ ทั้งสองคนแยกย้ายกัน หลังช่วยเหลือเมืองจันทราสําเร็จ ชอลิ้วเฮียงและเพ่ือน
ได้เดินทางออกมาเพ่ือท่องยุทธภพสืบหาความจริงต่อและได้เข้ามาพัวพันกับวังนํ้าทิพย์ที่เจ้าแม่อินจี 
เจ้าแม่วังนํ้าทิพย์กําลังตามลูกสาวที่หายสาบสูญไปหลายปีเพ่ือให้มาสืบทอดอํานาจต่อจากตนที่กําลัง
จะตายเพราะถูกวางยาพิษ 

3) นักแสดงนํา: ชอลิ้วเฮียง- Ken Zhu (จูเสี้ยวเทียน), จูหลหลง- Hu Jing, หลี่หงซิ่ว-Sun 
Fei Fei, ซ่งเทียนเอ๋อ-Liu Jia, อูเทียนเอ๋อ-Benny Chan, ฉีกวนอิน-Choo Ja Hyun, อู๋ฮัว-Cui Peng, 
อ้ีเทียนหง-Kingone Wang 

4) ผู้กํากับการแสดง: Ju Jue Liang, Yu Kang Xiong, Chen Qi Yuan 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันอังคาร เวลา 20.15 น. ต้ังแต่ ก.พ. 2562 ออกอากาศ 
วันจันทร์ - อังคาร เวลา 21.00 น. ช่อง MCOT FAMILY 

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: ซีรี่ส์ “ชอลิ้วเฮียง” เวอร์ช่ันน้ีมีเค้าโครงเร่ืองมาจากนวนิยาย
ช่ือดังของโกวเล้ง เคยถูกแปลเป็นภาษาไทยและเป็นที่รู้จักของคนไทยมานาน และแม้จะดัดแปลงจาก
นิยายต้นฉบับแต่ยังคงตัวละครหลักไว้ ระหว่างการผจญภัยทั่วยุทธภพของชอลิ้วเฮียงและเหล่าสหาย
ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณธรรม เมื่อเห็นผู้อ่ืนเดือดร้อนชอลิ้วเฮียงจะย่ืนมือเข้าไปช่วยเหลือเสมอ   

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเรื่องชอลิ้วเฮียง จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ออกอากาศวันที่ 8 ม.ค. 
2562, 22 ม.ค. 2562 และวันที่ 4 มี.ค. 2562 พบว่า ละครเร่ืองน้ีพบเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรง เพศ 
และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 4.43 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในเร่ือง ชอลิ้วเฮียง 

ซีร่ีย์ชอลิ้วเฮียง 8 ม.ค.62 22 ม.ค. 62 4 มี.ค. 62 
V1 การแสดงทีส่ะเทือนขวญั หวาดกลัว หรือวติก    
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง    
V3 ความรุนแรงต่อผู้อื่น √ √ √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวติหรอืวัตถุส่ิงของ    
V5 เหตุการณ์อนัตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ √ √ √ 
V7 การดดัแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ √   
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ √ √ √ 
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณ ี √ √ √ 
V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    
V11 กิจกรรม พฤตกิรรม หรอืความเช่ือที่อันตราย/เส่ียง    
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาต ิ    
S1 สรีระและการแต่งกาย    
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ √ √ √ 
S3 ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ  √ √ 
L2 ภาษาลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์    
L3 ภาษาสแลง    

หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  
 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบในละครเรื่องชอลิ้วเฮียง ทั้ง 3 ตอนท่ี
ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) การใช้อาวุธ (V6) ความรุนแรงแบบจินตนาการ 
(V8) โดยส่วนใหญ่ปรากฎอยู่ในฉากต่อสู้ด้วยดาบ การต่อสู้ด้วยวรยุทธ์ ใช้กําลังภายใน การเหาะเหิน
เดินอากาศ (ส่วนใหญ่พบการเบลอภาพฉากการต่อสู้ขณะที่อาวุธจ่อใกล้ตัวละคร หากเป็นการต่อสู้
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ด้วยมือจะไม่มีการเบลอภาพ) และพบการนําเสนอสารเสพติด เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ การพนัน (V9) 
ได้แก่ บารากู่ เหล้า การชนไก้ (มีการเบลอภาพบารากู่ และภาพบรรจุภัณฑ์ของเหล้าทั้งขณะที่ถือและ
เมื่อยกข้ึนด่ืม และขึ้นข้อความการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ในฉากคนของพรรคกระยาจกเล่นพนันชนไก่ 
(ออกอากาศวันที่ 4 มี.ค.2562) นอกจากน้ียังพบการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7) 1 ตอน 
เป็นฉากการต่อสู้โดยชอลิ้วเฮียงใช้พัดเป็นอาวุธ (ออกอากาศวันที่ 8 ม.ค. 2562) 

ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากอู๋ฮัวปลอมตัวมาฆ่าประชาชนที่ไต้อ๋องไว้ชีวิต (ออกอากาศวันที่ 8 ม.ค. 2562) 

(เบลอดาบขณะจ่อปลายดาบไปยังทหาร)  

  
  

ฉากอูเหมยนําทหารมาล้อมจบัสือกวนอิน (ออกอากาศวันที่ 8 ม.ค. 2562) 

(เบลอภาพขณะลูกธนูย้อนกลับไปปักหาทหาร)    
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สือกวนอินบีบคออูเหมย 

  

 

 

 

 

 

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ 

ฉากอูเหมยแสร้งว่าถูกตามล่าเพ่ือไปขายให้หอนางโลม (ออกอากาศวันที่ 22 ม.ค. 2562)    

คนของวังนํ้าทิพย์มีพลังยุทธ์เหาะลงไปต่อสู้กลับกลุ่มชายฉกรรจ์ 

  
 

การใช้อาวุธ 
ฉากเจ้าแม่อินจีจับได้ว่ากงหลานเอ้ียนเป็นคนวางยาพิษตน (ออกอากาศวันที่ 4 มี.ค. 2562) 
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อูเหมยใช้มีดแทงหลานเอ้ียน (เบลอภาพขณะแทง) 
 

  
 

สารเสพติด 
ฉากไต้อ๋องน่ังเล่นหมากกระดานอยู่กับน้องสาว (เบลอภาพบารากู่) (ออกอากาศวันที่ 8 ม.ค. 2562)
 

  
 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  
 
ฉากโอ้วทิฮวยด่ืมเหล้าตอนเจอซูหยงหยง (ออกอากาศวันที่ 22 ม.ค. 2562) 
 (เบลอภาพขวดเหล้าทั้งขณะถือและด่ืม)  
 

  
 
การพนัน  
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ฉากคนของพรรคกระยาจกเลน่พนันชนไก่ (ออกอากาศวันที่ 4 มี.ค. 2562) 
(ขึ้นข้อความการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย) 

 

 

 

 

 

 

เพศ 

จากการศึกษาละครเรื่องชอลิ้วเอียงทั้ง 3 ตอน พบเน้ือหาด้านเพศที่เก่ียวกับการสัมพันธภาพ
ทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศและกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศท่ีไม่เหมาะสม (S2) 
เช่น การจูบที่ใช้มุมกล้อง การจูบปกติแต่เบลอภาพ แต่ไม่พบการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสรีระและ
การแต่งกาย (S1)  

 
การจูบ (ใช้มมุกล้อง) 

ฉากอูเหมยเข้ากอดรัดอู๋ฮัวขณะที่หลานเอ้ียนกําลังเดินเข้ามา (ออกอากาศวันที่  4 มี.ค. 2562) 
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การจูบ (เบลอภาพการจูบ) 
ฉากชอลิ้วเฮียงคิดถึงภาพอดีตความรักของตนกับสือกวนอิน (ออกอากาศวันที่ 22 ม.ค. 2562) 

 
  

 

 

 

 

 
ภาษา  

จากการศึกษาละครเรื่องชอลิ้วเฮียงทั้ง 3 ตอน พบการใช้ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมาย
ในเชิงลบ (L1) 2 ตอน ส่วนใหญ่เป็นคําประชด เช่น เจ้าแม่อินจีพยายามเค้นถามหลานเอ้ียนให้
สารภาพว่าใครเป็นคนสั่งให้วางยาพิษตน แต่หลานเอี้ยนไม่บอก “ข้ารู้แล้วต้องเป็นผู้ชายแน่ๆ ใช่หรือ
ไม่ใช่ ข้าสั่งสอนพวกเจ้ามาขนาดนี้ต้ังกฎข้อหามมากมาย แต่สุดท้ายเจ้าก็ยังทําเพ่ือผู้ชายอยู่ดี” พบคําดูถูก 
1 ครั้งในฉากที่ผู้เฒ้าเก้าถุงพรรคกระยาจกว่าให้หลี่หงซิ่วขณะที่ล้อมจับ “...ช่างเถอะ ในเมื่อเป็นนางโลม
แล้วก็ไม่ต้องต้ังป้ายเชิดชูเกียรติ..” (ออกอากาศวันที่ 4 มี.ค. 2562) และพบคําด่า 1 ครั้ง คือ “นาง
แพศยา” ในฉากที่ลูกน้องเจ้าแม่วังนํ้าทิพย์ว่าอูเหมยที่หลอกให้ตนช่วยจากการตามล่า (ออกอากาศ
วันที่ 22 ม.ค.62) ไม่พบการใช้ภาษาลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (L2) หรือภาษาแสลง (L3) 

ตัวอย่าง 

คํา/ข้อความด่าทอ เสยีดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ  

ฉากอูเหมยแสร้งว่าถูกตามล่าเพ่ือนําไปขายให้หอนางโลม (ออกอากาศวันที่ 22 ม.ค. 2562) 

          อูเหมยแสร้งว่าถูกตามล่าเพ่ือไปขายให้หอนางโลม ว่ิงมาขอความช่วยเหลือจากลูกน้องเจ้าแม่
อินจี กลุ่มชายฉกรรจ์ว่ิงเข้ามาแล้วเกิดการต่อสู้กันขึ้น เมื่อสู้กันไปสักพักลูกน้องเจ้าวังนํ้าทิพย์รู้จาก
กลุ่มชายเหล่าน้ีว่าผู้หญิงที่มาขอความช่วยเหลือตนเป็นหน้ีการพนันจึงต้องเอาตัวเข้าใช้หน้ีแต่ยังไม่
ทันเข้าห้องหอ นางก็ฆ่าหัวหน้าพวกเขาตาย 

ลูกน้องเจ้าวังนํ้าทิพย์: นางแพศยาคนน้ี อย่าให้ข้าได้พบเจ้าอีกนะ ไม่อย่างน้ันล่ะก็ข้าจะถลกหนังเจ้า 
กระชากเส้นเอ็นเจ้าออกมา 
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ฉากเจ้าแม่อินจีจับได้ว่ากงหลานเอ้ียนเป็นคนวางยาพิษตน (ออกอากาศวันที่ 4 มี.ค. 2562) 

เจ้าแม่อินจี: เจา้ไม่ใชเด็กที่หลงไหลช่ือเสียงเกียรติยศ ใครกนัแน่ที่เป็นคนบงการเจ้าอยู่เบ้ืองหลัง....
เขาเป็นใคร จนป่านน้ีเจ้ายังไม่ยอมบอกข้าอีก...ข้ารู้แล้วต้องเป็นผู้ชายแน่ๆ ใช่หรือไม่ใช่ ข้าสั่งสอน
พวกเจ้ามาขนาดน้ีต้ังกฎข้อหามมากมาย แต่สุดท้ายเจ้าก็ยังทําเพ่ือผู้ชายอยู่ดี 

ฉากผู้เฒ่าเก้าถุงพาคนของพรรคกระยาจกบางส่วนมาล้อมจับหลี่หงซิ่ว (ออกอากาศวันที่ 4 มี.ค. 2562) 

ผู้เฒ่าเฉิน: ประมุขหลี่ ข้าขอโทษท่านด้วยนะ ครั้งน้ีข้าไม่มทีางเลือกจริงๆ 

ผู้เฒ่าเก้าถุง: ช่างเถอะ ในเมื่อเป็นนางโลมแล้วก็ไม่ต้องต้ังป้ายเชิดชูเกียรติ 

 

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะ
ช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

จากการศึกษาละครเร่ืองชอลิ้วเฮียงทั้ง 3 ตอนพบว่า ทุกตอนมีเน้ือหาที่เก่ียวกับพฤติกรรม
ความรุนแรง และส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืนโดยใช้อาวุธ ซึ่งในแต่ละตอนมีเน้ือหาเก่ียวกับ
ความรุนแรงในลักษณะดังกล่าวหลายฉาก โดยในทุกตอนพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏเป็นไปตาม
บริบทของเรื่อง ซึ่งความรุนแรงส่วนใหญ่จะถูกลดทอนรายละเอียดผลของการถูกกระทําลงด้วยการ
เบลอภาพเพ่ือที่จะไม่เน้นการแสดงถึงผลท่ีได้รับจากอาวุธ อย่างไรก็ตาม พบฉากการใช้อาวุธทําร้าย
ผู้อ่ืนที่เห็นบาดแผลชัดเจนเพียง 1 ฉาก คือ ฉากอูเหมยขว้างดาวกระจายตัดเส้นเอ็นข้อมือข้อเท้า
ทําลายวรยุทธ์ิอู๋ฮัว (ออกอากาศวันที่ 8 ม.ค. 2562) จึงอาจเข้าข่ายเป็นการแสดงหรือเห็นผลที่ได้รับ
จากการใช้อาวุธ 

นอกจากน้ีตามบริบทของเรื่องได้มีการนําเสนอฉากที่ปรากฎสารเสพติด เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
และการพนัน ได้แก่ บารากู่ เหล้า การพนัน พบการเบลอภาพบารากู่ และเบลอภาพบรรจุภัณฑ์ของ
เหล้าทั้งขณะที่ถือและเมื่อยกข้ึนด่ืม และขึ้นข้อความการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย จึงอยู่ในลักษณะที่ไม่
ช้ีนําหรือชักจูง  
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ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงที่พบในละครเรื่องชอ
ลิ้วเฮียงที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน จึงอาจเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุไว้ที่เรต ท 

ตัวอย่าง  

ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากอูเหมยขว้างดาวกระจายตัดเส้นเอ็นข้อมือข้อเท้าทําลายวรยุทธ์ิอู๋ฮัว (ออกอากาศวันที่ 8 ม.ค. 2562)  
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เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านเร่ืองทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไปตาม
บริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง ในขณะท่ีเรื่องเพศในประเด็น
ที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีนําชักจูง 
หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  

จากการศึกษาละครเรื่องชอลิ้วเฮียง ทั้ง 3 ตอน พบเน้ือหาด้านเพศท่ีเก่ียวกับการสัมพันธภาพ
ทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศและกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม 
เฉพาะการจูบ ซึ่งพบใน 2 ลักษณะ คือเป็นการที่ใช้มุมกล้อง และการเบลอภาพขณะจูบ ทั้งน้ีไม่พบ
การนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับสรีระและการแต่งกาย (S1) เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว 
เน้ือหาด้านเพศของละครเจงกิสข่านที่ศึกษาทั้ง 3 ตอนจึงไม่เกินระดับที่ระบุไว้ที่เรต ท  

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเรื่องชอลิ้วเฮียงทั้ง 3 ตอน พบการใช้ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมาย
ในเชิงลบ 2 ตอน ส่วนใหญ่เป็นคําประชด มีคําดูถูกและคําด่าบ้าง และไม่พบการใช้ภาษาลดทอน
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ หรือภาษาแสลง เมื่อพิจารณาตามบริบทของเรื่องที่เป็นละครพีเรียดแนว
ต่อสู้กําลังภายในที่ต้องมีการปะทะคารมท้าทายกันบ้าง จึงถือว่าไม่เป็นองค์ประกอบท่ีพบบ่อย เมื่อ
พิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว  ละครเรื่องน้ีจึงไม่เกินระดับที่ระบุไว้ที่เรต ท 

ตารางที่ 4.44 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเร่ือง ชอลิ้วเฮียง 

ชอลิ้วเฮียง 
ระดับ
เนื้อหา
ท่ีระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกินระดับ
ท่ีระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน 
ระดับท่ี 
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

8 ม.ค. 62 ท  √ √  √  
22 ม.ค. 62 ท √  √  √  
4 มี.ค. 62 ท √  √  √  
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4.23 เจงกิสขา่น จักรพรรดิสะทา้นแผน่ดิน 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: ชีวประวัติ/อิงประวัติศาสตร์/พีเรียด 

2) เรื่องย่อ: เตมูจิน ในวัยเด็กต้องผ่านความยากลําบาก ด้ินรนเพ่ือความอยู่รอดหลังจาก
พ่อของเขาเสียชีวิต กระท่ังต่อมาเตมูจินได้รับการสนับสนุนจากเผ่าพันธมิตรให้ขึ้นเป็นหัวหน้าและ
กลายเป็นผู้นําอันเกรียงไกรในการรวบรวมชาวมองโกลเผ่าต่างๆ ที่แตกแยกกระจัดกระจายกันอยู่ให้
รวมเป็นแผ่นดินเดียวกัน จนได้รับการขนานนามให้เป็น “เจงกิสข่าน” 

3) นักแสดงนํา: เตมูจิน (เจงกิสข่าน) –ปาเซินBa Sen ,เค่อหลุน (แม่เตมูจิน)-Saren 
Gaowa,ป๋ัวเอ๋อเถี่ย(ภรรยาเตมูจิน)-Suo Lizhong ,จางมู่เหอ-Zhao Hengxuan 

4)  ผู้กํากับการแสดง: Wang Wenjie 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.30 น. ช่อง ททบ.5 
6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: ซีรี่ส์อิงประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวของเตมูจินหรือที่รู้จัก

กันในนามเจงกิสข่านผู้รวบรวมเผ่าต่างๆ บนแผ่นดินมองโกลให้เป็นหน่ึงเดียว ในเรื่องสะท้อนให้เห็น
ว่าเจงกิสข่านเป็นเพียงคนธรรมดาคนหน่ึงที่มีความรัก ความโกรธแค้น แต่ที่สําคัญคือความสําเร็จของเขา
มาจากการที่มีความมุ่งมั่น อดทน รักษาสัจจะ  มีความซื่อสัตย์ กตัญญูรู้คุณคน ฟังความคิดเห็นลูกน้อง
และมีเหตุผล อีกทั้งการให้โอกาสคนแม้จะเคยทรยศ นอกจากน้ี เขายังเห็นความสําคัญของการปกครอง
บ้านเมืองจึงได้วางรากฐานทั้งด้านกฎหมายและการศึกษา (ประดิษฐ์อักษรใช้เอง) ให้กับชาวมองโกล  

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาละครเรื่องเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน จํานวน 3 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ออกอากาศวันที่ 14 ม.ค. 2562, 21 ม.ค. 2562 และวันที่ 6 ก.พ. 2562 พบว่า ละครเรื่องน้ีพบ
เน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 4.45 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในเร่ือง เจงกิสข่าน จักรพรรดิ
สะทา้นแผน่ดิน 

ละครเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน 14 ม.ค. 62 21 ม.ค. 62 6 ก.พ. 62 
V1 การแสดงท่ีสะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก    
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง    
V3 ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน √ √ √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ   √ 
V5 เหตุการณ์อันตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ √ √ √ 
V7 การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ √ √ √ 
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ    
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี   √ 
V10 สถานท่ีเฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    
V11 กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อท่ีอันตราย/เสี่ยง    
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธ์ุ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เร่ืองเหนือธรรมชาติ    
S1 สรีระและการแต่งกาย    
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ    
S3 ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หม่ินเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ  √  
L2 ภาษาลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  √ √ 
L3 ภาษาสแลง    

 

หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  
 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 

ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่พบในละครเร่ืองเจงกิสข่าน จักรพรรดิ
สะท้านแผ่นดิน พบการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) การใช้อาวุธ (V6) และการดัดแปลงส่ิงของรอบตัว
ให้เป็นอาวุธ (V7 ในทุกตอนที่ศึกษา ดังน้ี การใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ทั้งในลักษณะความรุนแรง
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ทางร่างกาย เช่น การตบหน้า การฉุดกระชาก การต่อสู้ เป็นต้น รวมไปถึงความรุนแรงทางเพศ ได้แก่ 
การใช้กําลังในการปลุกปล้ํา เช่น ฉากช่ีเล่อเก๋อเอ๋อข่มขืนภรรยาเตมูจิน (ออกอากาศวันที่ 14 ม.ค. 
2562) เป็นต้น และการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7) เช่น การใช้เชือกคล้องกับตอไม้
จากน้ันยกขึงเพ่ือให้ม้าสะดุดล้ม (ออกอากาศวันที่ 14 ม.ค. 2562) การใช้อาวุธ (V6) พบเป็นการใช้
ดาบเป็นอาวุธ และแส้ เป็นอาวุธ นอกจากน้ี ยังพบความรุนแรงต่อชีวิต (V4) 1 ตอน  คือ ฉากลูกน้อง
จางมู่เหอฆ่าแพะเพ่ือนํามาย่างเป็นอาหาร แสดงให้เห็นวิธีการฆ่าและถลกหนัง (ออกอากาศวันที่ 6 
ก.พ. 2562) และการนําเสนอเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (V9) 1 ตอน คือ ฉากเตมูจินและจางมู่เหอน่ังด่ืม
เหล้าพูดคุยเรื่องอดีตที่ค้างคาใจ (ออกอากาศวันที่ 6 ก.พ. 2562)  

ในภาพรวมพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏในละครเร่ืองเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน 
มักถูกนําเสนอในลักษณะให้รายละเอียด เร้าอารมณ์ ผ่านมุมกล้อง ภาพ และระยะเวลาของความ
รุนแรงที่ปรากฏในแต่ละฉาก ซึ่งเข้าข่ายการช้ีนําได้   

ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉาก “เก๋อหลีเจินเฟย” ภรรยาอดีตผู้นําคนเก่ากับ “กู้หลี่ป่ัวก้ัว” (เผ่าชาจูเอ๋อฉี) มาหาเตมูจิน 
(ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2562) 

         เตมูจินให้น้องชายท้าประลองดาบกับกู้หลี่ป่ัวก้ัว กู้หลี่ป่ัวก้ัวพลาดท่าถูกบีบคอจนตาย 
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ความรุนแรงทางเพศ-ข่มขืน 

ฉากช่ีเล่อเก๋อเอ๋อข่มขืนภรรยาเตมูจิน (ออกอากาศวันที่ 14 ม.ค. 2562)    

  
 

การใช้ความรุนแรงต่อชีวิต 

ฉากลูกน้องจางมู่เหอฆ่าแพะ (ออกอากาศวันที่ 6 ก.พ. 2562) 
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การใช้อาวุธ 

ฉาก “เก๋อหลีเจินเฟย” ภรรยาอดีตผู้นําคนเก่ากับ “กู้หลี่ป่ัวก้ัว” (เผ่าชาจูเอ๋อฉี) มาหาเตมูจิน 
(ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2562) 

         กู้เห่อหลี่ใช้ดาบจ่อคอกู้หลี่ป่ัวก้ัว/เตมูจินให้น้องชายประลองดาบกับกู้หลี่ป่ัวก้ัว 

  
 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

ฉากเตมูจินและจางมู่เหอน่ังด่ืมเหล้าพูดคุยเรื่องอดีตที่ค้างคาใจ (ออกอากาศวันที่ 6 ก.พ. 2562) 

  
 

 
เพศ 

จากการศึกษาละครเรื่องเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดินทั้ง 3 ตอน พบว่าไม่ปรากฎ
เน้ือหาด้านเพศท่ีเก่ียวกับสรีระและการแต่งกาย (S1) รวมถึงการสัมพันธภาพทางเพศท่ีส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกทางเพศและกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศท่ีไม่เหมาะสม (S2) 
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ภาษา  

จากการศึกษาละครเรื่องเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดินทั้ง 3 ตอน พบการใช้ภาษา
ลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (L2) 2 ตอน ซึ่งเป็นการเหยียดชนช้ัน เช่น เก๋อหลีเจินเฟยว่าสัว
เอ่อฮั่นซูลา “..ใครเขาจะไปเช่ือคําพูดจากทาสอย่างเจ้า...” (ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2562) จางมู่เหอ
ว่าลูกน้อง “..เจ้าพวกกระจอก พวกเจ้าสูงศักด์ิมาจากไหนกัน พวกทาสช้ันตํ่า เจ้ากล้าดียังไงมาย่าง
แพะกินตอนที่ข้าหลับอยู่ เจ้าไม่มีสิทธ์ิกินก่อนข้า...” (ออกอากาศวันที่ 6 ก.พ. 2562) และพบการใช้
ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ (L1) 1 ตอน ส่วนใหญ่เป็นคําดูถูก เช่น ราชฑูตหลี่
อาไห่ว่าเตมูจิน “...นึกว่าเจ้าเป็นผู้กล้าโดยแท้ ที่จริงเป็นแค่คนขี้ขลาดตาขาวเช่นน้ี...มันเป็นแค่เศษ
กระดูกที่อํามาตย์หวันเหยียนโยนให้เท่าน้ัน...” (ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2562) เป็นต้น และไม่พบ
การนําเสนอภาษาแสลง (L3) และคําหยาบคาย ทั้งน้ี เน่ืองจากละครเร่ืองน้ีเป็นละครต่างประเทศที่
นําเสนอชีวประวัติบุคคลและอิงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีการแปลพากย์เป็นภาษาไทย บทสนทนา
ในเรื่องจึงอาจผ่านการแปลและตรวจสอบจากทีมงานนักแปลและฝ่ายเซ็นเซอร์ของสถานีก่อนการ
ออกอากาศ 

 
ตัวอย่าง 

คํา/ข้อความด่าทอ เสยีดสี หรือสื่อความหมายในเชิงลบ  

ฉากราชฑูตหลี่อาไห่มาพบเตมูจิน (ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2562) 

ราชฑูตหลี่อาไห่ : นึกว่าเจ้าเป็นผู้กล้าโดยแท้ ที่จริงเป็นแค่คนขี้ขลาดตาขาวเช่นน้ี.....มันเป็นแค่เศษ
กระดูกที่อํามาตย์หวันเหยียนโยนให้เท่าน้ัน….ต่อไปเขาจะฆ่าเจ้า…. 

ฉาก “ตาหลี่ฟู่ไถ” เป็นตัวแทนเจรจากับเผ่าตาตาเอ๋อให้มาร่วมกําจัดเตมูจินช่วยจางมู่เหอ (21 ม.ค. 62) 

          ฝ่ายเผา่ตาตาเอ๋อไม่พอใจหากกําจัดเตมูจินได้แล้วจางมู่เหอจะได้ขึ้นมาเป็นใหญ่  

ตาหลี่ฟู่ไถ: จางมู่เหอเป็นชาวจาจาหลัน บรรพชนของมันกําเนิดจากหญิงต้ังท้องที่ชิงมาได้ มันเป็น
ลูกนอกคอก อย่างน้ีมันจะมีสิทธ์ิอะไรมาเป็นผู้นํามองโกล.... 
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ภาษาเหยียดชนชั้น 

ฉาก “เก๋อหลีเจินเฟย” ภรรยาอดีตผู้นําคนเก่ากับ “กู้หลี่ป่ัวก้ัว” (เผ่าชาจูเอ๋อฉี) มาหาเตมูจิน (ออกอากาศ
วันที่ 21 ม.ค.  2562) 

          เก๋อหลีเจินเฟยกล่าวว่าที่เตมูจินฆ่าลูกตนเพราะทรยศเผ่าฉี่เหยียน ฉะน้ันตอนน้ีเผ่าหงจ๋ีลา
ซึ่งเป็นเผ่าของเมียเตมูจินที่เข้าร่วมกับกลุ่มจางมู่เหอก็ต้องนับว่าทรยศเช่นเดียวกันจึงต้องฆ่าคน
ที่มาจากเผ่าหงจี๋ลาด้วย “สัวเอ่อฮ่ันซูลา” ทาสของ ตาหลี่ฟู่ไถ แก้ต่างให้  

เก๋อหลีเจินเฟย: ใครเขาจะไปเช่ือคําพูดจากทาสอย่างเจ้า….. 

ฉากลูกน้องจางมู่เหอฆ่าแพะเพ่ือย่างเป็นอาหาร แต่จางมู่เหอไม่พอใจที่ทาํโดยพลการ (ออกอากาศ
วันที่ 6 ก.พ. 2562) 

จางมู่เหอ: เจ้าพวกกระจอก พวกเจ้าสูงศักด์ิมาจากไหนกัน พวกทาสช้ันตํ่า เจ้ากล้าดียังไงมาย่าง
แพะกินตอนที่ข้าหลับอยู่ เจ้าไม่มีสิทธ์ิกินก่อนข้า..... 

 

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะ
ช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

จากการศึกษาละครเรื่องเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดินทั้ง 3 ตอนพบว่า ทุกตอนมี
เน้ือหาที่เก่ียวกับพฤติกรรมความรุนแรงทุกตอน  และส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ซึ่งในแต่ละ
ตอนมีเน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรงในลักษณะดังกล่าวหลายฉาก โดยในทุกตอนพบว่ามีการนําเสนอ
ความรุนแรงในลักษณะให้รายละเอียด เน้นให้เห็นขั้นตอนของการกระทํา หรือให้เห็นผลของการ
กระทําในหลายฉาก ซึ่งอาจเข้าข่ายทารุณโหดร้าย เช่น ฉากเตมูจินจึงสั่งฆ่าซาชาเป๋ียซีด้วยการห่อด้วย
หนังแล้วมัดเชือกไว้จนขาดอากาศตาย (เห็นสภาพการด้ินและกลิ้งไปมาภายในผืนหนัง) (ออกอากาศ
วันที่ 21 ม.ค. 2562) ฉากเตมูจินจึงสั่งให้แขวนคอจางมู่เหอด้วยวิธีการขึงตัวแล้วพลิกให้ห้อยหัวลงพ้ืน 
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จากน้ันใช้เชือกที่ผู้ก้อนหินถ่วงคอจนจางมู่เหอสิ้นใจ (แม้ไม่แสดงอาการด้ินทุรนทุรายแต่ไม่พบการ
เซ็นเซอร์ภาพเพ่ือลดทอนความรุนแรง) (ออกอากาศวันที่ 6 ก.พ. 2562) 

นอกจากน้ีการนําเสนอเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในฉากเตมูจินและจางมู่เหอน่ังด่ืมเหล้าพูดคุย
เรื่องอดีตที่ค้างคาใจ (ออกอากาศวันที่ 6 ก.พ. 2562) แม้ภาชนะที่บรรจุไม่ได้ระบุตราสินค้าว่าเป็น
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แต่จากบทสนทนาในเรื่องบ่งบอกชัดเจนว่าทั้งสองกําลังด่ืมเหล้าและมีอาการเมา
บ้างแล้ว แม้สามารถนําเสนอฉากดังกล่าวได้ตามบริบทของเรื่องได้ แต่อาจเข้าข่ายลักษณะการชี้นํา
หรือชักจูง และเห็นภาพขณะด่ืมอย่างชัดเจน (ไม่พบการเซ็นเซอร์ภาชนะบรรจุและขณะตัวละครด่ืม) 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงท่ีพบในละครเรื่อง
เจงกิสข่านที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน จึงเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุไว้ที่เรต ท 

ตัวอย่าง  

ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากฆ่า“ซาชาเป๋ียซี” (ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2562)  

          ระหว่างทําศึกกับ “เผ่าตาตาเอ๋อ” เตมูจินรอกําลังจากซาชาเปี่ยให้มาช่วยแต่เขาไม่มา เมื่อ
เตมูจินชนะได้สั่งให้ฑูต (สามีน้องสาวเตมูจิน) นํารางวัลมาแบ่งให้ แต่ซาชาเป่ียกลับฆ่าฑูต เตมูจินจึง
สั่งฆ่า“ซาชาเป๋ียซี”ด้วยการสั่งให้ทหารห่อด้วยหนังแล้วมัดเชือกไว้จนขาดอากาศตาย  
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ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากเตมูจินสั่งประหารจางมู่เหอ (ออกอากาศวันที่ 6 มี.ค. 2562) 

          จางมู่เหอปฏิเสธเข้าร่วมบริหารบ้านเมืองและขอให้เตมูจินเป็นผู้สั่งประหารตนโดยที่ไม่ให้มี
เลือดไหลออกจากกาย เตมูจินจึงสั่งให้แขวนคอจางมู่เหอด้วยวิธีการขึงตัวแล้วพลิกให้ห้อยหัวลงพ้ืน 
จากน้ันใช้เชือกที่ผู้ก้อนหินไว้ถ่วงจนจางมู่เหอสิ้นใจ 
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เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
ฉากเตมูจินและจางมู่เหอน่ังด่ืมเหล้าพูดคุยเรื่องอดีตที่ค้างคาใจ (ออกอากาศวันที่ 6 ก.พ. 2562) 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ1 ) ด้านเร่ืองทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไปตาม
บริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง ในขณะท่ีเรื่องเพศในประเด็น
ที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีนํา ชักจูง 
หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  

จากการศึกษาละครเรื่องเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน ทั้ง 3 ตอน ไม่พบเน้ือหาด้าน
เพศที่เก่ียวกับสรีระและการแต่งกาย รวมถึงการสัมพันธภาพทางเพศท่ีส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ
และกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว 
เน้ือหาด้านเพศของละครเจงกิสข่านที่ศึกษาทั้ง 3 ตอนจึงไม่เกินระดับที่ระบุไว้ที่เรต ท  

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษาละครเรื่องเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดินทั้ง 3 ตอน พบว่ามีการใช้
ภาษาในลักษณะล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ 1 ตอน (ออกอากาศวันที่ 6 ก.พ. 2562) 
และการนําเสนอภาษาที่ลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 2 ตอน (ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2562 
และออกอากาศวันที่ 6 ก.พ. 2562) ไม่พบคําหยาบคายและภาษาแสลง เมื่อพิจารณาตามบริบทของ
ละครแนวพีเรียดที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติและอิงประวัติศาสตร์ที่เน้นการสู้รบ การใช้ภาษาซึ่งมีลักษณะ
ดูถูกเพ่ือท้าทายกันของตัวละครและสะท้อนให้เห็นความเป็นชนช้ัน ซึ่งเป็นไปตามบริบทของเรื่อง เมื่อ
พิจารณาตามประกาศของ กสทช. ด้านการใช้ภาษาแล้ว  ละครเรื่องน้ีจึงมีลักษณะการใช้ภาษาท่ีไม่เกิน
ระดับที่ระบุไว้ที่เรต ท  
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ตารางที่ 4.46 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่องฺ เจงกิสข่าน
จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน 

 

เจงกิสข่าน
จักรพรรดิ
สะท้าน
แผ่นดิน 

ระดับ
เนื้อหาที่
ระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน 
ระดับ 
ท่ีระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

14 ม.ค. 62 ท √  √  √  
21 ม.ค. 62 ท  √ √  √  

6 ก.พ. 62 ท  √ √  √  
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4.24 ดาบมังกรหยก 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: ยุทธภพ, กําลังภายใน 

2)  เรื่องย่อ: ปลายราชวงศ์หยวน เป็นที่กล่าวขานในยุทธภพว่าหากผู้ใดได้ครอบครองดาบฆ่า
มังกรและกระบ่ีอิงฟ้าแล้ว ผู้น้ันจะพบความลับอันย่ิงใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่ในสิ่งล้ําค่าทั้งสอง ด้วยเหตุน้ีเอง
จึงทําให้ชาวยุทธต่างฆ่าฟันกันเพ่ือให้ได้ดาบฆ่ามังกรและกระบ่ีอิงฟ้ามาครอบครอง เตียซําฮง
ปรมาจารย์สํานักบู๊ต๊ึงมีคําสั่งให้ยู้ไต๋งํ้าศิษย์คนที่สามลงเขาไปช่วยปัดเป่าทุกข์ให้แก่ชาวบ้าน นึกไม่ถึง
ว่ายู้ไต๋งํ้าต้องเข้าไปพัวพันกับสํานักเกลือสมุทรกับสํานักทรายทะเลซ่ึงกําลังแย่งชิงดาบฆ่ามังกรกันอยู่ 
จนถูกลอบทําร้ายกลายเป็นคนพิการ เตียชุยซัวศิษย์คนที่ห้าออกตามหาคนร้าย ระหว่างทาง เตียชุยซัว
ได้รู้จักกับฮึงซู่ซู่แห่งสํานักอินทรีย์ เตียชุยซัวและฮึงซู่ซู่รักกัน ทั้งสองตระหนักดีว่าธรรมและอธรรมไม่
สามารถอยู่ร่วมกันได้ บนดอยราชันย์ในทะเลบูรพา บรรดาชาวยุทธต่างพากันแย่งชิงดาบฆ่ามังกรกัน 
เพ่ือช่วยชีวิตบรรดาชาวยุทธไว้ เตียชุยซัวและฮึงซู่ซู่จึงถูกราชสีห์ขนทองเจ่ียสุ่งจับตัวไปยังเกาะร้าง 
เตียชุยซัวและฮึงซู่ซู่แต่งงานบนเกาะร้าง ทั้งสองให้กําเนิดลูกชายช่ือว่าเตียบ่อก้ี เตียชุยซัวและเจี่ยสุ่งก็
ได้สาบานเป็นพ่ีน้องกัน 

สิบปีต่อมา ทั้งสี่พากันเดินทางกลับสู่จงหยวน นึกไม่ถึงว่าเพราะดาบฆ่ามังกรปรากฏขึ้นใน
ยุทธภพจนเป็นเหตุให้ชาวยุทธต่างเข่นฆ่าแย่งชิงกันเพ่ือให้ได้ดาบมังกรมาครอบครอง การแต่งงาน
ของเตียชุยซัวและฮึงซู่ซู่นํามาซึ่งความบาดหมางระหว่างฝ่ายธรรมและอธรรม เพ่ือปกป้องเจี่ยสุ่งพ่ีร่วมสาบาน
เอาไว้ เตียชุยซัวและฮึงซู่ซู่ยอมตายโดยไม่ปริปากบอกที่ซ่อนดาบฆ่ามังกร ทั้งสองตัดสินใจฆ่าตัวตาย 
เตียบ่อกี้ซึ่งยังเยาว์อยู่น้ันเห็นพ่อแม่ตายไปต่อหน้าต่อตา ซ้ําร้ายยังถูกสองผู้เฒ่าทมิฬทําร้าย เตียซําฮง
พาเตียบ่อก้ีเดินทางไปวัดเส้าหลินเพ่ือขอยืมคัมภีร์ย้ายเส้นเอ็นขจัดพิษในร่างให้เตียบ่อก้ี ระหว่างทาง
ต้องพบกับความเป็นความตายมากมาย เตียบ่อก้ีอาศัยความมานะบากบ่ันและจิตใจที่ดีงามจนสําเร็จ
วิชาแพทย์ ทั้งยังสําเร็จวิชาเก้าสุริยันสามารถขจัดพิษในร่างได้ นอกจากน้ียังได้เข้าไกล่เกลี่ยความบาดหมาง
ระหว่างพรรคจรัสกับชาวยุทธ จนได้เป็นประมุขพรรคจรัสในที่สุด ในเวลาเดียวกัน เตียบ่อก้ีต้องอยู่ใน
วังวนแห่งความรักของเตียเมี่ยงองค์หญิงแห่งมองโกล, จิวจี้เย้ียกหญิงสาวที่รู้จักและเติบโตมาด้วยกัน, 
ฮึงลี้ลูกพ่ีลูกน้องและเซียวเจียวสาวใช้ เตียบ่อก้ีไม่รู้จะทําอย่างไร ยากที่จะตัดสินใจเลือกใคร 

ดาบฆ่ามังกรและกระบ่ีอิงฟ้าเป็นสิ่งที่ล่อใจชาวยุทธให้พากันตามล่าช่วงชิงของสองสิ่งจาก
เจ่ียสุ่งและจิวจี้เย้ียก ทําให้เตียบ่อก้ีและเตียเมี่ยงต้องเข้าไปพัวพัน เพ่ือพ่อบุญธรรม เพ่ือขัดขวาง
แผนการอันช่ัวร้าย เตียบ่อก้ีวางแผนให้ดาบฆ่ามังกรและกระบ่ีอิงฟ้าหํ้าห่ันกัน ดาบฆ่ามังกรและกระบ่ี
อิงฟ้าต่างเป็นศัตราวุทธที่ล้ําเลิศ เมื่อทั้งสองสิ่งต้องทําลายล้างกัน ทําให้ทั้งสองสิ่งถูกทําลายลงจน
ปรากฏความลับอันหน่ึง ภายในดาบฆ่ามังกรได้ซุกซ่อนคัมภีร์พิชัยสงคราม ส่วนกระบ่ีอิงฟ้าได้ซุกซ่อน
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คัมภีร์นพเก้า ในเวลาน้ีเองเตียบ่อก้ีถึงเข้าใจความหมายของดาบฆ่ามังกรปกครองทั่วหล้า กระบ่ีอิงฟ้า
ไม่ปรากฏใครกล้าต่อกร คนคนหน่ึงหากมีอํานาจล้นฟ้าก็จะลุแก่อํานาจ แต่ก็มีคนซึ่งเหมือนกระบ่ีอิงฟ้า
ที่กล้าออกมาต่อกร เตียบ่อก้ีเข้าใจสัจธรรมในยุทธภพเป็นอย่างดี ดังน้ันจึงสละตําแหน่งประมุขพรรคจรัส 
ถอนตัวจากยุทธภพพร้อมกันกับเตียเมี่ยงและจิวจี้เย้ียก 

3) นักแสดงนํา : Alec Su You Peng, Alyssa Chia, Gao Yuan Yuan, Guo Fei Lai, 
Tao Hong, Florence Tan 

4) ผู้กํากับการแสดง: Lai Shui Qing 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.30 น. ช่อง 3 Family 

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: การเป็นหน่ึงในยุทธภพ คือ การเป็นจอมยุทธ์ที่มีคุณธรรม 
ไม่ใช่ห้ําหั่นกันเพ่ือจะเป็นที่หน่ึงในยุทธภพ 

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษา ภ.จีนชุด ดาบมังกรหยก จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ออกอากาศวันที่ 
11 ม.ค. 2562, 18 ม.ค. 2562 และวันที่ 25 ม.ค. 2562 พบว่า เรื่องดาบมังกรหยกพบเน้ือหาเกี่ยวกับ
ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 4.47 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในเร่ือง ดาบมังกรหยก 

ภ.จีนชุด ดาบมังกรหยก 11 ม.ค. 62 18 ม.ค. 62 25 ม.ค. 62
V1 การแสดงท่ีสะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก    
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง    
V3 ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน √ √ √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ √   
V5 เหตุการณ์อันตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ √ √ √ 
V7 การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ √   
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ  √ √ 
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี    
V10 สถานท่ีเฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    
V11 กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อท่ีอันตราย/เสี่ยง    
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธ์ุ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เร่ืองเหนือธรรมชาติ    
S1 สรีระและการแต่งกาย    
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ    
S3 ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หม่ินเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ    
L2 ภาษาลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์    
L3 ภาษาสแลง    

 
หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  

 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน

ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ

พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 
ความรุนแรง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงที่พบใน ภ.จีนชุด ดาบมังกรหยก ส่วนใหญ่
เป็นการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ของตัวละคร ซึ่งพบในทุกตอนที่ศึกษา เช่น ฉากซ่งชิงซูได้จัด
แต่งงานกับจื่อรั่ว แต่เตียบ่อก้ีมาขัดขวาง ซ่งชิงซูจึงบีบคอจื่อรั่วข่มขู่ฆ่าให้ตาย (ออกอากาศวันที่ 11 
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ม.ค. 2562) ฉากต่อสู้กันของพญาราชสีห์ทองคําและเซ่งคุน ที่ต่อสู้กันด้วยวรยุทธ รวมถึงใช้น้ิวทิ่มตา
กันและกัน จนเลือดไหลนองทั้งคู่และตาบอด (ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2562) เป็นต้น  

ขณะที่การใช้อาวุธ (V6) พบในทุกตอนที่ศึกษาเช่นเดียวกัน โดยการใช้อาวุธจะใช้เพ่ือต่อสู้กัน 
และมุ่งทําร้ายผู้อ่ืน เช่น ฉากที่ซ่งง้วนเกี่ยเห็นศพอาเจ็ดตายในขณะที่เตียบ่อก้ีและจ้าวหมิ่นก็อยู่ในที่
เกิดเหตุ จึงเข้าใจผิดว่าทั้งสองเป็นคนฆ่าอาเจ็ด ซ่งง้วนเกี่ยจึงชักดาบออกมาจะฆ่าเขา (ออกอากาศ
วันที่ 11 ม.ค. 2562) ฉากท่ีซ่งชินซูถูกตามจับ ซ่งชินซูถูกกล่าวหาว่าทรยศพรรคกระยาจก โดยเหล่าลูก
ศิษย์ของพรรคได้ถือไม้กระบองและดาบตามฆ่าเขา แต่สํานักง้อไบ้มาช่วย โดยใช้ดาบจ้ีคอผู้นําของ
พรรคกระยาจก เพ่ือข่มขู่ให้ปล่อยตัวซ่งชินซู (ออกอากาศวันที่ 18 ม.ค. 2562) หรือฉากที่ดาบกระบ่ี
อิงฟ้าหักเป็นสองท่องพุ่งแทงอกตัวละครจนเสียชีวิต (ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2562)    

จากการศึกษา ยังพบว่า มีความรุนแรงแบบจินตนาการ (V8) 2 ตอน เป็นฉากที่โจวจ่ือรั่วจึง
ใช้วิชาตัวเบาไปหาและใช้พลังฝ่ามือกรงเล็บกระดูกขาวเพื่อฆ่าจ้าวหมิ่น (ออกอากาศวันที่ 18 ม.ค. 
2562) หรือฉากที่โจวจ่ือรั่วพยายามฆ่าพ่อบุญธรรมของเตียบ่อก้ีด้วยการใช้พลังฝ่ามือกรงเล็บกระดูกขาว 
เพราะแค้นที่เตียบ่อก้ีทรยศความรักของนาง (ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2562)   

นอกจากน้ี ยังพบความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ (V4) 1 ตอน โดยเป็นฉากที่ติงหมิ่นจินเจอหลุมศพ
ของจูเอ๋อ และยังคงโกรธแค้นจูเอ๋อ จึงผลักป้ายหลุมศพจนล้มลง และสั่งให้ศิษย์น้องสองคนร้ือหลุมศพ 
(ออกอากาศวันที่ 11 ม.ค. 2562) และพบการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ (V7) 1 ตอน เป็น
ฉากที่เฉินโหย่วเหลียนเอายาพิษ (ยาที่ทําให้คุ้มคลั่งขาดสติ) ให้ซ่งชิงซูนําไปใช้กับทุกคนในสํานักบู๊ต๊ึง 
และหวังจะลอบฆ่าทุกคน (ออกอากาศวันที่ 11 ม.ค. 2562)  

ในภาพรวมพบว่า ความรุนแรงที่ปรากฏใน ภ.จีนชุด ดาบมังกรหยก นําเสนอในลักษณะการ
ใช้มุมภาพ การตัดภาพแบบรวดเร็ว และระยะเวลาของความรุนแรงที่ปรากฏในแต่ละฉาก อาจไม่เข้า
ข่ายการช้ีนํา อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีภาพท่ีแสดงผลของการถูกกระทําแบบชัดเจนในบางฉาก เช่น 
ฉากโดนดาบแทงหน้าอก เป็นต้น 
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ตัวอย่าง 

ความรุนแรงทางร่างกาย 

ติงหมิ่นจินเข้าไปหาจื่อรั่วเพ่ือเชิญไปกินข้าว (ออกอากาศวันที่ 18 ม.ค. 2562) 

ติงหมิ่นจินเข้าไปหาจื่อรั่วเพ่ือเชิญไปกินข้าว แต่ไม่เคาะประตูจึงเห็นว่า จื่อรั่วแอบซ่อนคัมภีร์
วรยุทธไว้ จึงถูกตบหน้า 1 ครั้ง 

  
 

ฉากที่ติงหมิ่นจินแอบเข้าห้องจื่อรั่วเพ่ืออ่านคัมภีร์วรยุทธ (ออกอากาศวันที่ 18 ม.ค. 2562) 

หลังจากที่จื่อรั่วตัดสินใจปล่อยติงหมิ่นจินและไล่ออกจากสํานัก ติงหมิ่นจินหันหลังเดินจากไป 
แต่ซ่งชินซูกลับบีบคอฆ่าเธอจนเสียชีวิต 
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การใช้อาวุธ 
ฉากที่ซ่งชินซูถูกตามจับ (ออกอากาศวันที่ 18 ม.ค. 2562) 

ซ่งชินซูถูกกล่าวหาว่าทรยศพรรคกระยาจก จึงถูกตามฆ่า โดยเหล่าลูกศิษย์ของพรรคได้ถือ
ไม้กระบองและดาบตามฆ่าเขา แต่ลูกศิษย์สํานักง้อไบ้มาช่วยไว้ทัน โดยใช้ดาบจี้คอผู้นําของพรรค
กระยาจก เพ่ือข่มขู่ให้ปล่อยตัวซ่งชินซู  

 

  

    
ฉากที่พ่อของจ้าวหมิ่นตามตัวเธอกลับบ้าน (ออกอากาศวันที่ 18 ม.ค. 2562) 

พ่อของจ้าวหมิ่นมาตามเธอกลับบ้าน แต่เธอไม่ยอม แม้จะอ้างว่ากําลังต้ังครรภ์กับเตีย
บ่อก้ี พ่อของเธอก็ออกอุบายให้กลับไปอยู่ที่บ้านทั้งสองคน แต่เธอไม่ยอมจึงใช้มีดสั้นมาจ่อคอ
ตัวเองเพ่ือข่มขู่ จนในที่สุดพ่อของเธอก็ยอมจากไป 
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การดัดแปลงสิง่ของรอบตัวให้เปน็อาวุธ 

ฉากที่เฉินโหย่วเหลียนเอายาพิษให้ซ่งชิงซู (ออกอากาศวันที่ 11 ม.ค. 2562) 

เฉินโหย่วเหลียนเอายาพิษ (ยาที่ทําให้คุ้มคลั่งขาดสติ) ให้ซ่งชิงซูนําไปใช้กับทุกคนใน
สํานักบู๊ต๊ึง แต่บอกกับซ่งชิงซูว่า ไม่ได้จะฆ่าพวกเขา แค่ทําให้สลบ 

  

 

 

 

 

 

 

เพศ 

จากการศึกษาพบว่า ภ.จีนชุด ดาบมังกรหยก ไม่มีเน้ือหาด้านเพศที่เก่ียวกับสัมพันธภาพ
และกิริยาทางเพศ  

ภาษา  

จากการศึกษาพบว่า ภ.จีนชุด ดาบมังกรหยก ไม่มีการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ  

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ันตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะ
ช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
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จากการศึกษา ภ.จีนชุด ดาบมังกรหยก ทั้ง 3 ตอน พบว่า มีเน้ือหาที่เก่ียวกับพฤติกรรม
ความรุนแรงทุกตอน และส่วนใหญ่เป็นการใช้อาวุธและความรุนแรงต่อผู้อ่ืน โดยในทุกตอนพบว่า มี
การนําเสนอความรุนแรงในลักษณะเห็นการต่อสู้ ไม่เน้นรายละเอียด และแสดงให้ผลของการกระทํา 
เช่น ฉากอาจารย์ทั้งสองคนคิดร้ายจะฆ่าจ้าวหมิง เตียบ่อก้ีจึงเข้าช่วยเหลือ แต่จู่ ๆ ดาบมังกรหยกที่หัก
เป็นสองท่อนก็พุ่งเข้าใส่อกของอาจารย์ทั้งสองจนเสียชีวิต (ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2562) ฉาก 
ซ่งชินซูบีบคอติงหมิ่นจินจนเสียชีวิต โดยเห็นมือบีบคอแบบมุมกล้องและมีการตัดภาพแบบรวดเร็ว 
(ออก อากาศวันที่ 18 ม.ค. 2562) หรือฉากที่จ้าวหมิ่นไม่ยอมกลับบ้าน จึงใช้มีดสั้นมาจ่อคอตัวเองเพ่ือ
ข่มขู่ แม้ช่วงแรกไม่มีการเซ็นเซอร์ภาพ แต่เมื่อมีดจ่อใกล้คอมากข้ึน จึงมีการเซ็นเซอร์ภาพ และใช้มุม
ภาพแทน 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการสลับฉากอย่างรวดเร็ว แต่การแสดงผลของการกระทํา พบบางฉาก
ที่แสดงผลของการกระทําค่อนข้างชัดเจนและมีระยะเวลา เช่น ฉากต่อสู้กันของพญาราชสีห์ทองคํา
และเซ่งคุน ที่ใช้น้ิวทิ่มตากันและกันจนตาบอดท้ังคู่ และมีเลือดไหลนอง (ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 
2562) เป็นต้น   

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว การจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหา
ในระดับ “ท” ระบุว่า การใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ต้องไม่มี เว้นแต่เป็นบริบทของเร่ือง หากแสดงให้
เห็นการกระทํา ต้องไม่เน้นผลของการกระทํา ซึ่งจากการวิเคราะห์เน้ือหาละครในตอนที่ศึกษา พบว่า 
เน้ือหาความรุนแรงที่พบใน ภ.จีน ชุดดาบมังกรหยก ที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน มีเน้ือหาความรุนแรง มีการ
เซ็นเซอร์ภาพในบางฉาก ไม่ได้นําเสนอบ่อยคร้ัง และเป็นไปตามบริบทของเรื่อง ซึ่งมีเน้ือหาที่ต้องต่อสู้
กันและใช้อาวุธ อย่างไรก็ตาม ในฉากที่ปรากฏความรุนแรง แสดงให้เห็นการกระทําและเน้นผลของ
การกระทําชัดเจน ในภาพรวมจึงเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 
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ตัวอย่าง  

ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากต่อสู้กันของพญาราชสีห์ทองคําและเซ่งคุน (ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2562) 

พญาราชสีห์ทองคําบิดาบุญธรรมของเตียบ่อก้ี ได้เจอเซ่งคุนผู้เป็นอาจารย์ จึงล้างแค้นด้วย
การต่อสู้ กันด้วยวรยุทธ และใช้น้ิวทิ่มตากันและกันจนเลือดไหลนองทั้งคู่  
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ฉากที่ซ่งชินซแูต่งงานกับจื่อรั่ว (ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2562) 

ซ่งชิงซูได้จัดแต่งงานกับจื่อรั่ว แต่เตียบ่อก้ีมาขัดขวาง ซ่งชิงซูจึงบีบคอจื่อรั่วข่มขู่ฆ่าให้ตาย  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
การใช้อาวุธ 

ฉากต่อสู้กันของอาจารย์ทั้งสองกับเตียบ่อก้ี (ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2562) 

อาจารย์ทั้งสองคนที่เคยอยู่กับพ่อของจ้าวหมิง คิดร้ายจะฆ่าจ้าวหมิง เตียบ่อก้ีจึงเข้าไปช่วย 
แต่จู่ ๆ ก็มีดาบมังกรหยกที่หักเป็นสองท่อนก็พุ่งเข้าใส่อกของอาจารย์ทั้งสองจนเสียชีวิต 
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เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านเร่ืองทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไปตาม
บริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง ในขณะท่ีเรื่องเพศในประเด็น
ที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีนําชักจูง 
หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  

จากการศึกษา ภ.จีนชุด ดาบมังกรหยก ทั้ง 3 ตอน พบว่า ไม่พบเน้ือหาเน้ือหาด้านเพศ จึง
เป็นไปตามระดับที่ระบุ 

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่อง การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

จากการศึกษา ภ.จีนชุด ดาบมังกรหยก ทั้ง 3 ตอน พบว่า ไม่มีการใช้ภาษาในลักษณะหมิ่นเหม่ 
ล่อแหลม สื่อความหมายในแง่ลบ หรืออาจสื่อนัยยะในเร่ืองเพศ ภาพยนตร์จีนชุดเรื่องน้ีจึงมีลักษณะ
การใช้ภาษาเป็นไปตามระดับที่ระบุ 

ตารางที่ 4.48 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษาท่ีเกินระดับในเร่ือง ดาบมังกรหยก 

ดาบมังกร
หยก 

ระดับเนื้อหา
ท่ีระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน 
ระดับท่ี 
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี 
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

11 ม.ค. 62 ท √  √  √  
18 ม.ค. 62 ท  √ √  √  
25 ม.ค. 62 ท  √ √  √  
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4.25 หนุ่มหนา้ใสหัวใจนักปรุง 

1. การวิเคราะห์จุดเด่นและความน่าสนใจ 

1) ประเภทของละคร: โรแมนติก - ดราม่า 

2)  เรื่องย่อ: “ซ่งเจียหมิง” สาวน้อยสดใส ผู้รับผิดชอบรายการโทรทัศน์ดิลิเชียสไทม์ แต่
เพราะรายการเรตต้ิงไม่ดี เธอจึงพยายามสร้างเรตติ้งด้วยการดึงเอา “หลี่หยู่เจ๋อ” เชฟหนุ่มสุดฮอต 
จากสถาบันด้านอาหารช้ันสูงของฝรั่งเศส มาร่วมรายการ แต่โชคชะตาเล่นตลก เมื่อเจียหมิง ได้ก่อ
เรื่องวุ่นวายไว้กับเชฟหลี่สุดฮอตคนน้ีโดยที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครความสัมพันธ์อันวุ่นวายของทั้งสองจึง
เกิดขึ้น แล้วกามเทพก็แผลงศรรักให้เจียหมิง และเชฟหลี่ ใจตรงกัน แต่ความรักครั้งน้ี กลับไม่ได้โรยไว้
ด้วยกลีบกุหลาบ 

3) นักแสดงนํา: พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล, เหมาเสี่ยวถง, จางอว่ีเจี้ยน, เฉินซินอว่ี 

4) ผู้กํากับการแสดง: เคอเจ้ิงหมิง 

5) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ: ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 22.00 น. ช่อง 9 MCOT HD 

6) จุดเด่นและความน่าสนใจ: ก่อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและ
สังคม รวมถึงการเรียนรู้จักการยอมรับความผิดของตนและพร้อมแก้ไข 

2. การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 

จากการเลือกศึกษาซีรีส์จีน เรื่อง หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง จํานวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี
ออกอากาศวันที่ 6 ม.ค. 2562, 17 ก.พ. 2562 และวันที่ 23 ก.พ. 2562 พบว่า ซีรีส์เรื่องน้ีพบเนื้อหา
เก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 4.49 แสดงการนาํเสนอความรนุแรง เพศ และภาษา ที่พบในเร่ือง หนุ่มหนา้ใส หัวใจนักปรงุ 

ซีรีส์จีน หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง 6 ม.ค. 62 17 ก.พ. 62 23 ก.พ. 62
V1 การแสดงท่ีสะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก    
V2 ความรุนแรงต่อตนเอง  √  
V3 ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน  √ √ 
V4 ความรุนแรงต่อชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ    
V5 เหตุการณ์อันตรายร้ายแรง    
V6 การใช้อาวุธ   √ 
V7 การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวให้เป็นอาวุธ   √ 
V8 ความรุนแรงแบบจินตนาการ    
V9 สารเสพติด การพนัน และการค้าประเวณี    
V10 สถานท่ีเฉพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก    
V11 กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อท่ีอันตราย/เสี่ยง    
V12 เชื้อชาติ ชาติพันธ์ุ เพศศาสนา สถานะ ชนชั้น    
V13 ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ปาฏิหาริย์ เร่ืองเหนือธรรมชาติ    
S1 สรีระและการแต่งกาย    
S2 สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ   √ 
S3 ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสม    
L1 ภาษาล่อแหลม หม่ินเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ    
L2 ภาษาลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์    
L3 ภาษาสแลง    

 

หมายเหตุ: *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  

 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 

 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน
ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 

 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ
พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ังในหลากหลายรูปแบบ 
 
ความรุนแรง  

จากการศึกษาซีรีส์จีน เรื่อง หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง พบ 1 ตอน ไม่มีเน้ือหาความรุนแรง
ใด ๆ ส่วนเน้ือหาที่เก่ียวกับความรุนแรง พบความรุนแรงต่อตนเอง (V2) 2 ตอน เป็นการฆ่าตัวตาย
ด้วยการกรีดข้อมือและน่ังอยู่ริมแม่นํ้า (ออกอากาศวันที่ 17 ก.พ. 2562) และการใช้มีดฆ่าตัวตายเพ่ือ
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จบปัญหา (ออกอากาศวันที่ 23 ก.พ. 2562) เช่นเดียวกันพบความรุนแรงทางร่างกาย (V3) 2 ตอน เช่น 
การตบ การผลัก การใช้มีดข่มขู่ โดยไม่เซ็นเซอร์ (ออกอากาศวันที่ 17 ก.พ. 2562 และออกอากาศ
วันที่ 23 ก.พ. 2562)  และพบการใช้อาวุธ 1 ตอน ซึ่งตัวละครใช้มีดข่มขู่ ทําร้ายผู้อ่ืนจนบาดเจ็บ และ
ใช้ฆ่าตัวตาย และการใช้ปืนของตํารวจ (ออกอากาศวันที่ 23 ก.พ. 2562) 

ในภาพรวมพบว่า ความรุนแรงที่ปรากฏในซีรีส์จีน เรื่อง หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง นําเสนอ
โดยใช้มุมภาพเป็นส่วนมาก แต่มีบางฉากที่มีภาพที่ชัดเจน  

ตัวอย่าง 

ความรุนแรงต่อตนเอง 
ฉากเย่ียอีหลานฆ่าตัวตาย (ออกอากาศวันที่ 17 ก.พ. 2562) 

เย่ียอีหลานรู้สึกเสียใจและสํานึกผิด จึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย เพราะคิดว่าตนเองเป็นคนเลวที่
ไม่สมควรมีชีวิตอยู่ต่อไป จึงไปริมแม่นํ้าและกรีดข้อมือ (มีเพียงภาพเลือดไหลจากข้อมือเท่าน้ัน) 
ปล่อยให้เลือดค่อย ๆ ไหลจนสลบ 
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ความรุนแรงทางร่างกาย 

ฉากอู๋สูผิงตบหน้าเย่ียอีหลานเพ่ือเตือนสติ (ออกอากาศวันที่ 17 ก.พ. 2562) 

เย่ียอ้ีหลานใช้วิธีปลอมแปลงเอกสารการโอนบ้านของอู๋สูผิงมาเป็นของตนเอง และนํา
เอกสารมาเยาะเย้ยและไล่ทุกคนออกจากบ้าน รวมถึงขู่จะทุบบ้านทิ้ง อู๋สูผิงทนไม่ไหวที่เห็นลูกสาว
แท้ๆ เอาแต่ทําลายชีวิตคนอ่ืนรวมถึงตนด้วยที่เป็นแม่แท้ๆ ของเธอ อู๋สูผิงจึงตบหน้าเย่ียอ้ีหลาน 
เพ่ือตักเตือนให้มีสติ อย่าใช้ชีวิตตนเองทําลายผู้อ่ืนอีก 
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ฉากที่จ้าวหานใช้มีดข่มขูห่ลี่เจ้ียนก๋ัว และใช้มีดแทงตนเอง 

ฉากที่จ้าวหานใช้มีดข่มขู่หลี่เจี้ยนก๋ัว และใช้มีดแทงตนเอง (ออกอากาศวันที่ 23 ก.พ. 2562) 

จ้าวหานใช้มีดข่มขู่หลี่เจี้ยนก๋ัวขณะที่บังคับให้เอาตัวเข้าแลกกับคุนจิน ทั้งยังใช้ข่มขู่และ
ต้ังใจฆ่าหลี่เจี้ยนก๋ัว แต่หลี่อว่ีเจ๋อเอาตัวมาบังแทน จึงโดนแทงที่หัวไหล่ รวมถึงเมื่อรู้ความจริงว่า พ่อแม่
ตนเองไม่ได้ตายเพราะหล่ีเจี้ยนก๋ัว จึงไม่ยอมวางมีด แต่หันมีดเข้าหาตัวเองเพ่ือฆ่าตัวตาย แต่หลี่อว่ีเจ๋อ
เอามือไปจับมีดแทนก่อนที่จ้าวหานจะแทงตัวเอง (มีการเซ็นเซอร์มีดเป็นบางฉาก) 
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การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธ 
การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธในการทําร้ายผู้อ่ืน (ออกอากาศวันที่ 23 ก.พ. 2562) 

จ้าวหานใช้เครื่องจับเวลาแทนระเบิด โดยวางไว้ใต้เก้าอ้ีที่มัดตัวซ่งเจียหมิงไว้ ทําให้กลัว
และยอมตาย (ตอนหลังเฉลยว่า เป็นเคร่ืองจับเวลา) 

 

   
 

  
 

 
เพศ 

จากการศึกษาพบว่า ซีรีส์จีน เรื่อง หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง พบ 1 ตอน มีเน้ือหาด้านเพศที่
เก่ียวกับสัมพันธภาพและกิริยาทางเพศที่ชัดเจนใน 1 ตอน ได้แก่ ฉากที่ซ่งเจียหมิงถูกจับตัวและถูกมัด
ด้วยสายระเบิด เมื่อหลี่อว่ีเจ๋อและซ่งเจียหมิงคิดว่ากําลังจะตายด้วยระเบิด ทั้งสองจึงแสดงความรัก 
ด้วยการจูบปากกัน (ออกอากาศวันที่ 23 ก.พ. 2562) 
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ตัวอย่าง 

การจูบปาก 
ฉากที่ซ่งเจียหมิงถูกจับตัวและถูกมัดด้วยสายระเบิด (ออกอากาศวันที่ 23 ก.พ. 2562) 

ซ่งเจียหมิงถูกจบัตัวและถูกมัดด้วยสายระเบิด เมื่อหลี่อว่ีเจ๋อและซ่งเจียหมิงคิดว่ากําลังจะตาย
ด้วยระเบิด ทั้งสองจึงแสดงความรัก ด้วยการจูบปากกัน 

   

 
ภาษา  

จากการศึกษาซีรีส์จีน เรื่อง หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง ทั้ง 3 ตอน ไม่พบการใช้ภาษาที่สื่อ
ความหมายเชิงลบใด ๆ ทั้งสิ้น 

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ  

ความรุนแรง 

จากประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ระบุว่าต้องไม่มีความรุนแรงในประเด็นที่ 1-4, 6-9 และ
ประเด็นที่ 11 เว้นแต่จะเป็นไปตามบริบทโดยต้องไม่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ไม่แสดง
ขั้นตอน หรือเน้นผลของการกระทํา  ในขณะที่ความรุนแรงในประเด็นที่ 5, 10, และ 12-13 น้ัน ตาม
ประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท แต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ไม่นําเสนอในลักษณะ
ช้ีนํา หรือต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

จากการศึกษาซีรีส์จีน เรื่อง หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง ทั้ง 3 ตอน พบ 2 ตอน มีเน้ือหาที่
เก่ียวกับพฤติกรรมความรุนแรง เป็นความรุนแรงต่อตนเองและความรุนแรงต่อผู้อ่ืน โดยท้ังสองตอน
พบว่า มีการนําเสนอความรุนแรงในลักษณะให้ภาพเล่าเรื่อง มีความพยายามเลี่ยงไม่ให้เห็นขั้นตอน
การกระทํา แต่เห็นผลของการกระทํา เช่น ฉากเย่ียอีหลานฆ่าตัวตาย แสดงให้เห็นเลือดที่ข้อมือและ
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อาการหมดสติ (ออกอากาศวันที่ 17 ก.พ. 2562) หรือฉากที่จ้าวหานหันมีดเข้าหาตัวเอง แต่หลี่อว่ีเจ๋อ
ใช้มือรับมีดแทน โดยใช้มุมภาพระยะไกล จึงเห็นมีดไม่ชัดและไม่มีภาพเลือดไหล (ออกอากาศวันที่ 23 
ก.พ. 2562)  

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามประกาศของ กสทช. แล้ว เน้ือหาความรุนแรงที่พบในซีรีส์จีน เรื่อง 
หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง ที่ศึกษาทั้ง 3 ตอน จึงเป็นไปตามระดับที่ระบุ 

เพศ 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านเร่ืองทางเพศ ระบุว่าต้องไม่มีเรื่องทางเพศในประเด็นที่ 1 และ 3 เว้นแต่จะเป็นไปตาม
บริบท เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง ในขณะท่ีเรื่องเพศในประเด็น
ที่ 2 น้ัน ตามประกาศระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย ไม่มีลักษณะช้ีนําชักจูง 
หรือไม่แสดงขั้นตอนการกระทําที่ชัดเจน  

จากการศึกษาซีรีส์จีน เรื่อง หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง ทั้ง 3 ตอน พบว่ามีเน้ือหาในประเด็น
สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศเพียงฉากเดียว ได้แก่ ฉากจูบปาก เมื่อพิจารณาตามประกาศของ 
กสทช. แล้ว เน้ือหาด้านเพศของซีรีส์เรื่องน้ีจึงเป็นไปตามระดับที่ระบุ  

ภาษา 

จากการประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับ ท 
(ระดับ 1) ด้านภาษาทั้ง 3 ประเด็น  ระบุว่าสามารถมีได้บ้างตามบริบท โดยต้องไม่พบบ่อย 

ซีรีส์จีน เรื่อง หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง ทั้ง 3 ตอน พบว่า ไม่มีการใช้ภาษาในลักษณะล่อแหลม 
หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ หรืออาจส่ือนัยยะในเรื่องเพศ ซีรีส์เรื่องน้ีจึงมีลักษณะการใช้ภาษา
เป็นไปตามระดับที่ระบุ 
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ตารางที่ 4.50 แสดงการนําเสนอความรุนแรง เพศ และภาษาที่เกินระดับในเรื่อง หนุ่มหน้าใส 
หัวใจนักปรุง 

หนุ่มหน้าใส
หัวใจ 
นักปรุง 

ระดับ
เนื้อหาที่
ระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

6 ม.ค. 2562 ท √  √   √   
17 ก.พ. 2562 ท √   √   √   
23 ก.พ. 2562 ท √   √   √   
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สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาที่เก่ียวกับ เพศ ภาษา และความรุนแรง ในละคร จํานวน 25 เรื่อง 

 ในส่วนต่อไปน้ีจะเป็นการสรุปประเด็นการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาที่เก่ียวกับ เพศ ภาษา และ
ความรุนแรง ในละคร จํานวน 25 เรื่อง โดยคณะผู้วิจัยได้แบ่งการสรุปเน้ือหาในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี  

จุดเด่นและความน่าสนใจของเน้ือหาละครไทยและละครต่างประเทศ 

ตารางที่ 4.51 แสดงจุดเด่นและความน่าสนใจของเนื้อหาละครไทย 

ช่อง รายชื่อละคร จุดเด่นและความน่าสนใจ 

ช่อง7 HD 

1) นางร้าย สะท้อนเรื่องราวของคนที่สู้ชีวิต แม้อ่อนแอ แต่ไม่ยอมแพ้ ยอม
อดทนทํางานสุจริตทุกอย่างเพ่ือครอบครัวด้วยความรัก 

2) บ่วงสไบ นําเสนอผลกรรมของตัวละครหลัก ผลแห่งกรรมและความแค้น
ยังคงอยู่ทําให้ไม่ได้เกิดใหม่ จึงควรหมั่นทําความดี การรู้จักให้
อภัย  

3) สารวัตรใหญ ่ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจด้วยความซื่อสัตย์ 
พร้อมยืนหยัดในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่ทําผิดกฎหมาย 

ช่อง 3 HD 

4) กรงกรรม การทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว เป็นเรื่องระหว่างแม่สามีและลูกสะใภ้ที่
มีปัญหากัน ผลของความแค้นมีแต่ผลเสีย แต่สุดท้ายแล้วก็จบลง
ด้วยดีด้วยดีด้วยการปลงและมองเห็นความดีของคนอ่ืน  

5) ทองเอกหมอยา
ท่าโฉลง 

ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยท่ีใช้รักษาโรคต่างๆ รวมถึงการเป็น
หมอที่ดี คือต้องคํานึงถึงคนไข้ ไม่ว่าเป็นยาในประเทศไทยหรือ
ยาต่างประเทศ ถ้าทําให้คนป่วยหายได้ รักษาชีวิตไว้ได้ ยาน้ัน
ย่อมมีสรรพคุณที่ดี ไม่มีการแบ่งแยกว่าอะไรเป็นยาวิเศษกว่ากัน 
รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพหมอ การรักษาคนไข้โดยที่ไม่รับ
ค่าตอบแทน 

6) ลูกผู้ชาย (ภูผา) สะท้อนให้เห็นความพยายามในการทําความดี และการให้โอกาส 
ผ่านเรื่องราวของภูผา ซึ่งชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย แต่
ด้วยความไม่ยอมแพ้และการยึดมั่นในความดี ในที่สุดภูผาก็ได้
พบความสุขสมหวัง 
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ช่อง รายชื่อละคร จุดเด่นและความน่าสนใจ 

ช่อง ONE 

7) สงครามนักป้ัน การทําทุกอย่างเพื่อที่จะแย่งชิงทุกสิ่งทั้งแย่งนักแสดงและทําลาย
ช่ือเสียงของนักแสดงคนอ่ืนที่อยู่ในสังกัดตรงข้าม ผ่านบทสนทนา
ที่เฉือดเฉือน เสียดสี การตบตีกันอย่างเปิดเผย 

8) หน้ากากแก้ว การทําศัลยกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคน ทําให้
สามารถสลับใบหน้าและเกิดการเข้าใจผิดเกิดขึ้น เน้นเรื่องของ
การอบรมเลี้ยงดูลูก เลี้ยงแบบใช้ลูกเพ่ือหวังผลประโยชน์ รวมถึง
การให้แง่คิดว่าอย่ามองคนแต่เพียงใบหน้า แต่ให้มองถึงภายใน
จิตใจของคนเรา 

9) เสือ ชะนี เก้ง เป็นเรื่องราวของเพ่ือนสามคนต่างเพศที่มาใช้ชีวิตร่วมกันใน
คอนโดมิเนียมเดียวกัน เน้ือหามีความใกล้เคียงกับชีวิตคนเมือง
ในปัจจุบัน อีกทั้งภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่คนทั่วไปใช้ ทําให้ผู้ชม
เข้าถึงง่าย เรื่องราวไม่ซับซ้อน 

 
ช่อง GMM 

10) เมียน้อย สะท้อนเรื่องราวของผู้หญิงที่ใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ อดทน จน
วันหน่ึงก็หลุดพ้นจากคําว่าเมียน้อย และได้พบความรักที่แท้จริง 
โดยที่ผู้ชายก็ไม่ได้สนใจในอดีตที่ผ่านมาของผู้หญิง เพราะดูที่
จิตใจที่ดีงาม ความรักที่แท้จริงที่มีให้แก่กัน  

11) ก่อนอรุณจะรุ่ง สะท้อนให้เห็นทักษะในการเรียนรู้ชีวิตที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ
มากมาย จนวันหน่ึงก็ประสบความสําเร็จและพบเจอสิ่งที่ดีใน
ชีวิต 

12) Club Friday 
The Series 10 
รักนอกใจ ตอน 
เจ็บแต่ไม่จบ 

เรื่องราวความรักของผู้ชายท่ีพร้อมจะให้โอกาสผู้หญิงที่ทําอาชีพ
บริการมาก่อน เป็นการให้อย่างไม่มีเง่ือนไขในความรัก แต่ผู้หญิง
ก็ไม่คิดจะปรับตัวเป็นคนดีกับโอกาสที่ได้รับ ทําให้ต้องหันกลับไป
ทําอาชีพเดิม   

ช่อง 8 13) ปมรักสลบั
หัวใจ 

การยอมเสียสละให้กับพ่ีน้องฝาแฝดของตนเอง โดยคนดูสามารถ
นํามาสะท้อนมุมมองและชีวิตประจําวัน ว่าคนดูสามารถนํามาใช้
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตให้ดีขึ้น โดยเน้นเรื่องของการทําดี
ได้ดีทําช่ัวได้ช่ัว 
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ตารางที่ 4.52 แสดงจุดเด่นและความน่าสนใจของเนื้อหารายการละครต่างประเทศ 

ช่อง รายชื่อละคร จุดเด่นและความน่าสนใจ 
ช่อง MONO 29 14) NCIS : Los 

Angeles 
ความสามารถในการสืบสวน สอบสวน เน้นไปที่การแก้ไข
ทางคดี ที่เก่ียวกับทหาร ฆาตกรรม การคดโกง ยักยอก
เป็นหลัก ต่อสู้กับแก๊งอาชญากร ไล่ล่าผู้ค้ายาเสพติด การ
จารกรรม ก่อการร้าย โดยใช้เทคนิค อุปกรณ์ที่ เป็น
เทคโนโลยี ที่ผู้ชมได้ดูและเกิดกระบวนการคิดตาม
ขั้นตอนเพ่ือไขปริศนา รวมถึงการเน้นเร่ืองของการ
ทํางานเป็นทีม 

ช่อง Workpoint 15) โปรุส ศึกสอง
ราชันย์ 

สงครามคร้ังสุดท้ายของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ที่
ยกทัพไปสู้กับ พระเจ้าโปรุส แห่งเปารวะ เป็นละครสร้าง
มาจากเร่ืองจริงอิงประวัติศาสตร์ที่สําคัญของชมพูทวีป  
ใช้ฉากที่ถ่ายทําที่สวยงามและสมจริง อุปกรณ์ประกอบ
ฉากที่สวยงามชวนให้ติดตาม สะท้อนแนวคิดว่าการทํา
สงครามแต่ก่อให้เกิดความสูญเสีย  

ช่อง 8 16) พระพิฆเนศ  
ศึกมหาเทพอวตาร 

เรื่องราวของเหล่าทวยเทพ สะท้อนแนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การทําความดี เพ่ือปราบเหล่ามาร 

ช่อง PPTV 17) รัก 100 วันของ
ฉันและองค์ชาย  

เรื่องราวเก่ียวกับการสืบหาความจริงว่าใครอยู่เบ้ืองหลัง
การลอบฆ่ารัชทายาท เน้ือเร่ืองเน้นการสืบสวนสอบสวน
ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคทําให้เน้ือเรื่องน่าติดตาม รวมถึง
เรื่องราวความรักอันแสนโรแมนติคซึ่งพระเอกและนางเอก
เคยบอกรักกันในวัยเด็ก จนได้มารักกันอีกคร้ังในตอนโต 

ช่อง TRUE 4U 18) มหัศจรรย์ 
รักข้ามภพ 

เป็นซีรีส์เกาหลีที่ ยูอึนนา นักแสดงนําของเรื่อง ได้รับ
รางวัลนักแสดงดาวรุ่ง จากเวที 1st K Drama Star Awards 
ในปี 2012 นอกจากน้ียังถูกนําไปเผยแพร่ออกอากาศใน 8 
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย และยังถูกซื้อ
ลิขสิทธ์ิไปสร้างใหม่ในเวอร์ช่ันภาษาจีน 
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ช่อง รายชื่อละคร จุดเด่นและความน่าสนใจ 
ช่อง Thai PBS 19) วีรสตรีนักสู้กู้

แผ่นดิน 
มีตัวละครหญิงเป็นตัวละครสําคัญของเร่ือง สอดแทรก
แนวคิดเรื่องความรักชาติ ความกตัญญู ความเสียสละ 
ความอดทน รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของจีน   

ช่อง 3 Family 20) แค้นรักเพลิง
ริษยา 

เรื่องหลักของละครจะเป็นเรื่องการแก้แค้น แต่ละครก็
นําเสนอให้ผู้ชมคอยฉุกคิดตลอดเวลาว่าการกระทํา
ของฮวายองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ ทั้งจากคน
รอบตัว ฮวายอง แม่และลุงของฮวายองที่ตอนแรกก็
สนับสนุนฮวายองแต่ในภายหลังก็เริ่มต้ังคําถามกับสิ่งที่
ทําไปรวมถึงตัวฮวายองเองก็ตาม 

ช่อง Bright TV 21) กลโกงกามเทพ ละครสะท้อนให้เห็นว่าความรักไม่ได้จํากัดที่เพศสถานะ 
นางเอกของเรื่องซึ่งเป็นหญิงข้ามเพศก็สามารถใช้ความดี
เอาชนะใจทุกคนได้ นอกจากน้ีละครยังสอดแทรกเร่ือง
การกําแพงการแบ่งแยกกีดกันของสังคมที่มีต่อกลุ่มคน
ข้ามเพศ ซึ่งกําแพงดังกล่าวสามารถทลายลงได้ด้วยการ
ทําความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ช่อง MCOT 
Kid&Family  

22) ซอลิ้วเฮียง ใช้เค้าโครงเรื่องมาจากนวนิยายช่ือดังของโกวเล้งเคยถูก
แปลเป็นภาษาไทยและเป็นที่รู้จักของคนไทยมานาน และ
แม้จะดัดแปลงจากนิยายต้นฉบับแต่ยังคงตัวละครหลักไว้ 
ระหว่างการผจญภัยทั่วยุทธภพของชอลิ้วเฮียงและเหล่า
สหายได้สะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณธรรม เมื่อเห็นผู้อ่ืน
เดือดร้อนชอลิ้วเฮียงจะย่ืนมือเข้าไปช่วยเหลือเสมอ  

ช่อง ททบ.5 23) เจงกิสข่าน ประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวของเตมูจินหรือที่รู้จักกัน
ในนามเจงกิสข่านผู้รวบรวมเผ่าต่างๆ บนแผ่นดินมอง
โกลให้เป็นหน่ึงเดียว ในเรื่องสะท้อนให้เห็นว่าเจงกิส
ข่านเป็นเพียงคนธรรมดาคนหน่ึงที่มีความรัก ความ
โกรธแค้น แต่ที่สําคัญคือความสําเร็จของเขามาจากการ
ที่มีความมุ่งมั่น อดทน รักษาสัจจะ  มีความซื่อสัตย์ 
กตัญญูรู้คุณคน ฟังความคิดเห็นลูกน้องและมีเหตุผล 
อีกทั้งการให้โอกาสคนแม้จะเคยทรยศ นอกจาก น้ี เขา
ยังเห็นความสําคัญของการปกครองบ้านเมืองจึงได้วาง 
รากฐานทั้งด้านกฎหมายและการศึกษา (ประดิษฐ์อักษรใช้
เอง) ให้กับชาวมองโกล
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ช่อง รายชื่อละคร จุดเด่นและความน่าสนใจ 
ช่อง 3 SD 24) ดาบมังกรหยก สะท้อนแนวคิดที่ว่า การเป็นหน่ึงในยุทธภพ คือ การเป็น

จอมยุทธ์ที่มีคุณธรรม ไม่ใช่ห้ําหั่นกันเพ่ือจะเป็นที่หน่ึงใน
ยุทธภพ 

ช่อง MCOT HD 25) หนุ่มหน้าใสหัวใจ
นักปรุง 

ก่อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
และสังคม รวมถึงการเรียนรู้จักการยอมรับความผิดของ
ตนและพร้อมแก้ไข 

  
 จากตาราง ที่ 4.51 และ 4.52 จะพบว่าในจํานวนละครทั้งหมด 25 เรื่อง ต่างมีจุดเด่นและ
ความน่าสนใจที่หลากหลาย ประการแรก จุดเด่นและความน่าสนใจของสาระและเน้ือหาในละคร ทั้ง
ละครไทยและละครต่างประเทศต่างมีคติสอนใจผู้ชมในแต่ละตอน โดยต่างมีแก่นเรื่องที่หลากหลายที่
ผู้ชมจะได้รับสาระที่สอดแทรกอยู่ในความบันเทิง ประการที่สอง จุดเด่นในเร่ืองประเภทของละคร 
(Genre) จะพบว่าประเภทของละครในแต่ละเรื่องมีมากกว่า 1 ประเภท สาเหตุที่ เป็นเช่นน้ัน
เน่ืองมาจากละครในปัจจุบันต่างต้องการดึงดูดความสนใจของผู้ชมละครจึงต้องมีการเล่าเรื่องที่
หลากหลายแนวทาง ทั้ง ดรามาผสมกับแอ๊คช่ัน หรือละครพีเรียดผสมคอมเมอด้ี เป็นต้น นอกจากน้ียัง
จุดเด่นในเร่ืองของโครงเรื่องก็เป็นสิ่งสําคัญต่อการดึงดูดความสนใจของผู้ชมละคร โดยอาจเป็นที่การ
ใช้ดารานักแสดงที่มีช่ือเสียงมาเป็นตัวดึงดูดความสนใจของผู้ชม หรือผู้กํากับตลอดจนบริษัทผู้สร้าง
ละคร อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า ละครแต่ละเรื่องมีแก่นเรื่องหรือโครงเรื่องที่มาจาก การสร้างสรรค์
จากผู้ผลิต หรือสร้างสรรค์ดัดแปลงมาจากนวนิยายหรือบทประพันธ์ เรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ บุคคล
สําคัญทางประวัติศาสตร์ เรื่องราวสะท้อนสังคมปัจจุบัน เรื่องราวจากตํานานความเช่ือทางศาสนาหรือ
เทพเจ้า เรื่องราวความรักความแค้น ความรักหรือชีวิตของคนเพศเดียวกัน เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีคือการ
สร้างจุดเด่นและความน่าสนใจให้กับเน้ือหาละคร ให้ผู้ชมได้ขบคิด หรือสะท้อนดูตัวเองได้จากการ
รับชมเร่ืองราวเน้ือหาในละครที่สะท้อนเรื่องราวที่ผู้ชมสามารถนําเอาสาระทั้งทางตรงและทางอ้อมไป
ขบคิดหรือการพูดคุยกันถึงสาระที่ละครพยายามจะนําเสนอ จุดเด่นและความน่าสนใจของละครจึง
เป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกในการประเมินของผู้ชมที่เลือกจะรับชมเพราะละครหน่ึงเรื่องต่างมีองค์ 
ประกอบต่าง ๆ ที่ทําให้ละครมีความน่าสนใจ ที่สามารถมาจาก ดารานักแสดง ฉาก สเปเชียลเอฟ
เฟ็กซ์ในการถ่ายทํา เป็นต้น  

ลักษณะเน้ือหาด้านเพศ ภาษา และความรุนแรง ที่พบในละครที่ศึกษา 

 จากการวิเคราะห์เน้ือหาละครทั้ง 25 เรื่อง โดยแบ่งเป็นละครไทยจํานวน 13 เรื่อง ละคร
ต่างประเทศ จํานวน  12 เรื่อง พบว่า ละครไทยส่วนมากจะมีเน้ือหาด้านความรุนแรง เพศ และการใช้
ภาษาที่ไม่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของความรุนแรง จํานวน 11 เรื่อง ในขณะที่เน้ือหา
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ทางด้านเพศ จํานวน 2 เรื่อง และการใช้ภาษาที่ ไม่ เหมาะสม จํานวน 3 เรื่อง สําหรับละคร
ต่างประเทศส่วนมากจะเน้นเรื่องของความรุนแรง  โดยมีลักษณะเน้ือหาที่เข้าข่ายเรื่องความรุนแรง
ทั้งหมดจํานวน 6 เรื่อง ส่วนเนื้อหาทางด้านเพศและภาษาที่ไม่เหมาะสมจะไม่พบในละครต่างประเทศ 
โดยอธิบายรายละเอียดได้ ดังต่อไปน้ี 

จากการวิเคราะห์เน้ือหาพบว่าละครแต่ละเรื่องมีการเน้นการนําเสนอ และให้นํ้าหนักเน้ือหา
ด้านความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมแตกต่างกันไปตามโครงเรื่อง และบริบทของ   
แต่ละเรื่อง ดังน้ี  

ตารางที่ 4.53 แสดงลักษณะความรุนแรง เพศ และภาษาท่ีพบในละครแต่ละเรื่อง 

ช่อง/ ละคร ประเภท(Genre) ลักษณะความรุนแรง เพศ และภาษาที่พบ
ช่อง 7 HD 
นางร้าย ดราม่า ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ภาษาท่ีล่อแหลม หมิ่นแหม่ 

ให้ความหมายในเชิงลบ ลดทอนศักด์ิความเป็น
มนุษย์

บ่วงสไบ โรแมนตติก ดราม่า  
พีเรียด 

ความรุนแรงต่อผู้ อ่ืน การใช้อาวุธ ไสยศาสตร์ 
ภาษาที่ล่อแหลม หมิ่นแหม่ ให้ความหมายในเชิง
ลบ ลดทอนศักด์ิความเป็นมนุษย์ 

สารวัตรใหญ ่ แอ๊คช่ัน ดราม่า ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน การใช้อาวุธ 
ช่อง 3 HD 
กรงกรรม ดราม่า ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ 

ไสยศาตร์ สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ การใช้
ภาษาสื่อความหมายใน หมิ่นเหม่ เชิงลบ (ด่าทอ/ 
เสียดสี)

ทองเอก หมอยา
ท่าโฉลง 

พีเรียด คอมเมด้ี เน้ือหาที่พบไม่เกินระดับที่ระบุ 

ลูกผู้ชาย (ภูผา) ดราม่า แอ๊คช่ัน  
โรแมนติก 

เน้ือหาที่พบไม่เกินระดับที่ระบุ 

ช่อง One 
สงครามนักป้ัน เมโลดราม่า  ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ 

การดัดแปลงสิ่งรอบตัวให้เป็นอาวุธ สารเสพติด
บ้างเล็กน้อย ภาษาที่ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อ
ความหมายในเชิงลบ
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ช่อง/ ละคร ประเภท(Genre) ลักษณะความรุนแรง เพศ และภาษาที่พบ 
หน้ากากแก้ว โมเดิร์นดราม่า เน้นความรุนแรงต่อผู้อ่ืน การใช้อาวุธ 
เสือ ชะนี เก้ง 
2019 

ซิทคอมเมด้ี ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน การดัดแปลงสิ่งของเป็นอาวุธ  
เพศ และภาษาที่ล่อแหลม หมิ่นเหม่ ลดทอนศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ ภาษาแสลง 

ช่อง GMM25 
เมียน้อย ดราม่า โรแมนติก ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ภาษาที่ล่อแหลม หมิ่นเหม่ 

สื่อความหมายในเชิงลบ 
ก่อนอรุณจะรุ่ง ดราม่า ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ภาษาที่ล่อแหลม หมิ่นเหม่ 

สื่อความหมายในเชิงลบ 
Club Friday the 
Series 10 รัก
นอกใจ ตอน เจ็บ
แต่ไม่จบ 

ดราม่า โรแมนติก ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน เพศ และภาษาที่ล่อแหลม 
หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ 

ช่อง 8 
ปมรักสลับหัวใจ ดราม่า โรแมนติก ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน การใช้อาวุธ ภาษาที่ล่อแหม 

หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ 
พระพิฆเนศ ศึก
มหาเทพอวตาร 

ปรัมปราวิทยา เน้ือหาที่พบไม่เกินระดับที่ระบุ 

ช่อง mono29 
NCIS : Los Angeles  สืบสวน แอ็คช่ัน ดราม่า เน้ือหาที่พบไม่เกินระดับที่ระบุ 
ช่อง Workpion 23 
โปรุส ศึกสอง
ราชันย์ 

ประวัติศาสตร์ ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน การใช้อาวุธ ภาษาที่
ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ 

ช่อง PPTV 
รัก 100 วัน ของฉัน
และองค์ชาย (100 
days my prince) 

พีเรียด โรแมนติก  
คอมเมด้ี 

เน้ือหาที่พบไม่เกินระดับที่ระบุ 

ช่อง True 4U 
มหัศจรรย์รักขา้มภพ โรแมนติก ดราม่า พีเรียด 

แฟนตาซี 
ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน การใช้อาวุธ  
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ช่อง/ ละคร ประเภท(Genre) ลักษณะความรุนแรง เพศ และภาษาที่พบ 
ช่อง Thai PBS 
วีรสตรีนักสู้กู้
แผ่นดิน 

พีเรียด ดราม่า เน้ือหาที่พบไม่เกินระดับที่ระบุ 

ช่อง 3 Family 
แค้นรักเพลิงรษิยา ดราม่า ความรุนแรง และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ช่อง Bright TV 
กลโกงกามเทพ ดราม่า โรแมนติก เน้ือหาที่พบไม่เกินระดับที่ระบุ 
ช่อง MCOT kid & Family 
ชอลิ้วเฮียง แอ๊คช่ัน กําลังภายใน ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน การใช้อาวุธ ความรุนแรง

แบบจินตนาการ  
ช่อง ททบ. 5 
เจงกิสข่าน ประวัติศาสตร์ ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน การใช้อาวุธ การดัดแปลง

สิ่งรอบตัวเป็นอาวุธ 
ช่อง 3 SD 
ดาบมังกรหยก แอ๊คช่ัน กําลังภายใน ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน การใช้อาวุธ 
ช่อง MCOT HD 
หนุ่มหน้าใสหัวใจ
นักปรุง 

โรแมนติก ดราม่า เน้ือหาที่พบไม่เกินระดับที่ระบุ 

 
ด้านความรุนแรง 

 จากการศึกษาพบว่าละครไทยประเภทดราม่ามักมีฉากความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) ในลักษณะ
การผลัก ตบตี ชกต่อย รุมทําร้าย ทะเลาะวิวาท รวมถึงการใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน (V6) โดยส่วนใหญ่ 
มักจะเป็นอาวุธปืนและมีด ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการเซ็นเซอร์ภาพอาวุธขณะใช้ทําร้าย แต่ไม่สม่ําเสมอ 
และไม่ทุกเร่ือง เช่น เมียน้อย, ก่อนอรุณจะรุ่ง, Club Friday The Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่
ไม่จบ, กรงกรรม เป็นต้น 

 สําหรับละครต่างประเทศแนวดราม่า พบว่า หากเป็นละครประวัติศาตร์ ย้อนยุค จะพบความ
รุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) และการใช้อาวุธ (V6) มากที่สุด ตามบริบทเนื้อเรื่องที่เก่ียวกับการขยายอาณาเขต
ของตนเอง หรือกอบกู้เอกราชแผ่นดิน สําหรับละครดราม่าของต่างประเทศน้ันจะพบความรุนแรงต่อ
ผู้อ่ืน ซึ่งถือว่ามีพบความรุนแรงน้อยกว่าละครดราม่าประวัติศาสตร์ และละครดราม่าของไทย ส่วน
เน้ือหาทางด้านเพศและภาษาที่ไม่เหมาะสมจะไม่พบในละครต่างประเทศ 
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 ในส่วนของละครพีเรียดทั้งของไทยและต่างประเทศ พบว่าความรุนแรงสอดคล้องกัน โดยพบ
ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน และการใช้อาวุธเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับละครประวัติศาสตร์ด้วย แต่ไม่เข้าข่าย
เกินระดับ รองลงมา คือ สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ ซึ่งเป็นไปตามบริบท ที่เน้นแนวดราม่า และ 
โรแมนติก เช่น, รัก 100 วัน ของฉันและองค์ชาย, ดาบมังกรหยก, หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง, ทองเอก 
หมอยาท่าโฉลง เป็นต้น 

 ในส่วนความรุนแรงเชิงจินตนาการ (V8) พบในละครต่างประเทศ เช่น พระพิฆเนศ ศึกเทพมหา
อวตาร พบว่า มีฉากความรุนแรงในจินตนาการทุกตอน และยังพบความรุนแรงในจินตนาการในบาง
ตอนของเรื่องดาบมังกรหยก  

 ละครบางเรื่องที่มีฉากการด่ืมแอลกอฮอล์หรือการใช้สารเสพติดของตัวละคร (V9) บางเรื่อง
พบว่ามีการเซ็นเซอร์บรรจุภัณฑ์ แต่ยังเห็นเป็นลักษณะของเหลวคล้ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และไม่มี
การข้ึนข้อความหรือคําเตือนกํากับ ในขณะที่ละครบางเร่ืองพบฉากสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชน 
(V10) เช่น ผับ บาร์ แต่โดยรวมแล้วมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย เช่น กรงกรรม และ  Club Friday The 
Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ ในส่วนละครต่างประเทศ พบในเร่ือง แค้นรักเพลิงริษยาใน
บางฉาก  

 ในละครไทยบางเรื่องพบฉากความรุนแรงทางเพศ ซึ่งหมายถึงการที่ตัวละครชายพยายามใช้
กําลังเพ่ือปลุกปล้ํา คุกคามทางเพศตัวละครหญิง เช่นละครเรื่อง เมียน้อย และก่อนอรุณจะรุ่ง เป็นต้น 

 

ด้านเพศ 

 จากการศึกษาพบว่าละครที่เลือกศึกษามีฉากท่ีมีเน้ือหาด้านเพศ โดยส่วนใหญ่พบในละคร 
แนวดราม่า โรแมนติก เช่น Club Friday The Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ ที่มีเน้ือหา
ตามบริบท ซึ่งได้รับการจัดระดับความเหมาะสมในระดับ ท ปรากฏฉากท่ีมีเน้ือหาด้านเพศมากกว่าทุก ๆ 
เรื่อง ทั้งในลักษณะการเน้นสรีระสัดส่วนของตัวละคร ผ่านการแต่งกายและมุมกล้อง (S1) และการ
แสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศท่ีส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศและกิริยาท่าทางที่สื่อความหมาย
ทางเพศที่ไม่เหมาะสม (S2) ทั้งการเล้าโลมสัมผัสร่างกาย และการมีเพศสัมพันธ์ 

 อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมพบว่าละครที่มีเน้ือหาด้านเพศมักมีฉากที่แสดงถึงสัมพันธภาพทาง
เพศท่ีส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศและกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม (S2) ใน
ลักษณะการใช้สายตาคุกคามหรือย่ัวยวนทางเพศการสัมผัสเล้าโลม การกอดจูบ ไปจนถึงการมีเพศ 
สัมพันธ์โดยนัยของตัวละคร  
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 สําหรับละครต่างประเทศ พบว่า มีฉากสัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ น้อยมาก บางเรื่อง ไม่มี
เลย เช่น ละครเรื่องพระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร และ NCIS : Los Angeles เป็นต้น 

ด้านภาษา  

 จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมละครมีฉากที่มีเน้ือด้านการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมล่อแหลม
หมิ่นเหม่ (L1) สื่อความหมายในเชิงลบเกือบทุกเรื่อง โดยเฉพาะกรงกรม, Club Friday The Series 10 
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ  และเสือ ชะนี เก้ง 2019 ซึ่งมีฉากปะทะคารม และมีเน้ือหาเข้าข่ายเกิน
ระดับ ในลักษณะด่าทอ เสียดสี หมิ่นเหม่ และยังสื่อในทางเพศร่วมด้วย  

 สําหรับการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพก้าวร้าวรุนแรงดูหมิ่นนํามาซึ่งการลดทอนศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ (L2) ส่วนใหญ่ปรากฏชัดเจนในละครเร่ืองกรงกรรม  ซึ่งมีเรื่องราวเก่ียวกับชนช้ันคนรวยและ
คนจน จึงมักมีการพูดจาดูหมิ่น เสียดสีกันของตัวละครในประเด็นดังกล่าวค่อนข้างมาก   

 นอกจากน้ีการศึกษายังพบการใช้ภาษาแสลง (L3) เป็นการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบ
ที่ปรากฎในละครเรื่องเสือ ชะนี เก้ง 2019 ทุกตอน ซึ่งส่วนใหญ่พบการใช้คําพูดที่สื่อนัยยะทางเพศ 
และคําด่าเปรียบเทียบหน้าตา ซึ่งที่พบบ่อย ๆ มีอยู่ 2 ลักษณะ คือการใช้คําพูดที่สื่อถึงอวัยวะเพศ 
กิจกรรมทางเพศ การใช้ศัพท์แสลงที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศ เช่น ไปดูหินตาหินยาย ฟีจเจอร่ิง ต้ัม  
เป็นต้น และการใช้คําด่าลดทอนศักด์ิศรีรูปร่างหน้าตาและสติปัญญา ด้วยวิธีการเปรียบเทียบกับสัตว์ 
อย่าง เช่น เห้ีย ควาย เป็นต้น ซึ่งการเปรียบเทียบความโง่ความฉลาดกับควาย พบว่าตัวละครหลักทั้ง 
3 คน พูดบ่อยมาก มีทั้งคําภาษาไทยและคําภาษาอังกฤษ จากการศึกษาพบว่าทั้ง 3 ตอน พบการใช้
คําดังกล่าวถึง 20-30 ครั้ง เป็นต้น 

 สําหรับละครต่างประเทศที่นําศึกษาน้ัน พบว่า มีการใช้ภาษาที่ล่อแหลม หมิ่นเหม่บ้าง คําพูด
ถูกฝ่ายตรงข้าม แต่ไม่มาก ซึ่งส่วนใหญ่ จะมีคําที่สื่อความหมายในเชิงลบ ซึ่งไม่ปรากฏเป็นคําหยาบ 
อาจเพราะผ่านการแปลและกรั่นกรองก่อนที่จะพากย์เป็นเสียงภาษาไทยมาแล้ว เช่น เจงกิสข่าน,   
ชอลิ้วเฮียง, พระพิฆเนศ ศึกเทพมหาอวตาร และโปรุส ศึกสองราชันย์  เป็นต้น  

จากผลการศึกษาเน้ือหาในด้านเพศ ภาษา และความรุนแรง ดังที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้
เห็นว่ารูปแบบของละครโทรทัศน์ที่นําเสนอในละครหน่ึงเรื่องไม่ได้นําเสนอเพียงประเภทหรือรูปแบบ
เดียว แต่เป็นการผสมผสานทุกรูปแบบของละคร เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้ชม ให้ผู้ชมรู้สึกสนุก 
ต้ืนเต้นไปกับเน้ือหา เพ่ือให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียด และดึงดูดให้ผู้ชมสนใจละครเรื่องน้ันตลอดเวลา 
แต่หากพิจารณาในอีกแง่มุมหน่ึงจากแนวคิดเรื่องความรุนแรงในสื่อ  (Media Violence) โดยที่การ
นําเสนอละครน้ัน บางคร้ังเร่ืองความรุนแรงที่ถูกเช่ือมโยงกับความตลกขบขัน อาวุธ และผู้กระทําการ
ที่น่าดึงดูดใจน้ันจะเพ่ิมความก้าวร้าวในชีวิตจริง ซึ่งความรุนแรงที่เช่ือมโยงกับอารมณ์ขันและความ
รุนแรงด้านภาพจะนําไปสู่การทําให้ชาชินต่อสิ่งที่รังเกียจ (Desensitization) ในชีวิตจริง และความ
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รุนแรงทางภาพกับความรุนแรงท่ีสมจริงมีแนวโน้มจะสร้างความรู้สึกกลัวและความรู้สึกของการถูก 
ทําให้กลายเป็นเหย่ือ (Victimization) ในกลุ่มผู้ชม เสมือนทําให้ผู้ชมรับรู้ถึงความรุนแรงนั้นไปโดย
ปริยาย โดยอาจจะใช้ระยะเวลาในการท่ีสะสมตามแนวคิดเรื่องของโทรทัศน์ถือเป็นสื่อกลางในการ
อบรมบ่มเพาะนิสัยทางวัฒนธรรม ที่โทรทัศน์ได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตประจําวัน (Everyday 
life) จากการวิเคราะห์เก่ียวกับเน้ือหาของละครโทรทัศน์ทั้งละครไทยและละครต่างประเทศ สิ่งที่ปรากฎ
ในละครส่วนใหญ่มีเน้ือหาเรื่องความรุนแรงที่เกินระดับที่ระบุไว้เป็นจํานวนมาก ดังน้ัน หน่วยงานที่
เก่ียวข้องที่จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ จึงควรจะคํานึงถึงผู้บริโภคสื่อให้มากย่ิงขึ้น  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับกลุ่มผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชน ที่หากรับชมละครโทรทัศน์ที่มีเน้ือหาด้าน
ความรุนแรง ด้านเพศและภาษาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมตาม 
ไปด้วย ซึ่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าในปัจจุบันภาพความรุนแรงยังสามารถปรากฏได้ในรายการประเภทต่าง ๆ 
เช่น รายการข่าว หรือในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ แต่ละครกลับเป็นสื่อที่มีผู้อยู่เป็นจํานวนมาก และอยู่ใน
ช่วงเวลาการออกอากาศท่ีมีผู้ชมรับชมมากที่สุดเช่นกัน จึงอาจทําให้มีโอกาสที่จะซึมซับเน้ือหาที่ไม่พึง
ประสงค์จนเกิดความชินชาและเลียนแบบได้ 

การจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหา  

 จากการศึกษาละครทั้งหมด  25  เรื่อง ได้แก่ ละครไทยจํานวน  13 เรื่อง จํานวนที่ศึกษา      
39 ตอน และละครต่างประเทศ จํานวน  12 เรื่อง จํานวนที่ศึกษา 36 ตอน รวม 75 ตอน พบว่า 
ละครไทยมีเน้ือหาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุจํานวน 11 เรื่อง รวม 26 ตอน และละครต่างประเทศมี
เนื้อหาที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุจํานวน 6 เรื่อง รวม 12 ตอน ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 4.54 แสดงจํานวนตอนท่ีศึกษาและลักษณะเนื้อหาท่ีเข้าข่ายเกินระดับในแต่ละช่องของละครไทย  
 

สถาน ี ละคร ระดับ
เนื้อหาท่ี
ระบ ุ

จํานวน
ตอนท่ี
ศึกษา 

จํานวนตอน 
ที่เข้าข่าย
เกินระดับ 

ลักษณะเน้ือหาท่ี 
เข้าข่ายเกินระดับ

ช่อง 7 1) นางร้าย ท 3 1 ความรุนแรง 
2) บ่วงสไบ น 13 3 1 ความรุนแรง 
3) สารวัตรใหญ ่ ท 3 3 ความรุนแรง 

ช่อง 3 HD 4) กรงกรรม ท 3 3 ความรุนแรง/ภาษา
5) ทองเอกหมอยา 
ท่าโฉลง 

ท 3 - - 

6) ลูกผู้ชาย (ภูผา) ท 3 - - 
ช่อง ONE 7) สงครามนักป้ัน น 13 3 1 ความรุนแรง 

8) หน้ากากแกว้ ท 3 3 ความรุนแรง 
9) เสือ ชะนี เก้ง ท 3 3 ความรุนแรง/เพศ/

ภาษา 
ช่อง GMM 10) เมียน้อย ท 3 3 ความรุนแรง 

11) ก่อนอรุณจะรุ่ง ท 3 3 ความรุนแรง 
12) Club Friday 
The Series 10 รัก
นอกใจ ตอน เจ็บแต่
ไม่จบ 

ท 3 2 ความรุนแรง/เพศ/
ภาษา 

ช่อง 8 13) ปมรักสลบัหัวใจ ท 3 3 ความรุนแรง 
 

จากตารางพบว่าละครไทยที่ศึกษามีตอนท่ีมีเน้ือหาเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุทั้งหมด  11 เรื่อง 
ได้แก่ เรื่อง นางร้าย,  บ่วงสไบ,  สารวัตรใหญ่,  กรงกรรม,  สงครามนักป้ัน,  หน้ากากแก้ว,  ชิทคอม
เสือ ชะนี เก้ง, เมียน้อย, ก่อนอรุ่ณจะรุ่ง, Club Friday The Series 10 รักนอกใจ ตอ นเจ็บแต่ไม่จบ 
และปมรักสลับหัวใจ ยกเว้นละครเรื่อง ทองเอกหมอยาท่าโฉลง และซีรีย์ ลูกผู้ชาย (ภูผา) ซึ่งจากการ
วิเคราะห์พบว่ามีเน้ือหาเข้าข่ายเกินระดับทั้งหมด 11 เรื่อง รวม 26 ตอน  โดยตอนที่มีเน้ือหาเข้าข่าย
เกินระดับที่ระบุ มักมีปัญหาในเรื่องเน้ือหาด้านความรุนแรงเป็นหลัก ในขณะที่มีละครบางเรื่องในบาง
ตอนที่มักมีเน้ือหาด้านเพศและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม  
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นอกจากน้ียังพบว่า ละครเร่ืองเสือ ชะนี เก้ง  และ Club Friday The Series 10 รักนอกใจ 
ตอนเจ็บแต่ไม่จบ เป็นละครที่มีเน้ือหาที่ระบุเป็น ท แต่มีจํานวนตอนท่ีศึกษาทั้งหมด 3 ตอน จํานวนที่
เข้าข่ายเกินระดับทุกคนคือจํานวน  3 ตอน โดยลักษณะเน้ือหาที่เข้าข่ายเกินระดับทุกด้าน ทั้งด้าน
ความรุนแรง ด้านเพศและภาษา 

 
ตารางที่ 4.55 แสดงจํานวนตอนที่ศึกษาและลักษณะเนื้อหาที่เข้าข่ายเกินระดับในแต่ละช่องของ

ละครต่างประเทศ 
 

สถาน ี ละคร ระดับ
เนื้อหาท่ี
ระบุ

จํานวนตอน
ที่ศึกษา 

จํานวนตอน 
ที่เข้าข่าย
เกินระดับ 

ลักษณะเน้ือหา 
ที่เข้าข่ายเกิน

ระดับ
ช่อง MONO 29 14) NCIS : Los 

Angeles 
ท 3 - - 

Workpoint 15) โปรุส ศึกสอง
ราชันย์ 

ท 3 3 ความรุนแรง 

ช่อง 8 16) พระพิฆเนศ 
ศึกมหาเทพ
อวตาร 

ท 3 - - 

ช่อง PPTV 17) รัก 100 วัน
ของฉันและองค์ชาย
100 Days My 
Prince 

ท 3 - - 

ช่อง TRUE 4U 18) มหัศจรรย์รัก
ข้ามภพ 

ท 3 2 ความรุนแรง 

ช่อง Thai PBS 19) วีรสตรีนักสู้ 
กู้แผ่นดิน 

ท 3 - - 

ช่อง 3 Family 20) แค้นรักเพลิง
ริษยา 

ท 3 2 ความรุนแรง 

ช่อง Bright TV 21) กลโกง
กามเทพ 

ท 3 - - 

ช่อง MCOT 
Kid&Family  

22) ซอลิ้วเฮียง ท 3 1 ความรุนแรง 

ช่อง ททบ.5 23) เจงกิสข่าน ท 3 2 ความรุนแรง 
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สถาน ี ละคร ระดับ
เนื้อหาท่ี
ระบุ

จํานวนตอน
ที่ศึกษา 

จํานวนตอน 
ที่เข้าข่าย
เกินระดับ 

ลักษณะเน้ือหา 
ที่เข้าข่ายเกิน

ระดับ
ช่อง 3 SD 24) ดาบมังกรหยก ท 3 2 ความรุนแรง 
ช่อง MCOT HD 25) หนุ่มหน้าใส

หัวใจนักปรุง 
ท 3 - - 

 

จากตารางพบว่าละครต่างประเทศท่ีศึกษามีตอนที่มีเน้ือหาไม่เข้าข่ายเกินระดับทั้งหมด 6 เรื่อง 
ได้แก่ NCIS : Los Angeles,  พระพิฆเนศ ศึกเทพมหาอวตาร,  รัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 
Days My Prince,  วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน,  กลโกงกามเทพ,  และหนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง ส่วนตอนที่มี
เน้ือหาเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุทั้งหมด  6 เรื่อง จํานวน 12 ตอน  ได้แก่  โปรุส ศึกสองราชันย์, มหัศจรรย์
รักข้ามภพ,  แค้นรักเพลิงริษยา, ซอลิ้วเฮียง, ดาบมังกรหยก และเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน โดย
ตอนที่มีเน้ือหาเข้าข่ายเกินระบุ มักมีปัญหาในเรื่องเน้ือหาด้านความรุนแรงเป็นหลัก  

 จากการศึกษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าละครไทยมีตอนท่ีมีเน้ือหาเข้าข่ายเกินระดับมากกว่า
ละครต่างประเทศ โดยเน้ือหาที่เข้าข่ายเกินระบุละครไทยน้ันมีทั้งเรื่องเนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ
และภาษา ส่วนละครต่างประเทศน้ันจะพบเฉพาะเพียงด้านความรุนแรงเท่าน้ัน 

ผลการศึกษาครั้งน้ี จึงสะท้อนให้เห็นปัญหาในการจัดระดับความเหมาะสมของละครไทยท่ีใน
เชิงปฏิบัติอาจยังต้องการความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตละคร สถานีโทรทัศน์ และ กสทช. ในฐานะ
หน่วยงานกํากับดูแล ในการสร้างมาตรฐานการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ และ
สามารถนํามาปฏิบัติได้จริงอย่างมีมาตรฐาน  
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บทท่ี 5 
ผลการศึกษาการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ 

ละครหลังข่าว 
 
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาที่เก่ียวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงใน

ละครหลังข่าว ระยะที่ 2” ข้อมูลจากแบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1  คําถามทั่วไปเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการรับชมรายการละครหลังข่าว  

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น และทัศนคติ ด้านคุณภาพเนอ้ืหารายการ และประเด็นเรื่อง เพศ 
ภาษา และความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครหลังข่าว  

ส่วนที่ 4 ทัศนคติต่อคุณภาพรายการละครโทรทัศน์หลังข่าว  

ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจที่มีต่อเน้ือหารายการละครหลังข่าวจุดเด่นความน่าสนใจของเนื้อหา
รายการละครหลังข่าว แต่ละเรื่อง จุดเด่นและความน่าสนใจของละครที่ท่านได้เคยรับชม  

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะที่มีต่อรายการละครในโทรทัศน์ดิจิตอล  

โดยในการวิจัยครั้งน้ีจะแสดงผลการสํารวจข้อมูลทั้ง 6 ส่วนจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 5,000 
ตัวอย่าง ดังต่อไปน้ี 
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ส่วนที่ 1 คําถามท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ์
 
ตารางที่ 5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 2366 47.3 
หญิง 2485 49.7 
อ่ืน ๆ 149 3.0 

2. อายุ 
6 - 15 ปี 338 6.8 
16 - 25 ปี 1296 25.9 
26 - 35 ปี 1405 28.1 
36 - 45 ปี 967 19.3 
46 - 55 ปี 642 12.8 
56 - 65 ปี 219 4.4 
66 ปีขึ้นไป 133 2.7 

3. ระดับการศกึษา 
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาต้น 1158 23.2 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า 1116 22.3 
อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า 625 12.5 
ปริญญาตร ี 1879 37.6 
สูงกว่าปริญญาตรี 222 4.4 

4. อาชีพ 
รับจ้าง 1288 25.8 
นักเรียน/นักศึกษา 1140 22.8 
พนักงานบริษัทเอกชน 683 13.7 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 646 12.9 
รับราชการ 576 11.5 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 296 5.9 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 233 4.7 
อ่ืน ๆ เช่น ว่างงาน ไม่ได้ประกอบอาชีพ เกษตรกร 138 2.8 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
5. รายได้ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 2023 40.5 
10,000 – 20,000 บาท 1749 35.0 
20,001 – 30,000 บาท 908 18.2 
ต้ังแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป 320 6.4 

 

จากตารางที่ 5.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงที่สุด (ร้อยละ 49.7) อยู่ในช่วงอายุ  26 - 
35 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 28.1) รองลงมาคือ 16 - 25 ปี (ร้อยละ 25.9) และ 36 - 45 ปี (ร้อยละ 19.3) 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 37.6) รองลงมาคือ 
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 23.2 และ 
22.3 ตามลําดับ) มีอาชีพรับจ้างมากที่สุด (ร้อยละ 25.8) รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 
22.8) และพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 13.7)  

สําหรับรายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนมากที่สุด (ร้อยละ 
40.5) รองลงมาคือ 10,000 – 20,000 บาท (ร้อยละ 35) และ 20,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 
18.2) 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการรับชมรายการละครหลังข่าว 

ตารางที่ 5.2 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามการรับชมละครโทรทัศน์ 

การรับชมละครโทรทัศน ์ จํานวน ร้อยละ 
รับชม 4105 82.1 

ไม่ได้รับชม 845 16.9 

ไม่ระบุ 50 1.0 
รวม 5,000 100.0 

 
จากตารางท่ี 5.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับชมละครโทรทัศน์ (ร้อยละ 82.1) 

ไม่ได้รับชมละครโทรทัศน์ (ร้อยละ 16.9) และไม่ระบุ (ร้อยละ 1.0) 
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ตารางที่ 5.3 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามสื่อที่ใช้ติดตามละครโทรทัศน์ 
 

สื่อที่ใช้ติดตามละครโทรทัศน ์
(เลือกตอบได้มากกว่าคนละ 1 คําตอบ) 

จํานวน ร้อยละของตัวอย่างที่รับชมละคร
โทรทัศน์ (N = 4,105) 

โทรทัศน์ดิจิตอล 3190 77.7 
Youtube 2419 58.9 
เว็บไซต์ 1344 32.7 
แอปพลิเคช่ัน 908 22.1 
หนังสือพิมพ์ 90 2.2 
วิทยุ 82 2.0 
อ่ืนๆ 15 0.4 

   

จากตารางที่ 5.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ติดตามละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่มีการติดตามละคร
โทรทัศน์จากโทรทัศน์ดิจิตอล (ร้อยละ 77.7) รองลงมาคือ Youtube (ร้อยละ 58.9) และเว็บไซต์ 
(ร้อยละ 32.7) 
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ตารางที่ 5.4 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามสื่อที่ใช้รับชมละครโทรทัศน์ 

สื่อที่ใชร้ับชมละครโทรทัศน ์
(เลือกตอบได้มากกว่าคนละ 1 คําตอบ) 

จํานวน ร้อยละของตัวอย่างที่รับชมละคร
โทรทัศน์ (N = 4,105) 

โทรทัศน์ดิจิตอล 3266 79.6 
Youtube 2141 52.2 
เว็บไซต์ 1982 48.3 
แอปพลิเคช่ัน 706 17.2 
อ่ืน ๆ 28 0.7 

 
 จากตารางที่ 5.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่รับชมละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่มีการรับชมละคร
โทรทัศน์จากโทรทัศน์ดิจิตอล (ร้อยละ 79.6) รองลงมาคือ Youtube (ร้อยละ 52.2) และเว็บไซต์ 
(ร้อยละ 48.3) 
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ตารางที่ 5.5 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามรายการท่ีรับชมเม่ือไม่ได้รับชม
ละครโทรทัศน์ 

รายการทีร่ับชมเม่ือไม่ได้รับชมละคร
โทรทัศน์(เลือกตอบได้มากกว่าคนละ 1 

คําตอบ) 

จํานวน ร้อยละของตัวอย่างทั้งหมด  
(N = 5,000) 

รายการข่าว/วิเคราะห์ข่าว 2716 54.3 
รายการละครซีรีย์ 1856 37.1 
รายการเกมส์โชว์/ควิซโชว์ตอบคําถาม 1574 31.5 
รายการภาพยนตร์ 1560 31.2 
รายการสารคดี 1434 28.7 
รายการกีฬา 1139 22.8 
รายการละครซิทคอม 1005 20.1 
รายการละครหลังข่าว 897 17.9 
รายการการ์ตูน 715 14.3 
รายการทอล์กโชว์ 618 12.4 
รายการปกิณกะบันเทิง 347 6.9 
รายการเรียลลต้ีิโชว์ 312 6.2 
รายการวัยรุ่น 271 5.4 
รายการอ่ืน ๆ 36 0.7 

   

 จากตารางที่ 5.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมรายการข่าว/วิเคราะห์ข่าว เมื่อไม่ได้
รับชมละครโทรทัศน์ (ร้อยละ 54.3) รองลงมาคือ ละครซีรีย์ (ร้อยละ 37.1) และเกมส์โชว์/ควิซโชว์
ตอบคําถาม (ร้อยละ 31.5) 

  



416 

ตารางที่ 5.6 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามความถี่ในการรับชมละครโทรทัศน์
ต่อสัปดาห์ 

ความถ่ีในการรับชมละครโทรทัศน์ต่อสัปดาห์ จํานวน ร้อยละ 
ทุกวัน 1463 29.3 
5 – 6 วัน 449 9.0 
3 – 4 วัน 1596 31.9 
1 – 2 วัน 626 12.5 
นาน ๆ ครั้ง 810 16.2 
ไม่ระบุ 56 1.1 

รวม 5,000 100.0 
 
 จากตารางที่ 5.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการรับชมละครโทรทัศน์ 3 –4 วันต่อ
สัปดาห์มากที่สุด(ร้อยละ 31.9) รองลงมาคือ ทุกวัน (ร้อยละ 29.3) และนาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 16.2) 
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ตารางที่ 5.7 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลท่ีรับชม
ละคร 

สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลท่ีรับชมละคร 
 (เลือกตอบได้มากกว่าคนละ 1 คําตอบ) 

จํานวน ร้อยละของตัวอย่างทั้งหมด  
(N = 5,000) 

ช่อง 3 HD 3622 72.4
ช่อง 7 HD 3536 70.7
ช่องเวิร์คพอยท์ 2300 46.0
ช่อง ONE 2060 41.2
ช่อง MONO29 2050 41.0
ช่องไทยรัฐทีวี 1275 25.5
ช่อง GMM 1033 20.7
ช่อง 8 787 15.7
ช่อง 3 SD 563 11.3
ช่อง PPTV HD 390 7.8
ช่อง MCOT HD 348 7.0
ช่อง  True 4 U 344 6.9
ช่อง NOW 243 4.9
ช่อง AMARIN HD 237 4.7
ช่อง Thai PBS 194 3.9
ช่อง Nation 131 2.6
ช่อง 3 Family 125 2.5
ช่อง Voice TV 84 1.7
ช่อง ททบ.5 75 1.5
ช่อง MCOT Family 58 1.2
ช่อง ไบร์ททีวี 47 0.9
ช่อง NEW TV 44 0.9
ช่อง TNN 36 0.7
ช่อง  NBT 32 0.6
ช่อง  Spring News 21 0.4

 

 จากตารางที่ 5.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมละครโทรทัศน์จากช่อง 3 HD และช่อง 7 HD 
(ร้อยละ 72.4 และ 70.7 ตามลําดับ) รองลงมาคือ ช่องเวิร์คพอยท์ (ร้อยละ 46) และช่อง ONE (ร้อยละ 
41.2) 
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ตารางที่ 5.8 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามความคิดเห็นต่อปัจจัยสําคัญที่สุด
ที่มีผลต่อกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ให้มีคุณภาพ 

ความคิดเหน็ต่อปัจจัยสําคัญที่สุดที่มีผลต่อกระบวนการ
ผลิตละครโทรทัศนใ์ห้มีคณุภาพ 

จํานวน ร้อยละ 

ผู้จัด/ผู้สร้างละคร 2412 48.2 
นโยบายของสถานีโทรทัศน์ 1518 30.4 
ผู้อุปถัมภ์รายการ 977 19.5 
ไม่ระบุ 68 1.4 
อ่ืนๆ 25 0.5 

รวม 5,000 100.0 
 
 จากตารางที่ 5.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยผู้จัด/ผู้สร้างละครน้ันมี
ความสําคัญที่สุดต่อกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ให้มีคุณภาพ มีจํานวนมากท่ีสุด (ร้อยละ 48.2) 
รองลงมาคือ นโยบายของสถานีโทรทัศน์ (ร้อยละ 30.4) และผู้อุปถัมภ์รายการ (ร้อยละ 19.5) 
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ตารางที่ 5.9 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกชมละคร 

เหตุผลที่ทา่นเลือกชมละคร (เลือกตอบได้มากกว่า 
คนละ 1 คาํตอบ) 

จํานวน ร้อยละของตัวอย่าง
ทั้งหมด  

(N = 5,000) 
เน้ือหาละครสมจริง น่าติดตาม 3416 68.3 
ความมีช่ือเสียงของนักแสดง 3050 61.0 
ความสามารถของนักแสดง 2730 54.6 
ฉากและเพลงประกอบ สวยงามและไพเราะ 1665 33.3 
ฉากและภาษาที่ใช้ต้องสะท้อนความสมจริงตามชีวิต
จริง 

1643 32.9 

เน้ือหาละครต้องสะท้อนความจริงทั้งด้านมืดและด้าน
สว่าง 

1481 29.6 

ละครหลังข่าวที่เน้ือหาสะท้อนความรุนแรง เพศ 
ภาษา ผู้จัดสามารถผลิตได้ 

788 15.8 

 

 จากตารางที่ 5.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกรับชมละครโทรทัศน์
เพราะเน้ือหาละครสมจริง น่าติดตาม ความมีช่ือเสียงของนักแสดง ความสามารถของนักแสดง (ร้อย
ละ 68.3 ร้อยละ 61 และร้อยละ 54.6 ตามลําดับ) รองลงมาคือ ฉากและเพลงประกอบ สวยงามและ
ไพเราะ (ร้อยละ 33.3) และฉากและภาษาที่ใช้ต้องสะท้อนความสมจริงตามชีวิตจริง (ร้อยละ 32.9) 
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ตารางที่ 5.10 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามประเภทละครโทรทัศน์ที่ชอบ 

ประเภทละครโทรทัศน์ที่ชอบ 
(เลือกตอบได้มากกว่าคนละ 1 คําตอบ) 

จํานวน ร้อยละของตัวอย่างทั้งหมด  
(N = 5,000) 

ละครตลก 3278 65.6 
ละครบู๊/แอ๊คช่ัน 2636 52.7 
ละครย้อนยุค 2355 47.1 
ละครรักโรแมนติก 1787 35.7 
ละครดรามา 1354 27.1 
ละครลึกลับสยองขวัญ 890 17.8 
ละครรีเมค (นํามาสร้างใหม่) 875 17.5 
ละครสืบสวนสอบสวน 843 16.9 
ละครแฝงสาระ 579 11.6 
อ่ืน ๆ 54 1.1 

 

 จากตารางที่ 5.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบละครโทรทัศน์ประเภทตลกและบู๊/
แอ๊คช่ัน (ร้อยละ 65.6 และร้อยละ 52.7ตามลําดับ) รองลงมาคือ ละครย้อนยุค (ร้อยละ 47.1) และละคร
รักโรแมนติก (ร้อยละ 35.7) 
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ตารางที่ 5.11 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามสัญชาติของละครโทรทัศน์ที่
รับชมมากที่สุด 

สัญชาติของละครโทรทัศน์ทีร่ับชมมากทีส่ดุ จํานวน ร้อยละ 
ละครโทรทัศน์ไทย 3242 64.8 
ละครโทรทัศน์ฝรั่ง 778 15.6 
ละครโทรทัศน์เกาหลี 653 13.1 
ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น 148 3.0 
ละครโทรทัศน์อินเดีย 73 1.5 
ไม่ระบุ 71 1.4 
อ่ืน ๆ 35 0.7 

รวม 5,000 100.0 
 

 จากตารางที่ 5.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมละครไทยมากที่สุด (ร้อยละ 64.8) 
รองลงมาคือ ละครฝร่ัง (ร้อยละ 15.6) และละครเกาหลี (ร้อยละ 13.1) 
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ตารางที่ 5.12 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามสัญชาติของละครโทรทัศน์ที่ได้
พบเห็นพฤติกรรมตัวแสดงที่สะท้อนความรุนแรง เพศ ภาษา เนื้อหา ฉากรับชม
มากที่สุด 

สัญชาติของละครโทรทัศน์ทีไ่ด้พบเห็นพฤติกรรมตัวแสดงท่ี
สะท้อนความรุนแรง เพศ ภาษา เนื้อหา ฉากรับชมมากที่สุด

จํานวน ร้อยละ 
 

ละครโทรทัศน์ไทย 2581 51.6 
ละครโทรทัศน์ฝรั่ง 1691 33.8 
ละครโทรทัศน์เกาหลี 305 6.1 
ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น 225 4.5 
ละครโทรทัศน์อินเดีย 102 2.0 
ไม่ระบุ 82 1.6 
อ่ืน ๆ 14 51.6 

รวม 5,000 100.0 
 

 จากตารางที่ 5.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบเห็นพฤติกรรมตัวแสดงที่สะท้อนความ
รุนแรง เพศ ภาษา เน้ือหา ฉากรับชมจากละครไทยมากที่สุด (ร้อยละ 51.6) รองลงมาคือ ละครฝร่ัง 
(ร้อยละ 33.8) และละครเกาหลี (ร้อยละ 6.1) 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น และทัศนคติ ด้านคุณภาพเนื้อหารายการ และ ประเด็นเรื่อง เพศ ภาษา
และความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครหลังข่าว       

ตารางที่ 5.13 แสดงค่าเฉลี่ยจําแนกตามความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง
ที่มีในเนื้อหารายการละครหลังข่าวของละครไทยและต่างประเทศ   

ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษา และความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครหลังขา่ว 

ละครไทย ละครต่างประเทศ 
ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. 

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 1.990 0.844 1.618 0.692 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่งสายตา 

เลียริมฝีปาก ลบูไล้เรือนร่างของตนเอง เพ่ือดึงดูดความ
สนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

2.029 
 

1.072 1.643 0.920 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถตีความ
ถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย ไอติม 
สัญลักษณ์ทางเพศ)  

1.773 0.950 1.547 0.818 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็นของ
สงวน 

1.978 0.984 1.598 0.780 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 2.203 1.073 1.750 0.917 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้าอารมณ์ของ

ตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่ร่างกาย กอดจูบ 
ลูบคลํา 

2.096 1.019 1.665 0.880 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น ฉาก
แสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

2.025 1.014 1.563 0.832 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น การมี
เพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่าสองคนขึ้นไป

1.827 0.987 1.555 0.847 

2.การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 2.220 0.908 1.678 0.747 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทางเพศ 

คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม หยาบโลน ใน
เรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

2.019 0.985 1.558 0.784 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย 
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

2.420 1.041 1.798 0.917 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษา และความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครหลังขา่ว 

ละครไทย ละครต่างประเทศ 
ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. 

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 2.093 0.803 2.052 0.889 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืนขวัญน่า

หวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก เสียชีวิตอย่าง
ทรมาน 

2.141 1.034 2.180 1.227 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทําที่มี
ผลใหผู้้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดูหมิ่น ข่มขู ่
ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

2.365 1.042 2.142 1.051 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การใช้
กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและผู้อ่ืน
ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

2.210 0.990 2.290 1.184 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น การ
ทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบายความโกรธ 
โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

2.247 1.004 2.212 1.103 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้ผู้ถูก 
กระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการทางเพศของ
ผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการกระทําน้ัน อาจใช้
กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกลอ่ ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

1.956 1.015 1.808 1.010 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติกรรม
กลั่นแกล้ง ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วยวิธีการต่างให้
ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

1.641 0.909 1.680 0.924 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือกปฏิบัติ
ผ่านภาพตัวแทน 

1.733 0.683 1.644 0.708 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้านฐานะ 
การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

2.129 1.047 1.866 0.974 

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Race/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น คน
ลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น  

1.634 0.893 1.793 0.971 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษา และความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครหลังขา่ว 

ละครไทย ละครต่างประเทศ 
ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ (Sex) 
เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศที่สาม ทั้งในด้านเพศ
สรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้เพศใดเพศหน่ึง
เป็นวัตถุทางเพศ 

1.671 0.862 1.584 0.896 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) เช่น 
คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มลีักษณะไร้ซึ่งประสิทธิภาพ 

1.643 0.872 1.548 0.840 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

1.530 0.844 1.508 0.856 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว ขี้เหล่ 

1.790 0.940 1.565 0.832 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
อ่ืนๆ 

2.041 0.870 1.780 0.877 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

2.068 0.936 1.815 0.988 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

2.014 1.006 1.745 0.977 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ 
เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ เวทมนต์ 
คาถา 

1.920 1.033 1.979 1.114 

รวม 1.972 0.666 1.767 0.610 
 
 จากตารางที่ 5.13 พบว่า เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าละคร
ไทยมีการนําเสนอเร่ือง เพศ ภาษาและความรุนแรงในเนื้อหามากกว่าละครต่างประเทศ (เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.972 และ 1.767) โดยเมื่อแยกเป็นรายด้านแล้วกลุ่มตัวอย่างระบุว่า ในละครไทยนั้น
พบความรุนแรงทางด้านภาษามากที่สุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.220) รองลงมาคือ ความรุนแรงในเนื้อหา 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.093) และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.041) ในขณะละคร
ต่างประเทศน้ันพบความรุนแรงในเนื้อหามากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.052) รองลงมาคือ พฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.780) และความรุนแรงทางด้านภาษา (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.678) 
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 เมื่อวิเคราะห์ถึงความคิดเห็นต่อความแตกต่างในการนําเสนอเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรงในเนื้อหาของละครไทยและต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าละครไทยความแตกต่าง
จากละครต่างประเทศคือมีฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว 
หมิ่นประมาทมากกว่าละครต่างประเทศมากที่สุด (ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.622) รองลงมาคือ 
พบเห็นฉาก การมีเพศสัมพันธ์ โดยนัย เช่น ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น (ความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.462) และพบเห็นฉากที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทางเพศ คือ เช่น การพูดมุก
สัปดน สองแง่สามง่าม หยาบโลน ในเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ (ความแตกต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.461) 

 ในขณะเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าละครต่างประเทศนั้นมีฉากการดูถูกเหยียด
หยามทางเช้ือชาติ/ ชาติพันธ์ุ (Race/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหร่ี
ยง เอเชีย นิโกร เป็นต้นมากกว่าละครไทยมากท่ีสุด (ความแตกต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.159) รองลงมา
คือ ฉากที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ เวทมนต์ 
คาถา (ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.059) และฉากที่ทําให้รู้สึกสะเทือนใจสะเทือนขวัญ รวมถึงฉาก 
ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติกรรมกลั่นแกล้ง ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วยวิธีการต่างให้ได้รับ
ความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ (ความแตกต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.039) 
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ตารางที่ 5.14 แสดงค่าเฉลี่ยจําแนกตามทัศนคติของที่มีต่อการรับชมละครหลังข่าวของละครไทย
และต่างประเทศ   

ทัศนคติของทีมี่ต่อการรับชมละครหลงัข่าวของละคร
ไทยและต่างประเทศ 

ละครไทย ละครต่างประเทศ 
ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. 

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 2.890 1.087 2.513 1.120 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 3.041 1.095 2.859 1.163 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อชีวิต
จริง 

2.850 1.047 2.629 1.103 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรือรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

2.754 1.081 2.558 1.105 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 2.784 1.075 2.626 1.175 
6. เป็นละครที่ไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

2.552 1.134 2.573 1.227 

7. เป็นละครท่ีไม่มอมเมาประชาชน เช่น มบีทรุนแรง ไร้
สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

2.638 1.093 2.657 1.144 

8. เป็นละครท่ีไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มีลกัษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

2.562 1.097 2.647 1.142 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่ดีต่อ
เด็กและเยาวชน 

2.602 1.092 2.695 1.178 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

2.620 1.132 2.634 1.147 

รวม 2.729 0.791 2.639 0.842 
 

 จากตารางที่ 5.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อละครไทยว่าเป็นละครให้คติธรรม
ของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.041) รองลงมาคือ เน้ือหาสาระละคร
สะท้อนความเป็นจริงของสังคม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.890) และเนื้อหาพัฒนาความรู้ความคิดและ
สร้างสรรค์ต่อชีวิตจริง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.850) ในขณะที่ละครต่างประเทศน้ัน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ว่าเป็นละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.859) 
รองลงมาคือเป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.695) และเป็นละครท่ีไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.657) 
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ตารางที่ 5.15 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรงที่มีในเนื้อหารายการละครหลังข่าว จําแนกตามละครรายเรื่อง (ละครไทย)     
 

                              
 
                              รายชื่อละครหลังข่าว 
 
 
 

ประเด็นด้าน เพศ ภาษา 
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เพศ 2.14 2.16 1.68 2.09 1.51 1.60 2.09 2.13 1.93 2.69 2.02 2.43 1.89 
ภาษา 2.18 2.29 1.95 2.64 1.72 2.00 2.27 2.18 2.43 2.80 1.99 2.53 2.06 
ความรุนแรง 2.23 2.43 2.28 2.20 1.70 2.07 2.09 2.19 1.81 2.53 1.90 2.10 1.82 
อคติ การเลือกปฏิบัติ 1.84 1.81 1.68 1.92 1.50 1.74 1.77 1.76 1.73 1.92 1.46 1.66 1.67 
พฤติกรรมไม่เหมาะสมอื่น ๆ 1.93 2.21 2.26 2.23 1.83 2.00 1.94 1.82 1.78 2.24 1.63 1.98 1.94 
รวม 2.06 2.16 1.93 2.14 1.61 1.83 2.00 2.02 1.87 2.41 1.80 2.11 1.84 
ทัศนคติ 2.61 2.46 2.71 2.82 2.86 2.70 2.77 2.73 2.50 2.79 2.76 2.86 2.78 
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 จากตารางที่ 5.15 แสดงความคิดเห็นต่อละครไทย พบว่าละครเรื่องเมียน้อยน้ันกลุ่มตัวอย่าง
ระบุว่ามีประเด็นในการนําเสนอทั้งด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง อคติและการเลือกปฏิบัติและ
พฤติกรรมไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมละครเรื่องดังกล่าว มีทัศนคติต่อละคร
เรื่องน้ีในทางบวกกว่าผู้ชมละครเรื่องอ่ืน ๆ ส่วนละครเรื่องกรงกรรมน้ัน พบว่ามีค่าเฉลี่ยของประเด็น
ในการนําเสนอด้านภาษา อคติและการเลือกปฏิบัติ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ ในระดับมากกว่า
ละครเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย แต่ผู้ชมก็มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อละครในทางบวกมากกว่าผู้ชมละครเรื่อง ๆ อ่ืน
ด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับละคร Club Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ ที่พบว่ามีการ
นําเสนอในประเด็นเรื่องเพศและภาษาค่อนข้างมาก แต่ผู้ชมก็มีทัศนคติในทางบวกกว่าผู้ชมเรื่องอ่ืน ๆ  

 อย่างไรก็ตาม ละครเร่ืองบ่วงสไบนั้น มีค่าเฉลี่ยต่อการนําเสนอด้านภาษา อคติและการเลือก
ปฏิบัติ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ ในระดับสูง แต่ผู้ชมก็มีทัศนคติต่อละครเรื่องน้ีในทางลบกว่า
ละครเรื่องอ่ืน ๆ นอกจากน้ี มีละครเรื่อง ทองเอก หมอยาท่าโฉลงที่มีค่าเฉลี่ยการนําเสนอทั้งด้านเพศ 
ภาษา ความรุนแรง อคติและการเลือกปฏิบัติและพฤติกรรมไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ ที่น้อยกว่าละครทุกเรื่อง 
แต่ก็ผู้ชมก็มีทัศนคติต่อละครเรื่องน้ีในทางบวกมากกว่าละครเร่ืองอ่ืน ๆ 
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ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรงที่มีในเนื้อหารายการละครหลังข่าว จําแนกตามละครรายเรื่อง (ละคร
ต่างประเทศ)     

                       รายชื่อละครหลังข่าว 

ประเด็นด้าน เพศ ภาษา 
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เพศ 1.90 1.62 1.35 1.49 1.60 1.64 1.68 1.49 1.46 1.26 1.65 1.85 
ภาษา 1.89 1.89 1.47 1.44 1.56 1.87 1.79 1.86 1.65 1.58 1.65 1.65 
ความรุนแรง 2.80 2.39 1.84 1.58 1.68 1.83 1.63 1.61 1.75 2.40 2.28 1.62 
อคติ การเลือกปฏิบัติ 2.02 1.72 1.48 1.37 1.47 1.85 1.45 1.50 1.35 1.68 1.76 1.39 
พฤติกรรมไม่เหมาะสมอื่น ๆ 2.19 1.70 1.76 1.45 1.68 1.91 1.50 1.73 1.66 2.49 2.19 1.46 
รวม 2.13 1.86 1.59 1.49 1.62 1.80 1.61 1.58 1.53 1.75 1.96 1.60 
ทัศนคติ 2.95 2.58 2.43 2.73 2.62 2.61 2.51 2.85 2.88 2.79 2.50 2.84 
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 จากตารางที่ 16 แสดงความคิดเห็นต่อละครต่างประเทศ พบว่า ละครเรื่อง NCIS: Los Angeles 
น้ันกลุ่มตัวอย่างระบุว่ามีประเด็นในการนําเสนอท้ังด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง อคติและการเลือก
ปฏิบัติและพฤติกรรมไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมละครเรื่องดังกล่าว มีทัศนคติ
ต่อละครเรื่องน้ีในทางบวกกว่าผู้ชมละครเรื่องอ่ืน ๆ ส่วนละครที่ผู้ชมละครมีทัศนคติในทางบวก
มากกว่าผู้ชมละครเรื่องอ่ืน ๆ ได้แก่ เรื่องกลโกงกามเทพ พบว่ามีค่าเฉลี่ยการนําเสนอทางด้านภาษา
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเร่ืองอ่ืน ละครเรื่อง เจงกิสข่าน และกุบไลข่าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยการนําเสนอ 
ความรุนแรงและพฤติกรรมไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ ที่สูงเมื่อเทียบกับเรื่องอ่ืน และละครเรื่องหนุ่มน่าใส
หัวใจนักปรุง มีค่าเฉล่ียการนําเสนอทางด้านเพศค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเรื่องอ่ืน 

ส่วนละครที่ผู้ชมประเมินว่ามีประเด็นในการนําเสนอท้ังด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง อคติ
และการเลือกปฏิบัติและพฤติกรรมไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ น้อยที่สุด ได้แก่เรื่อง รัก 100 วันของฉันและ
องค์ชาย 100 Days My Prince ในขณะที่ละครเรื่องพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร ก็มีการประเมินว่ามี
การนําเสนอด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง อคติและการเลือกปฏิบัติและพฤติกรรมไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ ที่
ค่อนข้างน้อย แต่ผู้ชมก็มีคะแนนทัศนคติต่อละครเรื่องน้ีค่อนข้างลบเมื่อเทียบกับละครเรื่องอ่ืน 
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ส่วนที ่4 ทัศนคติต่อคุณภาพรายการละครโทรทัศน์หลังขา่ว 

ตารางที่ 5.17 ทัศนคติต่อคณุภาพรายการละครโทรทัศน์หลงัข่าว 

ทัศนคติที่มีต่อคุณภาพรายการละครหลังขา่ว ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย
1. คุณภาพด้านกฎหมาย 2.697 0.504 ปานกลาง 

1.1 เน้ือหาส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดประชาธิปไตย 3.106 1.023 ปานกลาง 
1.2 เน้ือหาส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 

แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
2.804 0.900 ปานกลาง 

1.3 เน้ือหาส่งเสริมความรู้การศึกษาโดยมีทัง้สาระและ
บันเทิง 

2.836 0.921 ปานกลาง 

1.4 เน้ือหาส่งเสริมความสามคัคี ความแตกต่างหลาก 
หลายทางความคิดความเช่ือ การยอมรับซึ่งกันและกัน 

2.885 0.967 ปานกลาง 

1.5 เน้ือหาส่งเสริมข้อมลูความรู้ในระดับสากล 2.936 0.964 ปานกลาง 
1.6 เน้ือหาที่นําไปสู่การล้มลา้งระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข* 
2.231 1.111 ตํ่า 

1.7 เน้ือหาแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอํานาจการ
ปกครอง* 

2.188 1.085 ตํ่า 

1.8 เน้ือหาส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ* 2.266 1.042 ตํ่า 
1.9 เน้ือหากระทบความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน* 
2.397 1.045 ตํ่า 

1.10 เน้ือหาภาพลามกอนาจารหรือป่าเถื่อนโหดร้ายขาด
มนุษยธรรมละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์,วิตถารรุนแรง
,ย่ัวยุทางเพศ* 

2.412 1.041 ตํ่า 

1.11 เน้ือหาไม่ดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.988 1.400 ปานกลาง 
1.12 เน้ือหาส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน* 2.668 1.054 ปานกลาง 
1.13 เน้ือหาไม่ย่ัวยุหรือสนับสนุนให้เกิดการก่อ

อาชญากรรม 
3.348 1.108 ปานกลาง 

2. คุณภาพด้านความคิดสรา้งสรรคข์องรายการละครหลัง
ข่าว 

2.872 0.765 ปานกลาง 

2.1 รูปแบบรายการน่าสนใจสะท้อนแง่มุมความรู้ ความ 
คิดใหม่สูส่ังคม 

2.795 0.926 ปานกลาง 
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ทัศนคติที่มีต่อคุณภาพรายการละครหลังขา่ว ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย
2.2 ภาพลักษณ์ตัวละคร สามารถเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

ให้แก่เด็ก สตร ีผู้สูงวัย 
2.804 0.934 ปานกลาง 

2.3 รายการก่อให้เกิดระบบวิธีคิดของผู้ชม 2.809 0.914 ปานกลาง 
2.4 ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.811 0.971 ปานกลาง 
2.5 ก่อให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับทักษะชีวิต 2.757 0.982 ปานกลาง 
2.6 ก่อเกิดการเรียนรู้ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย 2.783 0.993 ปานกลาง 
2.7 ก่อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนใน

ครอบครัวและสังคม  
2.823 1.013 ปานกลาง 

2.8 ไม่จูงใจผู้ชมด่ืมสุรา สูบบุหรี่ หรือยาเสพติด 3.020 1.016 ปานกลาง 
2.9 ส่งเสริมแรงบันดาลใจให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 3.178 1.071 ปานกลาง 
2.10 ส่งเสริมความบันเทิงโดยไม่ขัดศีลธรรมวัฒนธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีที่งามของชาติ 
2.925 0.947 ปานกลาง 

ทัศนคติโดยรวม 2.773 0.539 ปานกลาง 
 

ตารางที่ 5.17 ทัศนคติที่มีต่อคุณภาพรายการละครหลังข่าว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ทัศนคติต่อคุณภาพรายการละครหลังข่าวในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 2.773) ในส่วนของ
คุณภาพด้านกฎหมายนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติว่ามีคุณภาพในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
2.697) และในส่วนของทัศนคติต่อความคิดสร้างสรรค์ของรายการละครหลังข่าวน้ันผู้ตอบ
แบบสอบถามมีทัศนคติว่าอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน (ค่าเฉล่ีย 2.872) 
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ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจท่ีมีต่อเนื้อหารายการละครหลังข่าวจุดเด่นความน่าสนใจของเนื้อหารายการ
ละครหลังข่าว แต่ละเรื่อง จุดเด่นและความน่าสนใจของละครที่ท่านได้เคยรับชม 

ตารางที่ 5.18 ความพึงพอใจท่ีมีต่อเนื้อหารายการละครหลังข่าวจุดเด่นความน่าสนใจของเนื้อหา
รายการละครหลังข่าวแต่ละเรื่อง 

รายชื่อละครหลังขา่วโทรทัศน ์ จํานวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

1. ละครไทย 3678 3.762 0.907 มาก 
1) นางร้าย  856 3.327 0.993 ปานกลาง 
2) บ่วงสไบ 760 3.299 1.061 ปานกลาง 
3) สารวัตรใหญ ่ 788 3.640 1.117 มาก 
4) กรงกรรม  1059 3.776 1.020 มาก 
5) ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง 1576 4.027 1.014 มาก 
6) ลูกผู้ชาย (ภูผา) 564 3.406 1.112 ปานกลาง 
7) สงครามนักป้ัน 593 3.374 0.997 ปานกลาง 
8) หน้ากากแก้ว 616 3.351 1.049 ปานกลาง 
9) เสือ ชะนี เก้ง 898 3.561 1.061 มาก 
10) เมียน้อย 871 3.473 1.040 มาก 
11) ก่อนอรุณจะรุ่ง 479 3.207 0.953 ปานกลาง 
12) Club Friday the Series 10 

รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 
682 3.455 1.016 มาก 

13) ปมรักสลบัหัวใจ 460 3.098 0.922 ปานกลาง 
2. ละครต่างประเทศ 2289 3.656 0.962 มาก 

1) NCIS: Los Angeles 632 3.739 1.113 มาก 
2) โปรุส ศึกสองราชันย์ 394 3.310 1.135 ปานกลาง 
3) พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร 687 3.402 1.175 ปานกลาง 
4) รัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 

100 Days My Prince 
555 3.501 0.951 มาก 

5) ซีรีส์เกาหลี มหัศจรรย์รักขา้มภพ 565 3.262 1.026 ปานกลาง 
6) วีรสตรีนักสูกู้้แผ่นดิน 339 2.994 0.991 ปานกลาง 
7) แค้นรักเพลงิริษยา 326 2.856 0.888 ปานกลาง 
8) กลโกงกามเทพ 350 2.997 0.916 ปานกลาง 
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รายชื่อละครหลังขา่วโทรทัศน ์ จํานวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

9) ชอลิ้วเฮียง 309 3.071 0.891 ปานกลาง 
10) เจงกิสข่านและกุบไลข่าน 377 3.305 1.000 ปานกลาง 
11) ดาบมังกรหยก 532 3.344 1.086 ปานกลาง 
12) หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง 471 3.306 1.025 ปานกลาง 

ความพึงพอใจโดยรวม 3931 3.780 0.869 มาก 
 

ตารางที่ 5.18 ความพึงพอใจที่มีต่อเน้ือหารายการละครหลังข่าวจุดเด่นความน่าสนใจของ
เน้ือหารายการละครหลังข่าวแต่ละเรื่อง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมกับละคร
หลังข่าวในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.780) โดยมีความพึงพอใจในละครไทยมากกว่าละครต่างประเทศ 
(เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 3.762 และ 3.656 ตามลําดับ) ในส่วนของละครไทยน้ันผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจละครเรื่อง ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง มากที่สุด รองลงมาคือ กรงกรรม และสารวัตร
ใหญ่ (ค่าเฉลี่ย 4.027 3.776 3.640 ตามลําดับ) ส่วนละครต่างประเทศที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
NCIS: Los Angeles รองลงมาคือ รัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 Days My Prince และ
พิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร (ค่าเฉล่ีย 3.739 3.501 3.402 ตามลําดับ) 

 

ทัศนคติต่อรายการละครโทรทัศน์หลงัข่าวในแต่ละช่อง 

 ในส่วนน้ีจะทําการวิเคราะห์ผลในส่วนรายการละครโทรทัศน์หลังข่าวในแต่ละช่อง ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกละครที่เคยรับชอบและระบุถึงต่อความคิดเห็นต่อละครเรื่องน้ัน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
จุดเด่นและความน่าสนใจ เหตุผลที่ชอบละครเรื่องน้ันมากที่สุดและเหตุผลที่ชอบละครเรื่องน้ันน้อย
ที่สุด โดยจําแนกละครออกเป็นรายเรื่องในแต่ละช่องดังต่อไปน้ี 
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ช่อง 7 HD 

1. ทัศนคติที่มีต่อละครเรื่องนางร้าย 

ตารางที่  5.19 จุดเด่นและความนา่สนใจของรายการละครเร่ืองนางรา้ย 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องนางร้าย 
ที่ผู้ชมตอบมากที่สุด 20 อันดับ 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 665) 

นางเอกสู้ชีวิต 75 11.3 
สนุก 67 10.1 
แสดงดี 25 3.8 
สะท้อนสังคม 24 3.6 
ต่ืนเต้น 21 3.2 
ความพยายามความอดทน 19 2.9 
นางเอกน่าสงสาร 19 2.9 
นางเอกสวย 16 2.4 
สนุกดี 14 2.1 
ชอบนางเอก 12 1.8 
ตัวละครดี 11 1.7 
น่าติดตาม 10 1.5 
สะท้อนชีวิตจริง 9 1.4 
ชอบนักแสดง 8 1.2 
สนุก ต่ืนเต้น 7 1.1 
เน้ือหาดี สนุก 6 0.9 
เล่นดีมาก 6 0.9 
ชอบ 5 0.8 
ตัวละคร 5 0.8 
เน้ือหาดี 5 0.8 

 

ตารางที่ 5.19 จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเร่ืองนางร้าย พบว่าผู้ชมที่รับชม
ละครเร่ือง นางร้าย ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจที่นางเอกสู้ชีวิตมากที่สุด (จํานวน 
75 คน) รองลงมาคือ สนุก (จํานวน 67 คน) และแสดงดี (จํานวน 25 คน)  
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ตารางที่ 5.20 เหตุผลของผูท้ี่ชอบละครเรือ่งนางร้ายมากที่สุด  

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องนางร้ายมากทีสุ่ด จํานวน 
ร้อยละของคาํตอบ 

(n= 159) 

สะท้อนเร่ืองจริงในสังคมไทย 13 8.2 
ชีวิตนางเอกที่ต้องสู้ด้ินรน 11 6.9 
นางเอกสวย 6 3.8 
สนุก 6 3.8 
เรื่องราวน่าสนใจ น่าติดตาม 5 3.1 
นางเอกน่าสงสาร 4 2.5 
นางเอกน่าสงสาร เน้ือหาดี น่าเอาเป็นแบบอย่าง 4 2.5 
นางเอกน่าสงสาร เน้ือหาดีน่าเอาเป็นแบบอย่าง 4 2.5 
นางเอกสวย เก่ง 4 2.5 
น่าติดตาม 4 2.5 

 
ตารางที่ 5.20 เหตุผลของผู้ที่ชอบละครเรื่องนางร้ายมากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเรื่อง

นางร้าย มากที่สุด จํานวน 159 คน ระบุว่าเพราะสะท้อนเรื่องจริงในสังคมไทยมากที่สุด (จํานวน 13 คน) 
รองลงมาคือชีวิตนางเอกที่ต้องสู้ด้ินรน (จํานวน 11 คน) และนางเอกสวย (จํานวน 6 คน) 
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ตารางที่ 5.21 เหตุผลของผูท้ี่ชอบละครเรือ่งนางร้ายน้อยที่สุด 
 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องนางร้ายน้อยที่สุด จํานวน 
ร้อยละของคาํตอบ 

(n= 87) 

ไม่ชอบตัวละคร 21 24.1 
สงสารนางเอก 7 8.0 
 ไม่ระบุ 6 6.9 
นางเอกไม่สู้คน 4 4.6 
นํ้าเน่า 4 4.6 
ละเอียดเกินไป 4 4.6 
สะท้อนสังคม 4 4.6 
ชอบ 2 2.3 
ชีวิตจริง 2 2.3 
เน้ือหาไม่ดี 2 2.3 

 
ตารางท่ี 5.21 เหตุผลของผู้ที่ชอบละครเร่ืองนางร้ายน้อยที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเร่ือง

นางร้ายน้อยที่สุด จํานวน 87 คน ระบุว่าเพราะไม่ชอบตัวละครมากที่สุด (จํานวน 21 คน) รองลงมา
คือสงสารนางเอก (จํานวน 7 คน) และ (จํานวน 6 คน) 
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2. ทัศนคติที่มีต่อละครเรื่องบ่วงสไบ 

ตารางที่  5.22 จุดเด่นและความนา่สนใจของรายการละครเร่ือง บ่วงสไบ 
 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องบว่งสไบ 
 

จํานวน 
ร้อยละของคาํตอบ 

(n= 446) 

สนุก 46 10.3 
วิญญาณ 24 5.4 
การแก้แค้น 15 3.4 
น่ากลัว 15 3.4 
น่าติดตาม 13 2.9 
ชอบนางเอก 9 2.0 
เรื่องของวิญญาณที่ตาย 9 2.0 
ขวัญผวา 8 1.8 
นางเอกน่าสงสาร 8 1.8 
สนุกมันละครโบราณ 7 1.6 
ชอบนักแสดง 6 1.3 
ชอบประวัติศาสตร์ 6 1.3 
บทดี 6 1.3 
ย้อนยุค 6 1.3 
ระทึกขวัญ 6 1.3 
เรื่องของผีวิญญาณที่ตาย 6 1.3 
เรื่องราวไทยโบราณ 6 1.3 
สนุกดี 6 1.3 
โหดร้าย 6 1.3 
ตัวละคร 5 1.1 

 
ตารางที่ 5.22 จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่องบ่วงสไบ พบว่า ผู้ชมที่รับชม

ละครเรื่อง บ่วงสไบ ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมากที่สุด (จํานวน 46 คน) 
รองลงมาคือ วิญญาณ (จํานวน 24 คน) และการแก้แค้น (จํานวน 15 คน) 
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ตารางที่ 5.23 เหตุผลของผูท้ี่ชอบละครเรือ่งบ่วงสไบมากที่สุด  

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องบ่วงสไบมากทีสุ่ด จํานวน ร้อยละของ
คําตอบ (n= 63) 

นางเอกน่าสงสาร เป็นคนดี เน้ือหาดี 7 11.1 
น่าติดตาม 7 11.1 
สนุก ต่ืนเต้น 6 9.5 
ต่ืนเต้น 4 6.3 
สนุก 4 6.3 
เพราะของเรืองผี 3 4.8 
นางเอกน่าสงสาร เป็นคนดี เน้ือหาสนุก 2 3.2 
สนุก น่าต่ืนเต้น 2 3.2 
 ไม่ระบุ 1 1.6 
เก่ียวกับผี ชอบแนวหนัง 1 1.6 

 
ตารางที่ 5.23 เหตุผลของผู้ที่ชอบละครเร่ืองบ่วงสไบมากท่ีสุด ผู้ชมที่ชอบละครเรื่องบ่วงสไบ

มากท่ีสุด จํานวน 63 คน ระบุว่าเพราะนางเอกน่าสงสาร เป็นคนดี เน้ือหาดีมากที่สุด (จํานวน 7 คน) 
รองลงมาคือน่าติดตาม (จํานวน 7 คน) และสนุก ต่ืนเต้น (จํานวน 6 คน) 
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ตารางที่ 5.24 เหตุผลของผูท้ี่ชอบละครเรือ่งบ่วงสไบน้อยที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องบ่วงสไบน้อยที่สดุ จํานวน 
ร้อยละของคาํตอบ 

(n= 81) 

เป็นหนังผี 10 12.3 
น่ากลัว 6 7.4 
ไม่ชอบหนังผี 6 7.4 
ไม่ชอบตัวร้าย 4 4.9 
 ไม่ระบุ 3 3.7 
มีแต่ความริษยา 3 3.7 
ยืดเย้ือ 3 3.7 
แก้แค้น 2 2.5 
ดูแล้วเครียด 2 2.5 
ดูวนๆ ตามล่า แก้แค้น 2 2.5 

 
ตารางที่ 5.24  เหตุผลของผู้ที่ชอบละครเรื่องบ่วงสไบน้อยที่สุด พบว่าผู้ชมที่ชอบละครเรื่องบ่วง

สไบ น้อยที่สุด จํานวน 81 คน ระบุว่าเพราะเป็นหนังผีมากที่สุด (จํานวน 10 คน) รองลงมาคือ น่า
กลัว (จํานวน 6 คน) และไม่ชอบหนังผี (จํานวน 6 คน) 
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3. ละครเรื่องสารวัตรใหญ ่

ตารางที่  5.25 จุดเด่นและความนา่สนใจของรายการละครเร่ืองสารวัตรใหญ ่

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องสารวัตรใหญ ่
 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 488) 

สนุก 67 13.7 
ชีวิตจริง 25 5.1 
ความยุติธรรม 16 3.3 
ต่ืนเต้น 14 2.9 
สะท้อนสังคม 14 2.9 
น่าติดตาม 11 2.3 
ปราบคอรัปช่ัน 7 1.4 
ยิงกันเยอะดี 6 1.2 
ชอบ 5 1.0 
ชอบตํารวจ 5 1.0 
ตัวละคร 5 1.0 
ตํารวจต่อสู้เพ่ือความถูกต้อง 5 1.0 
สนุกมาก 5 1.0 
สะท้อนชีวิตตํารวจ 5 1.0 
ฉากสมจริง 4 0.8 
ชอบฉากบู๊ 4 0.8 
จับผู้ร้าย 3 0.6 
ชอบการแก้ปัญหา 3 0.6 
ชอบนักแสดง 3 0.6 
ชอบบท 3 0.6 

ตารางที่ 5.25 จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเร่ืองสารวัตรใหญ่ พบว่า ผู้ชมที่
รับชมละครเรื่องสารวัตรใหญ่ ระบุว่าเป็นละครท่ีมีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมากที่สุด (จํานวน 
67 คน) รองลงมาคือชีวิตจริง (จํานวน 25 คน) และความยุติธรรม (จํานวน 16 คน) 
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ตารางที่ 5.26 เหตุผลของผูท้ี่ชอบละครเรือ่งสารวัตรใหญ่มากที่สุด  

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องสารวัตรใหญ่มากที่สุด จํานวน 
ร้อยละของคาํตอบ 

(n= 145) 

ต่อสู้ทุกสถานการณ์ 4 2.8 
ต่ืนเต้น ชีวิตจริง 4 2.8 
สนุก 4 2.8 
สมจริง 4 2.8 
สะท้อนสังคม สนุก 4 2.8 
สะท้อนให้เห็นหน้าที่ตํารวจ 4 2.8 
เข้ากับสังคมปัจจุบัน 3 2.1 
ชอบฉากต่อสู้ 3 2.1 
การทําความดี 2 1.4 
การทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 2 1.4 

 
ตารางที่ 5.26 เหตุผลของผู้ที่ชอบละครเรื่องสารวัตรใหญ่ มากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละคร

เรื่องสารวัตรใหญ่มากที่สุด จํานวน 145 คน ระบุว่าเพราะต่อสู้ทุกสถานการณ์มากที่สุด (จํานวน 4 
คน) รองลงมาคือต่ืนเต้น ชีวิตจริง (จํานวน 4 คน) และสนุก (จํานวน 4 คน) 
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ตารางที่ 5.27 เหตุผลของผูท้ี่ชอบละครเรือ่งสารวัตรใหญ่น้อยทีสุ่ด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องสารวัตรใหญน่้อยที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 32) 

รุนแรง 5 15.6 
เล่นแข็งเกินไป 4 12.5 
ไม่ค่อยน่าสนใจ 2 6.3 
ไม่ชอบ 2 6.3 
 ไม่ระบุ 1 3.1 
ดําเนินเรื่องช้า 1 3.1 
ต่อสู้กันรุนแรงเกินไป 1 3.1 
ตัวละครไม่โอเค อะ 1 3.1 
นักแสดงมีความสามารถมาก 1 3.1 
นักแสดงไม่น่ารัก 1 3.1 

 
ตารางที่ 4.27 เหตุผลของผู้ที่ชอบละครเร่ืองสารวัตรใหญ่น้อยที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละคร

เรื่องสารวัตรใหญ่น้อยที่สุด จํานวน 32 คน ระบุว่าเพราะรุนแรงมากท่ีสุด (จํานวน 5 คน) รองลงมา
คือเล่นแข็งเกินไป (จํานวน 4 คน) และไม่ค่อยน่าสนใจ (จํานวน 2 คน) 
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ช่อง 3 HD 

1. ละครเรื่องกรงกรรม 

ตารางที่ 4.28 จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่องกรงกรรม 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องกรงกรรม 
 

จํานวน ร้อยละของ
คําตอบ (n= 705)

สะท้อนสังคม 61 8.7 
สนุก 48 6.8 
ชอบนักแสดง 19 2.7 
ชอบนางเอก 14 2.0 
มีสาระ ใหแ้ง่คดิ ไม่มีฉากรุนแรง 14 2.0 
ตัวละคร 12 1.7 
บทพูดจาแรงดี 12 1.7 
สอนคน 11 1.6 
สอนทําดีได้ดี 11 1.6 
นางเอกกับแม่สามี 9 1.3 
มีสาระ 9 1.3 
สนุกชวนให้ติดตาม 8 1.1 
สะท้อนชีวิต 8 1.1 
วางตัวละครได้น่าสนใจ 7 1.0 
แสดงดี 7 1.0 
อย่ามองแต่ฐานะความรํ่ารวย คนที่มฐีานะยากจนก็เป็นคนดีได้ 7 1.0 
การให้โอกาสคนได้กลับตัว 6 0.9 
ข้อคิด 6 0.9 
ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 6 0.9 
เน้ือหาเข้มข้น 6 0.9 

 
ตารางท่ี 4.28 จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่องกรงกรรม พบว่าผู้ชมที่รับชม

ละครเรื่องกรงกรรม ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสะท้อนสังคมมากที่สุด (จํานวน 
61 คน) รองลงมาคือสนุก (จํานวน 48 คน) และชอบนักแสดง (จํานวน 19 คน) 
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ตารางที่ 4.29 เหตุผลของผูท้ี่ชอบละครเรือ่งกรงกรรมมากที่สุด  

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องกรงกรรมมากที่สดุ จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 236) 

ชอบนางเอกแสดงดี 17 7.2 
 ไม่ระบุ 6 2.5 
การดําเนินเรื่อง 6 2.5 
ชอบนักแสดง 6 2.5 
สอนทําดีได้ ทําช่ัวได้ช่ัว 6 2.5 
อย่ามองแต่ภายนอก ฐานะ ให้ดูจิตใจภายใน 6 2.5 
น่าติดตาม 4 1.7 
เน้ือเรื่องน่าสนใจ 4 1.7 
สนุก 4 1.7 
สะท้อนสังคม 4 1.7 

 
ตารางที่ 5.29 เหตุผลของผู้ที่ชอบละครเรื่องกรงกรรม มากที่สุด พบว่าผู้ชมที่ชอบละครเรื่อง

กรงกรรมมากท่ีสุด จํานวน 236 คน ระบุว่าเพราะชอบนางเอกแสดงดีมากที่สุด (จํานวน 17 คน) 
รองลงมาคือ การดําเนินเรื่อง (จํานวน 6 คน) และสอนให้ทําดีได้ดีทําช่ัวได้ช่ัว (จํานวน 6 คน) 
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ตารางที่ 5.30 เหตุผลของผูท้ี่ชอบละครเรือ่งกรงกรรมนอ้ยที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องกรงกรรมน้อยที่สดุ จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 57) 

ไม่ชอบ 4 7.0 
ดูแล้วเครียด 3 5.3 
 ไม่ระบุ 2 3.5 
ความดี ความช่ัว 2 3.5 
เน้ือหารุนแรง 2 3.5 
ไม่ชอบตัวละคร 2 3.5 
ไม่รู้ 2 3.5 
กรรมดี ช่ัว 1 1.8 
คนเรามีดีและไม่ดี ชีวิตคนเราต้องเคยทําผิด มันเลยนํ้าเน่าเกินไป 1 1.8 
คําหยาบคายเยอะ 1 1.8 

 
ตารางที่ 5.30 เหตุผลของผู้ที่ชอบละครเร่ืองกรงกรรมน้อยที่สุด พบว่าผู้ชมที่ชอบละครเร่ือง

กรงกรรมน้อยที่สุด จํานวน 57 คน ระบุว่าเพราะไม่ชอบมากที่สุด (จํานวน 4 คน) รองลงมาคือ ดูแล้ว
เครียด (จํานวน 3 คน) และ (จํานวน 2 คน) 
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2. ละครเรื่องทองเอก หมอยาท่าโฉลง 

ตารางที่ 5.31 จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าโฉลง 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง 
ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ
(n= 1302) 

ตลก 122 9.4 
สนุก 82 6.3 
ได้ความรู้ 25 1.9 
มีสาระ 24 1.8 
ชอบนักแสดง 22 1.7 
สนุกสนาน 19 1.5 
ตลก คลายเครยีด 17 1.3 
ชอบนางเอก 16 1.2 
ให้ความรู ้ 15 1.2 
พระเอกหล่อ 14 1.1 
ตลก มีสาระ 12 0.9 
ความรู้เรื่องสมุนไพร 11 0.8 
ย้อนยุค 11 0.8 
สอนเรื่องสมุนไพร 11 0.8 
สนุก ตลก 10 0.8 
ตลก สร้างเสียงหัวเราะ 9 0.7 
สนุก แทรกความรู้ 9 0.7 
สนุก ไม่เครียด 9 0.7 
สนุก/เป็นตัวอย่างที่ดี 9 0.7 
ให้ความรู้ มสีาระ 9 0.7 

ตารางท่ี 5.31 จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าโฉลง 
พบว่าผู้ชมที่รับชมละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าโฉลง ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือ 
ตลกมากที่สุด (จํานวน 122 คน) รองลงมาคือสนุก (จํานวน 82 คน) และได้ความรู้ (จํานวน 25 คน) 
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ตารางที่ 5.32 เหตุผลของผูท้ี่ชอบละครเรือ่งทองเอกหมอยาท่าโฉลงมากที่สุด  

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าโฉลงมากทีส่ดุ จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 658) 

ได้ความรู้ 22 3.3 
ตลก 19 2.9 
สนุก 17 2.6 
มีสาระ 16 2.4 
สนุก มสีาระ นักแสดงถึงบทบาท 14 2.1 
ชอบนางเอก 12 1.8 
ตลก คลายเครยีด 11 1.7 
ย้อนยุค 11 1.7 
ชอบตัวละคร 8 1.2 
ชอบนักแสดง 8 1.2 

 
ตารางที่ 5.32 เหตุผลของผู้ที่ชอบละครเรื่องทองเอก หมอยา ท่าโฉลงมากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่

ชอบละครเร่ืองทองเอก หมอยา ท่าโฉลงมากท่ีสุด จํานวน 658 คน ระบุว่าเพราะได้ความรู้มากที่สุด 
(จํานวน 22 คน) รองลงมาคือตลก (จํานวน 19 คน) และสนุก (จํานวน 17 คน) 
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ตารางที่ 5.32 เหตุผลของผูท้ี่ชอบละครเรือ่งทองเอก หมอยา ท่าโฉลงน้อยทีสุ่ด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องทองเอก หมอยา ท่าโฉลงน้อยทีสุ่ด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 10) 

แฝงด้วยความรัก สมุนไพร ตลก ดูแล้วไม่เครียด 2 20.0 
 ไม่ระบุ 1 10.0 
ชอบ 1 10.0 
ดําเนินเรื่องช้า ตัวละครดูซอฟต์ ทําให้เบ่ือหน่าย 1 10.0 
ตลก หลายอารมณ์ มสีาระให้ความรู้แนวคดิหลาย ๆ ด้าน 1 10.0 
ปัญญาอ่อน 1 10.0 
มีฉากลามก อนาจาร 1 10.0 
ไม่ค่อยมีสาระ 1 10.0 
ไม่ชอบพระเอกเอาซะเลย 1 10.0 

 
ตารางที่ 5.33 เหตุผลของผู้ที่ชอบละครเรื่องทองเอก หมอยา ท่าโฉลงน้อยที่สุด พบว่าผู้ชมที่

ชอบละครเร่ืองทองเอก หมอยา ท่าโฉลงน้อยที่สุด จํานวน 10 คน ระบุว่าเพราะแฝงด้วยความรัก 
สมุนไพร ตลก ดูแล้วไม่เครียดมากท่ีสุด (จํานวน 2 คน) รองลงมาคือ (จํานวน 1 คน) และชอบ 
(จํานวน 1 คน) 
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3. ละครเรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) 

ตารางที่ 5.34 จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่อง ลูกผูช้าย (ภูผา) 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) 
 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 251) 

สนุก 38 15.1 
พระเอกหล่อ 17 6.8 
โหด 8 3.2 
สนุกเน้ือหาดี 7 2.8 
น่าติดตาม 6 2.4 
เร้าใจ 6 2.4 
การสู้ชีวิต 5 2.0 
ชีวิตจริง สนุกเน้ือหาดี 5 2.0 
ชอบนักแสดง 4 1.6 
ชอบพระเอกล้วนๆ 4 1.6 
ชอบภูผา 4 1.6 
ตัวละคร 4 1.6 
ตัวละครดี 4 1.6 
ชอบการแต่งตัว 3 1.2 
ชอบพระเอกน่ารัก 3 1.2 
มัน 3 1.2 
การทําความดี 2 0.8 
การประสบความสําเร็จ 2 0.8 
ความกล้าหาญ อดทน 2 0.8 
ความพยายาม 2 0.8 

 
ตารางที่ 5.34 จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่อง ลูกผู้ชาย (ภูผา) พบว่า ผู้ชมที่

รับชมละครเรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมากที่สุด 
(จํานวน 38 คน) รองลงมาคือพระเอกหล่อ (จํานวน 17 คน) และโหด (จํานวน 8 คน) 
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ตารางที่ 5.35  เหตุผลของผู้ที่ชอบละครเรื่องลูกผูช้าย (ภูผา) มากที่สุด  

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) มากที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 57) 

ชีวิตจริง เน้ือหาดีมาก 5 8.8 
ชอบการแต่งตัว 3 5.3 
ชอบ สนุก เน้ือหาดี 2 3.5 
เป็นละครสะทอ้นสังคม ช้ีแนวทางในการดํารงชีวิตของวัยรุ่น เป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่วัยรุ่นในยุคปัจจุบัน 

2 3.5 

การคิดดีทําดี 1 1.8 
การต่อสู้ชีวิต 1 1.8 
การเป็นคนสู้ชีวิต 1 1.8 
การเป็นคนอดทน 1 1.8 
การสอนบุตรหลาน เรื่องสถาบันครอบครัว 1 1.8 
การสู้ชีวิต 1 1.8 

 
ตารางที่ 5.35  เหตุผลของผู้ที่ชอบละครเรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) มากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบ

ละครเรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) มากที่สุด จํานวน 57 คน ระบุว่าเพราะชีวิตจริง เน้ือหาดีมากมากที่สุด 
(จํานวน 5 คน) รองลงมาคือชอบการแต่งตัว (จํานวน 3 คน) และชอบ สนุก เน้ือหาดี (จํานวน 2 คน) 
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ตารางที่ 5.36 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) น้อยที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา)น้อยที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 39) 

ตัวละครไม่ค่อยดึงดูด 8 20.5 
บางทีดูแล้วไม่สมจริงเท่าไหร่ 4 10.3 
ไม่สนุก 4 10.3 
ไม่ค่อยสนุก 3 7.7 
ตัวละครไม่ดี 2 5.1 
ผู้ชายตีกัน 2 5.1 
การทําดี คิดดี 1 2.6 
ชอบ 1 2.6 
ดําเนินเรื่องช้า 1 2.6 
ต่อสู้ทั้งเรื่อง 1 2.6 

 
ตารางที่ 5.36 เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองลูกผู้ชาย (ภูผา) น้อยที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละคร

เรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา)น้อยที่สุด จํานวน 39 คน ระบุว่าเพราะตัวละครไม่ค่อยดึงดูดมากที่สุด (จํานวน 8 
คน) รองลงมาคือบางทีดูแล้วไม่สมจริงเท่าไหร่ (จํานวน 4 คน) และไม่สนุก (จํานวน 4 คน) 
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ช่อง ONE 

1. ละครเรื่องสงครามนักปั้น 

ตารางที่  5.37 จุดเด่นและความนา่สนใจของละครเร่ืองสงครามนักปัน้ 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องสงครามนักปั้น 
 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 321) 

สนุก 28 8.7 
การแข่งขัน 16 5.0 
มันส ์ 15 4.7 
สะท้อนชีวิตของดารา 14 4.4 
สะใจ 10 3.1 
ชอบนักแสดง 8 2.5 
สะท้อนสังคม 8 2.5 
การต่อสู้ของสังคมคนบันเทิง 7 2.2 
ตัวละครเล่นดี 7 2.2 
บทดี 6 1.9 
การเอาชนะ 5 1.6 
สะท้อนชีวิตดารา 5 1.6 
ตัวละครเล่นดีมาก 4 1.2 
เน้ือหา 4 1.2 
เน้ือหาดี 4 1.2 
โมเดลส่งการแข่งขัน 4 1.2 
สนุก ตัวละครแสดงดีมาก 4 1.2 
ดุเดือด สนุก 3 0.9 
เป็นเรื่องราววงการบันเทิง 3 0.9 
โมเดลลิ่งการแข่งขัน 3 0.9 

 
ตารางที่ 5.37 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องสงครามนักป้ัน พบว่าผู้ชมที่รับชม

ละครเรื่องสงครามนักป้ัน ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมากที่สุด (จํานวน 28 
คน) รองลงมาคือการแข่งขัน (จํานวน 16 คน) และมันส์ (จํานวน 15 คน) 
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ตารางที่ 5.38 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องสงครามนักปั้นมากท่ีสุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องสงครามนักปั้นมากท่ีสุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 103) 

ตัวละครเล่นดี 5 4.9 
บทดี ด่ากันสนุก 5 4.9 
สมจริง แสดงจริง ชอบ สะใจ 5 4.9 
เร้าใจ แสดงดี 4 3.9 
ตบจริง แสดงจริง ชอบ สะใจ 3 2.9 
บทละครสนุก 3 2.9 
เร้าใจ บทดีมาก สนุก 3 2.9 
สนุก 3 2.9 
สนุกเน้ือหาดี 3 2.9 
 ไม่ระบุ 2 1.9 

 
ตารางที่ 5.38 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องสงครามนักป้ันมากที่สุด พบว่าผู้ชมที่ชอบละครเร่ือง

สงครามนักป้ันมากที่สุด จํานวน 103 คน ระบุว่าเพราะตัวละครเล่นดีมากที่สุด (จํานวน 5 คน) 
รองลงมาคือบทดี ด่ากันสนุก (จํานวน 5 คน) และสมจริง แสดงจริง ชอบ สะใจ (จํานวน 5 คน) 
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ตารางที่ 5.39 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องสงครามนักปั้นนอ้ยที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องสงครามนักปั้นนอ้ยที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 32) 

มีปากเสียงกันทั้งเรื่อง 5 15.6 
ความรุนแรง 2 6.3 
มีแต่ความอิจฉาริษยา 2 6.3 
ความรุนแรง18+ 1 3.1 
เฉพาะกลุ่มเกินไป 1 3.1 
ชอบ 1 3.1 
ด่ากันเยอะมาก 1 3.1 
ทะเลาะกันทั้งเรื่อง 1 3.1 
แทรกความรู้น้อย 1 3.1 
นักแสดงเล่นไม่ดี 1 3.1 

 
ตารางที่ 5.39  เหตุผลที่ชอบละครเรื่องสงครามนักป้ันน้อยที่สุด พบว่าผู้ชมที่ชอบละครเรื่อง

สงครามนักป้ันน้อยที่สุด จํานวน 32 คน ระบุว่าเพราะมีปากเสียงกันทั้งเร่ืองมากท่ีสุด (จํานวน 5 คน) 
รองลงมาคือความรุนแรง (จํานวน 2 คน) และมีแต่ความอิจฉาริษยา (จํานวน 2 คน) 
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2. ละครเรื่องหนา้กากแก้ว 

ตารางที่  5.40 จุดเด่นและความนา่สนใจของละครเร่ืองหน้ากากแก้ว 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องหน้ากากแก้ว 
 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 332) 

สนุก 18 5.4 
ดี 10 3.0 
บทสนุก 10 3.0 
น่าติดตาม 9 2.7 
สะท้อนสังคม 8 2.4 
นางเอกสวย 7 2.1 
สนุก น่าติดตาม 7 2.1 
ตัวละคร 6 1.8 
พอดูได้ สนุกดี 6 1.8 
ลึกลับ 6 1.8 
การไม่รู้จักพอ 5 1.5 
ชอบนักแสดง 5 1.5 
ชอบพระเอก 5 1.5 
เรื่องดี 5 1.5 
ชวนให้ลุ้นตลอดเวลา 4 1.2 
เป็นละครแนวสืบสวน 4 1.2 
เรื่องราว 4 1.2 
ลําดับการเล่าเรื่อง 4 1.2 
สนุกมาก 4 1.2 
การอยากได้อยากมีของบุคคล 3 0.9 

 
ตารางที่  5.40 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องหน้ากากแก้ว พบว่า ผู้ชมที่รับชม

ละครเร่ืองหน้ากากแก้ว ระบุว่าเป็นละครท่ีมีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมากที่สุด (จํานวน 18 คน) 
รองลงมาคือดี (จํานวน 10 คน) และบทสนุก (จํานวน 10 คน) 
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ตารางที่ 5.41 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องหนา้กากแก้วมากที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องหนา้กากแก้วมากที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 76) 

สะท้อนสังคม 7 9.2 
สนุกสนาน 6 7.9 
ชอบนักแสดง 4 5.3 
นางเอกสวย 4 5.3 
สนุกดี 4 5.3 
ชอบ 3 3.9 
สนุก เน้ือเรื่องน่าสนใจ 3 3.9 
เน้ือเรื่องน่าสนใจ 2 2.6 
สนุก น่าติดตาม 2 2.6 
การแย่งชิง 1 1.3 

 
ตารางที่ 5.41 เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองหน้ากากแก้วมากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเร่ือง

หน้ากากแก้วมากที่สุด จํานวน 76 คน ระบุว่าเพราะสะท้อนสังคมมากที่สุด (จํานวน 7 คน) รองลงมา
คือ สนุกสนาน (จํานวน 6 คน) และชอบนักแสดง (จํานวน 4 คน) 
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ตารางที่  5.42 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องหน้ากากแก้วนอ้ยที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องหนา้กากแก้วน้อยที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ  
(n= 68) 

นางเอกเล่นแข็ง 5 7.4 
เน้ือหาไม่ค่อยต่ืนเต้น นางเอกเล่นแข็งเกินไป 5 7.4 
ไม่ระบุ 3 4.4 
ดูแล้วเครียด 3 4.4 
นักแสดงเล่นแข็งเกินไป เน้ือหาพอใช้ได้ 2 2.9 
บางตอนงง 2 2.9 
มันดราม่าเกินไป 2 2.9 
มีเน้ือหารุนแรงเกินไป 2 2.9 
เรื่องสั้น จบไว 2 2.9 
การโกหก 1 1.5 

 
ตารางที่ 5.42 เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองหน้ากากแก้วน้อยที่สุด พบว่าผู้ชมที่ชอบละครเรื่อง

หน้ากากแก้วน้อยที่สุด จํานวน 68 คน ระบุว่าเพราะนางเอกเล่นแข็งมากที่สุด (จํานวน 5 คน) 
รองลงมาคือเน้ือหาไม่ค่อยต่ืนเต้น นางเอกเล่นแข็งเกินไป (จํานวน 5 คน) และ (จํานวน 3 คน)
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3. ละครเรื่องเสือ ชะนี เก้ง 

ตารางที่ 5.43 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง เสือชะนเีก้ง 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องเสอืชะนเีก้ง จํานวน ร้อยละของคาํตอบ  
(n= 600) 

ตลก 109 18.2 
สนุก 50 8.3 
คลายเครียด 19 3.2 
ตลก คลายเครยีด 19 3.2 
บันเทิง 14 2.3 
ตลกดี 12 2.0 
สนุก คลายเครียด 12 2.0 
ตลก เฮฮา 10 1.7 
ตลก เน้ือหาน่าสนใจ 9 1.5 
ตลก สนุก 8 1.3 
เบาสมอง 7 1.2 
สนุก ตลก 7 1.2 
ฮา คลายเครียด ตลก 7 1.2 
ตลก คลายเครยีด เหมือนชีวิตจริง 6 1.0 
สนุกคลายเครียด 6 1.0 
สนุกมาก ตัวละครเล่นดี 6 1.0 
ความตลก เฮฮา 5 0.8 
ความหลากหลายทางเพศ 5 0.8 
ชอบดูเพราะคลายเครียด 5 0.8 
ชอบนักแสดง 5 0.8 

 
ตารางท่ี 5.43 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องเสือชะนีเก้ง พบว่า ผู้ชมที่รับชมละคร

เรื่องเสือชะนีเก้ง ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือตลกมากที่สุด (จํานวน 109 คน) 
รองลงมาคือสนุก (จํานวน 50 คน) และคลายเครียด (จํานวน 19 คน) 
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ตารางที่ 5.44 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องเสือ ชะนี เก้งมากท่ีสุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องเสือ ชะนี เก้งมากท่ีสุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ  
(n= 180) 

ตลก 15 8.3 
สนุก 10 5.6 
ตลก สนุก 6 3.3 
สนุกมาก ตัวละครเล่นดี 6 3.3 
ตลกมาก 5 2.8 
ดูแล้วคลายเครียด 4 2.2 
สนุก คลายเครียด ดูได้ทุกวัย 4 2.2 
ดูคลายเครียด 3 1.7 
ดูแล้วไม่เครียด 3 1.7 
ดูสบาย 3 1.7 

 
ตารางที่ 5.44 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องเสือ ชะนี เก้งมากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเรื่อง

เสือ ชะนี เก้งมากที่สุด จํานวน 180 คน ระบุว่าเพราะตลกมากท่ีสุด (จํานวน 15 คน) รองลงมาคือ
สนุก (จํานวน 10 คน) และตลก สนุก (จํานวน 6 คน) 
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ตารางที่  5.45 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องเสอื ชะนี เก้งน้อยที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องเสือ ชะนี เก้งน้อยที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 60) 

บางตอนไม่ค่อยขํา 5 8.3 
ด่ากันเกินไปในบางคร้ัง 4 6.7 
ตลกแต่ไม่มีสาระ 4 6.7 
บางตอนก็น่าเบ่ือ ไม่ขํา 4 6.7 
บางครั้งด่าไม่เข้าใจ 2 3.3 
ไม่มีสาระ 2 3.3 
เรื่องยาวนาน 2 3.3 
คลายเครียดได้ 1 1.7 
คําพูดดบางคําก็ไม่ค่อยดี 1 1.7 
คําหยาบคายมากเกินไป 1 1.7 

 
ตารางที่ 5.45 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องเสือ ชะนี เก้งน้อยที่สุด พบว่าผู้ชมที่ชอบละครเรื่องเสือ 

ชะนี เก้ง น้อยที่สุด จํานวน 60 คน ระบุว่าเพราะบางตอนไม่ค่อยขํามากที่สุด (จํานวน 5 คน) 
รองลงมาคือด่ากันเกินไปในบางคร้ัง (จํานวน 4 คน) และตลกแต่ไม่มีสาระ (จํานวน 4 คน) 
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ช่อง GMM 

1. ละครเรื่องเมียน้อย 

ตารางที่  5.46 จุดเด่นและความนา่สนใจของละครเร่ืองเมียน้อย 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องเมียน้อย จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 622) 

สะท้อนสังคม 63 10.1 
สนุก 34 5.5 
ชีวิตเมียน้อย 22 3.5 
สนุกมาก 20 3.2 
ความแตกต่างทางสังคม 16 2.6 
สะท้อนปัญหาสังคม 13 2.1 
นางเอกสวย 12 1.9 
สะใจ 12 1.9 
เหมือนชีวิตจริง 12 1.9 
เข้มข้น ต่ืนเต้น สะท้อนสังคม 7 1.1 
ชีวิตจริง 7 1.1 
ตัวละครแสดงดี 7 1.1 
ให้ข้อคิด 7 1.1 
กระแส 6 1.0 
เร้าใจ 6 1.0 
สนุกสนาน 6 1.0 
ชอบแย่งสามีคนอ่ืน 5 0.8 
เน้ือหาเข้มข้น 5 0.8 
เน้ือหาสะท้อนสังคม 5 0.8 

 
ตารางที่ 5.46 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องเมียน้อย พบว่า ผู้ชมที่รับชมละครเรื่อง

เมียน้อย ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสะท้อนสังคมมากที่สุด (จํานวน 63 คน) 
รองลงมาคือสนุก (จํานวน 34 คน) และชีวิตเมียน้อย (จํานวน 22 คน) 
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ตารางที่ 5.47 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องเมียน้อยมากที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องเมียน้อยมากที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 212) 

สะท้อนสังคม 21 9.9 
สะท้อนสังคมได้ดี 18 8.5 
สะใจ 6 2.8 
ตัวละครน่าสนใจ น่าติดตาม 5 2.4 
นําเสนอไม่เหมือนเรื่องอ่ืน ๆ 5 2.4 
สนุกสนาน 5 2.4 
หลายอารมณ์ 5 2.4 
ไม่ชอบการสนับสนุน 4 1.9 
เล่าเรื่องเข้าใจ 4 1.9 
นางเอกสวย 3 1.4 

 
ตารางที่ 5.47 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องเมียน้อยมากท่ีสุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเร่ืองเมีย

น้อยมากท่ีสุด จํานวน 212 คน ระบุว่าเพราะสะท้อนสังคมมากที่สุด (จํานวน 21 คน) รองลงมาคือ 
สะท้อนสังคมได้ดี (จํานวน 18 คน) และสะใจ (จํานวน 6 คน) 
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ตารางที่ 5.48 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องเมียน้อยน้อยทีสุ่ด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องเมียน้อยน้อยทีสุ่ด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ  
(n= 158) 

ไม่ชอบเน้ือเรื่อง 12 7.6 
เน้ือหารุนแรง 9 5.7 
เน้ือหาไม่เหมาะสม 7 4.4 
ไม่ชอบ 6 3.8 
ไม่ระบุ 4 2.5 
นางเอกฉลาดแต่ก็ยอม 4 2.5 
มีความรุนแรง 4 2.5 
ไร้สาระ 4 2.5 
สนุก 4 2.5 
นางเอกแสดงแบ้วไปหน่อย 3 1.9 

 

ตารางที่ 5.48 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องเมียน้อยน้อยที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเรื่องเมีย
น้อยน้อยที่สุด จํานวน 158 คน ระบุว่าเพราะไม่ชอบเน้ือเรื่องมากท่ีสุด (จํานวน 12 คน) รองลงมาคือ
เน้ือหารุนแรง (จํานวน 9 คน) และเน้ือหาไม่เหมาะสม (จํานวน 7 คน) 
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2. ละครเรื่องก่อนอรุ่นจะรุ่ง 

ตารางที่ 5.49 จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่องก่อนอรุนจะรุง่ 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง 
ก่อนอรุณจะรุง่ 

จํานวน  ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 224) 

สนุก 21 9.4 
พระเอกแสดงดี 15 6.7 
แสดงดี 14 6.3 
นําเสนอปัญหาครอบครัว 11 4.9 
ความถูกต้อง ทําผิดก็ควรได้รับโทษ 10 4.5 
ตัวละคร 9 4.0 
บทดี 8 3.6 
บทดีมาก เศร้า 8 3.6 
สะท้อนสังคม 8 3.6 
ชอบนักแสดง 5 2.2 
ซึ้ง-เตือนสติ 5 2.2 
ทําดีได้ดีทําช่ัวได้ช่ัว 4 1.8 
นําเสนอปัญหาครอบครัว 4 1.8 
ปัญหาครอบครัว 4 1.8 
สะท้อนความจริง 4 1.8 
ความถูกต้องของสังคม 3 1.3 
ศีลธรรม 3 1.3 
ฉากสวย สมจริง 3 1.3 
ตัวละครดี 3 1.3 
นักแสดง 3 1.3 

 
ตารางที่ 5.49 จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่องก่อนอรุณจะรุ่ง พบว่าผู้ชมที่

รับชมละครเรื่องก่อนจะรุ่งอรุณ ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมากที่สุด 
(จํานวน 21 คน) รองลงมาคือ พระเอกแสดงดี (จํานวน 15 คน) และแสดงดี (จํานวน 14 คน) 
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ตารางที่ 5.50 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องก่อนอรุณจะรุ่งมากท่ีสุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องก่อนอรุณจะรุ่งมากท่ีสุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ
(n= 55) 

ถ้าทําผิดต้องได้รับโทษ 14 25.5 
นําเสนอปัญหาครอบครัวแก้ปัญหาได้ดี 5 9.1 
แก้ปัญหาได้ดี 4 7.3 
นําเสนอปัญหาครอบครัว 4 7.3 
นําเสนอความรู้ถูกต้อง ถ้าทําผิดต้องได้รับโทษ 3 5.5 
นําเสนอปัญหาครอบครัว 3 5.5 
นําเสนอปัญหาครอบครัว และแก้ปัญหาได้ดี 3 5.5 
นําเสนอปัญหาครอบครัว แก้ปัญหาได้ดี 2 3.6 
ตัวละครน่าสงสาร 1 1.8 
ตัวละครแสดงดีมาก 1 1.8 

 
ตารางที่ 5.50 เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองก่อนอรุณจะรุ่งมากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเรื่อง

ก่อนอรุณจะรุ่งมากที่สุด จํานวน 55 คน ระบุว่าเพราะถ้าทําผิดต้องได้รับโทษมากท่ีสุด (จํานวน 14 
คน) รองลงมาคือนําเสนอปัญหาครอบครัวแก้ปัญหาได้ดี (จํานวน 5 คน) และแก้ปัญหาได้ดี (จํานวน 
4 คน) 
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ตารางที่ 5.51 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องก่อนอรุณจะรุ่งนอ้ยที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องก่อนอรุณจะรุ่งนอ้ยที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ  
(n= 20) 

สะเทือนอารมณ์มากเกินไป 4 20.0 
ไม่ค่อยน่าสนใจ 2 10.0 
ดูไปเรื่อย ๆ ไมค่่อยสนุกเท่าไหร่ 1 5.0 
ดูไปเรื่อยๆไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ 1 5.0 
ดูแล้วหดหู่ 1 5.0 
นักแสดงต้องปรับ 1 5.0 
นักแสดงเล่นแข็ง 1 5.0 
นางเอกจิตตก จมปรัก อ่อนแอ เคยโดนข่มขนื กลัวการมี
เพสสัมพัน์แล้วจะแต่งงานทําไม? 

1 5.0 

น่าเบ่ือ 1 5.0 
เน้ือหาละเอียดอ่อน กดดัน 1 5.0 

 
ตารางท่ี 5.51 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องก่อนอรุณจะรุ่งน้อยที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเร่ือง

ก่อนอรุณจะรุ่งน้อยที่สุด จํานวน 20 คน ระบุว่าเพราะสะเทือนอารมณ์มากเกินไปมากที่สุด (จํานวน 4 
คน) รองลงมาคือไม่ค่อยน่าสนใจ (จํานวน 2 คน) และดูไปเรื่อย ๆ ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ (จํานวน 1 คน) 
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3.  ละครเรื่อง Club Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 
 

ตารางที่ 5.52 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องClub Friday the Series 10 รักนอกใจ 
ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง Club Friday the 
Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 420) 

สร้างจากเรื่องจริง 32 7.6 
ชีวิตจริง 20 4.8 
เรื่องจริงในสังคมไทย 19 4.5 
ตรงความจริง 9 2.1 
สะท้อนความจริง 9 2.1 
สะท้อนสังคม 9 2.1 
ความรัก สะทอ้นความจริง 8 1.9 
เป็นชีวิตจริง 8 1.9 
สมจริง 8 1.9 
สะท้อนชีวิตจริง 7 1.7 
เหมือนชีวิตจริง 7 1.7 
ได้ข้อคิดดี ๆ จากเรื่องน้ี 6 1.4 
ตรงกับความจริง 6 1.4 
ตรงดีสะท้อนความจริง 6 1.4 
ตรงกับชีวิตจริง 5 1.2 
บทดีมาก สะทอ้นสังคมเมือง 5 1.2 
เรื่องจริง 5 1.2 
สะท้อนชีวิต 5 1.2 
เสนอเรื่องสนุกกลุ่มหลายเพศ 5 1.2 
เหมือนความจริง 5 1.2 

ตารางที่ 5.52 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องClub Friday the Series 10 รักนอกใจ
ตอน เจ็บแต่ไม่จบ พบว่า ผู้ชมที่รับชมละครเรื่องClub Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บ
แต่ไม่จบ ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสร้างจากเรื่องจริงมากที่สุด (จํานวน 32 คน)
รองลงมาคือชีวิตจริง (จํานวน 20 คน) และเรื่องจริงในสังคมไทย (จํานวน 19 คน) 
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ตารางที่ 5.53  เหตุผลที่ชอบละครเรื่องClub Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่
จบมากที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องClub Friday the Series 10  
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบมากที่สุด 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 104) 

สร้างจากเรื่องจริง 9 8.7 
สะท้อนชีวิตจริง 8 7.7 
สร้างมาจากเรื่องจริง 7 6.7 
นําเสนอเรื่องจริงของคนมาเล่าในรายการ 4 3.8 
สนุก แสดงดี บทดี 4 3.8 
นําเสนอเรื่องอย่างตรงไปตรงมา 3 2.9 
เล่าเรื่องจริงมาก 3 2.9 
สะท้อนสังคม 3 2.9 
สะท้อนสังคมได้ดีมาก 3 2.9 
ดําเนินชีวิต 2 1.9 

 
ตารางท่ี 5.53 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องClub Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่

ไม่จบมากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเร่ืองClub Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่
จบมากที่สุด จํานวน 104 คน ระบุว่าเพราะสร้างจากเรื่องจริงมากที่สุด (จํานวน 9 คน) รองลงมาคือ
สะท้อนชีวิตจริง (จํานวน 8 คน) และสร้างมาจากเรื่องจริง (จํานวน 7 คน) 
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ตารางที่ 5.54 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องClub Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่
จบน้อยที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องClub Friday the Series 10  
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบน้อยทีสุ่ด 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 46) 

ไม่สมจริง 14 30.4 
บางฉากไม่สมจริง 7 15.2 
ไม่ระบุ 5 10.9 
บางฉากไม่สมจริงจนดูออก 5 10.9 
เน้ือหารุนแรง ใช้คําไม่สุภาพ 2 4.3 
ไม่สมช่ือ 2 4.3 
คําพูดหยาบคาย 1 2.2 
ฉากไม่สมจริง 1 2.2 
ใช้คําหยาบคายมากเกินไป 1 2.2 
ดีบางตอน 1 2.2 

 
ตารางท่ี 5.54 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องClub Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่

ไม่จบน้อยที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเรื่องClub Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่
จบน้อยที่สุด จํานวน 46 คน ระบุว่าเพราะไม่สมจริงมากที่สุด (จํานวน 14 คน) รองลงมาคือบางฉาก
ไม่สมจริง (จํานวน 7 คน) และ (จํานวน 5 คน) 
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ช่อง 8 

1. ละครเรื่องปมรักสลบัหัวใจ 

ตารางที่ 5.55 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องปมรักสลบัหัวใจ 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องปมรักสลับหัวใจ จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 226) 

สนุก 74 32.7 
ชอบนักแสดง 21 9.3 
สนุกและน่ารัก 11 4.9 
ความรักตัวละคร 9 4.0 
บทดี 6 2.7 
ตัวละครดี 5 2.2 
สนุกสนาน 5 2.2 
เข้าใจง่าย 4 1.8 
ความรัก ตัวละคร 4 1.8 
ฉาก 4 1.8 
ชีวิตจริง 4 1.8 
น่ารัก 4 1.8 
ไม่ซับซ้อน 4 1.8 
เรื่องราวเข้าใจ 4 1.8 
เล่าเรื่องน่าสนใจ 4 1.8 
สนุกมาก 4 1.8 
ความรัก 3 1.3 
ความรักของฝาแฝด 3 1.3 
ชวยนักแสดง 3 1.3 
ตัวละครเล่นดี 3 1.3 

 
ตารางที่ 5.55 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องปมรักสลับหัวใจ พบว่า ผู้ชมที่รับชม

ละครเรื่องปมรักสลับหัวใจ ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมากที่สุด (จํานวน 
74 คน) รองลงมาคือชอบนักแสดง (จํานวน 21 คน) และสนุกดี (จํานวน 11 คน) 
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ตารางที่  5.56 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องปมรักสลับหัวใจมากที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องปมรักสลบัหัวใจมากที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ
(n= 22) 

เรื่องราวทุกอย่างดี 4 18.2 
สนุกสนาน 3 13.6 
เน้ือหาดี ตัวละครแสดงดี เหมอืนชีวิตจริง 2 9.1 
ความรักและความแค้น 1 4.5 
ชอบละครโรแมนติก 1 4.5 
ติดตามนางเอกเรื่องน้ี 1 4.5 
เน้ือเรื่องน่าสนใจ 1 4.5 
เน้ือหาดี ตัวละครแสดงดี ชีวิตจริง 1 4.5 
เน้ือหาสนุกมาก ตัวละครดีเหมือนชีวิตจริง 1 4.5 
เรื่องรวมทุกอย่างดี 1 4.5 

 
ตารางที่ 5.56 เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองปมรักสลับหัวใจมากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเรื่อง

ปมรักสลับหัวใจมากที่สุด จํานวน 22 คน ระบุว่าเพราะเรื่องราวทุกอย่างดีมากที่สุด (จํานวน 4 คน) 
รองลงมาคือ สนุกสนาน (จํานวน 3 คน) และเน้ือหาดี ตัวละครแสดงดี เหมือนชีวิตจริง (จํานวน 2 คน) 
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ตารางที่ 5.57 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องปมรักสลบัหัวใจน้อยที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องปมรักสลบัหัวใจน้อยที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ  
(n= 23) 

ไม่สนุก 3 13.0 
บางตอนยังไม่ค่อยเข้าใจ 3 13.0 
ทําไม่น่าสนใจ 2 8.7 
เน้ือเรื่องซ้ําเดิม 2 8.7 
ไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่ในวงการละครไทย 2 8.7 
ตัวละครไม่น่าดึงดูด 1 4.3 
ทําให้น่าสนใจกว่าน้ี 1 4.3 
ทําให้น่าสนใจมากกว่าน้ี 1 4.3 
นักแสดงเล่นไม่ดี 1 4.3 
เน้ือเรื่องซ้ําเดิม ไม่ค่อยแปลกใหม ่ 1 4.3 

 
ตารางที่ 5.57 เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองปมรักสลับหัวใจน้อยที่สุด พบว่า ผูช้มที่ชอบละครเรื่อง

ปมรักสลับหัวใจน้อยที่สุด จํานวน 23 คน ระบุว่าเพราะไม่สนุกมากที่สุด (จํานวน 3 คน) รองลงมาคือ
บางตอนยังไม่ค่อยเข้าใจ (จํานวน 3 คน) และทําไม่น่าสนใจ (จํานวน 2 คน) 
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2. ละครเรื่องพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร 

ตารางที่ 5.58 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องพระพิฆเนศ  
ศึกมหาเทพอวตาร 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 388) 

สนุก 42 10.8 
เหมือนจริง 24 6.2 
การทําความดีปราบมาร 15 3.9 
สมจริง 10 2.6 
สอนคนทําความดี 9 2.3 
ดูได้ทุกคนในบ้าน ได้ความรู้เรื่องศาสนา 8 2.1 
ศาสนา 8 2.1 
พิทักษ์โลก 7 1.8 
ฉากสวย 6 1.5 
ดูได้ทุกคน ได้ความรู้เก่ียวกับศาสนา 6 1.5 
เน้ือหาของละคร 6 1.5 
มีข้อคิดดีๆ 6 1.5 
รู้จักดีช่ัว 6 1.5 
3D สมจริง 5 1.3 
ความดีชนะมาร 5 1.3 
3d สวยสมจริง 4 1.0 
การทําความดี 4 1.0 
ทําดีได้ดี 4 1.0 
เน้ือหามีสาระดี 4 1.0 
แปลกใหม่ 4 1.0 

 

ตารางท่ี 5.58 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร 
พบว่า ผู้ชมที่รับชมละครเร่ืองพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความ
น่าสนใจคือสนุกมากที่สุด (จํานวน 42 คน) รองลงมาคือเหมือนจริง (จํานวน 24 คน) และการทํา
ความดีปราบมาร (จํานวน 15 คน) 
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ตารางที่ 5.59 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตารมากที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่อง พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร 
มากที่สุด 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 56) 

ให้ข้อคิดดีๆ นําไปใช้การทําความดี 6 10.7 
ไม่ระบุ 4 7.1 
ได้เรียนรู้เรื่องศาสนา 4 7.1 
แต่งกายสวยงาม 4 7.1 
แต่งกายสวยงาม/มีข้อคิดดีๆ 3 5.4 
ฉากสวยงาม เรื่องราวสอนคนได้ดีมาก 2 3.6 
ชอบน่าติดตาม 2 3.6 
แต่งกายสวยงาม มีข้อคิดดีๆ 2 3.6 
3D สุดยอด 1 1.8 
การทําความดี 1 1.8 

 
ตารางที่ 5.59 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตารมากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบ

ละครเรื่องพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตารมากท่ีสุด จํานวน 56 คน ระบุว่าเพราะให้ข้อคิดดีๆ นําไปใช้การ
ทําความดีมากที่สุด (จํานวน 6 คน) รองลงมาคือ (จํานวน 4 คน) และได้เรียนรู้เรื่องศาสนา (จํานวน 4 คน) 
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ตารางที่  5.60  เหตุผลที่ชอบละครเรื่องพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตารน้อยที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร
น้อยที่สุด 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ  
(n= 32) 

ตัวละครไม่ดีเยอะ 5 15.6 
มีตัวไม่ดีเยอะ 5 15.6 
ขอให้สมจริงอีกนิด 4 12.5 
ไม่สมจริง 4 12.5 
ขอให้สมจริงอีกนิดนึง 3 9.4 
เกินจริง 1 3.1 
ขอให้สมจริง อีกนิดๆ 1 3.1 
ขอให้สมจริงอีกนิดๆ 1 3.1 
ดําเนินเรื่องช้า 1 3.1 
ตัวละครไม่เยอะ 1 3.1 

 
ตารางที่ 5.60 เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตารน้อยที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบ

ละครเรื่อง พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร น้อยที่สุด จํานวน 32 คน ระบุว่าเพราะตัวละครไม่ดีเยอะ
มากที่สุด (จํานวน 5 คน) รองลงมาคือมีตัวไม่ดีเยอะ (จํานวน 5 คน) และขอให้สมจริงอีกนิด (จํานวน 4 คน) 
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ช่อง MONO 29 

1. ละครเรื่อง NCIS: Los Angeles 

ตารางที่  5.61 จุดเด่นและความนา่สนใจของละครเร่ือง NCIS: Los Angeles 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง  
NCIS: Los Angeles 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 411) 

แนวสืบสวน 44 10.7 
สืบสวนสอบสวน 35 8.5 
สนุก 28 6.8 
นางเอกสวย 13 3.2 
น่าติดตาม 13 3.2 
สืบสวน 11 2.7 
ชอบ 10 2.4 
ต่ืนเต้น 10 2.4 
หักมุม 10 2.4 
ใช้เทคโนโลยี 8 1.9 
ใช้เทคโนโลยีในการสืบสวน 6 1.5 
เหมือนจริง 6 1.5 
แก้ไขคดีความ มีเหตุและผล 5 1.2 
น่าสนใจ 5 1.2 
มีสาระ 5 1.2 
แก้เครียด 4 1.0 
location สวย 3 0.7 
การแต่งกาย 3 0.7 
ฉากดี 3 0.7 
ชอบแนวสืบสวน 3 0.7 

 

ตารางที่ 5.61 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง NCIS: Los Angeles พบว่า ผู้ชมที่
รับชมละครเรื่องNCIS: Los Angeles ระบุว่าเป็นละครท่ีมีจุดเด่นและความน่าสนใจคือแนวสืบสวน
มากที่สุด (จํานวน 44 คน) รองลงมาคือ สืบสวนสอบสวน (จํานวน 35 คน) และสนุก (จํานวน 28 คน) 
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ตารางที่ 5.62 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องNCIS: Los Angelesมากที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องNCIS: Los Angeles มากที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 170) 

พระเอกฉลาด 22 12.9 
ทํางานเป็นทีม 20 11.8 
ตัวละครฉลาด 9 5.3 
สนุก ต่ืนเต้น เก่ียวกับสืบสวนสอบสวน 7 4.1 
สนุกน่าติดตามวิธีไขคดีอาชญากรรม 5 2.9 
ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยเรื่องดี 4 2.4 
สนุก 4 2.4 
ชอบตอนสืบคดีต่าง ๆ 3 1.8 
ชอบแนวสืบสวน 3 1.8 
ทํางานประสานงานเป็นทีม 3 1.8 

 

ตารางที่ 5.62 เหตุผลที่ชอบละครเรื่อง NCIS: Los Angelesมากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละคร
เรื่อง NCIS: Los Angelesมากที่สุด จํานวน 170 คน ระบุว่าเพราะพระเอกฉลาดมากท่ีสุด (จํานวน 
22 คน) รองลงมาคือทํางานเป็นทีม (จํานวน 20 คน) และตัวละครฉลาด (จํานวน 9 คน) 
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ตารางที่ 5.63 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องNCIS: Los Angelesน้อยที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องNCIS: Los Angeles น้อยที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 9) 

ไม่ชอบ 2 22.2 
ไม่รู้เรื่อง 2 22.2 
 ไม่เข้าใจเน้ือเรื่อง 1 11.1 
ไม่ค่อยได้ลุ้น 1 11.1 
ไม่สมจริง 1 11.1 
สนุกสนาน ต่ืนเต้น 1 11.1 
หาตัวละครที่ดึงดูมากกว่า 1 11.1 

 
ตารางที่ 5.63 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องNCIS: Los Angelesน้อยที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละคร

เรื่องNCIS: Los Angelesน้อยที่สุด จํานวน 9 คน ระบุว่าเพราะไม่ชอบมากที่สุด (จํานวน 2 คน) 
รองลงมาคือไม่รู้เรื่อง (จํานวน 2 คน) และไม่เข้าใจเน้ือเรื่อง (จํานวน 1 คน) 
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ช่อง เวิรค์พอยท์ ทีวี 

1. ละครเรื่องโปรสุ ศึกสองราชนัย์ 

ตารางที่  5.64 จุดเด่นและความนา่สนใจของละครเร่ืองโปรุส ศึกสองราชนัย์ 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง 
โปรุส ศึกสองราชนัย์ 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ  
(n= 172) 

สนุก 27 15.7 
การโค่นอํานาจ 9 5.2 
การแต่งกายตัวละคร 9 5.2 
การแต่งกาย 8 4.7 
เน้ือหาดี 7 4.1 
แย่งชิงบัลลังก์ 7 4.1 
การครองอํานาจ 6 3.5 
แปลกใหม่ 6 3.5 
สนุก เป็นหนังแย่งชิงดินแดน 5 2.9 
ต่อสู้ สนุก 4 2.3 
เรื่องราวสนุก 4 2.3 
การครองเมือง 3 1.7 
ชอบ 3 1.7 
สงคราม 3 1.7 
การโค่นล้มอํานาจ 2 1.2 
ชอบการแต่งกาย 2 1.2 
ชอบความคิด 2 1.2 
ต่อสู้สนุก 2 1.2 
เน้ือหาน่าสนใจ 2 1.2 
แนวคิดของคนแต่งดี 2 1.2 

 
ตารางที่ 5.64 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องโปรุส ศึกสองราชันย์ พบว่า ผู้ชมที่รับชม

ละครเร่ืองโปรุส ศึกสองราชันย์ ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมากที่สุด (จํานวน 
27 คน) รองลงมาคือการโค่นอํานาจ (จํานวน 9 คน) และการแต่งกายตัวละคร (จํานวน 9 คน) 
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ตารางที่ 5.65 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องโปรสุ ศึกสองราชนัย์มากที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องโปรสุ ศึกสองราชนัย์มากที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ  
(n= 58) 

ฉากสมจริง สวย 5 8.6 
การครองอํานาจ 4 6.9 
ฉากสวย แสดงดีมาก 4 6.9 
เรื่องราวหน้าติดตาม 4 6.9 
หน้าติดตาม 4 6.9 
การครองเมือง 3 5.2 
เรื่องราวน่าติดตาม 3 5.2 
เรื่องราวน่าติดตาม,ฉากเด่น 3 5.2 
การต่อสู้แย่งชิงที่มีฉากสวยงาม 2 3.4 
การต่อสู้แย่งชิงบัลลังก์ ฉากสวยงาม 2 3.4 

 
ตารางที่ 5.65 เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองโปรุส ศึกสองราชันย์มากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละคร

เรื่องโปรุส ศึกสองราชันย์มากที่สุด จํานวน 58 คน ระบุว่าเพราะฉากสมจริง สวยมากที่สุด (จํานวน 5 
คน) รองลงมาคือการครองอํานาจ (จํานวน 4 คน) และฉากสวย แสดงดีมาก (จํานวน 4 คน) 
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ตารางที่ 5.66 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องโปรสุ ศึกสองราชนัย์น้อยทีสุ่ด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องโปรสุ ศึกสองราชนัย์น้อยทีสุ่ด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ  
(n= 12) 

มีการต่อสู้ที่โหด 4 33.3 
ดูบ้างไม่ดูบ้างเลยไม่เข้าใจเน้ือเรื่อง 2 16.7 
ไม่ชอบ 2 16.7 
บางฉากโหดเกินไป 1 8.3 
มีการต่อสู้ที่โหดในบางฉาก 1 8.3 
ไม่ชอบการใช้กําลัง 1 8.3 
ไม่รู้เน้ือหาสาระ 1 8.3 

 
ตารางที่ 5.66 เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองโปรุส ศึกสองราชันย์น้อยที่สุด ผู้ชมที่ชอบละครเรื่อง

โปรุส ศึกสองราชันย์น้อยที่สุด จํานวน 12 คน ระบุว่าเพราะมีการต่อสู้ที่โหดมากที่สุด (จํานวน 4 คน) 
รองลงมาคือดูบ้างไม่ดูบ้างเลยไม่เข้าใจเน้ือเรื่อง (จํานวน 2 คน) และไม่ชอบ (จํานวน 2 คน) 
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ช่อง PPTV 
1. ละครเรื่องรัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 Days My Prince 

ตารางที่ 5.67 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเร่ืองรัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 
Days My Prince 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง 
รัก 100 วันของฉันและองคช์าย  

100 Days My Prince

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ  
(n= 327) 

สนุก 36 11.0 
เบาสบาย 21 6.4 
ความรัก อดทน รอคอย 15 4.6 
โรแมนติก 15 4.6 
ชอบนางเอก 12 3.7 
ความรักระหว่างชนช้ัน 10 3.1 
ความรัก ชนช้ัน 9 2.8 
ชอบ 8 2.4 
ตัวละคร 8 2.4 
เรื่องความรักระหว่างชนช้ัน 8 2.4 
การแบ่งชนช้ัน ความรัก การรอคอย 6 1.8 
ความรัก ความผูกพัน 6 1.8 
ความรักชนช้ัน 6 1.8 
สนุก โรแมนติก 6 1.8 
ความรัก ความทรงจํา 5 1.5 
ดี 5 1.5 
ความรัก 4 1.2 
สนุก น่ารัก ความรักที่รอคอย 4 1.2 
เหมือนนิยาย 4 1.2 
ตัวละครแสดงดี 3 0.9 

 

ตารางที่ 5.67 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องรัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 
100 Days My Prince พบว่า ผู้ชมที่รับชมละครเร่ืองรัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 Days My 
Prince ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมากที่สุด (จํานวน 36 คน) รองลงมาคือ
เบาสบาย (จํานวน 21 คน) และความรัก อดทน รอคอย (จํานวน 15 คน)
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ตารางที่ 4.68 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องรัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 Days My Prince
มากที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องรัก 100 วันของฉัน และ 
องค์ชาย 100 Days My Princeมากที่สุด 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ  
(n= 107) 

เข้าใจง่าย 21 19.6 
เข้าใจง่าย อินตาม 10 9.3 
ความอดทน การแย่งชิงอํานาจของคนช้ันสูง 10 9.3 
ความรักความผูกพัน 6 5.6 
ชอบดูละครย้อนยุค 4 3.7 
ความรักการรอคอย ความลาํบากของชนช้ันล่าง 3 2.8 
นางเอกอดทน/การแย่งชิงของชนช้ันสูง 3 2.8 
สนุก 3 2.8 
ไม่ระบุ 2 1.9 
เกียวกับความรัก 2 1.9 

 
ตารางที่ 5.68 เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองรัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 Days My Prince

มากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเรื่องรัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 Days My Princeมาก
ที่สุด จํานวน 107 คน ระบุว่าเพราะเข้าใจง่ายมากท่ีสุด (จํานวน 21 คน) รองลงมาคือเข้าใจง่าย อิน
ตาม (จํานวน 10 คน) และความอดทน การแย่งชิงอํานาจของคนช้ันสูง (จํานวน 10 คน) 
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ตารางที่ 5.69 เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองรัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 Days My Prince
น้อยที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องรัก 100 วันของฉันและ 
องค์ชาย 100 Days My Princeน้อยทีสุ่ด 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 7) 

ไม่ชอบตอนจบ 4 57.1 
จบห้วนไป 1 14.3 
เรื่องง่ายเกินไป 1 14.3 
เสียงพากย์ไม่ดี 1 14.3 

 
ตารางที่ 5.69 เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองรัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 Days My Prince 

น้อยที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเรื่องรัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 Days My Prince น้อย
ที่สุด จํานวน 7 คน ระบุว่าเพราะไม่ชอบตอนจบมากที่สุด (จํานวน 4 คน) รองลงมาคือจบห้วนไป 
(จํานวน 1 คน) และเร่ืองง่ายเกินไป (จํานวน 1 คน) 
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ช่อง True 4 U 

1. ละครเรื่องมหศัจรรย์รักข้ามภพ 

ตารางที่ 5.70 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องมหัศจรรย์รักขา้มภพ 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง 
มหัศจรรย์รักขา้มภพ 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 284) 

สนุก 30 10.6 
เรื่องราวน่าสนใจ 13 4.6 
สมจริง 9 3.2 
รักข้ามภพ 8 2.8 
ความรักของคนสองยุค 6 2.1 
ชอบนักแสดง 6 2.1 
สีสวย 6 2.1 
ความผูกพันของคนสองภพ 5 1.8 
ตัวละคร 5 1.8 
น่ารัก เบาสมอง 5 1.8 
ความแตกต่างระหว่าง2ยุค 4 1.4 
ความรักของคน 2 ยุค 4 1.4 
ความรักของคนแต่ละยุค 4 1.4 
ความรักของแต่ละยุค 4 1.4 
ความรักข้ามภพ 4 1.4 
ความรักข้ามภพคนแต่ละยุค 4 1.4 
ความรักความเช่ือและความชอบส่วนตัว 4 1.4 
เน้ือหา 4 1.4 
เป็นละครย้อนยุค 4 1.4 
แปลกใหม่ 4 1.4 

 

ตารางที่ 5.70 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องมหัศจรรย์รักข้ามภพ พบว่า ผู้ชมที่
รับชมละครเร่ืองมหัศจรรย์รักข้ามภพ ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมากที่สุด
(จํานวน 30 คน รองลงมาคือ เรื่องราวน่าสนใจ (จํานวน 13 คน) และสมจริง (จํานวน 9 คน) 
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ตารางที่ 5.71 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องมหศัจรรย์รักข้ามภพมากที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องมหศัจรรย์รักข้ามภพมากที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 20) 

ความผูกพันของคน 2 คน 4 20.0 
ดูง่าย 3 15.0 
ความรักของคนต่างยุค 2 10.0 
การปรับตัวที่ทําให้คนอยู่ร่วมกันได้ 1 5.0 
ความแตกต่างระหว่างยุค 1 5.0 
ความผูกพันของคนสองคน 1 5.0 
ความรัก 1 5.0 
ความรัก ความผูกพัน ความแตกต่างระหว่างยุค 1 5.0 
ชอบเน้ือเรื่องของนางเอก 1 5.0 
ชีวิตของคนต่างยุคอยู่เวยกัน 1 5.0 

 
ตารางที่ 5.71 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องมหัศจรรย์รักข้ามภพมากท่ีสุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละคร

เรื่องมหัศจรรย์รักข้ามภพมากที่สุด จํานวน 20 คน ระบุว่าเพราะความผูกพันของคน2คนมากท่ีสุด 
(จํานวน 4 คน) รองลงมาคือดูง่าย (จํานวน 3 คน) และความรักของคนต่างยุค (จํานวน 2 คน) 
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ตารางที่ 5.72 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องมหศัจรรย์รักข้ามภพน้อยทีสุ่ด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องมหศัจรรย์รักข้ามภพน้อยทีสุ่ด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 61) 

เรื่องดําเนินช้า 9 14.8 
น่าเบ่ือ 5 8.2 
ไม่ชอบเน้ือหา 4 6.6 
ดําเนินเรื่องช้า 3 4.9 
เน้ือเรื่องดําเนินช้า 3 4.9 
เน้ือเรื่องไม่ดี 3 4.9 
บางฉากไม่สมจริง 3 4.9 
ไปมายุคเก่ากับยุคปัจจุบัน ทําให้ยืดเย้ือ 3 4.9 
หนังย้อนอดีตและปัจจุบัน 3 4.9 
ย้อนไปมาเน้ือเรื่องยืดเย้ือ 2 3.3 

 
ตารางที่ 5.72 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องมหัศจรรย์รักข้ามภพน้อยที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละคร

เรื่องมหัศจรรย์รักข้ามภพน้อยที่สุด จํานวน 61 คน ระบุว่าเพราะเร่ืองดําเนินช้ามากที่สุด (จํานวน 9 คน) 
รองลงมาคือ น่าเบ่ือ (จํานวน 5 คน) และไม่ชอบเน้ือหา (จํานวน 4 คน) 
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ช่อง Thai PBS 

1. ละครเรื่องวีรสตรีนักสู้กู้แผน่ดิน 

ตารางที่ 5.73 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องวีรสตรนีักสู้กู้แผ่นดิน 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง
วีรสตรนีักสู้กู้แผ่นดิน 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ
(n= 114) 

สนุก 36 31.6 
ประวัติศาสตร์ 13 11.4 
มัน 8 7.0 
เน้ือเรื่องสนุก 7 6.1 
บทดี 6 5.3 
ตัวละครดี 3 2.6 
ปลุกใจ 3 2.6 
สนุกน่าติดตาม 3 2.6 
เน้ือเรื่อง 2 1.8 
เน้ือเรื่องดี 2 1.8 
เน้ือเรื่องสนุก ต่อสู้ 2 1.8 
มันส ์ 2 1.8 
สนุกดี 2 1.8 
การกอบกู้แผ่นดิน 1 0.9 
ความสู้ชีวิต 1 0.9 
ความอดทน 1 0.9 
โคตรมัน 1 0.9 
ชอบนักแสดง 1 0.9 
ชอบผู้หญิงเข้มแข็ง 1 0.9 
แทรกความรู้ให้ผู้ชมมีแรงสู ้ 1 0.9 
 

ตารางที่ 5.73 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องวีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พบว่า ผู้ชมที่
รับชมละครเร่ืองวีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมากที่สุด
(จํานวน 36 คน) รองลงมาคือประวัติศาสตร์ (จํานวน 13 คน) และมัน (จํานวน 8 คน) 
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ตารางที่ 5.74  เหตุผลที่ชอบละครเรื่องวีรสตรนีักสู้กู้แผ่นดินมากที่สดุ 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องวีรสตรีนักสู้กู้แผน่ดินมากที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 31) 

ตัวละคร ฉาก เน้ือหา 10 32.3 
เน้ือเรื่องน่าสนใจ น่าติดตาม 7 22.6 
ดูแล้วปลุกใจ 2 6.5 
เน้ือเรื่องหน้าสนใจ 2 6.5 
เน้ือหาน่าสนใจ 2 6.5 
ดูแล้วปลุกใจ ชอบ สนุก 1 3.2 
ดูแล้วปลุกใจชอบสนุก 1 3.2 
ตัวละคร ฉากเน้ือหา 1 3.2 
ตัวละครจากเนื้อหา 1 3.2 
เน้ือเรื่องน่าสนใจ 1 3.2 

 
ตารางที่  5.74  เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองวีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดินมากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละคร

เรื่องวีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดินมากที่สุด จํานวน 31 คน ระบุว่าเพราะตัวละคร ฉาก เน้ือหามากที่สุด 
(จํานวน 10 คน) รองลงมาคือเน้ือเรื่องน่าสนใจ น่าติดตาม (จํานวน 7 คน) และดูแล้วปลุกใจ (จํานวน 
2 คน) 
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ตารางที่  5.75  เหตุผลที่ชอบละครเรื่องวีรสตรนีักสู้กู้แผ่นดินน้อยทีสุ่ด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องวีรสตรีนักสู้กู้แผน่ดินน้อยทีสุ่ด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 19) 

เฉย ๆ  7 36.8 
ดูน้อยที่สุด ไมค่่อยดึงดูด 3 15.8 
บางฉากไม่สมจริง 3 15.8 
ดูน้อยที่สุด 2 10.5 
ดูน้อยที่สุด+ไมค่่อยดึงดูด 2 10.5 
ไม่ค่อยดึงดูด 1 5.3 
ไม่ชอบ 1 5.3 

 
ตารางที่ 5.75 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องวีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดินน้อยที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละคร

เรื่องวีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดินน้อยที่สุด จํานวน 19 คน ระบุว่าเพราะเฉยๆ มากที่สุด (จํานวน 7 คน) 
รองลงมาคือดูน้อยที่สุด ไม่ค่อยดึงดูด (จํานวน 3 คน) และบางฉากไม่สมจริง (จํานวน 3 คน) 
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ช่อง 3 Family 

1. ละครเรื่องแคน้รักเพลิงริษยา 

ตารางที่  5.76 จุดเด่นและความนา่สนใจของละครเร่ืองแค้นรักเพลิงริษยา 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องแคน้รักเพลิงริษยา จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 96) 

สนุก 18 18.8 
ชนช้ัน คนจน คนรวย 14 14.6 
สะใจ 9 9.4 
อารมณ์ถึง 5 5.2 
ความรักการแก้แค้น 4 4.2 
ชีวิตการแก้แค้น 4 4.2 
เข้าใจกับบท 3 3.1 
แค้นน้ีต้องชําระก่ีปีก็ไม่สาย 2 2.1 
ชอบนางเอก 2 2.1 
ชีวิต การแก้แค้น 2 2.1 
ตัวละคร 2 2.1 
ต่ืนเต้น/สนุก 2 2.1 
เน้ือหาดี 2 2.1 
แบ่งแยกชนช้ัน รักรุนแรง 2 2.1 
ภาพสวย 2 2.1 
มีเน้ือหาน่ารับชม 2 2.1 
การเล่าเรื่อง 1 1.0 
ข้อคิดดี ๆ 1 1.0 
ความรัก,การแก้แค้น 1 1.0 
ฉาก 1 1.0 

 
ตารางที่ 5.76 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องแค้นรักเพลิงริษยา พบว่า ผู้ชมที่

รับชมละครเรื่องแค้นรักเพลิงริษยา ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมากที่สุด
(จํานวน 18 คน) รองลงมาคือชนช้ัน คนจน คนรวย (จํานวน 14 คน) และสะใจ (จํานวน 9 คน) 
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ตารางที่  5.77  เหตุผลที่ชอบละครเรื่องแค้นรักเพลงิรษิยามากที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องแคน้รักเพลิงริษยามากที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 9) 

สนุกกับอารมณ์ของเรื่อง 3 33.3 
ไม่ชอบการแก้แค้น 2 22.2 
ดูแล้วอยากไปแสดงมาก 1 11.1 
ลุ้นตามทุกตอน เน้ือหาดีพอสมควร 1 11.1 
สนุกมากๆเลยชอบพระเอกเพราะหล่อมาก 1 11.1 
สอนให้คิดเป็น 1 11.1 

 
ตารางที่ 5.77 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องแค้นรักเพลิงริษยามากที่สุด พบว่าผู้ชมที่ชอบละคร

เรื่องแค้นรักเพลิงริษยามากที่สุด จํานวน 9 คน ระบุว่าเพราะสนุกกับอารมณ์ของเร่ืองมากท่ีสุด 
(จํานวน 3 คน) รองลงมาคือไม่ชอบการแก้แค้น (จํานวน 2 คน) และดูแล้วอยากไปแสดงมาก (จํานวน 
1 คน) 
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ตารางที่  5.78 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องแค้นรักเพลิงริษยาน้อยทีสุ่ด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องแคน้รักเพลิงริษยาน้อยทีสุ่ด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ  
(n= 60) 

ดําเนินเรื่องยาวเกิน 6 10.0 
บางตอนไม่สมจริง 6 10.0 
คนจนมักถูกกลั่นแกล้ง 5 8.3 
นําเสนอเรื่องไม่แปลกใหม ่ซ้าํๆ 4 6.7 
ดําเนินเรื่องยาวเกินไป 3 5.0 
ตัวละครไม่ค่อยน่าสนใจ 3 5.0 
นําเสนอเรื่องไม่แปลก 3 5.0 
เรื่องซ้ําๆ 3 5.0 
นําเสนอเรื่อง ซ้าๆ 2 3.3 
นําเสนอเรื่องไม่แปลกใหม ่ซ้าํ ๆ 2 3.3 

 
ตารางท่ี 5.78 เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองแค้นรักเพลิงริษยาน้อยที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละคร

เรื่องแค้นรักเพลิงริษยาน้อยที่สุด จํานวน 60 คน ระบุว่าเพราะดําเนินเรื่องยาวเกินมากที่สุด (จํานวน 
6 คน) รองลงมาคือบางตอนไม่สมจริง (จํานวน 6 คน) และคนจนมักถูกกลั่นแกล้ง (จํานวน 5 คน) 

 

  



496 

ช่อง Bright TV 

1. ละครเรื่องกลโกงกามเทพ 

ตารางที่  5.79  จุดเด่นและความนา่สนใจของละครเร่ืองกลโกงกามเทพ 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องกลโกงกามเทพ จํานวน ร้อยละของคาํตอบ
(n= 143) 

สนุก 40 28.0 
บทดี 32 22.4 
เน้ือหาน่าติดตาม 14 9.8 
ตัวละครดี 8 5.6 
บทละคร 8 5.6 
ดี 7 4.9 
เรื่องราวสนุก 6 4.2 
ทําให้รู้ว่าอันไหนดีหรือช่ัว 2 1.4 
ทุกเกมต้องมีคนโกง 2 1.4 
แปลใหม ่ 2 1.4 
สนุกร่าเริง 2 1.4 
การเล่าเรื่อง 1 0.7 
ครอบครัว 1 0.7 
ความเช่ือผิดๆ 1 0.7 
ความไม่รู้จักพอ 1 0.7 
ชอบ สนุก 1 0.7 
ชอบนักแสดง 1 0.7 
ชอบหนังจีน 1 0.7 
ซับซ้อน 1 0.7 
ตัวละคร 1 0.7 

 
ตารางที่ 5.79 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องกลโกงกามเทพ พบว่า ผู้ชมที่รับชม

ละครเรื่องกลโกงกามเทพ ระบุว่าเป็นละครท่ีมีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมากที่สุด (จํานวน 40
คน) รองลงมาคือบทดี (จํานวน 32 คน) และเน้ือหาน่าติดตาม (จํานวน 14 คน) 
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ตารางที่ 5.80 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องกลโกงกามเทพมากที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องกลโกงกามเทพมากที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 9) 

เน้ือหาน่าติดตาม 4 44.4 
สนุกดี 3 33.3 
การใช้ชีวิตในแบบฉบับคนอินเดีย 1 11.1 
นางเอกสวย 1 11.1 

 
ตารางที่ 5.80 หตุผลที่ชอบละครเรื่องกลโกงกามเทพมากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเรื่อง

กลโกงกามเทพมากที่สุด จํานวน 9 คน ระบุว่าเพราะเนื้อหาน่าติดตามมากที่สุด (จํานวน 4 คน) 
รองลงมาคือสนุกดี (จํานวน 3 คน) และการใช้ชีวิตในแบบฉบับคนอินเดีย (จํานวน 1 คน) 
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ตารางที่  5.81 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องกลโกงกามเทพน้อยที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องกลโกงกามเทพน้อยที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ  
(n= 23) 

บางคนแสดงแข็ง 6 26.1 
บางตอนไม่สมจริง 3 13.0 
ไม่ค่อยดึงดูดให้ดูต่อ 2 8.7 
ไม่ต่อยดึงดูให้ดูต่อ 2 8.7 
เข้าไม่ค่อยถึงอารมณ์นักแสดง 1 4.3 
เน้ือเรื่องไม่ดี 1 4.3 
บางตอนยังไม่ค่อยอินตาม 1 4.3 
สื่ออารมณ์ให้ได้มากกว่าน้ี 1 4.3 

 
ตารางที่ 5.81 เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองกลโกงกามเทพน้อยที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเร่ือง 

กลโกงกามเทพน้อยที่สุด จํานวน 23 คน ระบุว่าเพราะบางคนแสดงแข็ง (จํานวน 6 คน) และบางตอน
ไม่สมจริง (จํานวน 3 คน) 
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ช่อง MCOT Kids & Family 

1. ละครเรื่องชอลิ้วเฮียง 

ตารางที่ 5.82 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องชอลิ้วเฮียง 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องชอลิ้วเฮียง จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 102) 

สนุกเน้ือหาดี 12 11.8 
สนุก 11 10.8 
ฉากสวย 8 7.8 
พ้ืนหลัง 7 6.9 
ตลก 6 5.9 
น่าดู+ฉากดี 5 4.9 
ชอบหนังจีน 4 3.9 
สนุก เน้ือหาดี 4 3.9 
ชอบ 3 2.9 
แปลกใหม่ 3 2.9 
สมจริง 3 2.9 
น่าดู +ฉากดี 2 2.0 
น่าดู ฉากดี 2 2.0 
เน้ือเรื่อง 2 2.0 
เน้ือหาดี 2 2.0 
ปลกใหม ่ 2 2.0 
มันดี 2 2.0 
อินตาม 2 2.0 
การต่อสู้ 1 1.0 
ชอบการต่อสู้ 1 1.0 

 
ตารางที่ 5.82 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องชอลิ้วเฮียง พบว่า ผู้ชมที่รับชมละคร

เรื่องชอลิ้วเฮียง ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกเน้ือหาดีมากที่สุด (จํานวน 12 คน)
รองลงมาคือสนุก (จํานวน 11 คน) และฉากสวย (จํานวน 8 คน) 
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ตารางที่  5.83  เหตุผลที่ชอบละครเรื่องชอลิ้วเฮียงมากที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องชอลิ้วเฮียงมากท่ีสุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 7) 

ชอบ 2 28.6 
ชอบแนวหนังสืบสวน 1 14.3 
ชอบพระเอก 1 14.3 
ชอบหนังแนวสืบสวน 1 14.3 
ดี 1 14.3 
ละครต่อสู้สนุก 1 14.3 

 
ตารางที่ 5.83 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องชอลิ้วเฮียงมากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเร่ืองชอลิ้วเฮียง

มากท่ีสุด จํานวน 7 คน ระบุว่าเพราะชอบมากที่สุด (จํานวน 2 คน) รองลงมาคือชอบแนวหนังสืบสวน 
(จํานวน 1 คน) และชอบพระเอก (จํานวน 1 คน) 
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ตารางที่ 5.84 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องชอลิ้วเฮียงน้อยทีสุ่ด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องชอลิ้วเฮียงน้อยทีสุ่ด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 53) 

ซีนบางซีนไม่อินตาม 15 28.3 
ดําเนินเรื่องยืดเย้ือไปหน่อย 6 11.3 
กําเนิดยืดเย้ือไปหน่อย 4 7.5 
เรียงลําดับไม่ค่อยเข้าใจ 4 7.5 
ดูบางทีก็งง 3 5.7 
นานๆดูทีไม่ค่อยน่าติดตาม 3 5.7 
ดูไม่รู้เรื่อง 2 3.8 
นานๆดูที 2 3.8 
ไม่ค่อยดูหนังต่างประเทศ 2 3.8 

 
ตารางที่ 5.84 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องชอลิ้วเฮียงน้อยที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเร่ืองชอลิ้วเฮียง

น้อยที่สุด จํานวน 53 คน ระบุว่าเพราะซีนบางซีนไม่อินตามมากที่สุด (จํานวน 15 คน) รองลงมาคือ
ดําเนินเรื่องยืดเย้ือไปหน่อย (จํานวน 6 คน) และกําเนิดยืดเย้ือไปหน่อย (จํานวน 4 คน) 
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ช่อง ททบ.5 

1. ละครเรื่องเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผน่ดิน 

ตารางที่  5.85 จุดเด่นและความนา่สนใจของละครเร่ืองเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะทา้นแผ่น 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องเจงกิสข่าน 
และกุบไลข่าน 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ  
(n= 178) 

เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ 20 11.2 
ดําเนินเรื่องสมจริง 10 5.6 
สู้รบ 10 5.6 
สู้รบแย่งชิง 10 5.6 
บทดี 9 5.1 
แปลกใหม่ 8 4.5 
ต่ืนเต้น 7 3.9 
แปลใหม ่ 5 2.8 
แย่งชิงอํานาจ 5 2.8 
สู้รบ แย่งชิง 5 2.8 
อิงประวัติศาสตร์ 5 2.8 
คล้ายชีวิตจริง 4 2.2 
ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ 4 2.2 
ตลก ตัวละคร 4 2.2 
ตลก มัน 3 1.7 
สนุก 3 1.7 
สมจริง 3 1.7 
สู้รบแย่งชิงของคนจีน 3 1.7 
การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ 2 1.1 
ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ 2 1.1 

 
ตารางที่ 5.85 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน 

พบว่าผู้ชมที่รับชมละครเร่ืองเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความ
น่าสนใจคือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุมากท่ีสุด (จํานวน 20 คน) รองลงมาคือดําเนินเรื่องสมจริง (จํานวน 10 คน) 
และสู้รบ (จํานวน 10 คน) 
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ตารางที่  5.86 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะทา้นแผ่นดินมากท่ีสุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องเจงกิสข่าน 
และกุบไลข่านมากที่สุด 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ  
(n= 34) 

เรื่องประวัติการสู้รบด้ินรนการอยู่รอด 7 20.6 
ประวัติการต่อสู้ ด้ินรนเพ่ือการอยู่รอด 3 8.8 
สนุก การต่อสู้ ทุกฉากเนื้อหาดี 3 8.8 
ต่อสู้ด้ินรนให้อยู่รอด 2 5.9 
สมจริง 2 5.9 
การแต่งกาย สภาพภูมิประเทศ ธรรมเนียมประเพณี 
บู๊แอ็คช่ัน ฉากสู้รบ 

1 2.9 

การสู้รบ 1 2.9 
ฉากอลังการเหมือนจริง 1 2.9 
ชอบดูวีรบุรุษ นักสู้ 1 2.9 
ชอบหูม้าที่พระเอกขี่ 1 2.9 

 
ตารางที่ 5.86 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นมากที่สุด พบว่า 

ผู้ชมที่ชอบละครเรื่องเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดินมากที่สุด จํานวน 34 คน ระบุว่าเพราะ
เรื่องประวัติการสู้รบด้ินรนการอยู่รอดมากที่สุด (จํานวน 7 คน) รองลงมาคือประวัติการต่อสู้ ด้ินรน
เพ่ือการอยู่รอด (จํานวน 3 คน) และสนุก การต่อสู้ ทุกฉากเนื้อหาดี (จํานวน 3 คน) 
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ตารางที่ 5.87 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผน่น้อยทีสุ่ด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องเจงกิสข่าน จักรพรรดิ 
สะทา้นแผน่ดินน้อยทีสุ่ด 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ  
(n= 28) 

จําช่ือตัวละครยาก 5 17.9 
บางฉากไม่สมจริง 3 10.7 
บางอย่างไม่เหมือนจริง 3 10.7 
ตัวละครมาก 2 7.1 
บางฉากก็ไม่สมจริง 2 7.1 
แปลกใหม่ ยังไม่เนียนเท่าไหร่ 2 7.1 
C6 ยังงง ๆ 1 3.6 
การสร้างยังไม่แนบเนียนพอ 1 3.6 
จําตัวละครมาก 1 3.6 
ดําเนินเรื่องยาวเกินไป 1 3.6 

 

ตารางท่ี 5.87 เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดินน้อยที่สุด พบว่า 
ผู้ชมที่ชอบละครเรื่องเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดินน้อยที่สุด จํานวน 28 คน ระบุว่าเพราะจํา
ช่ือตัวละครยากมากที่สุด (จํานวน 5 คน) รองลงมาคือบางฉากไม่สมจริง (จํานวน 3 คน) และ
บางอย่างไม่เหมือนจริง (จํานวน 3 คน) 
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ช่อง 3 SD 

1. ละครเรื่องดาบมังกรหยก 

ตารางที่  5.88 จุดเด่นและความนา่สนใจของละครเร่ืองดาบมังกรหยก 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องดาบมังกรหยก 
 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 354) 

สนุก 46 13.0 
ฉากอลังการ 32 9.0 
กําลังภายใน+ฉากใหญ่โต 18 5.1 
สนุกดี 13 3.7 
นางเอกสวย 11 3.1 
เน้ือหาดี 7 2.0 
เน้ือหาของละคร 6 1.7 
ฉากใหญ่โต 5 1.4 
เน้ือหาละคร 5 1.4 
สีสวย 5 1.4 
กําลังภายใน 4 1.1 
ความรักลึกซึ้ง 4 1.1 
ฉากสวย 4 1.1 
ตัวละคร 4 1.1 
ตัวละครแสดงได้ดี 4 1.1 
พระเอกเก่งมาก 4 1.1 
มันส์ดี 4 1.1 
ลุ้น 4 1.1 
ฉากต่อสู้กําลังภายใน 3 0.8 
ชอบ 3 0.8 

 
ตารางท่ี 5.88 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเร่ืองดาบมังกรหยก พบว่าผู้ชมที่รับชม

ละครเรื่องดาบมังกรหยก ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมากที่สุด (จํานวน 46 
คน) รองลงมาคือฉากอลังการ (จํานวน 32 คน) และกําลังภายใน+ฉากใหญ่โต (จํานวน 18 คน) 
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ตารางที่  5.89 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องดาบมังกรหยกมากที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องดาบมังกรหยกมากที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 143) 

ฉากบางฉากดูน่าสนใจ 20 14.0 
สอนคติดี 7 4.9 
ชอบการต่อสู้และการใช้ดาบ 5 3.5 
สู้กัน 5 3.5 
ฉากน่าสนใจ 4 2.8 
ชอบนักแสดง 3 2.1 
นางเอกสวย 3 2.1 
เป็นหนังกําลังภายใน 3 2.1 
สนุกดี 3 2.1 
กําลังภายใน 2 1.4 

 
ตารางที่ 5.89 เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองดาบมังกรหยกมากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเรื่องดาบ 

มังกรหยกมากที่สุด จํานวน 143 คน ระบุว่าเพราะฉากบางฉากดูน่าสนใจมากที่สุด (จํานวน 20 คน) 
รองลงมาคือ สอนคติดี (จํานวน 7 คน) และชอบการต่อสู้และการใช้ดาบ (จํานวน 5 คน) 
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ตารางที่ 5.90 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องดาบมังกรหยกนอ้ยที่สุด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องดาบมังกรหยกนอ้ยที่สุด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 57) 

เรื่องยาวไม่ต่ืนเต้น 10 17.5 
เรื่องราวไม่ต่ืนเต้น 6 10.5 
ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ 5 8.8 
นางเอกไม่สวย 4 7.0 
 ไม่ระบุ 2 3.5 
บางฉากไม่สมจริง 2 3.5 
บางตัวละครแสดงแข็ง 2 3.5 
กําลังภายใน 1 1.8 
ชอบดูนางเอก 1 1.8 
ชอบตัวละคร 1 1.8 

 
ตารางที่ 5.90 เหตุผลที่ชอบละครเรื่อง ดาบมังกรหยกน้อยที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบละครเรื่อง 

ดาบมังกรหยกน้อยที่สุด จํานวน 57 คน ระบุว่าเพราะเรื่องยาวไม่ต่ืนเต้นมากที่สุด (จํานวน 10 คน) 
รองลงมาคือเรื่องราวไม่ต่ืนเต้น (จํานวน 6 คน) และไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ (จํานวน 5 คน) 
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ช่อง MCOT HD 

1. ละครเรื่องหนุม่หน้าใสหัวใจนักปรุง 

ตารางที่  5.91 จุดเด่นและความนา่สนใจของละครเร่ืองหนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรงุ 

จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง 
หนุ่มหนา้ใสหัวใจนักปรุง 

จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 244) 

สนุก 15 6.1 
นักแสดงไทยไปแสดงต่างประเทศ 14 5.7 
มีความรู้ 12 4.9 
แทรกความรู้ 9 3.7 
น่ารัก 9 3.7 
การทําอาหาร 8 3.3 
ชอบดูตอนทําอาหาร 8 3.3 
ดูสดใส น่ารัก 8 3.3 
พระเอกหล่อ 8 3.3 
ชอบนักแสดง 6 2.5 
ดูทําอาหาร 6 2.5 
พระเอก นางเอก 6 2.5 
พระเอก/นางเอก 6 2.5 
พระเอกไทยร่วมแสดง , การปลูกฝังสิ่งที่ผิดให้แก่คนอ่ืน 6 2.5 
สดใส น่ารัก 6 2.5 
ชอบ 5 2.0 
นักแสดงไทยโกอินเตอร์ 5 2.0 
ชอบนักแสดงหญิง 4 1.6 
ชอบพระเอก 4 1.6 
ตัวละครน่ารัก สนุก 4 1.6 

 
ตารางท่ี 5.91 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องหนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง พบว่าผู้ชมที่

รับชมละครเร่ืองหนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมาก
ที่สุด (จํานวน 15 คน) รองลงมาคือนักแสดงไทยไปแสดงต่างประเทศ (จํานวน 14 คน) และมีความรู้ 
(จํานวน 12 คน) 
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ตารางที่ 5.92 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องหนุม่หน้าใสหัวใจนักปรุงมากทีสุ่ด 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องหนุม่หน้าใสหัวใจนักปรุงมากทีสุ่ด จํานวน ร้อยละของคาํตอบ
(n= 17) 

พระเอกนางเอกแสดงได้ดี 3 17.6 
พระเอกนางเอกน่ารักเหมาะสมมาก 2 11.8 
เข้าใจง่าย เน้ือเรื่องไม่ซับซ้อน 1 5.9 
เข้าใจง่ายไม่ซบัซ้อน 1 5.9 
ชอบเน้ือหา 1 5.9 
ชอบละครทําอาหาร 1 5.9 
เน้ือเรื่องสนุก 1 5.9 
เน้ือหาน่ารัก 1 5.9 
เป็นเรื่องเก่ียวกับการทําร้านอาหาร 1 5.9 
พระเอกนางเอกน่ารักแสดงดี 1 5.9 

 
ตารางที่ 5.92 เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองหนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุงมากที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบ

ละครเร่ืองหนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุงมากที่สุด จํานวน 17 คน ระบุว่าเพราะพระเอกนางเอกแสดงได้ดี
มากที่สุด (จํานวน 3 คน) รองลงมาคือพระเอกนางเอกน่ารักเหมาะสมมาก (จํานวน 2 คน) และเข้าใจง่าย 
เน้ือเรื่องไม่ซับซ้อน (จํานวน 1 คน) 
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ตารางที่ 5.93 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องหนุม่น่าใสหัวใจนกัปรุงน้อยทีส่ดุ 

เหตุผลทีช่อบละครเรื่องหนุม่น่าใสหัวใจนกัปรุงน้อยทีส่ดุ จํานวน ร้อยละของคาํตอบ 
(n= 43) 

ดูไปดูมาเรื่องจะเป็นการแก้แค้น ดําเนินเรื่องช้า 12 27.9 
 ไม่ระบุ 10 23.3 
เป็นการแก้แคน้ ดําเนินเรื่องช้า 3 7.0 
การแสดงและฉากประกอบไม่ค่อยเนียน 2 4.7 
ดําเนินเรื่องยาวไป 2 4.7 
ดําเนินเรื่องยาวมาก 2 4.7 
ดูไปดูมาเรื่องจะเป็นการแก้แค้น 2 4.7 
ฉากไม่ค่อยสมจริง 1 2.3 
ดําเนินเรื่องช้า 1 2.3 
ดูแล้วเครียด 1 2.3 

 
ตารางที่ 5.93 เหตุผลที่ชอบละครเรื่องหนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุงน้อยที่สุด พบว่า ผู้ชมที่ชอบ

ละครเรื่องหนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุงน้อยที่สุด จํานวน 43 คน ระบุว่าเพราะดูไปดูมาเรื่องจะเป็นการ 
แก้แค้น ดําเนินเรื่องช้ามากที่สุด (จํานวน 12 คน) รองลงมาคือไม่ระบุ (จํานวน 10 คน) และเป็นการ
แก้แค้น ดําเนินเรื่องช้า (จํานวน 3 คน) 
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ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะที่มีต่อรายการละครในโทรทัศน์ดิจิตอล 

นอกจากน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับละครหลังข่าว โดยเรียง
ตามลําดับความคิดเห็นที่ซ้ํากันมากที่สุด 25 อันดับ ดังต่อไปน้ี 
ตารางที่ 5.94 ความคิดเห็นเพื่มเติมเก่ียวกับละครหลังข่าว 
 

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม จํานวน ร้อยละ 
สอดแทรกความรู้ (สาระและความบันเทิง) 17 0.3 

สร้างอิงปัจจุบันให้มากขึ้น 14 0.3 

ตรวจสอบการใช้คําไม่สุภาพ 10 0.2 

นําเสนอเรื่องที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์มากกว่าน้ี 8 0.2 

เพ่ิมละครที่แทรกความรู้ 8 0.2 

เพ่ิมละครสอนคนในสังคม 8 0.2 

นําเสนอเรื่องที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 7 0.1 

คําพูด ภาษาบางครั้งไม่สุภาพ 6 0.1 
นําเสนอเรื่องที่ดี มีประโยชน์กับประชาชน 6 0.1 
เพ่ิมรายการที่มีสาระเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตได้ 6 0.1 

เพ่ิมรายการที่ให้ความรู้ประชาชน 6 0.1 

เพ่ิมรายการส่งเสริมความรู้ 6 0.1 

ควรมีละครทีส่ร้างสรรค์สังคม 5 0.1 

น่าจะมีละครใหม่ 5 0.1 

เพ่ิมรายการที่ให้ความรู้กับประชาชน 5 0.1 

เพ่ิมรายการใหม่ๆมากขึ้น/ละครที่ทันสมัยตามยุค 5 0.1 

ภาษาไม่เหมาะสม 5 0.1 
อยากให้มีรายการใหม่ๆ  5 0.1 
อยากให้มีละครมีสาระดีๆ หนังสําหรับสังคมปัจจุบัน 5 0.1 

กสทช. ตรวจสอบก่อนการนําเสนอโดยเฉพาะเนื้อหา 4 0.1 

ควรมีช่องรายการรับชมมากกว่าเดิม/รายการสําหรับเด็ก 4 0.1 
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 ความคิดเห็นเพิ่มเติม จํานวน ร้อยละ 
ตรวจสอบก่อนนําเสนอ 4 0.1 
นําเสนอให้เหมาะสมกับเป้าหมาย 4 0.1 
ผลิตละครดีๆ 4 0.1 
ผลิตละครทีม่ีคณุภาพ 4 0.1 

 
ตารางที่ 5.94 ความคิดเห็นเพ่ืมเติมเก่ียวกับละครหลังข่าว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นต่อละครหลังข่าวว่า ควรสอดแทรกความรู้ (สาระและความบันเทิง) มากที่สุด (จํานวน 17 คน) 
รองลงมาคือ สร้างอิงปัจจุบันให้มากขึ้น (จํานวน 14 คน) และตรวจสอบการใช้คําไม่สุภาพ (จํานวน 10 คน) 
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ตารางที่ 5.95 ทัศนคติต่อคณุภาพละครโทรทัศน์หลังขา่ว 

ทัศนคติที่มีต่อคุณภาพรายการละครหลังขา่ว ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย
1. คุณภาพด้านกฎหมาย 3.287 0.633 ปานกลาง 

1.1 เน้ือหาส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดประชาธิปไตย 3.106 1.023 ปานกลาง 
1.2 เน้ือหาส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 

แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
2.804 0.900 ปานกลาง 

1.3 เน้ือหาส่งเสริมความรู้การศึกษาโดยมีทัง้สาระและ
บันเทิง 

2.836 0.921 ปานกลาง 

1.4 เน้ือหาส่งเสริมความสามคัคี ความแตกต่าง
หลากหลายทางความคิดความเช่ือ การยอมรับซึ่งกันและกัน 

2.885 0.967 ปานกลาง 

1.5 เน้ือหาส่งเสริมข้อมลูความรู้ในระดับสากล 2.936 0.964 ปานกลาง 
1.6 เน้ือหาที่นําไปสู่การล้มลา้งระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.769 1.111 มาก 

1.7 เน้ือหาแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอํานาจการ
ปกครอง 

3.812 1.085 มาก 

1.8 เน้ือหาส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 3.734 1.042 มาก 
1.9 เน้ือหากระทบความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน 
3.603 1.045 มาก 

1.10 เน้ือหาภาพลามกอนาจารหรือป่าเถื่อนโหดร้ายขาด
มนุษยธรรมละเมิดศักด์ิศรคีวามเป็นมนุษย์,วิตถารรนุแรง,ย่ัวยุ
ทางเพศ 

3.588 1.041 มาก 

1.11 เน้ือหาไม่ดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.988 1.400 ปานกลาง 
1.12 เน้ือหาส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 3.332 1.054 ปานกลาง 
1.13 เน้ือหาไมย่ั่วยุหรือสนับสนุนให้เกิดการก่ออาชญากรรม 3.348 1.108 ปานกลาง 

2. คุณภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของรายการละครหลัง
ข่าว 

2.872 0.765 ปานกลาง 

2.1 รูปแบบรายการน่าสนใจสะท้อนแง่มุมความรู้ ความคิด
ใหม่สูส่ังคม 

2.795 0.926 ปานกลาง 

2.2 ภาพลักษณ์ตัวละคร สามารถเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
ให้แก่เด็ก สตร ีผู้สูงวัย 

2.804 0.934 ปานกลาง 

2.3 รายการก่อให้เกิดระบบวิธีคิดของผู้ชม 2.809 0.914 ปานกลาง 
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ทัศนคติที่มีต่อคุณภาพรายการละครหลังขา่ว ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย
2.4 ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.811 0.971 ปานกลาง 
2.5 ก่อให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับทักษะชีวิต 2.757 0.982 ปานกลาง 
2.6 ก่อเกิดการเรียนรู้ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย 2.783 0.993 ปานกลาง 
2.7 ก่อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

และสังคม  
2.823 1.013 ปานกลาง 

2.8 ไม่จูงใจผู้ชมด่ืมสุรา สูบบุหรี่ หรือยาเสพติด 3.020 1.016 ปานกลาง 
2.9 ส่งเสริมแรงบันดาลใจให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 3.178 1.071 ปานกลาง 
2.10 ส่งเสริมความบันเทิงโดยไม่ขัดศีลธรรมวัฒนธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีที่งามของชาติ 
2.925 0.947 ปานกลาง 

ทัศนคติโดยรวม 3.106 0.616 ปานกลาง 
 

ตารางที่ 5.95 ทัศนคติต่อคุณภาพละครโทรทัศน์หลังข่าว พบว่าผู้ชมมีทัศนคติในด้านต่าง ๆ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ คุณภาพด้านกฎหมาย ค่าเฉลี่ย (3.287) และคุณภาพด้านความคิด
สร้างสรรค์ของรายการละครหลังข่าว ค่าเฉล่ีย (2.872) 
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ตารางที่  5.96 ความพึงพอใจท่ีมีต่อเนื้อหารายการละครหลังข่าวจุดเด่นความน่าสนใจของ
เนื้อหารายการละครหลังข่าวแต่ละเรื่อง 

รายชื่อละครหลังขา่วโทรทัศน ์ จํานวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

1. ละครไทย 3678 3.762 0.907 มาก 
1) นางร้าย  856 3.327 0.993 ปานกลาง 
2) บ่วงสไบ 760 3.299 1.061 ปานกลาง 
3) สารวัตรใหญ ่ 788 3.640 1.117 มาก 
4) กรงกรรม  1059 3.776 1.020 มาก 
5) ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง 1576 4.027 1.014 มาก 
6) ลูกผู้ชาย (ภูผา) 564 3.406 1.112 ปานกลาง 
7) สงครามนักป้ัน 593 3.374 0.997 ปานกลาง 
8) หน้ากากแก้ว 616 3.351 1.049 ปานกลาง 
9) เสือ ชะนี เก้ง 898 3.561 1.061 มาก 
10) เมียน้อย 871 3.473 1.040 มาก 
11) ก่อนอรุณจะรุ่ง 479 3.207 0.953 ปานกลาง 
12) Club Friday the Series 10 
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 

682 3.455 1.016 มาก 

13) ปมรักสลบัหัวใจ 460 3.098 0.922 ปานกลาง 
2. ละครต่างประเทศ 2289 3.656 0.962 มาก 

1) NCIS: Los Angeles 632 3.739 1.113 มาก 
2) โปรุส ศึกสองราชันย์ 394 3.310 1.135 ปานกลาง 
3) พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร 687 3.402 1.175 ปานกลาง 
4) รัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 

100 Days My Prince 
555 3.501 0.951 มาก 

5) ซีรีส์เกาหลี มหัศจรรย์รักขา้มภพ 565 3.262 1.026 ปานกลาง 
6) วีรสตรีนักสูกู้้แผ่นดิน 339 2.994 0.991 ปานกลาง 
7) แค้นรักเพลงิริษยา 326 2.856 0.888 ปานกลาง 
8) กลโกงกามเทพ 350 2.997 0.916 ปานกลาง 
9) ชอลิ้วเฮียง 309 3.071 0.891 ปานกลาง 
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รายชื่อละครหลังขา่วโทรทัศน ์ จํานวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

10) เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะทา้นแผ่นดิน 377 3.305 1.000 ปานกลาง 

11) ดาบมังกรหยก 532 3.344 1.086 ปานกลาง 
12) หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง 471 3.306 1.025 ปานกลาง 

ทัศนคติโดยรวม 3931 3.780 0.869 มาก 
 
ตารางที่ 5.96 ความพึงพอใจที่มีต่อเน้ือหารายการละครหลังข่าวจุดเด่นความน่าสนใจของ

เน้ือหารายการละครหลังข่าวแต่ละเรื่อง พบว่ามีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
3.780 )  

จากการสํารวจผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 5,000 ตัวอย่าง ในการชมรายการละครโทรทัศน์
หลังข่าวเมื่อพิจารณาตามช่อง มีผลการสํารวจปรากฏดังน้ี  

ช่อง 7 HD มีจํานวนละครโทรทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน 3 เรื่อง คือ นางร้าย บ่วงสไบ 
และสารวัตรใหญ่ ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่องนางร้าย ระบุว่า
เป็นละครท่ีมีจุดเด่นและความน่าสนใจที่นางเอกสู้ชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือ สนุก และนักแสดงมีการ
แสดงที่ดี เหตุผลของผู้ที่ชอบละครเร่ืองนางร้ายมากที่สุด ผู้ชมระบุว่าเพราะสะท้อนเรื่องจริงใน
สังคมไทยมากท่ีสุด รองลงมาคือชีวิตนางเอกท่ีต้องสู้ด้ินรน และนางเอกมีใบหน้าสะสวย ส่วนละคร
เรื่องบ่วงสไบ พบว่าผู้ชมระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือ ละครสนุกมากที่สุด 
รองลงมาคือมีเรื่องเก่ียวกับผีหรือวิญญาณและมีการแก้แค้น เหตุผลของผู้ชมที่ชอบละครเรื่องบ่วงสไบ
มากที่สุดระบุว่าเพราะนางเอกน่าสงสาร เป็นคนดี รวมถึงมีเน้ือหาดี รองลงมาคือการดําเนินเรื่องน่า
ติดตาม และสนุก ต่ืนเต้น และ ละครเรื่องสารวัครใหญ่ พบว่าผู้ชมระบุว่าเป็นละครท่ีมีจุดเด่นและ
ความน่าสนใจเพราะละครมีความสนุกมากที่สุด รองลงมาคือเป็นเรื่องราวที่เหมือนชีวิตจริง และเรื่องที่
เก่ีบยวกับความยุติธรรม เหตุผลของผู้ชมที่ชอบละครเรื่องสารวัตรใหญ่มากที่สุดระบุว่าเป็นการต่อสู้ไม่
ยอมแห้ในทุกสถานการณ์มากที่สุด รองลงมาคือดําเนินเรื่องได้ ต่ืนเต้น และมีความเหมือนกับชีวิตจริง 
และสนุก  

มีข้อสังเกตว่าละครช่อง 7 HD มีเน้ือหาละครเหมือนกับชีวิตจริง โดยที่นักแสดงต้องมีหน้าตา
หล่อหรือสะสวย บทบาทต้องสู้ชีวิตและรักความยุติธรรม ซึ่งละครต้องมีการดําเนินเรื่องสนุกน่า
ติดตาม 
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ช่อง 3 HD มีจํานวนละครโทรทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน 3 เรื่อง คือ กรงกรรม ทองเอก 
หมอยาท่าโฉลง และลูกผู้ชาย (ภูผา) ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละคร
เรื่องกรงกรรม ระบุว่าเป็นละครสะท้อนสังคมมากที่สุด รองลงมาคือสนุก และชอบนักแสดง เหตุผล
ของผู้ชมที่ชอบละครเรื่องกรงกรรมมากที่สุด เพราะชอบนางเอกแสดงดีมากที่สุด รองลงมาคือ การ
ดําเนินเรื่อง และทําดีได้ดีทําช่ัวได้ช่ัว ส่วนผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการ
ละครเร่ืองทองเอก หมอยา ท่าโฉลง คือตลกมากที่สุด รองลงมาคือสนุก และได้ความรู้ เหตุผลของผู้ที่
ชอบละครเร่ืองทองเอก หมอยา ท่าโฉลงมากที่สุดคือตลกมากที่สุด รองลงมาคือสนุก และได้ความรู้
เช่นเดียวกัน และ ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) 
พบว่า ผู้ชมระบุว่าเพราะละครมีความสนุกมากที่สุด รองลงมาคือพระเอกหล่อและมีความโหด เหตุผล
ของผู้ที่ชอบละครเรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) เพราะเหมือนชีวิตจริง เน้ือหาดีมากมากที่สุด รองลงมาคือชอบ
การแต่งตัว และเพราะมีเนื้อหาดี  

ช่อง 3 Family มีจํานวนละครโทรทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน 1 เรื่อง คือ แค้นรักเพลิง
ริษยา ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่อง แค้นรักเพลิงริษยา ระบุว่า
เป็นละครที่มีความสนุกมากที่สุด รองลงมาคือเป็นเน้ือหาของชนช้ัน คนจน คนรวย เหตุผลที่ชอบ
ละครเรื่องแค้นรักเพลิงริษยามากที่สุด ระบุว่าเพราะสนุกกับอารมณ์ของเรื่องมากที่สุด  

ช่อง 3 SD มีจํานวนละครโทรทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน 1 เรื่อง คือ ดาบมังกรหยก ผล
การสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่อง ดาบมังกรหยก คือสนุกมากที่สุด 
รองลงมาคือฉากอลังการ และฉากกําลังภายในเหตุผลที่ชอบละครเรื่องดาบมังกรหยกมากที่สุด ระบุ
ว่าเพราะฉากดูน่าสนใจมากที่สุด รองลงมาคือสอนคติดี และชอบการต่อสู้และการใช้ดาบ  

โดยสรุป ละครช่อง 3 HD มีเน้ือหาละครที่ตลกแต่ให้ความรู้ โดยที่นักแสดงต้องมีบทบาทที่
สนุกสนานและต้องให้ความรู้ ซึ่งละครดังกล่าวน้ีคือ ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง ในการศึกษาครั้งน้ี
พบว่าเป็นละครแนวตลกเรื่องเดียวที่ได้รับความนิยมแต่ละครก็ยังคงให้คติคําสอนแก่ผู้ชม เช่นเรื่องกรงกรรม 
ในขณะที่ลูกผู้ชาย (ภูผา) เป็นละครที่มีนักแสดงหน้าตาดี ส่วนละครช่อง 3 Family เป็นเรื่องราวของ
ชนช้ัน ในขณะที่ละครช่อง 3 SD เป็นละครแนวกําลังภายใน 

ช่อง ONE มีจํานวนละครโทรทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน 3 เรื่อง คือ สงครามนักป้ัน 
หน้ากากแก้ว และเสือ ชะนี เก้ง ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่อง
สงครามนักป้ันระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมากที่สุด รองลงมาคือเน้ือหาเป็น
เรื่องการแข่งขัน และมีความสนุก เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองสงครามนักป้ัน ผู้ชมระบุว่าเป็นเพราะตัวละคร
แสดงดีมากที่สุด รองลงมาคือบทดี มีการโต้ตอบกันระหว่างตัวละครด้วยคําพูดและมีความสมจริง ผลการ
สํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่องหน้ากากแก้วคือการดําเนินเรื่องในละคร 



518 

การเขียนบท เหตุผลที่ชอบละครเรื่องหน้ากากแก้วมากที่สุดเพราะสะท้อนสังคมมากที่สุด สนุกสนาน 
และผู้ชมช่ืนชอบนักแสดง ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่อง เสือ ชะนี
เก้ง คือละครมีเน้ือหาตลกมากที่สุด  รองลงมาคือสนุก และผู้ชมต้องการดูเพ่ือคลายเครียด  

เมื่อพิจารณาละครช่อง ONE เน้ือหามีความหลากหลาย ดังน้ันผู้ชมที่ชมละครจะชมละคร
ตามรสนิยมของตน 

ช่อง GMM 25 มีจํานวนละครโทรทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน 3 เรื่อง คือ เมียน้อย  
ก่อนอรุณจะรุ่ง Club Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ ผลการสํารวจพบว่า
จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่องเมียน้อย ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความ
น่าสนใจคือสะท้อนสังคมมากที่สุด รองลงมาคือสนุก และเน้ือหาแสดงถึงชีวิตจริงของคนเป็นเมียน้อย 
เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองเมียน้อยมากท่ีสุดเพราะสะท้อนสังคม และนักแสดงสามารถแสดงได้สมบทบาท 
ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเร่ืองก่อนอรุณจะรุ่ง คือมีบทละครและ
ผู้แสดงดี เหตุผลที่ชอบละครเรื่องก่อนอรุณจะรุ่งมากที่สุดระบุว่าเการให้คติสอนใจเรื่องทําผิดต้อง
ได้รับโทษมากที่สุด รองลงมาคือนําเสนอปัญหาครอบครัว ส่วนละคร Club Friday the Series 10 
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสร้างจากเร่ืองจริงมาก
ที่สุด 

ละครช่อง GMM 25 เน้ือหาของละครมีลักษณะเป็นปัญหาของชนช้ันกลาง ดังน้ันผู้ชมที่ชม
ละครจะสนใจเรื่องความสมจริงหรือมีเน้ือเรื่องมาจากความจริง 

ช่อง 8 มีจํานวนละครโทรทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน 2 เรื่อง คือ ปมรักสลับหัวใจ และ
พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่อง
ปมรักสลับหัวใจ ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมากที่สุด รองลงมาคือนักแสดง 
เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองปมรักสลับหัวใจมากที่สุด ระบุว่าเพราะมีการนําเสนอเร่ืองราวทุกอย่างดีมาก
ที่สุด รองลงมาคือสนุกสนาน และเนื้อหาดี ตัวละครแสดงดีเหมือนชีวิตจริง ส่วนภาพยนตร์เรื่อง  
พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร เป็นละครต่างประเทศ จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง 
พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร มีการดําเนินเรื่องสนุกมากที่สุด รองลงมาคือเหมือนจริง และการทํา
ความดี เหตุผลที่ชอบละครเร่ือง พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตารมากที่สุดระบุว่า เพราะให้ข้อคิดดี ๆ 
นําไปใช้การทําความดีมากที่สุด รองลงมาคือ ได้เรียนรู้เรื่องศาสนา  

เมื่อพิจารณาละครช่อง 8 พบว่ามีละครที่มีการซ้ือลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ คือประเทศอินเดีย
ที่เป็นละครแนวแฟนตาซี ที่มีเน้ือหาตามนิยายในตํานานของเทพตามคติความเช่ือศาสนาฮินดูใน
ขณะที่ละครไทยได้มีเน้ือหาที่น่าสนใจ 
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ช่อง MONO 29 มีจํานวนละครโทรทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน 1 เรื่อง คือ NCIS: Los 
Angeles เป็นละครต่างประเทศ จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง NCIS: Los Angeles มีการ
ดําเนินเรื่องสนุกมากที่สุด เน้ือเรื่องเป็นแนวสืบสวนสอบสวน เหตุผลที่ชอบละครเร่ือง NCIS: Los 
Angeles มากที่สุดระบุว่าเพราะตัวละครมีความฉลาดมากที่สุดโดยเฉพาะพระเอก และตัวละครมีการ
ทํางานเป็นทีม 

ละครของช่อง MONO 29 เป็นละครที่มีการเขียนบทและมีการถ่ายทํานักแสดงชาวตะวันตก 
ซึ่ง NCIS: Los Angeles เป็นละครแนวสืบสวนสอบสวนเพราะดําเนินเรื่องแบบฮอลลีวูด 

ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี มีจํานวนละครโทรทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน 1 เรื่อง คือ โปรุส 
ศึกสองราชันย์ ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจ ระบุว่าเป็นละครที่มีการดําเนินเรื่องสนุก
มากที่สุด รองลงมาคือเน้ือเรื่องเกี่ยวข้องกับการโค่นอํานาจ และนอกจากนี้ผู้ชมยังชอบการแต่งกาย 
ตัวละคร  

ละครของช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี เป็นละครที่ซื้อลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ ดังน้ันเน้ือหาการ
เล่าเรื่อง รวมถึงการแสดงของตัวละครจึงมีความแตกต่างจากละครที่ปรากฏอยู่ในช่องอ่ืน 

ช่อง PPTV มีจํานวนละครโทรทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน 1 เรื่อง คือ รัก 100 วันของฉัน
และองค์ชาย 100 Days My Prince ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละคร
เรื่อง รัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 Days My Prince ระบุว่าเน้ือเรื่องสนุกมากที่สุด รองลงมา
คือ เน้ือหาไม่หนัก และแสดงถึงความรัก อดทน รอคอย เหตุผลที่ชอบละครเรื่องรัก 100 วันของฉัน
และองค์ชาย 100 Days My Prince มากที่สุด ระบุว่าเพราะเข้าใจง่ายมากท่ีสุด รวมถึงชอบเนื้อหา 
การแย่งชิงอํานาจของคนช้ันสูง 

ละครของช่อง ช่อง PPTV เป็นละครที่ซื้อลิขสิทธ์ิมาจากประเทศเกาหลี ดังน้ันเน้ือหา การเล่าเรื่อง 
รวมถึงการแสดงของตัวละครจึงมีความแตกต่างจากละครไทยและละครต่างประเทศที่เป็นละคร
อินเดียและละครตะวันตก 

ช่อง True 4 U มีจํานวนละครโทรทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน 1 เรื่อง คือ มหัศจรรย์รักข้ามภพ 
ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่อง มหัศจรรย์รักข้ามภพ ระบุว่าเป็น
ละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสนุกมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องราวน่าสนใจ และสมจริง เหตุผล
ที่ชอบละครเรื่องมหัศจรรย์รักข้ามภพมากท่ีสุด ระบุว่าเพราะความผูกพันของคนรัก เป็นความรักของ
คนต่างยุค มากที่สุด รองลงมาคือเป็นละครที่ดูง่าย  
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ช่อง Thai PBS มีจํานวนละครโทรทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน 1 เรื่อง คือ วีรสตรีนักสู้ 
กู้แผ่นดิน ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่อง วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน 
ระบุว่าเป็นละครที่มีเน้ือหาสนุกมากที่สุด รองลงมาคือเป็นเรื่องราวที่เกิดในประวัติศาสตร์  

ละครของช่อง Thai PBS เป็นละครที่ซื้อลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ ดังน้ันเน้ือหาการเล่า
เรื่อง รวมถึงการแสดงของตัวละครจึงมีความแตกต่างจากละครไทยและละครต่างประเทศที่เป็นละคร
ตะวันตก 

ช่อง Bright TV มีจํานวนละครโทรทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน 1 เรื่อง คือ กลโกงกามเทพ 
ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่องกลโกงกามเทพระบุว่าเป็นละครที่
มีความสนุกสนานมากที่สุด รองลงมาคือบทละครดีและเนื้อหาน่าติดตาม เหตุผลที่ชอบละครเรื่อง 
กลโกงกามเทพมากที่สุด ระบุว่าเพราะเนื้อหาน่าติดตาม รองลงมาคือสนุกในเนื้อเรื่องแสดงการใช้ชีวิต
ในแบบฉบับคนอินเดีย  

ละครของช่อง Bright TV เป็นละครที่ซื้อลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ ดังน้ันจึงมีความแตกต่าง
จากละครไทยและละครต่างประเทศที่เป็นละครตะวันตก 

ช่อง MCOT HD มีจํานวนละครโทรทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน 1 เรื่อง คือ หนุ่มหน้าใส
หัวใจนักปรุง ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่อง หนุ่มหน้าใสหัวใจ
นักปรุง ระบุว่าเน้ือเรื่องมีความสนุกมากที่สุด รองลงมาคือ การมีนักแสดงไทยไปแสดงต่างประเทศ 
และมีการให้ความรู้ แก่ผู้ชม เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองหนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุงมากที่สุด ระบุว่าเพราะ
พระเอก นางเอก แสดงได้ดีมากที่สุด รองลงมาคือพระเอก นางเอก น่ารักเหมาะสมมาก และเน้ือเรื่อง
เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน  

ช่อง MCOT Kids & Family มีจํานวนละครโทรทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน 1 เรื่อง คือ 
ชอลิ้วเฮียง ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่องชอล้ิวเฮียง ระบุว่า
เน้ือหาดีมากท่ีสุด รองลงมาคือสนุก  และฉากสวย เหตุผลที่ชอบละครเรื่องชอลิ้วเฮียงมากท่ีสุด ระบุ
ว่าเน้ือหาเป็นแนวสืบสวนสอบสวน และชอบการแสดงของพระเอก 

ละครช่อง MCOT  เป็นละครที่มีนักแสดงไทยไปถ่ายทําในต่างประเทศ และช่อง MCOT 
Kids & Family เป็นละครที่ซื้อลิขสิทธ์ิมาจากประเทศจีน ดังน้ันจึงมีความแตกต่างจากละครไทยและ
ละครต่างประเทศที่เป็นละครตะวันตกที่พบได้จากช่องอ่ืน 

ช่อง ททบ.5 มีจํานวนละครโทรทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน 1 เรื่อง คือ เจงกิสข่าน 
จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครเรื่องเจงกิส
ข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน ระบุว่าเน้ือหาเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุมากที่สุด รองลงมาคือดําเนิน
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เรื่องสมจริง และเป็นการสู้รบ เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดินมากที่สุด 
ระบุว่าเพราะเรื่องประวัติการสู้รบด้ินรนการอยู่รอดมากที่สุด รองลงมาคือ เน้ือเรื่องสนุก มีการต่อสู้ 
ทุกฉาก เน้ือหาดี  

ละครของช่อง ททบ.5 เป็นละครที่ซื้อลิขสิทธ์ิมาจากประเทศจีน ดังน้ันจึงมีความแตกต่างจาก
ละครไทยและละครต่างประเทศที่เป็นละครตะวันตก 

เมื่อพิจารณาละครไทย โดยไม่แยกเป็นรายการละครตามช่องสถานี พบว่า ละครที่ได้รับความ
พึงพอใจมากท่ีสุดคือ ละครเร่ือง ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง (ค่าเฉล่ีย 4.027) ซึ่งละครเร่ืองน้ีมีเน้ือหา
การนําเสนอแบบละครตลก โดยแนวคิดที่แฝงไว้ในละครคือความรู้เรื่องยารักษาโรคและการรักษา
สุขอนามัย ซึ่งเน้ือหาในละครปราศจากความรุนแรงทั้งในบทพูด (dialogue) และบทแสดง (action) 
ที่ไม่ปรากฏความรุนแรง ในขณะที่ละครเรื่อง กรงกรรม ที่มีเน้ือหาค่อนข้างรุนแรงในบทละครท้ัง 
บทพูด (dialogue) และบทแสดง (action) ก็ยังได้รับความนิยมที่แสดงออกมาจากระดับความพึง
พอใจเป็นอันดับรองลงมา (ค่าเฉลี่ย 3.776) เมื่อพิจารณาละครต่างประเทศพบว่า ละครจากตะวันตก

เรื่อง NCIS: Los Angeles ได้รับความนิยมในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.739) ซึ่งละครมีเน้ือหาแสดงถึง
ความรุนแรงและปรากฏคําพูดที่มีความรุนแรงด้วย ดังน้ันเมื่อพิจารณาในส่วนของความรุนแรงใน
ละครไทยและละครต่างประเทศ งานวิจัยน้ียังพบว่ามีความสัมพันธ์กันเพราะภาพยนตร์ 2 เรื่องที่มี
เน้ือหาที่ปรากฏความรุนแรงทั้งบทพูด (dialogue) และบทแสดง (action) ได้แก่ ละครไทยเรื่อง 
กรงกรรม และละครจากตะวันตกเรื่อง NCIS: Los Angeles แต่งานวิจัยก็ยังพบว่าความรุนแรงใน
ละครไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้ชมมีความพึงพอใจมากที่สุด เพราะละครที่ไม่มีความรุนแรง และเป็นละครที่
ได้รับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ ละครเรื่อง ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง (ค่าเฉลี่ย 4.027) 
ดังน้ันผลจากการสํารวจตัวแทนจากผู้ชมรายการละครหลังข่าวอาจจะเสนอข้อค้นพบนี้แก่ผู้ผลิตละคร
ว่าละครหลังข่าวไม่จําเป็นต้องใช้ความรุนแรงเสมอไป 
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บทท่ี 6  
ผลการประชมุกลุ่มย่อย 

 
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาที่เก่ียวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงใน

ละครหลังข่าว ระยะที่ 2” กําหนดวิธีการศึกษาไว้ 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์เน้ือหาละครหลังข่าวที่ออกอากาศระหว่างเวลา 20.00 - 24.00 น.  

ขั้นที่ 2 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ที่เป็นผู้ชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิทัลที่อาศัยพ้ืนที่ 5 ภูมิภาคของประเทศไทย  

ขั้นที่ 3 การจัดประชุมกลุ่มย่อยหรือสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview)  

โดยในบทน้ีจะเป็นการนําเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยผู้เช่ียวชาญที่เป็นผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร 
นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์และรัฐศาสตร์ ผู้ควบคุมดูแลเน้ือหารายการโทรทัศน์โดย
พบผลการวิจัย ดังน้ี 

 
6.1 ข้อมูลทั่วไปของผูเ้ชี่ยวชาญ 
 
ตารางที่ 6.1 แสดงชื่อ/หนว่ยงานผู้ใหส้ัมภาษณ ์
 

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/หนว่ยงาน 
1. คุณนิธิภัทร์ เอ้ือวัฒนสกุล ผู้จัดละครวัยแสบสาแหรกขาด ช่อง 3 HD 
2. คุณขวัญเรือน ช่ืนชมสกุลชัย ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการละคร ช่อง 7 HD 
3. คุณณัฐสุดา ปุณยกมลพันธ์ เจ้าหน้าที่สายงานวางแผนการผลิตละคร ช่อง 7 HD
4. คุณธีรวุฒิ ไกรกุล หัวหน้าแผนกพัฒนาองค์กร ช่อง PPTV 
5. คุณเดียว วรต้ังตระกูล Deputy Chief Executive officer บริษัท The 

One Enterprise Company Limited  ช่อง One 
6. คุณกฤติกา เกลี้ยงกลม กรรมการผู้จัดการ บริษัท คดิซน จํากัด ผูผ้ลิต

รายการละครโทรทัศน์
7. คุณกฤษณนัยย์ พิรยารังสรรค์ ผู้ผลิตละคร บริษัท อู่ข้าวอู่นํ้า ภาพยนตร์ จํากัด  ช่อง 

One 
8. อาจารย์ ดร.สังกมา สารวัตร อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/หนว่ยงาน 
9. อาจารย์ ดร. จารุวรรณ นิธิไพบูลย์ อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถท 

10. อาจารย์ ดร. วิทยา พานิชล้อเจริญ อาจารย์ประจําคณะสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11. คุณไพศาล กุวลัยรัตน์ คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  

12. ดร. ธนกร ศรสีุขใส ผู้ปฏิบัติงานประจํา พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ  
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 
6.2 ทัศนคติเก่ียวกับจุดเด่นและความน่าสนใจของเนื้อหารายการละครหลังข่าวของแต่ละสถานี 

การแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อประเด็นจุดเด่นและความน่าสนใจของเนื้อหา
รายการละครหลังข่าวแต่ละช่องสถานีพบ ดังน้ี 

1) การนําเสนอละครท่ีมีความหลากหลายเพื่อให้ผู้ชมมีทางเลือกตามความสนใจ เน่ืองจาก
แต่ละช่องสถานีที่เลือกมาศึกษาส่วนใหญ่เป็นช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลที่มีฐานผู้ชมค่อนข้าง
กว้างและหลากหลาย ดังน้ันละครที่ถูกกําหนดไว้ในผังรายการจะมีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ชมที่มีความหลากหลายด้วย โดยทางช่องพยายามนําเสนอประเภทของละครทุกแนว 
เพ่ือให้ผู้ชมมีทางเลือกมากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าละครในแต่ละช่องโดยเฉพาะช่องที่ได้รับความนิยมใน
ระดับต้นๆ แม้จะมีสไตล์ของละครที่แตกต่างกันแต่จะมีจุดร่วมเดียวกันคือ การผลิตละครหลายแนวให้
ผู้ชมได้เลือกชมในแต่ละวัน/สัปดาห์และมีการกําหนดระดับความเหมาะสมของละครตามประกาศของ 
กสทช. อยู่แล้ว เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้ชมที่มีความต้องการดูละครที่แตกต่างหลากหลายมากข้ึน ซึ่ง
ผู้เช่ียวชาญที่เป็นนักวิชาการเห็นตรงกันกับผู้เชียวชาญที่เป็นผู้จัดละครในประเด็นน้ีว่าปัจจุบันแต่ละ
ช่องมีสไตล์ของละครที่เป็นจุดขายที่ชัดเจนอยู่แล้วโดยเฉพาะละครในช่วงหลังข่าวเพราะต้องแข่งขัน
กันดึงความนิยมของผู้ชม แต่ก็พบว่าแต่ละช่องพยายามจะผลิตละครที่มีความหลากหลายเพ่ือให้ผู้ชมมี
ทางเลือกในการชมละครตามความสนใจของตัวเองมากข้ึน  

“จุดเด่นและความน่าสนใจของเน้ือหารายการละครหลังข่าวของแต่ละสถานี...ขอพูด
โดยรวมๆ อันน้ีก็เห็นด้วย เพราะตัวเองก็ได้ Response มาต้ังแต่ต้นแล้วว่ารายการละครหลัง
ข่าวสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ มีจุดขายที่ ชัดเจนว่าจะขายอะไรเพราะสําหรับคนดู สําหรับ
นักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชนก็จะเข้าใจว่าถ้าละครหลังข่าวก็จะเป็นสินค้า Priority 
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แน่นอนที่จะขายในแง่ของละครในมุมมองของคนดูว่าละครถูกคัดสรรมาพอสมควร ถูกใช้ทุน
มาพอสมควรสําหรับ ณ ช่วงเวลาน้ี อันที่สองที่เราเห็นว่าเป็นจุดเด่นก็คือ ต้องมี ความ
แตกต่างกันอยู่แล้วครับว่าในแต่ละช่ององต้องแข่งขันกันใน slot เวลาน้ัน เพราะฉะนั้นเรา
ต้องรู้อยู่ในพ้ืนฐานที่ว่าแต่ละช่องจะนําเสนอกันยังไงแล้วจะหลีกกันยังไง จะทํายังไงให้
สนองตอบต่อคนดูในแต่ละกลุ่ม แล้วก็เป็นความเช่ือกันมาตั้งแต่อดีตแล้วว่าถ้าช่วงเวลาน้ัน
ตรงกับเวลา Life Style จริงๆ ของคนที่เป็นคอละครจริงๆ เพราะฉะน้ันแปลว่า คอละครกับ
ช่วงเวลาน้ันคือช่วงเวลาเดียวกันที่ Matching กัน” (นักวิชาการ)  

“จริงๆ ช่องพยายามนําเสนอให้มีความหลากหลาย เพราะกลุ่มฐานคนดูของช่อง
จริงๆ แล้ว ก็เป็นฐานกว้าง ก็คือเป็นกลุ่มคนฐานใหญ่ของคนไทยเลย ถ้ามองในภาพรวมของ
การนําเสนอจุดเด่นและความน่าสนใจคือช่องจะมีการนําเสนอทุกแนวละครเพ่ือให้คนดูมี
ทางเลือกให้มากที่สุด แล้วเรื่องการจัดระดับตรงส่วนน้ีก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่เราจะอิงด้วยว่าถ้า
มีบริบทที่มันดูรุนแรงตรงนี้ก็อาจจะต้องปรับเรตไปที่ น 13 แต่ในช่วงเวลาเดียวกันเราก็
ต้องการจะให้มีละครที่มันสามารถเป็น ท ได้ในช่วงของการออกอากาศ 3 เรื่อง ในช่วงเดือน
น้ัน ๆ อย่างน้อยคนดูของเราก็จะมีทางเลือก ยังไงเราก็ต้องยอมรับความจริงอยู่ข้อหน่ึง คือ 
คนไทยเองก็ชอบความครบรสในละครทุกประเภท” (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร)  

“เราต้องทําภายใต้การตอบความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งวันน้ีคนดูละคร ผล 
Research บอกให้เห็นอยู่แล้วว่าเป็นผู้หญิง อายุ 35+ ก็คือกลุ่ม Gen X หรือ Y ปลายๆ ด้วย 
แล้วก็ Baby Boom ด้วย น่ันคือคนที่อยู่ในบริบทสังคมแบบเดิมๆ ก็ยังดูละคร ซึ่งก็จะเห็นว่า
ละครที่ได้รับความนิยม ที่คนกลุ่มน้ีดู จะเป็นแนวไหน มักเป็นเรื่องของครอบครัว เรื่องชิงรัก
หักสวาท นโยบายของช่องเอง เราก็ชัดเจนว่าละครที่เราจะทํา จะมีอยู่ 3 ระดับ คือ ละคร
ก่อนข่าว ก็จะเป็นละครที่เป็น Mass จริงๆเป็นเวลาจอเดียว เป็นเวลาของทุกคนในครอบครัว 
เพราะฉะน้ันก็จะเป็นละครที่ ต้องบอกว่า Super ท คือ ทุกคนต้องดูได้ ทุกคนกินข้าว กิน
ปลาพร้อมกัน กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด เวลาที่ทุกคนถือว่าเป็น Family Time เน้ือหาอะไร
ที่จะมีความเหมาะสม ผู้จัด คนเขียนบท ก็จะรู้ว่า ละครสําหรับทุกคนในครอบครัวดู คําพูด
หรือสิ่งไหนควรนําเสนอ น่ันเป็นหัวใจของการทําละครก่อนข่าว  ต่อมาละครหลังข่าว ที่เป็น 
ท  ในกลุ่มเป้าหมายก็ต้องใกล้เคียงกับกลุ่มในละครก่อนข่าว แต่ก็จะมีความเข้มข้นขึ้นเพ่ือก็
สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนไทยท่ีจะชอบดูอะไรที่มันมีรสชาติ มีอะไรที่มันเป็นความ 
คุ้นเคยท่ีปฏิเสธไม่ได้นะครับ แต่มันก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ เพศ ภาษา และความ
รุนแรง ในหมวดของ ท ....นอกจาก ท แล้ว ละครที่ดึกขึ้นไปก็จะเป็นละคร น 13 อันน้ีก็
ชัดเจนเลยว่าถ้าเราจะพูดถึงละครที่มันมีความจริง จริงย่ิงกว่าละครที่สะท้อนอะไรบางอย่างที่
เป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่ที่จะดู มันก็คือละครที่จะอยู่ในสล็อตน้ี ” (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 
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2) การนําเสนอละครท่ีสะท้อนสังคมและสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ชม ในประเด็นน้ีผู้เช่ียวชาญ
ทั้งหมดเห็นพ้องกันว่าจุดเด่นที่ทําให้ละครมีความน่าสนใจและทําให้ผู้ชมติดตามนอกจากบทละคร 
หรือนักแสดงแล้วคือเน้ือเร่ืองที่ให้แง่คิด จุดประเด็นความคิด สะท้อนสังคมทั้งด้านบวกและลบ ทําให้
ผู้ชมสามารถเรียนรู้การกระทํา-ผลแห่งการกระทํา การทําดี-ทําช่ัว หรือการเรียนรู้ที่จะเข้าใจ ยอมรับ
และปรับตัวกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป โดยผู้จัดละครส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ละครโทรทัศน์ไม่ว่าจะ
กําหนดระดับความเหมาะสมเป็นเรตอะไร จุดเด่นของละครหลังข่าวที่น่าสนใจคือ เน้ือเรื่องที่มีความ
สมจริงมีบทสรุปของเรื่องที่ทําให้ผู้ชมเกิดการเรียนรู้ผ่านความบันเทิง ทั้งน้ีผู้เช่ียวชาญยังให้ทัศนะว่า
ละครในลักษณะน้ีมักหนีไม่พ้นเรื่อง เพศ ภาษา และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในละคร เพราะบางครั้ง 
สถานการณ์หรือบริบทของเรื่องในละครจําเป็นต้องมีเรื่องเพศ ภาษาและความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เจตนาท่ีทําให้ละครมีจุดเด่นที่ไม่ควรมองข้ามคือ ละครทําหน้าที่สะท้อนสังคม
และสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ชม สอดแทรกค่านิยมที่ถูกต้อง เตือนสติและหาทางออกที่เหมาะสม หรือ
วิธีแก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ผ่านการนําเสนอทั้งแง่บวกแง่ลบ 

“เราจะนําเสนอละครแค่ด้านบวกด้านเดียวโดยท่ีไม่มีตัวสะท้อนที่ทําให้เห็นความ
เป็นลบเลยอย่างน้ีคงเป็นไปยากเพราะบางทีผู้ชมเองก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเห็นภาพ หรือมัน
สะท้อนซึ่งกันและกัน เราก็พยายามใส่ตรงน้ีเข้าไปเติม เพราะโดยนโยบายช่องจริงๆ คือ ไม่ว่า
จะนําเสนอโครงเรื่องแบบไหนก็ต้องมีคําตอบให้สังคมในตัวละคร มีบทสรุปว่า ถ้าคุณทําดีได้ดี 
ทําช่ัวได้ช่ัว อันน้ีก็เป็นนโยบายท่ีเราพยายามจะขอให้ผู้ผลิตช่วยใส่ไปในบทโทรทัศน์ทุกเร่ือง
อยู่แล้ว” (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร)  

“ถ้าสมจริง คนดูก็จะรับได้ แต่ถ้าหากว่าในบริบทที่ต้องพูด กู - มึง แต่เรา ฉัน – เธอ 
มันไม่เข้มข้น ทางเลือกวันน้ีมันมีเยอะผู้ชมอาจกดรีโมทหนีไปทันที เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าละคร      
กรงกรรม เป็นละครที่ดีมาก เป็นละครผมมองว่าจัดในหมวดสร้างสรรค์สังคมก็น่าจะได้เพราะ
สุดท้ายแล้วเป็นละคร ท ที่บริบทบอกอยู่แล้วว่าสะท้อนกรรมดี กรรมช่ัว ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 
อันน้ันเป็นสิ่งที่ผมว่าคนเขียนบททุกคน ผู้จัด ช่อง ท่องอยู่ในใจเลยว่า อะไรก็แล้วแต่บริบทที่
จะเกิดขึ้นเพ่ือให้เห็นถึงว่าคนทําไม่ดี จะได้รับผลตอบแทนที่ไม่ดี อาม่าในกรงกรรมเคยทําไม่ดี
อะไรไว้สุดท้ายบทสรุปที่เจออยู่น่ีคือสิ่งไม่ดี แต่บริบทระหว่างทางก็จะมีเรื่องของความรุนแรง
ของภาษาที่เก่ียวข้อง ก็จะสะท้อนไปถึงเรื่องว่าสมจริงหรือเปล่า ยอมรับได้ในสิ่งเหล่าน้ีหรือไม่ 
เมื่อไรที่มีความสมจริงกํากับ ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า Common-sense ที่คนที่อยู่ในหมวด ท พ่อ 
แม่ ลูก ดูด้วยกันและสามารถอธิบายกันได้ ในเรื่องของความ Make sense ผมเช่ือว่าคนที่
ดูกรงกรรมหลาย ๆ ตอนคงจะสะดุ้งกับภาษาท่ีตรงไปตรงมา แต่น่ันคือ สุดท้ายก็ต้องกลับไป
ดูความสมจริงที่เป็นบริบทของตลาดเป็นเรื่องของผู้หญิงหากินเป็นเรื่องของคนที่มีพ้ืนฐานอีก
ชนช้ันหน่ึงของสังคมไทย  ผมว่าเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เราไม่ได้อยู่ในสังคมแบบน้ัน แต่
เขาพูดกันแบบน้ีและก็อธิบายได้ ดังน้ันถ้าจะบอกว่าอันน้ีเกินเลย อันน้ีผิด ไม่ใช่ ผมว่าทุก
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อย่างมันต้องการคําอธิบาย หรือแม้แต่ละครของเรานอกจาก ท แล้วละครท่ีดึกขึ้นไปก็จะเป็น
ละคร น13 อันน้ีเราก็ชัดเจนเลยว่าถ้าเราจะพูดถึงละครที่มีความจริง ละครที่สะท้อนบางอย่าง
ที่เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่จะดู ซึ่งก็คือละครที่อยู่ใน Slot น้ี อย่างละครเรื่อง ล่า เป็นละครท่ีเราถูก 
กสทช. เรียกเข้าไปคุยหลายครั้งว่าเกิดอะไรข้ึนกับละครเรื่องน้ี แต่ถ้าหากเราเห็นเน้ือหาและ
ความต้ังใจของบทประพันธ์เรื่องน้ี เราก็จะรู้ว่าละครสะท้อนปัญหาเรื่องเพศในสังคมได้เป็น
อย่างดี เรื่องของความเหล่ือมล้ําของกฎหมาย ความไม่เสมอภาคของกฎหมายได้เป็นอย่างดี 
แต่โอเคความเหมาะสมที่จะสะท้อนในการนําเสนอภายใต้กรอบของ เพศ ภาษา และความ
รุนแรงอันน้ีเราก็ต้องยอมรับว่าเราทําได้แค่ไหนด้วย (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 

“เวลาที่จะให้เรตต้ิงตัวเองว่าจะเอาเรตไหน สิ่งหน่ึงที่เป็นปัจจัยหน่ึงในวิธีคิดด้วยก็
คือ ในที่สุดเมื่อละครจบแล้ว ละครจะตอบว่าสอนอะไร แล้วคนดูที่เห็นความรุนแรงน้ันแล้วใน
ที่สุดจุดจบของคนที่ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คนที่ใช้ความรุนแรง คนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องเพศ 
สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีว่าจุดจบเป็นยังไงน่ีคือจุดเด่นที่ละครจะให้แง่คิดในสิ่งเหล่าน้ีด้วย” (นักวิชาการ)  

“ถ้าเรามาดูบริบททั้งหมดของละครอย่างเรื่อง พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร ก็
เป็นบริบทที่บอกว่า ความดี เอาชนะความช่ัวได้อย่างไร หรือแม้กระทั่งในส่วนของกลโกง
กามเทพ ที่กล่าวถึงสตรีข้ามเพศ นําเสนอเรื่องการเหยียดเพศทั้งหลายทั้งแหล่ คือ พ่อไม่
ยอมรับลูก แต่สุดท้ายกลับออกมาก็คือว่าลูกจะทําอย่างไรให้สังคมยอมรับซึ่งตรงน้ีต้องดู
บริบททั้งหมดของเรื่อง” (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 

“ละครมีความหมายสําหรับเด็กรุ่นใหม่มาก ไม่น่าเช่ือว่ามีความหมายกับเด็กอย่าง 
Game of Throne ก็ มีประเด็นพูดกันในเรื่องของผู้หญิงเรื่องความเป็น Feminism ในละคร 
ตัวละครเป็นผู้หญิงที่ฆ่าคู่ศัตรู เป็นต้น ซึ่งก็จะมีประเด็นที่เกิดขึ้นในละครเพราะฉะน้ันละครก็
สําคัญมากในเรื่องการจุดประเด็นให้กับคนรุ่นใหม่ด้วย” (นักวิชาการ)  

 
3) การนําเสนอละครท่ีทําให้เกิดความบันเทิง รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดในชีวิตประจําวัน

ในประเด็นน้ีผู้เช่ียวชาญเห็นตรงกันว่าการนําเสนอละครหลังข่าวของแต่ละสถานีต่างมีจุดเด่นและ
ความน่าสนใจที่คล้ายกันคือ การทําหน้าที่ของละครที่ไม่เพียงแต่สะท้อนชีวิตจริง หรือสร้างการเรียนรู้
แต่ละครทําให้ผู้ชมสามารถผ่อนคลายหลีกหนีความจริงได้ในช่ัวขณะ แม้จะเป็นละครที่มีเรื่องเพศ 
ภาษาและความรุนแรงเข้ามาเก่ียวข้องก็ตาม  

“ทํางานมาทั้งวันก็เครียด เราอยากจะดูละครเพ่ือต้องการปลดปล่อยเน่ืองจากใน
ชีวิตจริงเราทําไม่ได้แต่ละครมันมาเสริมตรงนี้ ทําให้เรารู้ตรงนี้ว่า ดูละครแล้วรู้สึกผ่อนคลาย
อันน้ีมันเป็นส่วนสําคัญเพราะฉะน้ัน content ในแต่ละช่องเขาจะต้องมีไฮไลท์เรียกแขกแต่
ละช่องแตกต่างกันนะครับ”  (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 
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6.3 ทัศนคติเก่ียวกับการนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับ เพศ ภาษา ความรุนแรงที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อ
กฎหมาย 

การแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อประเด็นด้านการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับเพศ 
ภาษา ความรุนแรงที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมายพบว่าผู้เช่ียวชาญทั้งกลุ่มผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร 
กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มผู้ควบคุมดูแลด้านเนื้อหารายการละครโทรทัศน์ ต่างมีทัศนะเห็นพ้องกันว่า
ละครที่นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงยังคงต้องมีอยู่ เพราะเป็นแนวละครที่
ยังคงได้รับความนิยมจากผู้ชม และปฏิเสธไม่ได้ว่าการทําละครเชิงสร้างสรรค์มักจะประสบปัญหาด้าน
ความนิยมจากผู้ชมที่มีจํานวนไม่มาก และมีเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่าน้ัน ซึ่งส่งผลต่อผู้จัด/ผู้สร้าง
ละครเชิงสร้างสรรค์ที่ต้องรับภาระด้านค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มทุนเพราะละครไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร 
ดังน้ันจึงทําให้รายการละครโทรทัศน์ที่ปรากฏตามช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลที่พบเห็น ณ 
ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นละครที่หนีไม่พ้นประเด็นด้านเพศ ภาษา และความรุนแรง และมีเพ่ิมขึ้นทั้ง
ละครไทย และละครต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และอินเดีย เป็นต้น ทั้งน้ีผลการ
ประชุมกลุ่มย่อยในเรื่องที่เก่ียวกับการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับ เพศ ภาษา ความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม
หรือขัดต่อกฎหมาย พบว่ามีประเด็นต่างๆ ที่ควรพิจารณา ดังน้ี 

1) การจัดเรตของละครที่ไม่สอดคล้องกับเน้ือหาที่ออกอากาศจริง  แม้ว่าปัจจุบันจะมีประกาศ 
กสทช.เรื่องแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ที่
กําหนดให้โทรทัศน์ช่องต่างๆ ต้องจัดทําผังรายการละครโทรทัศน์ออกอากาศละครสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ โดยการกําหนด เรตของรายการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกันระหว่างเน้ือหารายการ กลุ่ม
ผู้รับชมรายการ และช่วงเวลาการออกอากาศของรายการ เช่น เรต น 13+ เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ  
13 ปีขึ้นไปและออกอากาศได้ในเวลา 20.30-05.00 น. แต่ผลการศึกษาที่ผ่านมายังพบว่า มีรายการละครที่
จัดระดับความเหมาะสมไม่สอดคล้องกับเน้ือหาละครที่พบความรุนแรง เพศ ภาษาไม่เหมาะสม ซึ่งใน
ประเด็นน้ีเป็นข้อกังวลของหน่วยงานกํากับดูแล 

“ในฐานะหน่วยงานกํากับดูแลไม่ได้บังคับไม่ให้มี เพียงแต่ถ้าสถานการณ์ละคร
โทรทัศน์ที่ฉายในประเทศไทยโดยเฉพาะละครหลังข่าวมี เพศภาษาและความรุนแรงในระดับ
ตรงกับที่กําหนดเรตไว้ก็ไม่มีปัญหา...เรื่อง เพศ ภาษา ความรุนแรง น้ันมีได้ไม่ว่า มีได้ เรา
ไม่ได้บังคบั แต่เราก็หวังว่า เวลาคุณกําหนดเรตมา ความเหมาะสมว่าคุณกําหนดตรงไหม ตรง
เน้ือหาหรือไม่”  (ผู้ควบคุมดูแลด้านเน้ือหารายการโทรทัศน์)  
 

2) ความนิยมของผู้ชมต่อละครนํ้าดีมีน้อยกว่าละครนํ้าเสีย ในช่วงของการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยเป็นช่วงที่ช่อง 3 HD กําลังออกอากาศละครน้ําดีหรือละครเชิงสร้างสรรค์เรื่อง วัยแสบ สาแหรกขาด 
โครงการ 2 ซึ่งผู้เช่ียวชาญที่เป็นผู้จัดละครเร่ืองน้ีได้ให้ทัศนะที่น่าสนใจถึงการทําละครเชิงสร้างสรรค์ที่
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เป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่กลับได้รับความนิยมจากผู้ชมน้อย ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอด-ไม่รอดของผู้จัด
ละครและช่องที่ต้องการนําเสนอละครเชิงสร้างสรรค์ เพราะปัจจุบันยังคงพบว่ามีผู้ชมจํานวนมาก 
หลากหลายที่มีความต้องการและมีพฤติกรรมชอบดูละครนํ้าเสียหรือละครที่นําเสนอภาพเก่ียวกับเพศ 
ภาษา และความรุนแรง ในขณะที่สังคมและหน่วยงานที่กํากับดูแลกลับต้องการให้เกิดการผลิตละคร
เชิงสร้างสรรค์หรือละครนํ้าดีมาช่วยจรรโลงสังคมในทางที่เหมาะสมไม่ขัดต่อกฎหมาย  แต่ละครเชิง
สร้างสรรค์มีกลุ่มผู้ชมที่แคบและมีจํานวนน้อย ดังน้ันหากจะประเมินสถานการณ์ละครในประเทศไทย 
ณ ขณะน้ียังคงพบว่ามีจํานวนละครที่มีเน้ือหาเก่ียวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงในสัดส่วนที่
มากกว่าละครเชิงสร้างสรรค์เพราะผู้จัดละคร/ช่องสถานีก็ต้องมองในเชิงธุรกิจความอยู่รอดของการ
ผลิตละครที่ต้องการการติดตามชม การยอมรับจากผู้ชมจํานวนมากด้วยเช่นกัน 

“เรตต้ิงถ้าจะพูดตามตรงมันก็ไม่ค่อยดี ถือว่า Below Average แต่ก็ไปได้ Feedback 
จากกลุ่มเฉพาะครู อาจารย์ คุณหมอ พยาบาล ที่บางทีหลายๆ ท่านบอกว่าไม่ดูละครไทย 
บางทีกลุ่มน้ีอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่เสียงดังที่สุด เลยทําให้รู้สึกว่าเรตต้ิงก็ไม่ดีก็ยอมรับตรง ๆ เลย
ว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้มีต่อหรือเปล่า” (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 

 
3) ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ปรากฏในละครน้ําเสีย ในประเด็นน้ีผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็น

ว่าแม้ละครในปัจจุบันจะพบว่ามีสัดส่วนละครน้ําเสียมากกว่าละครนํ้าดี เพราะต้องแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจที่ต้องสามารถสร้างความนิยมจากผู้ชมจํานวนมากให้ได้ก็ตาม แต่หากมองบริบททั้งเรื่องของ
ละครนํ้าเสียหลายๆ เรื่องที่ปรากฏผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าแม้มีเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับเรื่อง
เพศ ภาษาและความรุนแรงทั้งในระดับ ท หรือ น 13+ น 18+ ก็ตาม แต่ภาพรวมของเน้ือหาและ
เรื่องราวของละครยังสะท้อนให้เห็นเจตนาดีของผู้สร้างละครด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ด้วย
เช่นกัน คือแม้เป็นละครที่มีฉากหรือเน้ือหาความรุนแรง แต่ก็สามารถทําหน้าที่ของสื่อที่ให้ทั้งความ
บันเทิง มีอรรถรสที่เข้มข้นน่าติดตาม และมีเน้ือหาที่ให้แง่คิด หาทางออก สะท้อนปัญหาสังคมได้
เช่นเดียวกัน ซึ่งในประเด็นน้ีผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าหน่วยงานที่กํากับดูแลคงต้องมองเน้ือหา
ของละครอย่างสมดุลด้วย 

“เราคงไม่สบายใจแน่นอนในการเดินเข้าไปหา กสทช. แต่ละครั้งเพ่ืออธิบายว่าอันน้ี
เป็นมาอย่างน้ี เพราะว่าถ้าหากจะดีแล้ว ต้องเป็นละครที่คนส่วนใหญ่ในสังคมมองว่าเป็น
ละครที่ดี โดยไม่มีข้อโต้แย้งด้วย แต่เมื่อไรท่ีมีเราต้องยินดีที่จะเข้าไปช้ีแจง เมื่อเราอยู่ในสื่อ
หลัก อยู่ในสื่อที่มีการควบคุมดูแลถึงแม้ว่าบริบทในการเสพสื่อเปลี่ยนไปแล้วก็ตามแต่เราก็
ต้องยอมรับว่ายังไงเราก็ต้องทําตามหน้าที่เพ่ือสังคมในทางหน่ึง การแข่งขันทางเศรษฐกิจก็
เป็นเร่ืองอีกเรื่องหน่ึงด้วย แต่ท้ายที่สุดมันก็เป็นเรื่องเดียวกัน เพราะฉะน้ัน เราต้องหา 
Balance ให้เจอว่าการนําเสนอ Content ในยุคที่รีโมทอยู่ในมือผู้ชมพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลา
และรวมทั้งมันมี Device อ่ืน ๆ ที่พร้อมที่จะไปดูย้อนหลังเมื่อไรก็ได้ จะไปดูอะไรก็ได้ แล้ว



529 

เน้ือหาในน้ันหนักกว่าเราอีกเยอะนะแต่ไม่มีใครควบคุมดูแล เพราะฉะน้ันในแง่ของกลุ่มเล็ก ๆ 
ที่จะไปเสพเน้ือหาอะไรที่รุนแรงเขามีทางเลือกมากมาย ในแง่ของเรา เราก็มองในแง่ความ
รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเราก็ต้องพยายามที่จะอยู่ในกรอบนะครับ ให้มันพอดีที่สังคมอยู่ได้ ใน
แง่เศรษฐกิจต้องอยู่ได้ด้วย” (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 

“เพราะฉะน้ันถ้าในมุมผม เหมือนผู้ให้และผู้รับครับว่าทางคนที่ควบคุมเรามีความ
เข้าใจ Content มากน้อยแค่ไหน ถ้าจะหยิบ Short cut จาก Content แล้วบอกว่ามันคือ
ความรุนแรงอันน้ีผมถือว่าไม่แฟร์ แต่ถ้าหยิบเอา Content น้ีมาทั้งบริบทแล้วบอกว่า 
Content น้ี สอนให้รู้ว่าอะไร อันนี้แฟร์” (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 

“ในการวางบริบทของละครว่าเป็น ท หรือ น13  ก็เป็นไปตามบริบทของเร่ือง มันมี
ที่เขาเรียกความถี่ สมมุติว่าละครมีอยู่ 15 ตอน จะมีความรุนแรงอยู่แค่ 1 ตอน 2 ตอน และ
สิ่งที่ไปสรุปสุดท้ายว่าสิ่งที่กระทําไม่ดี อันน้ีเราก็เคยมีการพิจารณาร่วมกันว่า ละครที่จะมีการ
เขียนบทละครอย่างน้ี จะต้องขึ้นคําอะไรขึ้นมาด้วย เพ่ือให้คนได้เห็นว่าละครเรื่องน้ีสอนอะไร
นะครับ” (ผู้ควบคุมดูแลด้านเน้ือหารายการโทรทัศน์) 

 
4) ความรุนแรงในละครนํ้าเสียที่ผู้ชมยอมรับได้ ในประเด็นน้ีผู้ เช่ียวชาญท้ังที่ เป็น

นักวิชาการและผู้จัดละครแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่าการจะวิเคราะห์ว่าละครมีเน้ือหาที่เก่ียวกับเพศ 
ภาษา และความรุนแรงในระดับไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมายโดยใช้ตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นมา
วิเคราะห์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในละครเรื่องใดเรื่องหน่ึงน้ัน ควรให้ความสําคัญกับความรุนแรงทั้งเรื่อง
เพศ ภาษา พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความจริง หรือที่เกิดจากเนื้อหาในส่ืออ่ืนๆ ด้วย รวมถึงควร
ใช้แนวทางการวิเคราะห์ความรุนแรงน้ันว่าเกินระดับที่จะยอมรับได้หรือไม่โดยดูจากบริบทของละครท่ี
เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร เรื่องราวของละครมีที่มาอย่างไร ปัจจัยที่ทําให้เกิดความรุนแรงคืออะไร ที่สําคัญ
ความรุนแรงในโลกแห่งความจริงที่เป็นอยู่นั้นผู้ชมในแต่ละกลุ่มเห็นว่าละครรุนแรงเหมือนกับที่
หน่วยงานกํากับดูแลใช้ตัวช้ีวัดมามองหรือไม่ กล่าวโดยสรุปในประเด็นน้ีผู้เช่ียวชาญต้องการเสนอให้
เห็นว่า การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับ เพศ ภาษา ความรุนแรงที่ยังคงปรากฏอยู่ในละคร และยังได้รับ
ความนิยม โดยไม่ได้ถูกร้องเรียนหรือตําหนิจากผู้ชมอยู่น้ันอาจเป็นไปได้ว่า ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น
เป็นความรุนแรงท่ีสมจริง ผู้ชมยอมรับได้ เพราะในโลกแห่งความจริงผู้ชมก็เคยรับรู้และอาจจะชินกับ
ความรุนแรงดังกล่าวแล้วก็ไป 

“สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ รักษาความสมจริงที่มันเกิดขึ้นให้มันซ้อนกันไปมา
อย่างชัดเจนนะครับ อันน้ัน คือ สิ่งที่บอกว่าคนดูวันน้ีคือใครนะครับ เพราะฉะน้ัน ผู้จัดก็
แน่นอนว่าต้องทําอะไรก็แล้วแต่เพ่ือจะตอบสนองให้คนกลุ่มน้ีให้ยังเป็นคนกลุ่มที่ดูละครของ
ช่อง ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทํางานภายใต้การกํากับดูแลของ กสทช. ซึ่งเรื่อง เพศ ภาษา 



530 

ความรุนแรง อันน้ีก็ชัดเจนว่า ถ้าตราบใดที่เรายังอยู่ภายใต้ใบอนุญาตที่กํากับดูแลของ กสทช. 
เราก็มีหน้าที่ปฏิบัติตาม”  (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร)  

“อย่างที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิพูดเมื่อสักครู่ ผมเห็นด้วยว่า ต้องมองความเป็นจริงใน
สังคมในปัจจุบันว่ารุนแรงแค่ไหน....อย่างเวลาเราพูดถึงละคร Club Friday ที่เราเห็นว่ามี
ภาพความรุนแรงเต็มไปหมด โดยเฉพาะบางตอน แต่ก็สะท้อนว่าน่ันคือสิ่งที่ผู้ฟังรายการวิทยุ
โฟนอินเข้าไปแล้วเล่าเร่ืองชีวิตของตัวเองให้ฟัง โอเคอาจจะมีการใส่ไข่ลงไป แต่ผมว่าโลก
รอบๆ ตัวของคนเราน้ันเราต้องมาน่ัง define ว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้น มี Set Standard 
อะไรบางอย่างว่าอย่างน้ีคือความรุนแรงจากระดับความเป็นจริง ยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะ
ต้องมาคุยกันว่าในโลกทัศน์ปกติของคน แค่ไหนถึงเรียกว่า ความรุนแรง เพราะตอนนี้เรา
พบว่าความรุนแรงในบางอย่างแล้วแต่คนที่ไปเสพสื่อจริงๆ แล้วอาจไม่ได้รู้สึกว่ามันรุนแรง
มาก แล้วสังคมไทยเรายอมรับความรุนแรงได้ระดับไหน แค่ไหนที่เป็น Standard ที่เรารู้สึก
ว่ามันเป็นระดับที่เราโอเคกับมันระดับหน่ึง ถ้าเราไม่มี Standard อย่างน้ี ต่างคนต่างพูดเรื่อง
ความรุนแรง กําลังจะมองว่ามันไม่ใช่เลขฐานเดียวกันนะครับ พอไม่ใช่เลขฐานเดียวกัน บาง
คนมองว่าคือความรุนแรง บางคนก็จะบอกว่าไม่ใช่ความรุนแรง.... เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าทุก
รายการโทรทัศน์ที่เราบอกว่า เราดูมันรุนแรงแค่ไหนไม่เป็น Standard เราจะตอบยากนะ
ครับว่าความรุนแรงในโลกทัศน์ของแต่ละคน ในท่าทีของแต่ละคนแค่ไหนถึงรุนแรง... คือ 
เวลาเราพูดถึงความรุนแรงเรากําลังพูดถึงปลายทางเสมอนะครับ อันหน่ึงที่เราควรจะศึกษา
คือ ปัจจัยที่นําไปสู่ความรุนแรงในเนื้อหาเหล่าน้ี ปัญหาอะไรบ้างที่นําไปสู่ความรุนแรงเหล่าน้ี 
ถ้าเรามองว่าละครสะท้อนสังคมจริงๆ ละครทําให้รู้สภาพความเป็นสังคมจริงๆ ความรุนแรง
เหล่าน้ันเกิดมาจากอะไร แล้วตัวน้ันมันจะช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหน่ึงครับ เราจะมาศึกษาแค่ 
คํา ภาษา และการกระทําไม่ได้ ที่เราเห็นอยู่ในละครจะไม่เพียงพอจริงๆ นะครับ ผมยก
ตัวอย่างเช่น การเตรียมความพร้อมเราต้องรู้ว่าระดับความรุนแรงระดับยอมรับได้ในสังคม 
มันต้องอยู่กับสังคมได้มนุษย์ต้องอยู่ในสังคมได้ ถ้ารับแรงเสียดทานไม่ได้ก็อยู่ในสังคมไม่ได้นะ
ครับ ผมมองอย่างน้ัน ยกตัวอย่างมีซีรีย์ใน Netflix ที่ตอนน้ีกําลังพูดถึงละครหลังข่าวก็จริงแต่
ตอนน้ีมันไปไกลเกินกว่าน้ันเยอะแล้ว เช่น เราพูดถึง 13 Reasons Why 13 เหตุผลที่ทําให้
คนต้องตายมันโคตรดาร์คเลย เพราะว่าอยู่ใน Netflix แล้วเด็กดูกันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับ 
แล้วตอนน้ีเรากําลังจะบอกว่า ละครโทรทัศน์คําพูดมีความรุนแรง เพศมีความรุนแรง ย่ิง
ตอนน้ีมีอีกเรื่องหน่ึงThe end of the fucking world นักศึกษาสนใจทําเรื่องปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความรุนแรงของซีรีย์ตัวน้ี เพราะฉะน้ันเรากําลังจะคุยว่าส่วนหน่ึงของละครหลังข่าว
ก็เป็นส่วนหน่ึง” (นักวิชาการ)   

“ผมว่ากรอบอะไรท่ีมันเป็นความพอดีมันพูดยาก แต่ถ้าอะไรคือความเหมาะสมนะ
ครับแบบ Make sense อันน้ันต่างหากท่ีเป็นสิ่งที่ต้องดู ผมก็เช่ือว่าคนที่ดูกรงกรรม หลายๆ 
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ตอนก็คงจะสะดุ้งกับภาษาที่ตรงไปตรงมาแต่น่ันคือ สุดท้ายก็กลับไปยังบริบทที่ว่า ละคร
นําเสนอเร่ืองของคนในตลาด เป็นเรื่องของผู้หญิงหากิน เป็นเรื่องของคนที่มีพ้ืนฐานอีกชน
ช้ันหน่ึงของสังคมไทย ทําให้เราในฐานะผู้ชมก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เพราะเราไม่ได้อยู่ใน
สังคมแบบน้ัน แต่เขาพูดกันแบบน้ี แต่มันก็อธิบายได้ เพราะฉะน้ันผมเชื่อว่าสิ่งเหล่าน้ีเป็น
บริบทที่เราต้องดูในรายละเอียดกัน คงจะบอกว่าอันน้ีเกินเลย อันน้ีผิด ไม่ใช่ ผมว่าทุกอย่าง
ต้องการคําอธิบาย” (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 

 
5) ช่วงเวลาการออกอากาศของละครปัจจัยที่ไม่สัมพันธ์กับการจัดระดับความเหมาะสม  

นอกจากน้ีผู้เช่ียวชาญยังให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกําหนดเรตต้ิงของละครกับช่วงเวลาการ
ออกอากาศของละครตามผังรายการว่า ในปัจจุบันน้ี เวลาอาจไม่ใช่ปัจจัยที่สัมพันธ์หรือมีนัยสําคัญกับ
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการละครอีกต่อไป คําว่าละครหลังข่าวอาจไม่สามารถนํามาใช้
เป็นตัวแปรในการกําหนดระดับความเหมาะสมได้ เพราะปัจจุบันพฤติกรรมการดูและติดตามละคร
ของผู้ชมแม้จะยังดูผ่านโทรทัศน์ตามเวลาออกอากาศอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่ได้เกิดกับละครทุกเรื่อง เพราะ
ส่วนใหญ่ผู้ชมมักจะไม่ดูตามเวลาจริง (Real-time) แต่นิยมดูย้อนหลังได้หรือเลือกดูเฉพาะช่วงเวลาที่
สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบกับพฤติกรรมที่เป็นกิจวัตรประจําวันของแต่ละครอบครัวก็
เปลี่ยนไป เด็กหรือผู้ปกครองบางครอบครัวไม่ได้นอนเร็วเช่นในอดีต ซึ่งส่งผลต่อการดูละครในแต่ละ
ช่วงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ดังน้ันการพิจารณาว่าละครนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับเพศ ภาษา 
และความรุนแรงที่ไม่เหมาะสมกับผู้ชมแต่ละช่วงวัยโดยใช้ช่วงเวลาของการออกอากาศเพ่ือมากําหนด
เรตต้ิงน้ันอาจต้องทบทวนใหม่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการดูละครของผู้ชมที่เปลี่ยนไป 

“คือพอเราต้ังโจทย์ไว้ว่าเป็นละครหลังข่าว หลังข่าวน่ีมันเป็น 2 ทุ่มกว่าเอง ซึ่ง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันน้ีมันจะเปลี่ยนไปแล้ว คือคําว่า ละครหลังข่าว มันจะได้ยิน
มาเมื่อสัก 10 ปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันการใช้ชีวิตมันไม่ใช่แบบน้ันแล้ว 2 ทุ่ม บางคนยังไม่ถึงบ้าน 
แม้แต่เด็กนักเรียนเองยังไม่หลับเลยด้วยซ้ํา เมื่อก่อนเด็กจะหลับ 2 ทุ่ม หน่ึงทุ่ม เด๋ียวน้ีเด็ก
นอน 4 ทุ่ม พ่อแม่กลับถึงบ้าน 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 2 ทุ่ม เด็กยังเรียนพิเศษ เพราะฉะน้ัน ถ้าเรายัง
ใช้คําว่าละครหลังข่าวปุ๊บมันจะตีกรอบความคิดของเรามากเกินไป คือ ทุกอย่างมันก็จะแก้
ยากหรือแก้ไม่ตรงจุด แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นละคร 2 ทุ่ม ละคร 4 ทุ่ม ละครเท่ียงคืน แล้ว
กําหนดเรตต้ิงใหม่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชม ทั้งผู้ใหญ่และเด็กอันน้ีก็จะเป็นวิธีหน่ึง
ที่จะสามารถช่วยกันกําหนดเนื้อหาละครให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการชมละครของผู้ชมได้
อย่างตรงจุดมากข้ึน และก็เป็นวิธีเลือกอีกวิธีหน่ึงที่ถ้าทางช่องหรือสถานีปรับช่ือในการต้ัง
เวลาหรือต้ังผังของรายการให้เป็นละครแบบนี้ได้ มันก็จะช่วยแยกแยะได้ อันน้ีละครดึกเด็กไม่
ต้องดู เด็กหลับแล้วไม่ต้องดูละคร ค่ําหน่อยเด็กดูได้ ก็จะสามารถช่วยให้การจัดเวลาของละคร 
การกําหนดเน้ือหา ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนไปได้ (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 
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“ภาพรวมที่เราก็ทราบดีว่าบริบทของสังคมในการเสพสื่อมันเปลี่ยนไปแล้วโดย
สิ้นเชิง เรากําลังพูดถึงแค่มิติของทีวีที่เป็นทีวีสาธารณะ คนเข้าใจว่ามันคือบริบทส่วนใหญ่ของ
สังคมไทย แต่วันน้ีไม่ใช่วันน้ีมี Device อ่ืนๆ ที่คนสามารถดูอยู่ที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ เวลา
ไหนก็ได้ การจัดเรต ท หรือว่า น13  คือเรื่องเวลาของการออนแอร์ละครไม่ได้มีนัยสําคัญ
สําหรับกลุ่มคนดูแล้วก็ได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนดูละครด้วยซ้ําไปนะครับ เพราะว่าวันน้ีละคร คน
ดู ถึงแม้การ Research จะบอกว่า ก็ยังดูผ่านจอทีวีอยู่ น่ันคือ  Mass แต่ถ้าหากว่ามองในแง่
ของความชัดเจนในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วเขาจะดูแค่เรื่องเดียวเท่าน้ันที่เป็น Real-
time นอกน้ันก็ดูย้อนหลังทั้งสิ้นซึ่งย้อนหลังน้ันมันไม่เก่ียวแล้วว่าละครเร่ืองน้ีจะเรตอะไรอัน
น้ันคือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจบริบทก่อนว่า วันน้ีจริงๆ แล้วภาพรวมของการเสพสื่อมัน
เปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิง สิ่งที่ผู้ประกอบการ ช่อง ผู้ผลิตกําลังต่อสู้กันไป เรากําลังต่อสู้กับ 
Digital Platform อยู่นะครับว่าเราจะทําอย่างไรให้คนยังดูละครที่จอใหญ่นะครับ” (ผู้ผลิต/
ผู้สร้างละคร) 

 
6.4 ทัศนคติเก่ียวกับแนวทางการป้องกันการนําเสนอเนื้อหาด้านเพศ ภาษา และความรุนแรงใน
ละครโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม 

ในประเด็นน้ีผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า การหาแนวทางเพ่ือป้องกันการนําเสนอเน้ือหาด้าน
เพศ ภาษา และความรุนแรงที่ไม่เหมาะสมในรายการละครเพียงอย่างเดียว และในช่องทางการรับชม
ละครทางโทรทัศน์เพียงช่องทางเดียวอาจไม่พอและไม่ทันการกับพฤติกรรมการรับชมของผู้ชมใน
ปัจจุบัน เน่ืองจากความรุนแรงที่ปรากฏไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะรายการละครเท่าน้ันแต่ยังสามารถพบ
ความรุนแรงในรายการประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ของผู้ชมก็
เปลี่ยนไปคือไม่ชมผ่านช่องทางโทรทัศน์เพียงอย่างเดียวแต่จะเลือกรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ตาม
เวลาที่ตนเองสะดวก ซึ่งทําให้หากจะป้องกันเน้ือหาที่มีความรุนแรงด้านเพศ ภาษา และพฤติกรรม
เฉพาะในรายการละครโทรทัศน์เท่าน้ันอาจเป็นการป้องกันที่ได้เพียงบางส่วนเท่าน้ัน  ซึ่งในประเด็นน้ี
สามารถวิเคราะห์ผลการประชุมกลุ่มย่อย ได้แนวทางการป้องกัน ดังน้ี 

1) ความรุนแรงที่ไม่เหมาะสมด้านเพศ ภาษา และพฤติกรรมไม่ได้มีเฉพาะในรายการละคร
เท่าน้ัน แต่ยังปรากฏให้เห็นผ่านรายการเล่าข่าว รายการวาไรต้ี รายการเกมโชว์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
แทบทุกช่องโทรทัศน์ เช่น กรณีของการเล่าข่าวอย่างละเอียดถึงวิธีการฆ่าตัวตายแบบพิสดารของคน 
หรือการฉายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวซ้ําไปมาของการฆ่าสุนัข หรือการถ่ายภาพในลักษณะมุมกล้อง
เน้นไปที่ตัวงูที่เข้าบ้านและทําให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกหวาดกลัว สยดสยอง หรือแม้กระทั่งการใช้ภาษาที่
ดูถูกดูหมิ่น เลียนแบบบุคคลเพ่ือให้รายการมีสีสันน่าสนใจ  ดังน้ันหากจะควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการ
นําเสนอเน้ือหาที่มีระดับเร่ืองเพศ ภาษา ความรุนแรงเฉพาะรายการละครโทรทัศน์อาจไม่เพียงพอ คง
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ต้องเฝ้าระวังและกําหนดระดับความเหมาะสมของเพศ ภาษา และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรายการเล่า
ข่าวและรายการอ่ืน ๆ อีกด้วย 

“รายการเกมโชว์ของช่องดิจิทัลบางช่องที่เอาตลกมาโชว์และแข่งเกมกับผู้ร่วม
รายการ มีทั้งการใช้อวัยวะ วัตถุสิ่งของมาตบตีหัว หรือมีการใช้คําพูดเชิงเหยียดร่างกายแต่ให้
มองอย่างตลกระหว่างกรรมการในรายการประกวดร้องเพลงบางรายการก็พบว่ามีการ
นําเสนอที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศ ภาษาและพฤติกรรมความรุนแรงแล้ว...บางรายการไม่ด่าตัว
ดําน่ีก็ด่ากันทุกอาทิตย์” (นักวิชาการ)  

“สิ่งที่เราห่วงวันน้ีเราเป็นห่วงข่าวมากกว่า ความรุนแรงในข่าวอันน้ีแหละครับคือ
ของจริง เพราะ Function ที่อาจารย์ได้แชร์ครับว่า Function ของทีวีในวันน้ี ความเป็น 
International Television น้ัน คือการยืนยันว่าข่าวคือเรื่องจริงน่ีคือสิ่งที่เกิดขึ้น น่ีคือสิ่งที่
เช่ือถือได้ เพราะว่าโลก Social น้ันก็จะมีเรื่องของ Fake News เยอะ แต่เมื่อไรที่ เกิด
เหตุการณ์ปุ๊บคนจะกดรีโมทมาดูที่ทีวีทันทีว่าจริงหรือเปล่า ไฟไหม้มหาวิหารนอเทรอดามจริง
เหรอ Function ตัวน้ันมันคือ ข่าวที่ทําหน้าที่ยืนยันว่ามันมีความรุนแรงแบบนั้นจริงแล้วเป็น
ความรุนแรงที่มันเกินลิมิตที่เรารับได้นะครับ มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันๆ อย่างละครเป็น Function 
ที่ดูย้อนหลังได้นะครับ แต่ข่าวน่ีเป็น Function ที่ดูสด คนจะกดมารอแล้วเขาจะเห็นว่าน่ีคือ
สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ฆ่าตัวตายทุกวัน อันน้ีคือสิ่งที่น่ากลัวมาก น่ีคือสิ่งที่ช่องก็คํานึงถึง
เรื่องน้ีว่า ข่าวฆ่าตัวตายถ้ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับสังคมอย่านําเสนอ คือ เป็นเรื่อง
เฉพาะบุคคล เครียด อะไรก็แล้วแต่แล้วตายอย่านําเสนอ แต่เมื่อไรที่มีผลกับสังคมในวงกว้าง 
สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากกรณีเหล่าน้ันเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับ ซึ่งผมมองว่ามาตรการ
ที่จะพูดถึงความรุนแรงในข่าวน่ันแหละเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงมากกว่าเรื่องของละคร ละคร
อย่างที่บอกว่าถูกปลูกฝังว่า ความเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้  สิ่งหน่ึงที่อยากจะแชร์ว่าที่
อาจารย์บอกว่าเราทนอยู่กับความรุนแรง ขีดจํากัดที่เรารับความรุนแรงได้ขนาดไหนอันน้ีเคย
มีการสํารวจ เราสํารวจจากข่าวน่ีแหละ ถ้าเรานําเสนอข่าวอาชญากรรมต่อเน่ืองบ่อยๆ คนรับ
ได้แค่ไหน Target ของเราซึ่งเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน ผลพบว่าเขาทนได้ประมาณไม่เกิน 3 
นาที ถ้านาทีที่ 4 เขาเปลี่ยนช่องทันที เขาก็จะมีมาตรการตัวของเขาเองว่า ป้องกันตัวเขาเอง
ว่าอะไรที่เขาทนให้ลูกเขาดูได้ หรืออะไรที่เขาทนให้ตัวเองทนอยู่กับความรุนแรงได้นานแค่
ไหนนะครับ หรือแม้แต่เอาง่ายๆ ข่าวที่เราดูเหมือนว่าไม่มีความรุนแรงแต่เป็นเรื่องของความ
สยองขวัญ สะอิดสะเอียน เช่นข่าวฆ่าสุนัข คงจําได้มีคนงานไปเอาสุนัขข้างบ้านมาแล้วมา
ชําแหละแล้วมีการไปถ่ายภาพข่าวมา ดูเหมือนว่าเป็นข่าวที่คนก็แปลกดีให้ความสนใจ แต่พอ
นําเสนอข่าวน้ีปุ๊บสิ่งที่เราพิสูจน์มาแล้วว่าคนทนดูได้แค่ 2 – 3 วินาทีแรกเท่าน้ัน เมื่อไรที่เห็น
ภาพข่าวสยองขวัญเขาเปลี่ยนช่องทันที ข่าวงู งูเข้าบ้านเยอะๆ แต่เมื่อไรที่ซูมอินไปที่ภาพเห็น
ตัวเลื่อมเกล็ดของงูเมื่อไรปุ๊บ จะมีผลเชิงจิตวิทยาของคนดูแล้วเขาจะเปลี่ยนทันที ผมว่าคนมี
เรื่องของการ protect ตัวเองอยู่นะครับ แต่สิ่งที่ผมกําลังเป็นห่วงอยู่ก็คือ เรากําลังนําเสนอ
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สิ่งเหล่าน้ีจนเขารู้สึกว่ามันเป็นความเคยชินและยอมรับได้กับความรุนแรงเหล่าน้ี จากข่าวที่
มันเกิดขึ้นน่ันแหละที่ผมว่ามันสําคัญกว่า” (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 

“ความเช่ือของคนทําละครนะ คิดว่าพฤติกรรมการเลียนแบบของคนในละครน้อย
กว่าข่าว คือมีวิจัยอันหน่ึงที่ผมเคยอ่านมา คือ การเล่าข่าวจะ Push ให้ทําพฤติกรรมตามข่าว 
เช่น ข่าวการฆ่าตัวตาย ย่ิงมีการเล่าละเอียดขึ้น ย่ิงทําให้พฤติกรรมในสังคมถูกเปลี่ยนไปตามส่ิง
ที่ผู้เล่า ๆ ได้มากข้ึน เช่น ถ้ายกตัวอย่างง่ายที่สุด ก่อนหน้าน้ี 4 – 5 ปี เราไม่เคยได้ยินข่าวการ
จุดเตาไฟในรถแล้วฆ่าตัวตาย พอมันเกิดเคสน้ีขึ้นมาพฤติกรรมการเลียนแบบตามมา ซึ่งจะ
พบว่าตอนน้ีตายด้วยวิธีน้ีเพ่ิมขึ้น แต่เราก็ยังไม่เห็นว่าละครพาสังคมไปสู่จุดน้ันได้ ละครหรือซี
รีย์ที่ทําเป็นเพียงแค่การสะท้อนสังคมในมุมๆ หน่ึง” (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 
 

2) ความรุนแรงที่ไม่เหมาะสมด้านเพศ ภาษา และพฤติกรรมไม่ได้มีเฉพาะในละครทาง
โทรทัศน์ดิจิทัลเท่าน้ัน แต่จะมาจากละครที่ นําเสนอผ่านช่องทางอ่ืนๆ ด้วย อาทิ ยูทูป เว็บไซต์
แอปพลิเคช่ันอ่ืนๆ  เพราะผู้ชมนิยมดูละครหรือซีรีย์ ทั้งไทยและต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์
เหล่าน้ีมากขึ้น ที่สําคัญพบว่าคนดูละครไม่ได้ดูในเวลาที่ออกอากาศจริงๆ เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่
นิยมดูในเวลาที่สะดวกหรือดูซ้ําไปมาอย่างที่ต้องการได้  ดังน้ันแนวทางการป้องกันเน้ือหาที่มีความ
รุนแรงด้านเพศ ภาษาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรต้องร่วมมือและร่วมเฝ้า
ระวังไปด้วยกันเพราะเมื่อช่องทางในการรับชมละครมีมากขึ้น และสามารถชมได้ทุกที่ทุกเวลาที่
ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วทําให้ยากแก่การกํากับดูแลหรือป้องกันได้ 

“ในวันน้ีเรากําลังคุยกันในแง่ของมิติเดียวนะครับ แต่ภาพรวมที่เราก็ทราบดีว่าบริบท
ของสังคมนะครับ ในการเสพสื่อมันเปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิงนะครับ เรากําลังพูดถึงแค่มิติของ
ทีวีที่เป็นทีวีสาธารณะนะครับ ทีวีที่เป็นขอใหญ่ที่หลายๆ คนเข้าใจว่ามันคือ บริบทส่วนใหญ่
ของสังคมไทย แต่วันน้ีมันไม่ใช่ครับ วันน้ีมันมี Device อ่ืนๆ ที่คนสามารถดูอยู่ที่ไหนก็ได้นะ
ครับ เมื่อไหร่ก็ได้ เวลาไหนก็ได้นะครับ...ถึงแม้การ Research จะบอกว่า ก็ยังดูผ่านจอทีวีอยู่ 
น่ันคือ  Mass นะครับ แต่ถ้าหากว่ามองในแง่ของความชัดเจนในด้านพฤติกรรมขิงผู้บริโภค
แล้วนะครับ เขาจะดูแค่เรื่องเดียวเท่าน้ันที่เป็น Real-time นะครับ นอกน้ันก็ดูย้อนหลัง
ทั้งสิ้น  วันน้ีจริงๆ แล้วภาพรวมของการเสพสื่อมันเปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิงนะครับ สิ่งที่
ผู้ประกอบการนะครับ ช่องนะครับ ผู้ผลิตกําลังต่อสู้กันไป เรากําลังต่อสู้กับ Digital Platform 
อยู่นะครับว่าเราจะทําอย่างไรให้คนยังดูละครที่จอใหญ่นะครับ” (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 

“เด็กเขาไม่ได้ดูทีวีทาง Platform น้ีแล้วแต่เขามีทางเลือกจากช่องทางอ่ืนมากขึ้น...
จะยํ้าในประเด็นของความสําคัญของสื่อกระแสหลักน้ีว่า มันมีความสําคัญระดับหน่ึงนะละคร
หลังข่าว แต่ว่าโลกที่เป็น Digital โลกที่เป็น Platform ใหม่ ๆ ที่ท่านผู้ผลิตเมื่อสักครู่พูดอันน้ี
เห็นด้วย คือ เราตามไม่ทันแน่  (นักวิชาการ) 
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“ย่ิงเป็นละครหลังข่าว ผมย่ิงคิดว่ามันย่ิงคลีนมากกว่าละครที่อยู่ใน OTT นะครับ จะ
ค่อนข้าง เขาเรียกอะไรล่ะ สดใสแบบถ้าเทียบกับละคร OTT ที่อยู่ใน Netflix เอย อยู่ในช่อง
ต่าง ๆ เอย มันจะมีความรุนแรงมากกว่าน้ี (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 

 
6.5 ทัศนคติเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมการผลิตรายการละครโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์สังคมที่
ปราศจากเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม 

ผลการประชุมกลุ่มย่อยพบว่าผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนะที่เป็นแนว
ทางการส่งเสริมให้มีการผลิตรายการละครโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์สังคม ดังน้ี 

1) ควรมีการกําหนดความหมายและสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับละครโทรทัศน์เชิง
สร้างสรรค์สังคม  เน่ืองจากท่ีผ่านมาผู้สร้าง/ผู้ผลิตละครเชิงสร้างสรรค์สังคมยังคงมีน้อยเมื่อเทียบกับ
ละครที่เก่ียวกับเพศ ภาษาและความรุนแรง ประกอบกับละครเชิงสร้างสรรค์สังคมมีจํานวนผู้ชมที่สนใจดู
น้อยมากเช่นกัน ดังน้ันการส่งเสริมให้มีการผลิตรายการละครโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้นจึงจําเป็นที่
ต้องทําความเข้าใจหรือให้นิยามกับคําว่า “ละครเชิงสร้างสรรค์สังคม”ให้ชัดเจน ซึ่งผลการประชุมกลุ่มย่อย
ในครั้งน้ีได้สะท้อนความคิดของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับลักษณะของละครเชิงสร้างสรรค์สังคมไว้หลาย
ประเด็น เช่น ควรเป็นละครที่สะท้อนค่านิยม วิธีคิดที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือช่วยลดหรือแก้ปัญหา
สังคม เป็นละครที่สามารถมีเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมในด้านต่าง ๆ เป็นละครที่ส่งเสริม
และสนับสนุนด้านกีฬา การประกอบอาชีพที่สุจริต อาชีพที่ช่วยเหลือสังคม หรือการสนับสนุนให้
ช่วยกันรักษาส่ิงแวดล้อมเพ่ือลดปัญหาโลกร้อนที่กําลังเผชิญอยู่  รวมถึงละครที่สะท้อนการอยู่ในสังคม
อย่างสุจริตต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยความอดทน และละครที่สะท้อนความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทยใน
มิติด้านวัฒนธรรม ประเพณี หรือด้านการส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน สังคม เป็นต้น 

“อันที่ 3 น่ีผมขอพูดก่อนเลย เด๋ียวจะลืมนะครับเร่ืองข้อ 4 กับข้อ 6 คือว่าถอดรหัส
ออกมาให้ได้ว่า รายการละครที่สร้างสรรค์ควรมีเน้ือหาเป็นยังไง แล้วอยากให้เป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพราะว่า กสทช. มีกองทุน กทปส. อยู่ ซึ่งสามารถส่งเสริมรายการที่ผลิตเชิง
สร้างสรรค์ได้ แต่วันน้ีเวลาเราพูดรายการเชิงสร้างสรรค์ ทุกคนก็อาจจะคิดคนละแบบไม่
เหมือนกัน แตกต่างกัน” (ผู้ควบคุมดูแลด้านเน้ือหารายการโทรทัศน์)  

“เพราะว่าสังคมยังต้องการละครเป็นเครื่องมือสะท้อนค่านิยม วิธีคิดที่ถูกต้อง
เหมาะสม เพ่ือช่วยลดหรือแก้ปัญหาสังคมได้บ้าง อย่างเร่ืองการศึกษาหาข้อมูลเวลาเราทํา
ละคร เราก็ไปศึกษามาพอสมควร เราก็พบว่ายังมีเรื่องของช่องว่างการศึกษา ผู้ชม การศึกษา
ไม่เท่าเทียมกัน ปัญหาอีกเยอะครับ  เราก็น่าจะมีการส่งเสริมละครที่มันสร้างสรรค์ขึ้นครับ 
อย่างแต่ก่อนยังคิดถึงละครแบบนายขนมต้ม ช่อง 7 เลย สนับสนุนเรื่องมวย กีฬาฟุตบอล 
วอลเล่ย์บอล เด๋ียวน้ีเราแทบไม่มีละครท่ีสนับสนุนด้านกีฬาเลยหรือแม้แต่อาชีพ อยากทําซีรีย์
เก่ียวกับหมอ ก็อยากสนับสนุนยังไงให้ไปให้ถึงตรงน้ันให้ได้ ผมว่าเราควรมีละครที่สร้างแรง
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บันดาลใจให้คน ปัญหาเร่ืองต่างๆ เรื่องโลกร้อนอะไรอย่างน้ี เรายังขาดละครที่มาสร้างสรรค์
และสนับสนุนให้คนมีการต่อสู้ด้านพวกน้ีนะครับ” (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 

“เช่น ละครเรื่อง ลูกผู้ชาย (ภูผา)...เขาจะเน้นให้เด่นในส่วนของความมานะอดทน 
ผมมองว่าอันน้ี Content น่าจะสร้างสรรค์แล้วก็น่าสนับสนุน แต่ว่าเท่าที่ถามหลายๆ คนแล้ว
ไม่ค่อยมีใครดูซีรีย์ลูกผู้ชาย ทั้งๆ ที่ซีรีย์น้ีนอกจากลูกผู้ชาย (ภูผา) แล้วยังมีเรื่องอีกหลายๆ 
ตอนที่ส่งเสริมความมานะอดทนของคนเรา” (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 

“ควรมีละครเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น ละครที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย มีละครแบบ 
แดจังกึมที่สนุกด้วย แบบบุพเพสันนิวาส แบบทองเอกอะไรอย่างน้ี ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันไม่
สามารถมีได้ทุกเรื่อง คือทุกคนก็ต้องลุ้นเหมือนกันว่าจะถูกหวยหรือเปล่าถ้ามีถูกก็ดีไป 
(ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 

“คือเพ่ิมในเรื่องแนวทางการส่งเสริมละครเชิงสร้างสรรค์สังคม ก็คืออยากจะฝาก
เอาไว้สําหรับจะใช้เป็นทางเลือกในการผลิตละครที่เป็นลักษณะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย
อาจจะมีพ้ืนฐานมาจากภูมิปัญญาไทยลักษณะน้ี ผนวกกับความสนุกซึ่งคนไทยรักสนุกอยู่แล้ว
น่าจะเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่สามารถที่จะมาเป็นทางเลือกให้กับคนดูและเป็นทางเลือกให้กับ
ผู้ผลิตได้อีกทางหน่ึงค่ะ ” (นักวิชาการ) 

 
2) ควรมีการสร้างละครนํ้าดีควบคู่ไปกับละครน้ําเสีย ในประเด็นน้ีผู้เช่ียวชาญเห็นว่าในเมื่อ

ผู้ชมยังนิยมเลือกดูละครนํ้าเสียหรือละครที่มีเน้ือหาด้านเพศ ภาษา และความรุนแรงในระดับมากกว่า
ละครนํ้าดี เพราะให้อรรถรสในการรับชมที่เข้มข้นกว่า เน้ือหาของละครมีความสมจริงน่าติดตาม
มากกว่า และมีแนวละครที่หลากหลายให้เลือกชมมากกว่าทั้งละครตลก บู๊ ย้อนยุค รักโรแมนติก 
ดราม่า สืบสวนสอบสวน ดังน้ันผู้จัด/ผู้ผลิตละคร สถานีควรมีนโยบายกําหนดให้มีละครแนว
สร้างสรรค์สังคมควบคู่ไปกับละครที่เก่ียวข้องกับเพศ ภาษา และความรุนแรงไปด้วย เพ่ือที่ผู้ชมจะได้มี
ทางเลือกในการดูละครมากขึ้น อีกทั้งการผลิตละครเชิงสร้างสรรค์สังคมมักจะใช้ทรัพยากรด้านข้อมูล
ที่เป็นข้อเท็จจริงทางสังคมค่อนข้างมากและใช้การสร้างสรรค์เพ่ือให้ละครน่าสนใจมากกว่าหรือไม่แพ้
การทําละครที่เก่ียวกับเพศ ภาษา และความรุนแรง เพ่ือดึงผู้ชมให้หันมาสนใจละครแนวสร้างสรรค์
มากขึ้นด้วย ดังน้ันหากสถานีมีนโยบายเปิดกว้างให้มีละครเชิงสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับละครที่เก่ียวกับ
เพศ ภาษา ความรุนแรง และมีผู้สนับสนุนรายการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความ
ร่วมมือ สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ละครเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นย่อมเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะ
ป้องกันการนําเสนอเน้ือหาด้านเพศ ภาษา และความรุนแรงที่ไม่เหมาะสมในละครโทรทัศน์ได้ 

“อยากให้มีละครสร้างสรรค์สังคมแต่ผมว่าอย่างผมทําในระยะ 2 – 3 ปีต่อเรื่อง  
ตัวผมเองยังทําไม่พอ จริงๆ แล้วละครแนวสร้างสรรค์สังคมอย่างน้ีควรจะมีทุกปี แล้วก็ไม่ได้มี
แค่ช่องเดียว อยากให้หลายๆ ช่องช่วยกันทําด้วยครับ เพราะว่าสังคมยังต้องการละครเป็น
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เครื่องมือสะท้อนค่านิยม วิธีคิดที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือช่วยลดหรือแก้ปัญหาสังคมได้บ้าง 
อย่างเรื่องการศึกษาหาข้อมูลเวลาเราทําละคร เราก็ไปศึกษามาพอสมควร เราก็พบว่ายังมี
เรื่องของช่องว่างการศึกษา ผู้ชม การศึกษาไม่เท่าเทียมกัน ปัญหาอีกเยอะครับ เราก็น่าจะมี
การส่งเสริมละครที่มันสร้างสรรค์ขึ้นครับ อย่างแต่ก่อนยังคิดถึงละครแบบนายขนมต้ม ช่อง 7 
เลย สนับสนุนเรื่องมวย กีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เด๋ียวน้ีเราแทบไม่มีละครท่ีสนับสนุนด้าน
กีฬาเลยหรือแม้แต่อาชีพ อยากทําซีรีย์เก่ียวกับหมอ ก็อยากสนับสนุนยังไงให้ไปให้ถึงตรงน้ัน
ให้ได้ ผมว่าเราควรมีละครที่สร้างแรงบันดาลใจให้คน ปัญหาเรื่องต่างๆ เรื่องโลกร้อนอะไร
อย่างน้ี เรายังขาดละครที่มาสร้างสรรค์และสนับสนุนให้คนมีการต่อสู้ด้านพวกน้ีนะครับ” 
(ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 

“แต่ถ้าสังคมของเราช่วยกันก็จะมีความหมาย Gen – X เราโตมากับละครกันตนา     
พอตกเย็นเราจําได้ว่าเราต้องเฝ้าช่อง 7 เพราะช่อง 7 เป็นละครเยาวชนจะมีเรื่อง นักว่ายนํ้า 
นักกีฬา นักวอลเล่ย์บอล จะมีแต่เรื่องให้มุมานะ สร้างแรงบันดาลใจ รู้สึกว่าละครมีอะไรที่
สร้างพลังให้เรามาก ประเด็นก็คือ ผู้จัดหรือช่องอาจจะต้องมี Content อ่ืน ๆ ในเชิงสร้างสรรค์
มานําเสนอด้วย” (นักวิชาการ)   

3) ควรกําหนดให้มีหน่วยงานและมีนโยบายสนับสนุนผู้จัด/ผู้ผลิตละครเชิงสร้างสรรค์สังคม
ที่ชัดเจนและเปิดกว้างอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือสนับสนุนคนทําละครเชิงสร้างสรรค์ให้มีกําลังใจและต้องการ
ทําละครแนวนี้เพ่ิมขึ้น รัฐบาลหรือ กสทช. หรือกองทุน กทปส. หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องควรมี
นโยบายท่ีชัดเจนมาสนับสนุนผู้จัด/ผู้ผลิตละครเชิงสร้างสรรค์เช่นเดียวกับการสนับสนุนงานวิจัยที่ได้
ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในประเทศหลายหน่วยงาน ทั้งน้ีจะได้เกิดช้ินงานสร้างสรรค์สังคมใน
รูปแบบของละครขึ้นมาอย่างต่อเน่ือง การผลิตหรือสร้างละครก็เช่นเดียวกันกับการวิจัยถ้ามีประโยชน์
ต่อสังคมควรมีทุนสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ชัดเจนด้วย ทั้งน้ีผู้เช่ียวชาญเห็นตรงกันว่า 
แนวทางการส่งเสริมละครเชิงสร้างสรรค์ควรมีนโยบายท่ีชัดเจน จากหน่วยงานท่ีหลากหลายที่สําคัญ
ควรเผยแพร่ให้ทุกวงการที่เก่ียวข้องได้รับรู้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือจะมีช่องทางผลิตละครเชิงสร้างสรรค์
อย่างต่อเน่ือง 

“หลัก ๆ อยากจะเปิดประเด็นในเรื่องนโยบายก่อนว่า ในกรณีของกองทุน กทปส. ที่
เมื่อสักครู่ทาง กสทช. พูด อันน้ีเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเพราะว่าได้พบกับผู้ผลิตหลายคน
ที่มาเป็นวิทยากรที่มหาวิทยาลัย จํานวนมากก็จะว่ิงไปที่กองทุนน้ี อันน้ีคิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐ
จะต้องมี Incentive เพราะว่าจะมีหลักๆ อยู่ประมาณ 4 ประเด็นก็คือว่ารัฐจะมีนโยบาย
สนับสนุนผู้จัดที่ต้องการผลิตละครเชิงสร้างสรรค์สังคมได้ในรูปแบบใดบ้าง  มาก-น้อยแค่ไหน 
ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร ...เพราะการทําละครแนวน้ีก็รู้อยู่ว่าเรตต้ิงมันไม่ได้ เพราะคุณไม่ได้มี
การวัดเรตต้ิงแบบอ่ืน เพราะคุณไม่ได้มีนโยบายแบบอ่ืน เพราะจะบอกว่าคุณจะวัด ThaiPBS 
ด้วยเรตต้ิงเดียวกับ ไทยรัฐทีวี อย่างน้ีไม่ได้ เพราะคุณให้ความรู้อีกแบบ คุณจะไป Track 
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เดียวกับเขาไม่ได้ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าจะเอาหลักไหนที่จะบอกว่าโปรแกรมไหนเรตต้ิง
เท่าไหร่ 11 12 น อะไรทั้งหลายเหล่าน้ี มัน 3 – 4 ประเด็นน้ีคิดว่าเรื่อง Policy มันต้องเป็น
ตัวนําในมุมน้ี ไม่ง้ันผู้ผลิตเขา ฟังเขาแล้วเขาด้ินรนเยอะมาก” (นักวิชาการ)  

“เห็นด้วยกับเร่ือง Policy ครับ ผมมองว่านโยบายท่ีมาครอบคลุมเรื่องวงการละคร
โทรทัศน์ไทย เอาจริงๆ ตัวผมเองก็ยังไม่ทราบตัวนโยบายจริงๆ เลยว่าต้องการอะไรหรือ
ต้องการจะให้ทําอะไร แล้วก็อย่างอันน้ีจะขออนุญาตแชร์ประสบการของการทําละครนะครับ 
วัยแสบสอง และวัยแสบหน่ึง 2 ภาค ณ ปัจจุบันน้ีก็ยังไม่มีความรู้สึกว่าทําไปเพ่ืออะไรในเชิง
ของการที่ต้องการรางวัลหรือเปล่าเพราะบอกเลยว่า รางวัลที่ได้มาไม่มีประโยชน์อะไรเลย เรา
ก็เลยไม่รู้สึกว่าทําไปเพ่ือที่จะได้รางวัลอะไรเพราะว่าสุดท้าย Category น้ีก็จะอยู่ในละคร
สร้างสรรค์สังคมเสร็จแล้วทําไป แล้วไปทําอะไรต่อได้ไหม เพราะทุกวันน้ีรางวัลผมก็ยังวางอยู่
เฉย ๆ ไม่ได้เอาไปทําอะไรเลย อย่างอันน้ีขอยกตัวอย่างจากต่างประเทศก็แล้วกัน เขาจะมี
แข่ง Category ก็คือสิ่งที่ทุกคนพยายามแข่งขันกัน จะได้รางวัล แล้วรางวัลน้ีจะสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับเขาได้ครับ ผมส่วนตัวได้รางวัลมาแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราจริงๆ.... ทําไม
พอเป็นละครแบบน้ีเหมือนแค่ต้องการพ้ืนที่หรือคนสนับสนุนในการทําละครสร้างสรรค์ไม่ง้ัน
เราก็จะทําอะไรอยู่แต่เดิมๆ  เราขาดละครที่มาสร้างสรรค์สังคม ไม่ง้ันทํามาเรื่องหน่ึงหายไป
ไม่มีคนสนับสนุนมันก็จะค่อยๆ หายออกไป ณ ตอนน้ีแค่สู้กันเองก็เหน่ือยแล้ว ยังจะต้องสู้กับ
หลายๆ อย่าง หลายๆ ปัจจัยด้วย” (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 

“ถ้าเรากําลังพูดถึงเรื่องของ Content จรรโลงสังคมนะครับอย่าง วัยแสบสาแหรก
ขาด ผมก็เช่ือว่าว่าเป็น Content ที่ถูกผลิตมาดี แต่บังเอิญว่าเราอยู่บนเวทีของการแข่งขันใน
เชิงของ Commercial เพราะฉะน้ันเป็นเรื่องที่ น่าเห็นใจที่ Content หลายๆ Content 
พยายามที่จะสร้างสิ่งดีๆ เหมือนกับเราเคยเอาเร่ือง กาหลมหรทึก มาทําซึ่งได้รับเสียงช่ืนชม
มาก แต่เรตต้ิงไม่ดี หรือแม้แต่เลือดข้นคนจาง ก็ตามที ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ได้รับเสียง
ช่ืนชมมาก แต่หน้าจอก็เรตต้ิงไม่ค่อยจะดี Content เหล่าน้ีก็จะมีปัญหาด้าน Commercial 
ในที่สุด ก็จะกลับไปที่เรื่องนโยบายว่า ถ้าสมมติว่า กสทช. มีกองทุน ผมว่ากองทุนเหล่าน้ีควร
จะมาสนับสนุน ให้กับ Content เหล่าน้ี อาจจะโดยการยื่นเสนอเป็นโครงการที่มีเป้าหมาย
ของละครชัดเจนว่าต้องการสร้างสรรค์สังคมในด้านใด ทําไม คือผมไม่เช่ือว่า Content ที่เป็น
สารคดีจะได้รับความนิยมจากคน ทําไปคนก็ไม่ดูอยู่ดี แต่ Content ที่ทํากํ้าก่ึงระหว่าง 
Content ที่เพ่ือบันเทิงด้วยแต่ให้เน้ือหาสาระด้วย ถ้าไปสู้บนเวทีของเน้ือหาเชิงบันเทิงจริงๆ 
คงสู้ไม่ไหว สู้ไม่ได้ ผมว่าอันน้ีน่าจะมีกองทุนที่จะ Support เขาที่จะทําให้เขาพอที่จะเดินได้
นะครับ ด้วยความรู้สึกที่หน่ึงคือความภาคภูมิใจ อย่างที่น้องบอกรางวัลเอาไปทําอะไรไม่ได้
มันเจ็บปวดนะสําหรับคนทํางาน สําหรับคนสร้างงานศิลปะ แต่เขายังสามารถภาคภูมิใจได้
ด้วย สามารถอยู่รอดได้ด้วยมีกองทุนมาสนับสนุนเขาด้วยบางส่วนที่ทําให้คนมีกําลังใจแล้วผม
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เช่ือว่าถ้ามีโครงการแบบน้ี มีนโยบายแบบน้ี คนที่ทํา Content ดีๆ ก็จะเดินเข้ามาผลิตงาน
แบบน้ีเพ่ิมขึ้น ๆ และผมก็มองว่าเป็นสิ่งที่ช่วยไปปราบสิ่งที่เป็น Commercial ได้ในที่สุด...
อย่าลืมว่าเราที่อยู่ในวงการผู้ผลิต ล้วนแล้วแต่เป็น Creative ช้ันนําที่สามารถสร้าง Content 
ของประเทศ ซึ่งเมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนก็จะเข้าไปในรูปแบบของ Commercial หมาย 
ความว่าละครแบบไหนที่มีเรตต้ิงดีก็จะทําละครแบบน้ัน เอาความเป็นจริงก่อนว่า ทุกช่องไม่
สามารถผลิตละครที่เป็นสีขาวได้ตลอดแน่ๆ แต่ในจิตสํานึกแล้วทุกคนพยายามท่ีจะทํา คือ 
พยายามที่จะเขียน Balance ตลอดเวลาระหว่างสังคม เงิน และกล่อง ส่วนมากก็จะแพ้เงิน 
แต่เรายังต้องทําหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดีอยู่นะครับ ผมก็เช่ือว่าทุกช่องเขาก็มีวิธีคิดอย่างน้ี
เหมือนกันเพียงแต่ว่าความเหมาะสมจุดที่มันจะไปเจอกันตรงน้ันมันยากมาก เพราะฉะน้ันก็
ต้องฝากเรื่องของการสนับสนุนเชิงนโยบายอย่างจริงจังจากรัฐบาล จากกองทุนที่เรามีอยู่เมื่อ
เราต้องการให้มีละครนํ้าดี ละครเชิงสร้างสรรค์อย่างน้ี เช่ือว่าไม่มีใครอยากจะทําละครน้ําเน่า
หรอก อยากทําละครเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น ละครที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย มีละครแบบแดจังกึม 
ที่สนุกด้วย แบบบุพเพสันนิวาส แบบทองเอก ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าไม่สามารถมีได้ทุกเรื่องคือ
ทุกคนก็ต้องลุ้นเหมือนกันว่าจะถูกหวยหรือเปล่าถ้ามีถูกก็ดีไป ถ้าไม่ถูกอย่างน้ี ถ้าไม่มีกองทุน
มาสนับสนุนมันยากมากนะครับเรื่องน้ี ฉะน้ันผมก็อยากฝากให้มีการผลักดันเรื่องน้ีอย่าง
จริงจังรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เรามองข้ามอย่างเช่น รางวัล ผมว่ารางวัลของคนทีวีมีรางวัลที่มี 
Concept ที่ดี...ผมก็เลยมองว่าน่ีคือสิ่งที่ทาง กสทช. และทางรัฐบาลต้องเข้ามาสนับสนุนทําให้
เกิดรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนทํางานอย่างจริงจัง ผมว่าสนับสนุนนะครับให้รางวัล
เหล่าน้ัน เดินได้ อยู่ได้ แล้วก็เกิดความภาคภูมิใจของคนในวงการ และก็จะสะท้อนกลับมาใน
วิธีคิด วิธีสร้างสรรค์ผลงานในท่ีสุดอีกทางหน่ึงนะครับ ก็ฝากไว้ในประเด็นน้ี” (ผู้ผลิต/ผู้สร้าง
ละคร) 

“อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่ามีละครอย่างลูกผู้ชาย (ภูผา) ผมดูมาหลาย Content 
แล้ว ถ้าถามว่าตอนน้ีสนุกไหม สนุกเพราะว่าลูกคนรองดูด้อยกว่าลูกคนโต พ่อก็เลยนับถือลูก
คนโตมากกว่า แต่ว่าลูกคนรองเขาจะเน้นให้เด่นในส่วนของความมานะอดทน ผมมองว่าอันน้ี 
Content น้ีน่าจะสร้างสรรค์แล้วก็น่าสนับสนุน แต่ว่าเท่าที่ถามหลาย ๆ คนแล้วไม่ค่อยมีใคร
ดูซีรีย์ลูกผู้ชาย แต่ก็อย่างที่บอกอย่างตอนน้ีไม่ค่อยมีใครให้การสนับสนุนสักเท่าไร”  (ผู้ผลิต/
ผู้สร้างละคร) 

 
4) ควรจัดต้ังสถาบันหรือหน่วยงานเฉพาะในประเทศเพ่ือสนับสนุนให้เกิดละครเชิงสร้างสรรค์

และการทําการตลาดสนับสนุนละครเชิงสร้างสรรค์ของสถานี  สําหรับแนวทางในประเด็นน้ีผู้เช่ียวชาญ
เห็นว่าปัจจุบันผู้จัดละครไทยนอกจากต้องทําละครเพ่ือแย่งเรตต้ิงกันเองแล้วยังต้องแข่งกับละคร/ซีรีย์
ต่างประเทศท่ีนํามาฉายผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็วด้วย ดังน้ันหากจะส่งเสริมให้ผู้จัด/
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ผู้ผลิตละครทําละครแนวสร้างสรรค์สังคมมากขึ้นน่าจะเป็นไปได้ยาก  แต่หากมีหน่วยงานท่ีมีนโยบาย
ชัดเจนมาสนับสนุนในลักษณะของการจัดต้ังเป็นสถาบันเฉพาะและมีการทําการตลาดสนับสนุนละคร
นํ้าดีช่วยด้วยแล้ว ก็น่าจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่ทําให้ผู้จัดผู้ผลิตละครเห็นความย่ังยืน ความอยู่รอดใน
การท่ีต้องผลิตละครนํ้าดีออกมาสู่สังคมได้ โดยผู้เช่ียวชาญที่เสนอประเด็นน้ีนําแนวทางจากต่างประเทศมา
แลกเปลี่ยนเพ่ือสนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่สําหรับผู้จัด/ผู้สร้างละครที่มีแนวคิดทําละครเชิงสร้างสรรค์สังคม
ได้มีพ้ืนที่ มีงบประมาณ มีทรัพยากรรองรับไอเดียที่จะผลิตละครเชิงสร้างสรรค์ทั้งผู้จัดที่เป็นมืออาชีพ
อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งการเปิดโอกาสให้มีผู้จัด ผู้ผลิตละครเชิงสร้างสรรค์หน้าใหม่  รวมถึงผู้เช่ียวชาญ
ยังได้เสนอเพ่ิมเติมว่าการส่งเสริมให้มีการผลิตรายการละครโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์สังคมที่ปราศจาก
เน้ือหาที่ไม่เหมาะสมควรส่งเสริมที่ปลายทางด้วยน่ันคือสถานีที่มีละครเชิงสร้างสรรค์ควรทําการตลาด
เพ่ือโฆษณาละครผ่านช่องทางของสถานีเองทั้งช่องทาง Offline และ Online หรือจัดกิจกรรม
การตลาดเพ่ือสร้างความน่าสนใจและกระตุ้นการรับรู้ของผู้ชมให้หันมาเลือกชมละครเชิงสร้างสรรค์อีก
ทางหน่ึง ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจการทําละครไทยสามารถอยู่รอดได้ มีเรตต้ิงสูงไม่แพ้ละคร
แนวอ่ืนหรือละคร ซีรีย์ต่างประเทศ อีกทั้งเพ่ือสร้างนิสัยการดูละครของคนไทยให้สนใจเลือกดูละครที่
มีทั้งความบันเทิงและมีสาระประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม มากกว่าการเลือกรับชมเฉพาะ
ละครเพ่ือความบันเทิงเท่าน้ัน 

“อย่างญี่ปุ่นมีนโยบาย Cool Japan เขามีเป็นบอร์ด เป็นสภาเลย หรือเกาหลีใต้ก็
จะมีองค์กรที่เรียกว่า Agency for Cultural Affairs คือทําสื่อคล้ายๆ Creative Economy 
เพราะฉะน้ัน ละครท่ีพวกท่านทําตอนน้ีตลาดมันไม่ใช่อยู่แค่ในน้ีแล้ว บางทีก็จะมีชาวต่างชาติ
เข้ามาดูมาสนใจมาบอกให้ช่วยแปลหน่อย คือค่อนข้างให้ความสําคัญกับองค์กรสนับสนุนใน
เรื่องของการตั้งเป็นสถาบัน คือต้ังให้มีหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาเลย เพราะอย่างที่ประเทศ
เกาหลีน้ัน ไม่ใช่บังเอิญทุกอย่างมันมาอยู่แล้ว เด็กจบใหม่ในเกาหลี เขาสามารถจบ เขามีแค่
ไอเดียเขาอยากทําละคร เขาแค่หิ้วกระเป๋าเข้าไป เพ่ือเสนอไอเดีย คือเขาจะไม่ปล่อยให้สู้ด้วย
ตัวเองเหมือนในประเทศไทย ดังน้ันหากงานวิจัยช้ินน้ีจะไกลไปจนถึงเรื่อง ต้องมีหน่วยงานทํา
ให้เป็นสถาบันเฉพาะเพ่ือมา Support อย่างจริงจัง ก็จะทําให้กลุ่มที่ต้องการทําละครเชิง
สร้างสรรค์มี งบ ประมาณ มีพ้ืนที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ทํางาน แล้วก็จะโยงไปเร่ืองเดิมก็คือ Policy 
Incentive น่ันก็คือเรื่องแรงจูงใจที่จะทําให้เกิดเน้ือหาละครที่สร้างสรรค์แต่ไม่น่าเบ่ือ อีก
อย่างการทําละครแนวสร้างสรรค์ต้องใช้พลังเยอะมาก ต้องทํา Research บางอย่าง อย่าง
คุณรอมแพง กําลังจะทําเรื่องใหม่ ก็บอกว่างาน research มันหนักมาก เพราะฉะน้ัน แต่ละ
ท่านที่เขียนบท อาจจะต้องช่วยอะไรเขาด้วย สรุปก็คือ ตอนน้ีละครเราหยุดไม่ได้แล้ว เพราะ
อย่างที่เข้าใจว่าตอนน้ีกลุ่มที่ทําเกมโชว์อย่าง Work Point ก็มาดูดคนไปทําละครเยอะแยะ
แล้วกําลังจะสรุปว่าที่เกาหลีเขาไม่ได้ใช้การ Approach หรือการบังคับแบบที่เราไล่บังคับ
ผู้ผลิต เขาจะเป็น Incentive สนับสนุนแล้วเขาก็จะพลิกอีกมุม ก็จะทําให้เกิดการสนับสนุน
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เชิงนโยบายแล้วก็ ให้การสนับสนุน Creative Economy ของผู้ผลิตในแต่ละท่านด้วย” 
(นักวิชาการ) 

“ควรมีการทําการตลาดเพื่อส่งเสริมละครที่มีเน้ือหาที่สร้างสรรค์จากสถานีมากขึ้น 
เพ่ือสร้างความน่าสนใจและกระตุ้นการรับรู้ของผู้ชมให้หันมาเลือกชมละครเชิงสร้างสรรค์อีก
ทางหน่ึง  เน่ืองจากเป็นละครของช่องอยู่แล้ว ช่องก็มีเวลาหรือว่ามีช่วงเวลามากมายที่จะช่วย
โปรโมทละครเร่ืองน้ันให้คนรู้จักมากขึ้น อาจจะเอาไปในช่วงเล่าข่าว ในช่วงข่าว ช่วงอะไรก็ได้
ที่มากกว่าที่จะไปในเรื่องบันเทิงเรื่องอ่ืนๆ เรามาส่งเสริมให้ละครดีๆ ของช่องเราให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้นมันก็เป็นอีกทางหน่ึงที่ทําได้ หรือแม้แต่ทํา PR ทางออนไลน์ซึ่งทางทุกช่องก็มีสื่อ
ออนไลน์ของตัวเองอยู่แล้ว มี Facebook ของตัวเองอยู่แล้ว น่ีก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้” 
(ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 

 
6.6 ทัศนคติเก่ียวกับนวัตกรรมการป้องกันเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสมกับผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชน 

ผู้เช่ียวชาญร่วมกันเสนอทัศนะที่มีต่อการนําสิ่งใหม่ๆ หรือแนวทาง/วิธีการใหม่ๆ มาใช้เพ่ือ
ป้องกันเน้ือหาละครโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชน  มีดังน้ี 

1) การกํากับดูแลหรือตรวจสอบโดยใช้วิธีการมีส่วนร่วมของผู้ชม คือเน้ือหาเกี่ยวกับเพศ 
ภาษา และความรุนแรงท่ีไม่เหมาะสมไม่ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานกํากับดูแลเพียงอย่างเดียว แต่
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีช่องทางในการตรวจสอบและเสนอแนวทางแก้ปัญหาในเร่ืองน้ีด้วย  

“ซึ่งเมื่อไรที่มีเน้ือหาไม่เหมาะสม เกินเลย ก็จะมีทาง กสทช. หรือว่าผู้ชม ก็สามารถ
ร้องเรียนเข้ามาเราก็ต้องเข้าไปช้ีแจง และอะไรท่ีเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความเกินเลย ไม่
เหมาะสมเราต้องรีบปรับปรุง เพราะบางอย่างสามารถแก้ไขได้โดยภาพ บางอย่างสามารถ
แก้ไขได้โดยเรื่องของวิธีหลีกเลี่ยงของบท” (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 
 

2) การกํากับดูแลหรือตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือบันทึกรายการล่วงหน้า และ
อุปกรณ์จํากัดเวลาในการดูทีวีของเด็ก คือ การใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในแต่ละบ้าน
เพ่ือควบคุม ดูแล กลั่นกรองเน้ือหารายการละครสําหรับเด็กในบ้าน ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือช่วยบันทึก
รายการที่เราต้องการให้เด็กในบ้านดูล่วงหน้า โดยพ่อแม่ ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ดูและเลือกเน้ือหานั้น
ก่อนแล้วบันทึกไว้ในอุปกรณ์เพ่ือเก็บไว้ให้เด็กดู หรืออาจเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยจํากัดเวลาในการดูทีวีของ
เด็กในแต่ละวันที่เหมาะสม ทั้งน้ีอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมดังกล่าวเป็นข้อเสนอจากผู้เช่ียวชาญที่ได้
แนวทางมาจากต่างประเทศ  

“เราจะมีเครื่องมืออะไรกันในอนาคต จริงๆ ถ้าเข้าไปดูกรณีที่ อังกฤษค่อนข้าง
ก้าวหน้า เขาจะมีเรื่องการให้ความรู้ User มากกว่า จะมีเครื่องมือที่เรียกว่า Selected sons 
Censorship ที่ตัว User ใช้ได้หลายแบบ เพราะฉะน้ันผู้ปกครองที่ห่วงลูกที่กลับมาที่บ้าน
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ก่อนแล้วจะมาเปิดดูรายการก็จะมีการบันทึกรายการเอาไว้เฉพาะ เป็นต้น อันน้ีเขาไว้ใช้กับ
เด็กเล็ก ลูกก็จะดูได้เฉพาะ Content น้ีแล้วก็เรื่องของ Viewing Time Credit จะเป็นการ
กําหนดให้ชัดเลยว่าคุณจะต้องดูแค่ก่ีช่ัวโมงยังไง คือ พ่อ แม่ บางทีก็ไม่มีเวลา ตอนน้ีก็ต้อง
กลับมาดูอาจจะต้องให้เครดิตว่า Viewing Time แค่ไหนท่ีจะเหมาะสมสําหรับเด็ก ประเด็น
สุดท้าย คือ เรื่อง Technological Control  เครื่องมือการใช้เทคโนโลยีอย่างต่างประเทศ
เขาใช้หลายรูปแบบเหมือนกัน แต่ว่าสิ่งสําคัญต้องติดอาวุธให้ผู้ปกครองด้วย ที่อังกฤษเขาจะ
เน้น User เขาจะเน้นสภาผู้ชม สภาผู้ปกครองพวกน้ีเป็นหลัก” (นักวิชาการ)  

 
6.7 ทัศนคติเก่ียวกับกระบวนการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการเฝ้าระวังสื่อ 

1) สําหรับทัศนคติของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อเร่ืองกระบวนการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการ
เฝ้าระวังสื่อ พบว่า ควรให้ความสําคัญกับเรื่องการกลั่นแกล้ง คุกคามที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมปกติ (Social 
Bullying) และกระทําผ่านสื่อต่างๆ (Media Bullying) รวมถึงสื่อออนไลน์ด้วย (Cyber Bullying) 
ดังน้ันการสร้างกระบวนการรู้เท่าทันสื่อต้องให้ผู้ชมรู้จัก เข้าใจ ประเมินค่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
สังคมในลักษณะของการ Bullying ด้วย  

2) ควรให้ความรู้หรือสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ชมในเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลก
ของความเป็นจริงด้วยเช่นกันเน่ืองจาก การวิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินความรุนแรงที่ปรากฏในละคร
ทั้งเรื่องเพศ ภาษา และพฤติกรรมต่าง ๆ น้ันแม้จะถูกกําหนดตัวช้ีวัดจาก กสทช. ไว้แล้วก็ตามแต่ในทาง
ปฏิบัติยังคงมีผู้ชมที่แยกความรุนแรงจากโลกของละครกับโลกแห่งความจริงไม่ขาดออกจากกัน เพราะ
ความรุนแรงบางอย่างในละครที่ถูกกําหนดว่าเป็น น.13+ อาจเป็นความรุนแรงในระดับที่ผู้ชมบางกลุ่ม
มองว่ายอมรับได้และเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นได้ในสังคม โดยไม่มีผลกระทบต่อจิตใจหรือร่างกาย  

3) นอกจากน้ีผู้เช่ียวชาญยังเสนอเพ่ิมเติมว่า การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและเฝ้าระวังสื่อที่
มีเน้ือหาด้านเพศ ภาษา และพฤติกรรมความรุนแรงน้ันควรทําในลักษณะภาคีเครือข่ายหรือสร้างการ
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชมที่เป็นเยาวชน ควรให้สถาบันการศึกษาหรือ
โรงเรียนบรรจุวิชาที่ว่าด้วยเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเข้าไปในหลักสูตรด้วยเพ่ือให้ความรู้ว่าสื่อแบบไหนท่ี
เด็กควรดู ควรเช่ือหรือไม่ควรดู ไม่ควรเช่ือ อีกทั้งควรเน้นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ชมใน
เรื่อง Media Violence Literacy และ Social Media Literacy อย่างต่อเน่ืองด้วยเช่นกัน 

“เรามาให้ความสําคัญกับเรื่องการ Bully เพราะคนไทยอยู่กับการ Bully มาต้ังแต่
เกิด เรายอมรับ Standard การถูก Bully เหนือกว่าตะวันตกระดับหน่ึงเลยนะครับ เพราะ
รายการบางรายการเต็มไปด้วยการ Bully เลยเพราะฉะน้ันคนไทยเรามีขีดการรับได้ของการ
ถูก Bully ระดับหน่ึงเลย ซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากตะวันตก เหมือนกันผมกําลังเปรียบเทียบ
ตรงนี้กับความรุนแรงว่า เราก็มีขีดของการรับความรุนแรงระดับหน่ึงซึ่งผมรู้สึกว่ามันอาจจะ
ต้องดูตรงน้ีว่ามันเป็นแค่ไหน อันน้ีผมยกตัวอย่างให้เห็น อย่างเช่น ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรามันมี
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ซีรีย์ที่โฆษณาของ Netflix เรื่อง Sex Education มีการเซ็นเซอร์ซีรีย์ตัวน้ี เด็กเดินมาหาผม
บอกว่าอยากทําวิจัยเรื่องการให้ความรู้เรื่องเพศในซีรีย์เรื่อง Sex Education เพราะไม่เช่ือ
ผู้ใหญ่พูดแบบน้ัน เพราะเด็กเช่ือว่าน่ันคือการให้ความรู้เรื่องเพศ สังเกตนะครับว่าตราบใดท่ี
เรากําลังยืนอยู่บนสองฝั่งบางทีก็ให้คําตอบไม่ได้ว่าอะไรมากอะไรน้อยมันจึงต้องมีค่า
มาตรฐานเร่ืองน้ี..ตัวสําคัญที่จะฝากไว้อีกอย่าง คือตัว Mean World Index ที่เราที่เรียนด้าน
นิเทศศาสตร์กันมา George Gerbner เป็นคนแรกที่ศึกษาเร่ืองความรุนแรงในสื่อ ตัวดัชนีช้ี
วัดว่าโลกมีความหมายว่ามีความรุนแรงแค่ไหน  สําคัญมากนะครับ เรามีจุดยืนที่ไม่เหมือนกัน 
บางท่านอาจะจะมีจุดยืนว่า สื่อที่ใสสะอาด แต่ผมกลับมองว่าโลกเราไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดน้ัน 
ไม่มีทางใสสะอาดขนาดน้ัน เพราะฉะนั้นทําสื่ออะไรก็ได้นะครับที่เรารู้สึกว่าทําให้คนที่อยู่ใน
สังคมที่ยืนอยู่บนความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไร ถ้าเราให้สื่อที่ใสสะอาดมากขนาดที่คนไม่
สามารถรับความเป็นจริงในสังคมได้ อันน้ีผมมองว่าอาจจะเป็นปัญหาตามมา เพราะฉะนั้นสิ่ง
ที่สําคัญคือเราอยากเห็นความรุนแรงที่เหมาะสมนะครับว่าสังคมจริงๆ เป็นอย่างไร มันจะไม่มี
ความรุนแรงเลยนั้นเป็นไปไม่ได้หรอก ไม่ง้ันเด๋ียวคนที่โตมากับสื่อประเภทน้ีจะอยู่ในสังคม
จริง ๆ ไม่ได้ เพราะฉะนั้น เรื่องน้ีคือเรื่องที่ฝาก.. “บังเอิญเห็นมันมีที่ต่างประเทศจะมี Media 
Violence Literacy เลยนะครับ เขาสนใจในพ้ืนที่ที่ผู้ใหญ่ไม่สนใจทํากับเด็กมากกว่า เช่น 
สนใจเรื่อง Tom & Jerry เขาว่าการที่หนูเอาค้อนทุบหัวแมวไปเรื่อยๆ ดีไม่ดีมันจะฝัง 
Violence มากกว่าด้วยซ้ํา แล้วก็จะมีเรื่อง Social Media Literacy ด้วย” (นักวิชาการ)  

“ในภาพรวมก็มองเหมือนกันคือ ความรุนแรงมันไม่เกิดขึ้นในสังคมเลยมันคงเป็นไป
ไม่ได้ แต่ถ้าเราสร้างเกราะให้เขาว่าความรุนแรงประมาณนี้ คุณมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร มี
วิธีการตัดสินยังไงน่าจะเป็นเหมือนการสร้างเกราะให้เขาได้ดีกว่า แต่จริงอย่างที่บอกแหละว่า
คนทําสื่อรู้อยู่แล้วว่าเราจะทําอะไรก็สะท้อนไปถึงสังคม และเราต้องการให้เขาได้รับข้อมูลด้านใด
อย่างน้ีล่ะค่ะ ทุกคนก็ Concern เรื่องน้ีอยู่แล้ว” (ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร)  

“กระบวนการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ การให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องของการรู้เท่า
ทันสื่อที่ต่างประเทศเขามีการสอนว่าสื่อแบบไหนที่เด็กควรจะดู และทําแบบไหนเราจึงจะรู้ว่า
แบบน้ีควรดูหรือไม่ควรดูซึ่งบ้านเรายังเห็นไม่ชัด ถ้าจะบรรจุอยู่ในหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ หรือบรรจุอยู่ในหลักสูตรของวิชานอกเวลาในเร่ืองของการศึกษารู้เท่าทันสื่อได้
มันก็จะช่วยได้เพราะว่า คือ ถ้าเอาเรื่องน้ีมาคุยกันในช้ันเรียนได้เช่ือว่าเด็กจะสนใจ เพราะเด็ก
เขาจะเอาสิ่งที่เขาช่ืนชอบไม่ว่าจะจาก Online หรือ Offline ไม่ว่าจากช่องทางไหนก็ตามแต่
เราเอาตัว Content มาพูด เด็กเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวกับเขา เขาก็อาจจะมีความ
สนใจเรียนวิชาน้ีกับครูก็ได้ว่าคือแบบน้ีที่เราดูกันจริงๆ แล้วมันดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วเอาวิชา
น้ันมาเป็น Case Study มาสอนเด็กได้ว่า ที่พวกเราดูกัน เธอดูกัน ครูก็ดู แล้วถ้าเธอดูเธอคิด
ยังไง ถ้าครูดูครูคิดแบบน้ี พ่อ – แม่ เธอจะคิดแบบไหน อันน้ีคิดว่าเป็น Case Study ที่น่าจะ
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เอามาสอนกันในห้องเรียนก็เป็นอีกวิธีหน่ึงเป็นอีกกระบวนการหน่ึงที่จะรู้เท่าทันสื่อได้โดยท่ี
พ่อแม่ก็ไม่ต้องเครียดว่าจะต้องห้ามลูกอย่างไรก็เพราะมันห้ามยากอยู่แล้ว เราก็ผ่านห้องเรียน 
ผ่านวิชา ผ่านอะไรที่มันเป็นคะแนนซะ อาจจะเป็นข้อบังคับให้เด็กเขาหันมาสนใจก็ได้”  
(ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร) 

 
ตารางที่ 6.2 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  
 

ประเด็นการประชุม
กลุ่มย่อย 

ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

จุดเด่นและความ
น่าสนใจของ
เนื้อหารายการ
ละครหลังขา่วของ
แต่ละสถาน ี

มีละครที่มีเนื้อหาหลากหลายให้ผู้ชมเลือกตามความสนใจ: แม้ว่าแต่ละช่อง
มีสไตล์ของละครที่เป็นจุดขายที่ชัดเจนอยู่แล้วโดยเฉพาะละครในช่วงหลังข่าว
เพราะต้องแข่งขันกันดึงความนิยมของผู้ชม แต่ทุกช่องก็พยายามผลิตละครที่
มีความหลากหลายเพ่ือให้ผู้ชมมีทางเลือกในการชมละครตามความสนใจของ
ตัวเองมากข้ึน 
การนําเสนอละครที่สะท้อนสังคมและสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ชม: สถาน 
การณ์หรือบริบทของเรื่องในละครจําเป็นต้องมีเรื่องเพศ ภาษาและความ
รุนแรงเข้ามาเก่ียวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ละครก็มีจุดเด่นคือ การทํา
หน้าที่สะท้อนสังคมและสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ชม สอดแทรกค่านิยมที่
ถูกต้อง เตือนสติและหาทางออกท่ีเหมาะสม หรือวิธีแก้ปัญหาในแต่ละ
สถานการณ์ผ่านการนําเสนอทั้งแง่บวกแง่ลบ 
ละครสร้างความบันเทิง รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดในชีวิตประจําวัน
ให้ผู้ชม: การนําเสนอละครหลังข่าวของแต่ละสถานีต่างมีจุดเด่นและความ
น่าสนใจที่คล้ายกันคือ การทําหน้าที่ของละครที่ไม่เพียงแต่สะท้อนชีวิตจริง 
หรือทําให้ผู้ชมเกิดการเรียนรู้ แต่ละครทําให้ผู้ชมสามารถผ่อนคลายหลีกหนี
ความจริงได้ในช่ัวขณะ แม้จะเป็นละครที่มีเรื่องเพศ ภาษาและความรุนแรงเข้า
มาเกี่ยวข้องก็ตาม  

การนําเสนอเนื้อหา
เก่ียวกับเพศ ภาษา 
ความรุนแรงทีไ่ม่
เหมาะสมหรือขัด
ต่อกฎหมาย 

ยังคงพบว่ามีการจัดเรตของละครที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีออกอากาศ
จริง: ผลการศึกษาที่ผ่านมายังพบว่า มีละครที่จัดระดับความเหมาะสมไม่
สอดคล้องกับเน้ือหาของละครที่นําเสนอ ซึ่งผู้จัดหรือเจ้าของช่องก็ได้ทําความ
ขา้ใจและตัดเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมตามคําแนะนําของหน่วยงานกํากับดูแลแล้ว 
ความนิยมของผู้ชมต่อละครน้ํ าดี มีน้อยกว่าละครน้ํ าเสีย: เมื่อประเมิน
สถานการณ์ละครในประเทศไทย ณ ขณะน้ียังคงพบว่ามีจํานวนละครที่มีเน้ือหา
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ประเด็นการประชุม
กลุ่มย่อย 

ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

เก่ียวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงในสัดสว่นที่มากกว่าละครเชิงสร้างสรรค์เพราะ
ตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้ดีกว่า อีกทั้งผู้จัดละคร/ช่องสถานียังต้องมอง
ในเชิงธุรกิจความอยู่รอดของการผลิตละครที่เป็นที่ต้องการของผู้ชมเป็นหลัก 
ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีปรากฏในละครน้ําเสีย: หากมองบริบททั้งเรื่อง
ของละครน้ําเสียหลายๆ เรื่องที่ปรากฏ แม้มีเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศ 
ภาษาและความรุนแรงก็ตาม แต่ภาพรวมของเนื้อหาและเรื่องราวของละคร
ยังสะท้อนให้เห็นความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะมีเน้ือหาที่ให้แง่คิด หาทาง
ออก สะท้อนปัญหาสังคมได้เช่นเดียวกันกับละครนํ้าดี ซึ่งในประเด็นน้ี
ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าหน่วยงานท่ีกํากับดูแลคงต้องมองเนื้อหา
ของละครอย่างสมดุลด้วย 
ความรุนแรงในละครน้ําเสียที่ผู้ชมยอมรับได้:  การนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับเพศ 
ภาษา ความรุนแรงที่ยังคงปรากฏอยู่ในละคร และยังได้รับความนิยมอยู่น้ันอาจ
เป็นไปได้ว่า ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นความรุนแรงที่ผู้ชมยอมรับได้ เพราะ
ในโลกแห่งความจริงผู้ชมก็เคยรับรู้และอาจจะชินกับความรุนแรงดังกล่าว 
ช่วงเวลาการออกอากาศของละครปัจจัยที่ไม่สัมพันธ์กับการจัดระดับความ
เหมาะสม:   การพิจารณาว่าละครนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับเพศ ภาษา และความรุนแรง
ที่ไม่เหมาะสมกับผู้ชมแต่ละช่วงวัยโดยใช้ช่วงเวลาของการออกอากาศมากําหนดเรตต้ิง
น้ันอาจต้องทบทวนใหม่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการดูละครของผู้ชมที่เปลี่ยนไปตาม
วิถีชีวิตและความสะดวกในการดูละครย้อนหลังหรือดูซ้ําไปมาตามความสนใจ 

แนวทางการปองกัน
การนําเสนอเนื้อหา
ด้านเพศ ภาษา และ
ความรุนแรงในละคร
โทรทัศน์ที่ไม่
เหมาะสม 

ความรุนแรงท่ีไม่เหมาะสมด้านเพศ ภาษา และพฤติกรรมไม่ได้มีเฉพาะใน
รายการละครเท่านั้น : หากจะควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการนําเสนอเน้ือหาที่มี
ระดับเร่ืองเพศ ภาษา ความรุนแรงเฉพาะรายการละครโทรทัศน์อาจไม่
เพียงพอ คงต้องเฝ้าระวังและกําหนดระดับความเหมาะสมของเพศ ภาษา 
และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรายการเล่าข่าวและรายการอ่ืนๆ อีกด้วย 
ความรุนแรงที่ไม่เหมาะสมด้านเพศ ภาษา และพฤติกรรมไม่ได้มีเฉพาะใน
ละครทางโทรทัศน์ดิจิทัลเท่านั้น:  แต่จะมาจากละครท่ีนําเสนอผ่านช่องทาง
อ่ืนๆ ด้วย ดังน้ันแนวทางการป้องกันเน้ือหาที่มีความรุนแรงด้านเพศ ภาษาและ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรต้องร่วมมือและร่วมเฝ้า
ระวังไปด้วยกันเพราะเมื่อช่องทางในการรับชมละครมีมากขึ้นและสามารถชม
ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วทําให้ยากแก่การกํากับดูแล
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หรือป้องกันได้ 
แนวทางการ
ส่งเสริมการผลิต
รายการละคร
โทรทัศน์เชงิสร้าง 
สรรค์สงัคมที่
ปราศจากเนื้อหาที่
ไม่เหมาะสม 
 

ควรมีการกําหนดความหมายและสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเก่ียวกับ 
“ละครโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์สังคม”:  เช่น ควรเป็นละครที่สะท้อนค่านิยม 
วิธีคิดที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือช่วยลดหรือแก้ปัญหาสังคม เป็นละครที่
สามารถมีเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมในด้านต่างๆ เป็นละครที่
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา การประกอบอาชีพที่สุจริต อาชีพที่ช่วยเหลือ
สังคม หรือการสนับสนุนให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดปัญหาโลกร้อนที่
กําลังเผชิญอยู่  รวมถึงละครท่ีสะท้อนการอยู่ในสังคมอย่างสุจริตต่อสู้กับสิ่งที่
ไม่ถูกต้องด้วยความอดทน และละครที่สะท้อนความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย
ในมิติด้านวัฒนธรรม ประเพณี  หรือด้านการส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในชุมชน สังคม เป็นต้น 
ควรมีการสร้างละครน้ําดีควบคู่ไปกับละครน้ําเสีย:  สถานีควรมีนโยบาย
กําหนดให้มีละครแนวสร้างสรรค์สังคมควบคู่ไปกับละครท่ีเก่ียวข้องกับเพศ 
ภาษา และความรุนแรงไปด้วย เพ่ือที่ผู้ชมจะได้มีทางเลือกในการดูละครมาก
ขึ้น อีกทั้งการผลิตละครเชิงสร้างสรรค์สังคมมักจะใช้ทรัพยากรด้านข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริงทางสังคมค่อนข้างมากและใช้การสร้างสรรค์เพ่ือให้ละคร
น่าสนใจมากกว่าหรือไม่ด้อยกว่าการทําละครที่เก่ียวกับเพศ ภาษา และความ
รุนแรง เพ่ือดึงผู้ชมให้หันมาสนใจละครแนวสร้างสรรค์มากขึ้นด้วย 
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 ควรกําหนดให้มีหน่วยงานและมีนโยบายสนับสนุนผู้จัด/ผู้ผลิตละครเชิง
สร้างสรรค์สังคมท่ีชัดเจนและเปิดกว้างอย่างต่อเนื่อง:  รัฐบาลหรือ กสทช.
หรือกองทุน กทปส. หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องควรมีนโยบายที่ชัดเจนมา
สนับสนุนผู้จัด/ผู้ผลิตละครเชิงสร้างสรรค์เช่นเดียวกับการสนับสนุนงานวิจัยที่
ได้ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในประเทศหลายหน่วยงาน ทั้งน้ีจะได้เกิด
ช้ินงานสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบของละครขึ้นมาอย่างต่อเน่ือง 
ควรจัดต้ังเป็นสถาบันหรือหน่วยงานเฉพาะในประเทศเพ่ือสนับสนุนให้เกิด
ละครเชิงสร้างสรรค์และมีการทําการตลาดสนับสนุนละครเชิงสร้างสรรค์
ของสถานี:  ผู้จัดละครไทยนอกจากต้องทําละครเพ่ือแย่งเรตต้ิงกันเองแล้วยัง
ต้องแข่งกับละคร/ซีรีย์ต่างประเทศท่ีนํามาฉายผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย 
สะดวกรวดเร็วด้วย ดังน้ันหากจะส่งเสริมให้ผู้จัด/ผู้ผลิตละครทําละครแนว
สร้างสรรค์สังคมมากขึ้นควรมีหน่วยงานที่มีนโยบายชัดเจนมาสนับสนุนใน
ลักษณะของการจัดต้ังเป็นสถาบันเฉพาะและมีการทําการตลาดสนับสนุน
ละครสร้างสรรค์เพ่ือทําให้ผู้จัด/ผู้ผลิตละครเห็นความย่ังยืน ความอยู่รอดใน
การที่ต้องผลิตละครนํ้าดีออกมาสู่สังคมได้

นวัตกรรมการ
ป้องกันเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสมกับผูช้ม
ที่เปน็เด็กและ
เยาวชน 

การกํากับดูแลหรือตรวจสอบโดยใช้วิธีการมีส่วนร่วมของผู้ชม :  คือ
เน้ือหาเกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงที่ไม่เหมาะสมไม่ควรเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานกํากับดูแลเพียงอย่างเดียว แต่ควรเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม 
มีช่องทางในการตรวจสอบ ร้องเรียน และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องน้ี
ด้วย  
การกํากับดูแลหรือตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือบันทึกรายการ
ล่วงหน้า และอุปกรณ์จํากัดเวลาในการดูทีวีของเด็ก: เป็นการใช้เครื่องมือ
ที่เป็นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในแต่ละบ้านเพ่ือควบคุม ดูแล กลั่นกรองเน้ือหา
รายการละครสําหรับเด็กในบ้าน ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือช่วยบันทึกรายการท่ี
ต้องการให้เด็กในบ้านดูล่วงหน้า โดยพ่อแม่ ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ดูและเลือก
เน้ือหาน้ันก่อนแล้วบันทึกไว้ในอุปกรณ์เพ่ือเก็บไว้ให้เด็กดู หรืออาจเป็น
อุปกรณ์ที่ช่วยจํากัดเวลาในการดูทีวีของเด็กในแต่ละวันที่เหมาะสม  

กระบวนการ
ส่งเสริมการรู้เท่า
ทันสื่อและการเฝา้
ระวังสื่อ 

ควรให้ความสําคัญกับเรื่องการกลั่นแกล้ง คุกคาม ที่เกิดขึ้นทั้งในสังคม(Social 
Bullying) และกระทําผ่านสื่อต่างๆ (Media Bullying) รวมถึงสื่อออนไลน์ด้วย 
(Cyber Bullying) ดังน้ันการสร้างกระบวนการรู้เท่าทันสื่อต้องให้ผู้ชมรู้จัก เข้าใจ 
ประเมินค่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมในลักษณะของการ Bullying ด้วย 
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 ควรให้ความรู้หรือสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ชมในเรื่องความรุนแรงท่ี
เกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงด้วย คือ ผู้ชมต้องวิเคราะห์ แยกแยะ 
ประเมินความรุนแรงที่ปรากฏในละครทั้งเรื่องเพศ ภาษา และพฤติกรรม
ต่างๆ แม้จะถูกกําหนดตัวช้ีวัดจาก กสทช. ไว้แล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติ
ยังคงมีผู้ชมที่แยกความรุนแรงจากโลกของละครกับโลกแห่งความจริงไม่ขาด
ออกจากกัน เพราะความรุนแรงบางอย่างในละครที่ถูกกําหนดว่าเป็น น.13+ 
อาจเป็นความรุนแรงในระดับที่ผู้ชมบางกลุ่มมองว่ายอมรับได้และเป็นสิ่งปกติ
ที่เกิดขึ้นได้ในสังคม โดยไม่มีผลกระทบต่อจิตใจหรือร่างกาย  
การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและเฝ้าระวังสื่อที่มีเนื้อหาด้านเพศ ภาษา และ
พฤติกรรมความรุนแรงนั้นควรทําในลักษณะภาคีเครือข่ายหรือสร้างการมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชมที่เป็นเยาวชน ควรให้
สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนบรรจุวิชาที่ว่าด้วยเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเข้าไป
ในหลักสูตรด้วยเพ่ือให้ความรู้ว่าสื่อแบบไหนท่ีเด็กควรดู ควรเช่ือหรือไม่ควรดู 
ไม่ควรเช่ือ อีกทั้งควรเน้นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ชมในเรื่อง 
Media Violence Literacy และ Social Media Literacy อย่างต่อเน่ือง
ด้วยเช่นกัน 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาที่เก่ียวกับเพศ ภาษา และความรุนแรง ในละครหลังข่าว 

ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ (1) เพ่ือศึกษาประเมินคุณภาพของเน้ือหารายการละครหลังข่าว
ของช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล (2) เพ่ือสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
การรับชมรายการละครหลังข่าวที่ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล และ (3) เพ่ือ
นําข้อมูลในการนําเสนอเน้ือหาของรายการละครหลังข่าว มาเป็นแนวทางในการกํากับดูแลกิจการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล  

โดยในการศึกษาครั้งน้ีได้กําหนดวิธีการวิจัยไว้ 3 วิธี ได้แก่ วิเคราะห์เน้ือหาละครหลังข่าวที่
ออกอากาศระหว่างเวลา 20.00-24.00 น. จากช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล จํานวน 25 เรื่อง  
และสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ที่เป็นผู้ชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่อาศัยพ้ืนที่ 5 
ภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยหรือสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Interview)  

ผลการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผล รวมถึงมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

สรุปและอภิปรายผลการประเมินคุณภาพรายการละครโทรทัศน์หลังข่าวที่ออกอากาศระหว่าง
เวลา 20.00-24.00 น. จากช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

 

จุดเด่นและความน่าสนใจของเน้ือหาละครหลังขา่วแต่ละช่องสถาน ี

จากผลการประเมินคุณภาพรายการละครหลังข่าวที่ออกอากาศระหว่างเวลา 20.00-24.00 น.
จากช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหารายการ พบว่าในจํานวนละคร
ทั้งหมด 25 เรื่อง ของแต่ละช่อง (16 ช่อง)  ต่างมีจุดเด่นและความน่าสนใจที่หลากหลาย โดยแต่ละช่อง
มีจุดเด่นที่น่าสนใจร่วมกันคือ ประการแรก เน้ือหาของละครที่ปรากฏท้ังละครไทยและละครต่างประเทศ
ต่างมีเน้ือหาหรือเร่ืองราวที่ให้แง่คิด คติสอนใจผู้ชมในแต่ละตอน  โดยต่างมีแก่นเรื่องที่หลากหลายที่
ผู้ชมจะได้รับสาระท่ีสอดแทรกอยู่ในความบันเทิง ประการท่ีสอง จุดเด่นในเร่ืองประเภทของละคร 
(Genre) จะพบว่าประเภทของละครในแต่ละเรื่องมีมากกว่า 1 ประเภท สาเหตุที่เป็นเช่นน้ัน เน่ืองมา 
จากละครในปัจจุบันต่างต้องการดึงดูดความสนใจของผู้ชม จึงต้องมีการเล่าเรื่องที่หลากหลายแนวทาง 
ทั้ง ดราม่าผสมกับแอ๊คช่ัน หรือละครพีเรียดผสมคอมเมด้ี เป็นต้น นอกจากน้ียังพบจุดเด่นในเรื่องของ
การวางโครงเร่ืองที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย ชวนให้ติดตามทําให้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมละครได้  
รวมถึงการใช้ดารานักแสดงที่มีช่ือเสียงมาเป็นตัวดึงดูดความสนใจของผู้ชม หรือผู้กํากับตลอดจน
บริษัทผู้สร้างละครอย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า ละครแต่ละเร่ืองมีแก่นเรื่องหรือโครงเรื่องที่มาจากการ
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สร้างสรรค์จากผู้ผลิต หรือสร้างสรรค์ดัดแปลงมาจากนวนิยายหรือบทประพันธ์ เรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ 
บุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ เรื่องราวสะท้อนสังคมปัจจุบัน เรื่องราวจากตํานานความเชื่อทางศาสนา
หรือเทพเจ้า เรื่องราวความรักความแค้น ความรักหรือชีวิตของคนเพศเดียวกัน เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีคือการ
สร้างจุดเด่นและความน่าสนใจให้กับเน้ือหาละคร ให้ผู้ชมได้ขบคิด หรือสะท้อนดูตัวเองได้จากการรับชม
เรื่องราวเนื้อหาในละครท่ีสะท้อนเร่ืองราวที่ผู้ชมสามารถนําเอาสาระทั้งทางตรงและทางอ้อมไปขบคิด
หรือการพูดคุยกันถึงสาระที่ละครพยายามจะนําเสนอ จุดเด่นและความน่าสนใจของละครจึงเป็นสิ่ง
สําคัญอันดับแรกในการประเมินของผู้ชมที่เลือกจะรับชมหรือไม่รับชม เพราะละครหน่ึงเรื่องต่างมี
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทําให้ละครมีความน่าสนใจ นอกเหนือจากความน่าสนใจที่มาจาก ดารานักแสดง 
ฉาก หรือการใช้เทคนิคพิเศษในการถ่ายทํา  

นอกจากผลการวิเคราะห์เน้ือหาแล้ว ผลการประเมินคุณภาพรายการละครในด้านจุดเด่นและ
ความน่าสนใจของเนื้อหาละครหลังข่าวโดยการสํารวจความคิดเห็นของผู้รับสารที่เป็นผู้ชมละครด้าน
ความพึงพอใจที่มีต่อจุดเด่นความน่าสนใจของเนื้อหาละครหลังข่าวแต่ละเรื่อง พบว่ามีทัศนคติโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.780) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายช่องพบดังน้ี 

ช่อง 7 HD มีจุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องนางร้ายว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นในด้าน
นางเอกสู้ชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือ สนุกและนักแสดงมีการแสดงที่ดี เหตุผลที่ชอบละครเรื่องนางร้าย
มากที่สุดเพราะสะท้อนเรื่องจริงในสังคมไทย รองลงมาคือชีวิตนางเอกท่ีต้องสู้ด้ินรน และนางเอกมี
ใบหน้าสะสวย ส่วนละครเรื่องบ่วงสไบ พบว่าเป็นละครท่ีมีจุดเด่นและความน่าสนใจคือ ละครสนุก
มากที่สุด รองลงมาคือมีเรื่องเก่ียวกับผีหรือวิญญาณและการแก้แค้น เหตุผลที่ชอบละครเรื่องบ่วงสไบ
มากที่สุดระบุว่าเพราะนางเอกน่าสงสาร เป็นคนดี รวมถึงมีเน้ือหาดี รองลงมาคือการดําเนินเรื่องน่า
ติดตาม และสนุก ต่ืนเต้น และละครเรื่องสารวัตรใหญ่ ผู้ชมระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความ
น่าสนใจเพราะดูแล้วสนุกมากที่สุด รองลงมาคือเป็นเรื่องราวท่ีเหมือนชีวิตจริง และเรื่องที่เก่ียวกับความ
ยุติธรรม เหตุผลที่ชอบละครเรื่องสารวัตรใหญ่มากที่สุดเพราะเป็นการต่อสู้ไม่ยอมแพ้ในทุกสถานการณ์ 
รองลงมาคือดําเนินเรื่องได้ต่ืนเต้น และมีความเหมือนกับชีวิตจริง  

ช่อง 3 HD ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องกรงกรรม ระบุว่าเป็น
ละครสะท้อนสังคมมากที่สุด รองลงมาคือ สนุกและชอบนักแสดง เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองกรงกรรม
มากที่สุด เพราะชอบนางเอกแสดงดี รองลงมาคือการดําเนินเรื่องที่สะท้อนทําดีได้ดี-ทําช่ัวได้ช่ัว  
สําหรับละครเรื่องทองเอก หมอยา ท่าโฉลงจุดเด่นละครคือตลกมากที่สุด รองลงมาคือสนุก และได้
ความรู้ เหตุผลที่ชอบละครเรื่องทองเอก หมอยา ท่าโฉลงมากที่สุดคือตลกรองลงมาคือสนุก และได้
ความรู้เช่นเดียวกัน และผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) 
พบว่าเป็นละครมีความสนุกมากที่สุด รองลงมาคือพระเอกหล่อและมีความโหด เหตุผลของผู้ที่ชอบ
ละครเรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) เพราะเหมือนชีวิตจริง เน้ือหาดีมาก รองลงมาคือชอบการแต่งตัว และ
เพราะมีเน้ือหาดี  
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ช่อง 3 Family ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง แค้นรักเพลิง
ริษยาคือเป็นละครที่มีความสนุกมากที่สุด รองลงมาคือเน้ือหาที่เก่ียวกับชนช้ัน คนจน คนรวย เหตุผล
ที่ชอบเพราะสนุกกับอารมณ์ของเรื่องมากที่สุด  

ช่อง 3 SD ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง ดาบมังกรหยก คือสนุก
มากที่สุด รองลงมาคือ ฉากอลังการ และมีฉากกําลังภายในเหตุผลที่ชอบละครเรื่องดาบมังกรหยกมากที่สุด 
ระบุว่าเพราะฉากดูน่าสนใจมากที่สุด รองลงมาคือสอนคติดี และชอบการต่อสู้และการใช้ดาบ  

ช่อง ONE 31 พบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องสงครามนักป้ัน คือเป็นละครที่ดู
สนุกมากที่สุด รองลงมาคือเน้ือหาเป็นเรื่องการแข่งขัน เหตุผลที่ชอบละครเรื่องสงครามนักป้ันเป็น
เพราะตัวละครแสดงดีมากท่ีสุด รองลงมาคือบทดี มีการโต้ตอบกันระหว่างตัวละครด้วยคําพูดและมี
ความสมจริง ส่วนละครเร่ืองหน้ากากแก้วจุดเด่นคือการดําเนินเรื่องในละคร การเขียนบท เหตุผลที่ชอบ
ละครเร่ืองหน้ากากแก้วมากที่สุดเพราะสะท้อนสังคม สนุกสนาน และผู้ชมช่ืนชอบนักแสดง ส่วนละคร
เรื่องเสือ ชะนี เก้ง คือละครมีเน้ือหาตลกมากที่สุด  รองลงมาคือสนุก และผู้ชมต้องการดูเพ่ือคลาย
เครียด จะเห็นได้ว่าละครช่อง ONE เน้ือหามีความหลากหลาย ดังน้ันผู้ชมที่ชมละครจะชมตามรสนิยม
ของตน 

ช่อง GMM 25 ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องเมียน้อยเป็นละคร
ที่มีความน่าสนใจคือสะท้อนสังคมมากที่สุด รองลงมาคือสนุก และเนื้อหาแสดงถึงชีวิตจริงของคนเป็น 
เมียน้อย เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองเมียน้อยมากท่ีสุด เพราะสะท้อนสังคมและนักแสดงสามารถแสดงได้
สมบทบาท ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องก่อนอรุณจะรุ่ง คือมีบทละคร
และผู้แสดงดี เหตุผลที่ชอบละครเรื่องก่อนอรุณจะรุ่งมากที่สุดคือละครให้คติสอนใจเรื่องทําผิดต้อง
ได้รับโทษมากที่สุด รองลงมาคือนําเสนอปัญหาครอบครัว ส่วนละคร Club Friday the Series 10  
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ ระบุว่าเป็นละครที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจคือสร้างจากเร่ืองจริงมาก
ที่สุด จะเห็นว่าละครช่อง GMM เน้ือหาของละครมีลักษณะสะท้อนชีวิตของชนช้ันกลางเป็นหลัก 
ดังน้ันผู้ชมจะสนใจเรื่องความสมจริงหรือมีเน้ือเรื่องมาจากความจริง 

ช่อง 8 ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องปมรักสลับหัวใจคือเป็น
ละครที่สนุกมากที่สุดรองลงมาคือนักแสดง เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองปมรักสลับหัวใจมากที่สุด ระบุว่า
เพราะมีการนําเสนอเร่ืองราวทุกอย่างดีมาก รองลงมาคือสนุกสนาน และเนื้อหาดี ตัวละครแสดงดี
เหมือนชีวิตจริง ส่วนภาพยนตร์เรื่อง พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร เป็นละครต่างประเทศ จุดเด่น
และความน่าสนใจของละครเรื่องน้ีคือมีการดําเนินเรื่องสนุกมากที่สุด รองลงมาคือเหมือนจริง และ
การทําความดี เหตุผลที่ชอบละครเรื่อง พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตารมากที่สุด ระบุว่าเพราะให้
ข้อคิดดี ๆ นําไปใช้การทําความดี รองลงมาคือ ได้เรียนรู้เรื่องศาสนา  เมื่อพิจารณาละครช่อง 8 พบว่า
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มีละครท่ีมีการซื้อลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ คือประเทศอินเดียที่เป็นละครแนวแฟนตาซี ที่มีเน้ือหาตาม
นิยายในตํานานของเทพตามคติความเช่ือศาสนาฮินดูในขณะที่ละครไทยก็มีเน้ือหาที่น่าสนใจ 

ช่อง MONO 29 จุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง NCIS: Los Angeles มีการดําเนิน
เรื่องสนุกมากที่สุด เน้ือเรื่องเป็นแนวสืบสวนสอบสวน เหตุผลที่ชอบละครเร่ือง NCIS: Los Angeles 
มากที่สุดเพราะตัวละครมีความฉลาด โดยเฉพาะพระเอก และตัวละครมีการทํางานเป็นทีม  ละคร
ของช่อง MONO 29 เป็นละครที่มีการเขียนบทและมีการถ่ายทํานักแสดงชาวตะวันตก ซึ่ง NCIS: Los 
Angeles เป็นละครแนวสืบสวนสอบสวนเพราะดําเนินเรื่องแบบฮอลลีวูด 

ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจ คือเป็นละครที่มีการ
ดําเนินเรื่องสนุกมากที่สุด รองลงมาคือเน้ือเรื่องเกี่ยวข้องกับการโค่นอํานาจ และนอกจากนี้ผู้ชมยังชอบ
การแต่งกายตัวละคร  ทั้งน้ีละครของช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี เป็นละครที่ซื้อลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ 
ดังน้ันเน้ือหา การเล่าเรื่อง รวมถึงการแสดงของตัวละครจึงมีความแตกต่างจากละครที่ปรากฏอยู่ใน
ช่องอ่ืน 

ช่อง PPTV ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง รัก 100 วันของฉัน
และองค์ชาย 100 Days My Prince คือเน้ือเรื่องสนุกมากที่สุด รองลงมาคือ เน้ือหาไม่หนัก และ
แสดงถึงความรัก อดทน รอคอย เหตุผลที่ชอบละครเรื่องรัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 Days 
My Prince มากที่สุด ระบุว่าเพราะเข้าใจง่าย รวมถึงชอบเน้ือหา การแย่งชิงอํานาจของคนช้ันสูง ทั้งน้ี
ละครของช่อง ช่อง PPTV เป็นละครที่ซื้อลิขสิทธ์ิมาจากประเทศเกาหลี ดังน้ันเน้ือหา การเล่าเรื่อง 
รวมถึงการแสดงของตัวละครจึงมีความแตกต่างจากละครไทยและละครต่างประเทศที่เป็นละคร
อินเดียและละครตะวันตก 

ช่อง True 4 U  ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง มหัศจรรย์รักข้ามภพ 
คือเป็นละครที่สนุก รองลงมาคือเรื่องราวน่าสนใจ และสมจริง เหตุผลที่ชอบละครเรื่องมหัศจรรย์รักข้ามภพ
มากที่สุด ระบุว่าเพราะความผูกพันของคนรัก เป็นความรักของคนต่างยุค รองลงมาคือเป็นละครที่ดูง่าย  

ช่อง Thai PBS  ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน 
ระบุว่าเป็นละครที่มีเน้ือหาสนุกมากที่สุด รองลงมาคือเป็นเรื่องราวท่ีเกิดในประวัติศาสตร์ ละครของช่อง 
Thai PBS เป็นละครท่ีซื้อลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ ดังน้ัน เน้ือหาการเล่าเรื่อง รวมถึงการแสดงของ
ตัวละครจึงมีความแตกต่างจากละครไทยและละครต่างประเทศที่เป็นละครตะวันตก 

ช่อง Bright TV ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องกลโกงกามเทพ
ระบุว่าเป็นละครที่มีความสนุกสนานมากที่สุด รองลงมาคือบทละครดีและเนื้อหาน่าติดตาม เหตุผลที่ชอบ
ละครเร่ืองกลโกงกามเทพมากที่สุด ระบุว่าเพราะเนื้อหาน่าติดตาม รองลงมาคือสนุกในเน้ือเรื่องแสดง
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การใช้ชีวิตในแบบฉบับคนอินเดีย ละครของช่อง Bright TV เป็นละครที่ซื้อลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ 
ดังน้ันจึงมีความแตกต่างจากละครไทยและละครต่างประเทศที่เป็นละครตะวันตก 

ช่อง MCOT HD ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่อง หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง 
ระบุว่าเน้ือเรื่องมีความสนุกมากที่สุด รองลงมาคือ การมีนักแสดงไทยไปแสดงต่างประเทศ และมีการให้ความรู้ 
แก่ผู้ชม เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองหนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุงมากที่สุด ระบุว่าเพราะพระเอกนางเอกแสดงได้ดีมาก
ที่สุด รองลงมาคือพระเอกนางเอกน่ารักเหมาะสมมาก และเน้ือเรื่องเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน  

ช่อง MCOT Kids & Family ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละคร
เรื่องชอลิ้วเฮียง คือมีเน้ือหาดีมากที่สุด รองลงมาคือสนุก  และฉากสวย เหตุผลที่ชอบละครเรื่องชอลิ้วเฮียง
มากที่สุด ระบุว่าเน้ือหาเป็นแนวสืบสวนสอบสวน และชอบการแสดงของพระเอก ละครช่อง MCOT  
เป็นละครที่มีนักแสดงไทยไปถ่ายทําในต่างประเทศ และช่อง MCOT Kids & Family เป็นละครที่ซื้อ
ลิขสิทธ์ิมาจากประเทศจีน ดังน้ันจึงมีความแตกต่างจากละครไทยและละครต่างประเทศที่เป็นละคร
ตะวันตกที่พบได้จากช่องอ่ืน 

ช่อง ททบ .5 ผลการสํารวจพบว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของละครเรื่องเจงกิสข่าน 
จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน ระบุว่าเน้ือหาเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุมากที่สุด รองลงมาคือดําเนินเรื่อง
สมจริง และเป็นการสู้รบ เหตุผลที่ชอบละครเร่ืองเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดินมากที่สุด ระบุ
ว่าเพราะเรื่องประวัติการสู้รบด้ินรนการอยู่รอดมากที่สุด รองลงมาคือ เน้ือเรื่องสนุก มีการต่อสู้ ทุกฉาก 
เน้ือหาดี ละครของช่อง ททบ.5 เป็นละครที่ซื้อลิขสิทธ์ิมาจากประเทศจีน ดังน้ันจึงมีความแตกต่างจาก
ละครไทยและละครต่างประเทศที่เป็นละครตะวันตก 

เมื่อพิจารณาละครไทย โดยแยกเป็นรายเรื่อง พบว่า ละครท่ีได้รับความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
ละครเร่ือง ทองเอกหมอยาท่าโฉลง (ค่าเฉล่ีย 4.027) ซึ่งละครเรื่องน้ีมีเน้ือหาการนําเสนอแบบละครตลก 
โดยแนวคิดที่แฝงไว้ในละครคือความรู้เรื่องยารักษาโรคและการรักษาสุขอนามัย ซึ่งเน้ือหาในละคร
ปราศจากความรุนแรงทั้งในบทพูด (dialogue) และบทแสดง (action) ที่ไม่ปรากฏความรุนแรง 
ในขณะที่ละครเร่ือง กรงกรรม ที่มีเน้ือหาค่อนข้างรุนแรงในบทละครทั้งบทพูด (dialogue) และบทแสดง 
(action) แต่ยังได้รับความนิยมที่แสดงออกมาจากระดับความพึงพอใจเป็นอันดับรองลงมา (ค่าเฉล่ีย 3.776)  

เมื่อพิจารณาละครต่างประเทศพบว่าละครจากตะวันตกเร่ือง NCIS: Los Angeles ได้รับ
ความนิยมในระดับสูง (ค่าเฉล่ีย 3.739) ซึ่งละครมีเน้ือหาแสดงถึงความรุนแรงและปรากฏคําพูดที่มี
ความรุนแรงด้วย ดังน้ันเมื่อพิจารณาในส่วนของความรุนแรงในละครไทยและละครต่างประเทศ 
งานวิจัยน้ียังพบว่ามีความสัมพันธ์กันเพราะภาพยนตร์ 2 เรื่อง ที่มีเน้ือหาที่ปรากฏความรุนแรงทั้งบทพูด 
(dialogue) และบทแสดง (action) ได้แก่ละครไทยเร่ืองกรงกรรม และละครจากตะวันตกเร่ือง NCIS: 
Los Angeles แต่งานวิจัยก็ยังพบว่าความรุนแรงในละครไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้ชมมีความพึงพอใจมากที่สุด
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เพราะละครที่ไม่มีความรุนแรง และเป็นละครที่ได้รับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ ละครเร่ือง 
ทองเอกหมอยาท่าโฉลง (ค่าเฉล่ีย 4.027)  

นอกจากน้ีผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้ชมละครยังยืนยันในทิศทางเดียวกันกับผลการ
วิเคราะห์เน้ือหาและผลการประชุมกลุ่มย่อยผู้เช่ียวชาญว่าละครโทรทัศน์หลังข่าวส่วนใหญ่มีจุดเด่นคือ
ละครแม้จะมีเรื่อง เพศ ภาษา และพฤติกรรมความรุนแรง แต่หากมองภาพรวมของเรื่องหรือบริบท
ของละครจะพบว่าละครมีเน้ือหาที่เป็นประโยชน์กับผู้ชมในด้านต่างๆ ด้วย เช่น ผลการสํารวจในการวิจัย
ครั้งน้ีที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อละครไทยว่าเป็นละครที่ให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี 
ทําช่ัวได้ช่ัว มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.041) รองลงมาคือ เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของ
สังคม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.890) และเน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อชีวิตจริง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.850) ในขณะที่ละครต่างประเทศน้ัน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าเป็นละครให้คติธรรมของชีวิต 
เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.859) เช่นกัน 

สําหรับผลการประชุมกลุ่มย่อยพบสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เน้ือหาและการสํารวจผู้ชม 
คือ ผู้เช่ียวชาญให้ความคิดเห็นเก่ียวกับจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการละครโทรทัศน์หลังข่าว
แต่ละช่องว่า แต่ละช่องมีสไตล์ของละครที่เป็นจุดขายที่ชัดเจนอยู่แล้วโดยเฉพาะละครในช่วงหลังข่าว
เพราะต้องแข่งขันกันดึงความนิยมของผู้ชมโดยผู้ชมที่มีสไตล์หรือรสนิยมชอบดูละครแนวที่ตนเอง
สนใจก็จะเลือกช่องตามความชอบของตนเอง แต่สิ่งที่เหมือนกันส่วนใหญ่ในทุกช่องคือทุกช่องพยายาม
ผลิตละครให้มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้ชมมีทางเลือกในการชมละครตามความสนใจของตัวเองมาก
ขึ้น นอกจากจุดเด่นของแต่ละช่องคือมีละครที่มีเน้ือหาหลากหลายให้ผู้ชมเลือกตามความสนใจแล้ว 
ยังพบว่าส่วนใหญ่แต่ละช่องนําเสนอละครท่ีมีเน้ือหาสะท้อนสังคมและสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ชม ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เน้ือหาของละครที่กล่าวมาว่าแม้จะพบว่าละครแต่ละเรื่องมีระดับเพศ 
ภาษาและพฤติกรรมความรุนแรง แต่ละครส่วนใหญ่ก็ทําหน้าที่สะท้อนสังคมและทําให้ผู้ชมเกิดการ
เรียนรู้ชีวิตผู้คน สังคม รวมถึงละครมีจุดเด่นคือให้ความบันเทิง รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดใน
ชีวิตประจําวันให้ผู้ชม การทําหน้าที่ของละครที่ไม่เพียงแต่สะท้อนชีวิตจริง หรือทําให้ผู้ชมเกิดการ
เรียนรู้ แต่ละครทําให้ผู้ชมสามารถผ่อนคลายหลีกหนีความจริงได้ในช่ัวขณะ แม้จะเป็นละครท่ีมีเรื่องเพศ 
ภาษา และความรุนแรงเข้ามาเก่ียวข้องก็ตาม  

การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ ภาษา และความรุนแรง ที่ปรากฏในละครหลังขา่วที่ไม่เหมาะสม 

จากการวิเคราะห์เน้ือหาละครทั้ง 25 เรื่อง โดยแบ่งเป็นละครไทยจํานวน 13 เรื่อง ละคร
ต่างประเทศ จํานวน 12 เรื่อง  พบว่าละครไทยส่วนมากจะมีเน้ือหาด้านความรุนแรง เพศและการใช้
ภาษาที่ไม่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของความรุนแรง จํานวน 11 เรื่อง  ในขณะที่เน้ือหา
ทางด้านเพศจํานวน 2 เรื่อง และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม จํานวน 3 เรื่อง สําหรับละครต่างประเทศ
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ส่วนมากจะเน้นเรื่องของความรุนแรง โดยมีลักษณะเนื้อหาที่เข้าข่ายเรื่องความรุนแรงจํานวน  6  เรื่อง 
ส่วนเน้ือหาทางด้านเพศและภาษาที่ไม่เหมาะสมจะไม่พบในละครต่างประเทศ  

ด้านความรุนแรง: จากการศึกษาพบว่าละครไทยประเภทดราม่ามักมีฉากความรุนแรงต่อ
ผู้อ่ืน (V3) ในลักษณะการผลัก ตบตี ชกต่อย รุมทําร้าย ทะเลาะวิวาท รวมถึงการใช้อาวุธทําร้ายผู้อ่ืน 
(V6) โดยส่วนใหญ่จะเป็นการทําร้ายอาวุธปืนและมีด ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการเซ็นเซอร์ภาพอาวุธขณะใช้
ทําร้าย แต่ไม่สม่ําเสมอ (ไม่ทุกเรื่อง) เช่น เมียน้อย, ก่อนอรุณจะรุ่ง, Club Friday The Series 10  
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ, กรงกรรม เป็นต้น  ส่วนละครต่างประเทศแนวดราม่าที่นํามาศึกษา 
หากเป็นละครประวัติศาสตร์ พีเรียด จะพบความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) และการใช้อาวุธ (V6) มากที่สุด 
ตามบริบทเน้ือเรื่องที่เก่ียวกับการขยายอาณาเขต หรือกอบกู้แผ่นดิน กอบกู้เอกราช สําหรับละคร
แนวดราม่าทั่วไป พบความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (V3) เพศ ภาษา น้อยกว่าละครแนวดราม่าประวัติศาสตร์ 
และละครแนวดราม่าของไทย เช่น ซีรีย์ต่างประเทศ NCIS: Los Angeles ที่พบว่ามีฉากที่ปรากฏให้
เห็นความรุนแรงที่ไม่ได้บ่อยคร้ังเท่าไหร่เมื่อเทียบกับละครไทย สําหรับละครพีเรียดทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ พบว่าความรุนแรงที่คล้ายคลึงกัน โดยพบว่ามีเน้ือหาความรุนแรงต่อผู้อ่ืน และการใช้อาวุธ
เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับละครประวัติศาสตร์อย่างเช่นเรื่อง โปรุส ศึกสองราชันย์ รองลงมา คือ 
สัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ ซึ่งเป็นไปตามบริบทของเรื่อง ที่เน้นแนวดราม่า และโรแมนติก เช่น   
รัก 100 วัน ของฉันและองค์ชาย, ดาบมังกรหยก, หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง, ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง 
เป็นต้น นอกจากน้ีละครบางเรื่องที่มีฉากการด่ืมแอลกอฮอล์หรือการใช้สารเสพติดของตัวละคร (V9) 
พบว่ามีการเซ็นเซอร์บรรจุภัณฑ์ แต่ยังเห็นเป็นลักษณะของเหลวคล้ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และไม่มี
การข้ึนข้อความหรือคําเตือนกํากับ ในขณะที่ละครบางเร่ืองพบฉากสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชน 
(V10) เช่น ผับ บาร์ แต่โดยรวมแล้วมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย เช่น กรงกรรม และ  Club Friday The 
Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ เป็นต้น รวมถึงพบว่ามีละครบางเร่ืองพบฉากความรุนแรงทาง
เพศ ยกตัวอย่างเช่น การที่ตัวละครชายพยายามใช้กําลังเพ่ือปลุกปล้ํา คุกคามทางเพศตัวละครหญิง เช่น
ดังที่ปรากฏในละครเร่ือง เมียน้อย ก่อนอรุณจะรุ่ง เป็นต้น 

ด้านเพศ: จากการศึกษาพบว่าละครที่เลือกศึกษามีฉากที่มีเน้ือหาด้านเพศตามบริบทของ
เรื่อง ส่วนใหญ่พบในละครแนว ดราม่า โรแมนติก เช่น Club Friday The Series 10 รักนอกใจ ตอน  
เจ็บแต่ไม่จบ ซึ่งได้รับการจัดระดับความเหมาะสมในระดับ ท อย่างไรก็ตาม พบว่า ปรากฏฉากที่มี
เน้ือหาด้านเพศมากกว่าทุก ๆ เรื่องที่ศึกษา ทั้งในลักษณะการเน้นสรีระสัดส่วนของตัวละคร ผ่านการ
แต่งกายและมุมกล้อง (S1) และการแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ
และกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม (S2) ทั้งการเล้าโลมสัมผัสร่างกาย และการมี
เพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมพบว่าละครที่มีเน้ือหาด้านเพศมักมีฉากท่ีแสดงถึงสัมพันธภาพ
ทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศและกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศท่ีไม่เหมาะสม (S2) 
ในลักษณะการใช้สายตาคุกคามหรือย่ัวยวนทางเพศการสัมผัสเล้าโลม การกอดจูบ ไปจนถึงการมี
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เพศสัมพันธ์โดยนัยของตัวละคร สําหรับละครต่างประเทศ พบว่า มีฉากสัมพันธภาพและกิริยาทางเพศ 
น้อยมาก บางเร่ืองไม่มีเลย เช่น ละครเร่ือง พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร และ NCIS: Los Angeles 
เป็นต้น 

ด้านภาษา: จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมละครมีฉากที่มีเน้ือด้านการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม
ล่อแหลมหมิ่นเหม่ (L1) สื่อความหมายในเชิงลบเกือบทุกเรื่อง โดยเฉพาะกรงกรม, Club Friday The 
Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ  และเสือ ชะนี เก้ง 2019 ซึ่งมีฉากปะทะคารม และมีเน้ือหา
เข้าข่ายเกินระดับ ในลักษณะด่าทอ เสียดสี หมิ่นเหม่ และยังสื่อในทางทางเพศร่วมด้วย  สําหรับการ
ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพก้าวร้าวรุนแรงดูหมิ่นนํามาซึ่งการลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (L2) ส่วนใหญ่
ปรากฏชัดเจนในละครเรื่องกรงกรรม  ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับชนช้ันคนรวยและคนจน จึงมักมีการพูดจา
ดูหมิ่น เสียดสีกันของตัวละครในประเด็นดังกล่าวค่อนข้างมาก นอกจากน้ีการศึกษายังพบการใช้ภาษา
แสลง (L3) เป็นการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในเชิงลบที่ปรากฏในละครเร่ือง เสือ ชะนี เก้ง 2019 ใน
ทุกตอนที่เลือกมาศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่พบการใช้คําพูดที่สื่อนัยยะทางเพศ และคําด่าเปรียบเทียบหน้าตา 
ซึ่งที่พบบ่อย ๆ มีอยู่ 2 ลักษณะ คือการใช้คําพูดที่สื่อถึงอวัยวะเพศ กิจกรรมทางเพศ การใช้ศัพท์แสลงที่
เก่ียวข้องกับเร่ืองเพศ เช่น ไปดูหินตาหินยาย, ฟีจเจอร่ิง, ต้ัม เป็นต้น และการใช้คําด่าลดทอนศักด์ิศรี
รูปร่างหน้าตาและสติปัญญา ด้วยวิธีการเปรียบเทียบกับสัตว์ อย่างเช่น เหี้ย ควาย เป็นต้น ซึ่งการ
เปรียบเทียบความโง่ความฉลาดกับควาย พบว่าตัวละครหลักทั้ง 3 คน ปรากฏผ่านการสนทนาใน
ระดับที่บ่อยมาก โดยมีทั้งคําพูดที่เป็นภาษาไทยและคําภาษาอังกฤษ จากการศึกษาพบว่าทั้ง 3 ตอน 
พบการใช้คําดังกล่าวถึง 20-30 ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นการพบที่อยู่ในระดับที่มีความถ่ีค่อนข้างสูง  สําหรับ
ละครต่างประเทศที่นําศึกษานั้น พบว่า มีการใช้ภาษาที่ล่อแหลม หมิ่นเหม่บ้าง คําพูดถูกฝ่ายตรงข้าม 
แต่ไม่มาก โดยส่วนใหญ่จะมีคําที่สื่อความหมายในเชิงลบ ซึ่งไม่ปรากฏเป็นคําหยาบ อาจเพราะผ่าน
การแปลและกลั่นกรองก่อนที่จะพากย์เป็นเสียงภาษาไทยมาแล้ว เช่น เรื่อง เจงกิสข่าน จักรพรรดิ
สะท้านแผ่นดิน, ชอลิ้วเฮียง และโปรุส ศึกสองราชันย์  เป็นต้น  

ทั้งน้ีจากผลการศึกษาเน้ือหาในด้าน เพศ ภาษา และความรุนแรง ดังที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า 
รูปแบบของละครโทรทัศน์ที่นําเสนอในละครหน่ึงเรื่องไม่ได้นําเสนอเพียงประเภทเดียวหรือรูปแบบเดียว
แต่เป็นการผสมผสานทุกรูปแบบของละคร เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้ชม ให้ผู้ชมรู้สึก สนุก ต่ืนเต้นไป
กับเน้ือหา เพ่ือให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียด และดึงดูดให้ผู้ชมสนใจละครเร่ืองน้ันตลอดเวลา แต่หาก
พิจารณาในอีกแง่มุมหน่ึงจากแนวคิดเรื่องความรุนแรงในสื่อ (Media Violence) โดยที่การนําเสนอ
ละครน้ัน บางครั้งเรื่องความรุนแรงที่ถูกเช่ือมโยงกับความตลกขบขัน การใช้อาวุธ และผู้กระทําการที่
น่าดึงดูดใจน้ันจะเพ่ิมความก้าวร้าวในชีวิตจริง ซึ่งความรุนแรงที่เช่ือมโยงกับอารมณ์ขันและความรุนแรง
ด้านภาพอาจจะนําไปสู่การทําให้ชาชินต่อสิ่งที่รังเกียจ (Desensitization) ในชีวิตจริง และความ
รุนแรงทางภาพกับความรุนแรงที่สมจริงมีแนวโน้มจะสร้างความรู้สึกกลัวและความรู้สึกของการถูกทําให้
กลายเป็นเหย่ือ (Victimization) ในกลุ่มผู้ชม เสมือนทําให้ผู้ชมรับรู้ถึงความรุนแรงนั้นไปโดยปริยาย 
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โดยอาจจะใช้ระยะเวลาในการท่ีสะสมตามแนวคิดเรื่องของโทรทัศน์ถือเป็นสื่อกลางในการอบรมบ่มเพาะ
นิสัยทางวัฒนธรรมที่โทรทัศน์ได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตประจําวัน (Everyday life) จากการ
วิเคราะห์เก่ียวกับเน้ือหาของละครโทรทัศน์ทั้งละครไทยและละครต่างประเทศ สิ่งที่ปรากฏในละคร
ส่วนใหญ่มีเน้ือหาเรื่องความรุนแรงที่เกินระดับที่ระบุไว้เป็นจํานวนมาก ดังนั้น หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่
จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ จึงควรจะคํานึงถึงผู้บริโภคสื่อให้มากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงสําหรับกลุ่มผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชน ที่หากรับชมละครโทรทัศน์ที่มีเน้ือหาด้านความรุนแรง 
ด้านเพศและภาษาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมตามไปด้วยอย่างไร
ก็ตามแม้ว่าในปัจจุบันภาพความรุนแรงยังสามารถปรากฏได้ในรายการประเภทต่าง ๆ เช่น รายการข่าว 
หรือในส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ก็ตาม แต่ละครกลับเป็นสื่อที่มีผู้ชมอยู่เป็นจํานวนมากและอยู่ใน
ช่วงเวลาการออกอากาศท่ีมีผู้ชมรับชมอยู่เป็นจํานวนมาก จึงอาจทําให้มีโอกาสที่จะซึมซับเน้ือหาที่ไม่พึง
ประสงค์จนเกิดความชาชินและเลียนแบบได้   

นอกจากน้ีเมื่อวิเคราะห์เพ่ือประเมินความเหมาะสมด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง ที่ปรากฏใน
ละครโทรทัศน์ โดยใช้เกณฑ์เรื่องแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตาม
ประกาศ คณะกรรมการ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ พิจารณาเน้ือหาที่อาจไม่เหมาะสม เพ่ือศึกษาว่าละครโทรทัศน์หลังข่าวที่กําหนดไว้
ในผังรายการมีการจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหาไว้ที่ระดับใดซึ่งผลการวิเคราะห์เน้ือหาในคร้ังน้ี
พบว่าจากการศึกษาละครทั้งหมด  25  เรื่อง โดยมีละครไทย จํานวน  13 เรื่อง จํานวนที่ศึกษา 39 ตอน 
และละครต่างประเทศ จํานวน 12 เรื่อง จํานวนที่ศึกษา  36  ตอน รวม 75 ตอน  พบว่า ละครไทยมี
เน้ือหาท่ีเข้าข่ายเกินระดับที่ระบุจํานวน 11 เรื่อง รวมทังสิ้น 26 ตอน และละครต่างประเทศมีเน้ือหา
ที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ รวมทั้งสิ้น 6 เรื่อง จํานวน 12 ตอน ดังตาราง  

 

ชื่อ ชื่อละคร ระดับ
เน้ือหาที่
ระบุ 

จํานวน
ตอนที่
ศึกษา 

จํานวนตอน 
ที่เข้าข่าย
เกินระดับ 

ลักษณะ
เน้ือหาที่เข้า
ข่ายเกินระดับ

ช่อง 7 1) นางร้าย ท 3 1 ความรุนแรง
2) บ่วงสไบ น13 3 1 ความรุนแรง
3) สารวัตรใหญ ่ ท 3 3 ความรุนแรง

ช่อง 3 HD 4) กรงกรรม ท 3 3 ความรุนแรง/
ภาษา 

5) ทองเอกหมอยาท่าโฉลง ท 3 - - 
6) ลูกผู้ชาย (ภูผา) ท 3 - - 
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ชื่อ ชื่อละคร ระดับ
เน้ือหาที่
ระบุ 

จํานวน
ตอนที่
ศึกษา 

จํานวนตอน 
ที่เข้าข่าย
เกินระดับ 

ลักษณะ
เน้ือหาที่เข้า
ข่ายเกินระดับ

ช่อง ONE 7) สงครามนักปั้น น13 3 1 ความรุนแรง
8) หน้ากากแกว้ ท 3 3 ความรุนแรง
9) เสือ ชะนี เกง้ ท 3 3 ความรุนแรง/

เพศ/ภาษา 
ช่อง GMM 10) เมียน้อย ท 3 3 ความรุนแรง

11) ก่อนอรุณจะรุ่ง ท 3 3 ความรุนแรง
12) Club Friday The Series 10 
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 

ท 3 2 ความรุนแรง/
เพศ/ภาษา 

ช่อง 8 13) ปมรักสลับหัวใจ ท 3 3 ความรุนแรง
ช่อง  
MONO 29 

14) NCIS : Los Angeles ท 3 - - 

Workpoint 15) โปรุส ศึกสองราชันย ์ ท 3 3 ความรุนแรง
ช่อง 8 16) พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพ

อวตาร 
ท 3 - - 

ช่อง PPTV 17) รัก 100 วันของฉันและ 
องค์ชาย 100 Days My Prince 

ท 3 - - 

ช่อง TRUE 
4U 

18) มหัศจรรยร์กัข้ามภพ ท 3 2 ความรุนแรง

ช่อง Thai 
PBS 

19) วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน ท 3 - - 

ช่อง 3 
Family 

20) แค้นรักเพลิงรษิยา ท - 2 ความรุนแรง

ช่อง Bright 
TV 

21) กลโกงกามเทพ ท 3 - - 

ช่อง MCOT 
Kid&Family  

22) ซอล้ิวเฮียง ท 3 1 ความรุนแรง

ช่อง ททบ.5 23) เจงกิสข่าน จักรพรรดิ
สะท้านแผ่นดิน 

ท 3 2 ความรุนแรง

ช่อง 3 SD 24) ดาบมังกรหยก ท 3 2 ความรุนแรง
ช่อง MCOT 
HD 

25) หนุ่มหน้าใสหัวใจนกัปรงุ ท 3 - - 
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ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประชุมกลุ่มย่อยที่ผู้เช่ียวชาญเสนอว่า  ยังคงพบมี
การจัดเรตของละครที่ไม่สอดคล้องกับเน้ือหาที่ออกอากาศจริงหรือมีระดับความรุนแรงที่เกินกว่าระดับ
ที่กําหนดไว้ ซึ่งผู้จัดหรือเจ้าของช่องก็ได้ทําความเข้าใจและตัดเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมตามคําแนะนําของ
หน่วยงานกํากับดูแลแล้วเน่ืองจากยังคงมีการร้องเรียนจากผู้ชมที่มีต่อละครบางเรื่องที่ผู้ชมเห็นว่ามี
เน้ือหาที่น่าจะเกินระดับที่กําหนดไว้  

ด้านผลการสํารวจผู้ชมรายการละครหลังข่าวที่มีต่อการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับเพศ ภาษา 
และความรุนแรง ที่ปรากฏในละครหลังข่าวที่ไม่เหมาะสมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าละครไทย
มีการนําเสนอเรื่อง เพศ ภาษา และความรุนแรงในเน้ือหามากกว่าละครต่างประเทศ (เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.972 และ 1.767) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เน้ือหาที่ได้กล่าวในตอนแรก แต่เมื่อ
แยกเป็นรายด้านผลการสํารวจผู้ชมเห็นว่าในละครไทยน้ันพบความรุนแรงทางด้านภาษามากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.220) รองลงมาคือ ความรุนแรงในเนื้อหา (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.093) และพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.041) ซึ่งหากพิจารณาค่าเฉล่ียที่ปรากฏไม่แตกต่างกันมาก ทําให้
พบว่าข้อมูลการสํารวจในประเด็นน้ีใกล้เคียงกับผลการวิเคราะห์เน้ือหาที่ระบุว่าละครไทยมักจะพบ
ความไม่เหมาะสมในเรื่องความรุนแรงและเรื่องภาษาเป็นอันดับต้นๆ เช่นกัน ในขณะละครต่างประเทศนั้น
พบความรุนแรงในเนื้อหามากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.052) รองลงมาคือ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอ่ืนๆ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.780) และความรุนแรงทางด้านภาษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.678) ซึ่งข้อมูลก็เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับผลการวิเคราะห์เน้ือหาที่ว่า สําหรับละครต่างประเทศส่วนมากจะมีลักษณะเน้ือหาที่ 
เข้าข่ายความรุนแรงจํานวนมากที่สุด  

เมื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อความแตกต่างในการนําเสนอเร่ือง เพศ ภาษา และ
ความรุนแรงในเนื้อหาของละครไทยและต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าละครไทยมีความ
แตกต่างจากละครต่างประเทศคือมีฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย คําด่าทอกัน สบถ แช่ง
ด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาทมากกว่าละครต่างประเทศมากที่สุด (ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.622) 
รองลงมาคือ พบเห็นฉาก การมีเพศสัมพันธ์ โดยนัย เช่น ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง 
เป็นต้น (ความแตกต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.462) และพบเห็นฉากที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทางเพศ คือ 
เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม หยาบโลน ในเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ (ความแตกต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 0.461) ในขณะเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าละครต่างประเทศน้ันมีฉากการดูถูก
เหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ ชาติพันธ์ุ (Race/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น คนลาว คนอีสาน เผ่า
กระเหร่ียง เอเชีย นิโกร เป็นต้น มากกว่าละครไทยมากท่ีสุด (ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.159) 
รองลงมาคือ ฉากที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ เวทมนตร์ 
คาถา (ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.059) และฉากที่ทําให้รู้สึกสะเทือนใจสะเทือนขวัญ รวมถึงฉาก 
ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติกรรมกล่ันแกล้ง ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วยวิธีการต่างให้ได้รับ
ความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ (ความแตกต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.039) 
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สําหรับผลการประชุมกลุ่มย่อยผู้เช่ียวชาญในเรื่องการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับเพศ ภาษา และ
ความรุนแรง ที่ปรากฏในละครหลังข่าวที่ไม่เหมาะสม เมื่อนํามาอภิปรายร่วมกับผลการวิเคราะห์
เน้ือหาและผลสํารวจความคิดเห็นผู้ชมข้างต้นแม้จะพบว่าละครหลังข่าวโดยเฉพาะละครไทยแม้จะ
ปรากฏฉากที่มีความรุนแรง และมีเรื่องเพศ ภาษาที่ไม่เหมาะสมก็ตามแต่ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกัน
ว่าความนิยมของผู้ชมต่อละครนํ้าดีก็ยังพบว่ามีน้อยเมื่อเทียบกับละครนํ้าเสีย ซึ่งเมื่อประเมินสถานการณ์
ละครในประเทศไทย ณ ขณะน้ียังคงพบว่ามีจํานวนละครที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับเพศ ภาษา และความ
รุนแรงในสัดส่วนที่มากกว่าละครเชิงสร้างสรรค์เพราะตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้ดีกว่า อีกทั้ง
ผู้จัดละคร/ช่องสถานียังต้องมองในเชิงธุรกิจความอยู่รอดของการผลิตละครที่เป็นที่ต้องการของผู้ชม
เป็นหลัก  ที่สําคัญผู้เช่ียวชาญเสนอว่า แม้จะเป็นละครท่ีมีเน้ือหาด้านเพศ ภาษา และความรุนแรงแต่
ถ้ามองในภาพรวมของเน้ือหาและเรื่องราวในละครจะพบว่าละครจะมีเน้ือหาที่ให้แง่คิด หาทางออก 
สะท้อนปัญหาสังคมกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงผลแห่งการทําดี-ทําช่ัว ละครมีแง่งามในการสอนผู้ชมให้
เห็นถึงคุณค่าด้านความรัก วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกันกับละครนํ้าดี ซึ่งในประเด็นน้ีผู้เช่ียวชาญ
ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าหน่วยงานท่ีกํากับดูแลคงต้องมองเน้ือหาของละครอย่างสมดุลด้วย เพราะแม้
เป็นละครนํ้าเสียแต่ก็มีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากน้ีสิ่งที่ผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะในการ
วิเคราะห์เพศ ภาษา และความรุนแรงในละครว่า แม้ในละครนํ้าเสียจะมีความรุนแรงแต่ผู้ชมก็ยอมรับ
ได้ เน่ืองจากการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับ เพศ ภาษา ความรุนแรงที่ยังคงปรากฏอยู่ในละคร และยัง
ได้รับความนิยมอยู่น้ันอาจเป็นไปได้ว่า ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นความรุนแรงที่ผู้ชมยอมรับได้ 
เพราะในโลกแห่งความจริงผู้ชมก็เคยรับรู้และอาจจะชินกับความรุนแรงดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้เช่ียวชาญ
ได้ให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจว่า การพิจารณาว่าละครนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับเพศ ภาษา และความ
รุนแรงที่ไม่เหมาะสมกับผู้ชมแต่ละช่วงวัยโดยใช้ช่วงเวลาของการออกอากาศมากําหนดเรตต้ิงน้ันอาจ
ต้องทบทวนใหม่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการดูละครของผู้ชมที่เปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตและความ
สะดวกในการดูละครย้อนหลังหรือดูซ้ําไปมาตามความสนใจ 

จากสรุปและอภิปรายผลการวิจัยเก่ียวกับการประเมินคุณภาพรายการละครหลังข่าวสามารถนํามา
กําหนดเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายการละครหลังข่าว ได้ดังน้ี 

ข้อเสนอแนะสาํหรับ กสทช. (หน่วยงานกํากับดูแล) 

1. กสทช.ควรวางแนวทางการกํากับดูแลเนื้อหาที่เก่ียวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงไม่เฉพาะ
รายการละครโทรทัศน์เท่าน้ันเน่ืองจากผลการวิจัยพบว่า ความรุนแรงท่ีส่งผ่านสื่อไปยังผู้ชมในสังคม
ไม่ได้มีเพียงเฉพาะในรายการละครเท่าน้ันแต่ยังปรากฏความไม่เหมาะสมเร่ืองเพศ ภาษา และความ
รุนแรงในรายการอ่ืน ๆ ด้วย อาทิ รายการเล่าข่าว รายการวาไรต้ี รายการเกมโชว์  

2. ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการรับชมละครของผู้ชมเปลี่ยนไป แม้จะมีผู้ชมนิยมดูละครผ่านสื่อ
โทรทัศน์มากที่สุดก็ตาม (ร้อยละ 77.7) แต่รองลงมาคือชมผ่านช่องทาง Youtube (ร้อยละ 58.9) และเว็บไซต์ 
(ร้อยละ 32.7)  รวมถึงพฤติกรรมการชมท่ีไม่ชมแบบ Real-Time เพียงอย่างเดียวแต่ยังนิยมดูละครย้อนหลัง
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และดูซ้ําไปมาได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการผ่านช่องทางออนไลน์ ดังน้ัน กสทช. ควรวางแนวทางการกํากับดูแล
เน้ือหาละครเพ่ิมเติมโดยปรับเกณฑ์หรือวิธีการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับชมของผู้ที่เปลี่ยนไป  

3. กสทช. ควรวางแนวทางเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเก่ียวกับ 
“ละครโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์สังคม” เพ่ือเป็นการส่งเสริมการผลิตรายการละครโทรทศัน์เชิงสร้างสรรค์
สังคม ให้กับผู้จัด/ผู้ผลิตละครหรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ควรเป็นละครที่สะท้อนค่านิยม วิธีคิด
ที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือช่วยลดหรือแก้ปัญหาสังคม เป็นละครที่สามารถมีเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้ชมในด้านต่างๆ เป็นละครที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา การประกอบอาชีพที่สุจริต อาชีพที่
ช่วยเหลือสังคม หรือการสนับสนุนให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดปัญหาโลกร้อนที่กําลังเผชิญอยู่  
รวมถึงละครที่สะท้อนการอยู่ในสังคมอย่างสุจริตต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยความอดทน และละครที่
สะท้อนความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทยในมิติด้านวัฒนธรรม ประเพณี หรือด้านการส่งเสริมให้เกิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน สังคม เป็นต้น 

4. กสทช. ควรมีแนวทางส่งเสริมการผลิตรายการละครโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์สังคมที่ปราศจาก
เน้ือหาที่ไม่เหมาะสมให้กับผู้จัด/ผู้ผลิตละคร โดยอาจให้ทุนผ่านกองทุน กทปส. เช่นเดียวกับการให้ทุน
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทําวิจัย หรือควรกําหนดให้มีหน่วยงานและมีนโยบายสนับสนุนผู้จัด/
ผู้ผลิตละครเชิงสร้างสรรค์สังคมที่ชัดเจนและเปิดกว้างอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งอาจเป็นรัฐบาลหรือ กสทช.หรือ
กองทุน กทปส. หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนให้เกิดช้ินงานสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบของ
ละครขึ้นมาอย่างต่อเน่ือง 

5. กสทช.ควรสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันและการเฝ้าระวังสื่อโดยให้
ความสําคัญกับเรื่องการกลั่นแกล้ง คุกคาม ที่เกิดขึ้นทั้งในสังคม(Social Bullying) และกระทําผ่านสื่อ
ต่าง ๆ (Media Bullying) รวมถึงสื่อออนไลน์ (Cyber Bullying) เพ่ือการสร้างกระบวนการรู้เท่าทัน
สื่อให้ผู้ชมรู้จัก เข้าใจ ประเมินค่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมในลักษณะของการ Bullying ด้วย 

6. กสทช.ควรให้ความรู้หรือสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ชมในเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลก
ของความเป็นจริงด้วย คือผู้ชมต้องวิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินความรุนแรงที่ปรากฏในละครท้ังเรื่องเพศ 
ภาษา และพฤติกรรมต่างๆ แม้จะถูกกําหนดตัวช้ีวัดจาก กสทช. ไว้แล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติยังคงมี
ผู้ชมที่แยกความรุนแรงจากโลกของละครกับโลกแห่งความจริงไม่ขาดออกจากกัน เพราะความรุนแรง
บางอย่างในละครที่ถูกกําหนดว่าเป็น น.13+ อาจเป็นความรุนแรงในระดับที่ผู้ชมบางกลุ่มมองว่ายอมรับ
ได้และเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นได้ในสังคม โดยไม่มีผลกระทบต่อจิตใจหรือร่างกาย 

7. การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและเฝ้าระวังสื่อที่มีเน้ือหาด้านเพศ ภาษา และพฤติกรรมความ
รุนแรงน้ันควรทําในลักษณะภาคีเครือข่ายหรือสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ชมที่เป็นเยาวชน ควรให้สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนบรรจุวิชาที่ว่าด้วยเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเข้าไป
ในหลักสูตรด้วยเพ่ือให้ความรู้ว่าสื่อแบบไหนที่เด็กควรดู ควรเช่ือหรือไม่ควรดู ไม่ควรเช่ือ อีกทั้งควรเน้น
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การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ชมในเร่ือง Media Violence Literacy และ Social Media Literacy 
อย่างต่อเน่ืองด้วยเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะสาํหรับผู้ผลิต/ผู้สรา้งละคร/เจ้าของสถานีโทรทัศน ์

1. จากผลการศึกษาที่พบว่ายังคงมีละครที่มีเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมเกินระดับที่กําหนดไว้ 
ผู้ผลิต/ผู้สร้างละครเจ้าของสถานีโทรทัศน์ควรระมัดระวังและกลั่นกรองเน้ือหาละครอย่างต่อเน่ืองทั้ง
ละครไทยและละครต่างประเทศ 

2. จากผลการศึกษาที่พบว่าผู้ชมเริ่มหันไปนิยมดูละครซีรีย์ต่างประเทศ และดูละครที่ไม่ใช่ 
Real-Time เพ่ิมขึ้น ดังน้ันผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร/เจ้าของสถานีโทรทัศน์  ควรวางแผนการผลิตละครให้
หลากหลายหรือการทําละครเชิงสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับละครแนวเดิมที่ทําเพ่ือให้ทางเลือกแก่ผู้ชมและ
รักษาฐานผู้ชมละครของสถานีให้ยังคงเลือกดูละครของสถานีต่อไป โดยอาจมีเน้ือหาที่เน้นความ
สมจริง ความมีช่ือเสียงของนักแสดง ความสามารถของนักแสดง ฉากและภาษาท่ีใช้ต้องสะท้อนความ
สมจริงตามชีวิตจริง หรืออาจทําแนวตลกเพ่ือสนองความต้องการ (ผลวิจัยชอบแนวตลกมากที่สุด 
65.6) เป็นต้น 

3. ผู้ผลิต/ผู้สร้างละคร/เจ้าของสถานีโทรทัศน์ ควรทําการประชาสัมพันธ์การตลาดเพ่ือส่งเสริม
การขายให้กับละครของช่องผ่านสื่อ/กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะละครที่เป็น
ละครเชิงสร้างสรรค์เพ่ือกระตุ้นให้คนดูสนใจและเห็นคุณค่าของละครที่มีเน้ือหาสร้างสรรค์มากขึ้น 

4. เจ้าของสถานีควรกําหนดให้มีนโยบายให้ผู้จัด/ผู้ผลิตละครผลิตละครแนวสร้างสรรค์สังคม
ควบคู่ไปกับละครแนวเดิมที่ทําอยู่ เพ่ือที่ผู้ชมได้มีทางเลือกในการดูละครมากขึ้น และเป็นการสนับสนุนให้
เกิดละครเชิงสร้างสรรค์ในสังคมอีกทางหน่ึง อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีด้วย 

 
 



563 

บรรณานุกรม 
 

โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม. (2557). จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อ
การพัฒนาของเด็ก. 

ดารณี พานทอง. (2542). ทฤษฎีการจูงใจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์. (2555). บทโทรทัศน์ เขียนอย่างไรให้มือโปร. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ไทยทีวีดิจิทัล. (13ก.ค2561). สั่งปรับสั่งปรับ GMM 25 ฐานผิด พ.ร.บ. 37 พ.ร.บ. กสทช. สืบค้นจาก
www.thaidigitaltelevision.com/ 

ไทยรัฐออนไลน์. (4 ม.ค./2559) ลั่นกลองรบ! ทีวีดิจิทัลสุดแซ่บ สู้ศึกละครแย่งเรตต้ิงชิงฐานคนดู. 
สืบค้นจาก www.thairath.co.th/content/55482. 

ธิตากร ธนิกกุล. (2557). ปมความขัดแย้ง ความรุนแรง และการรับรู้ของผู้ชมละครโทรทัศน์ไทย. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ประชาไทย. (4 มิ.ย 2561). ช้ีแจงผลสอบ บางรักซอย 9/1 กสทช. ยํ้าไม่มีนโยบายส่งเสริมการใช้ถ้อยคํา
หยาบคาย. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2018/06/77272 

ผู้จัดการออนไลน์.(2 มิ.ย 2561).อ้ึง กสทช.ให้ใช้คําว่า “ไอ้เ  ย” พูดออกทีวีได้ ในรายการ “ท”รับชม
ได้ทุกเพศทุกวัย.สืบค้นจาก https://today.line.me/th/pc/article/ 

มานะ ตรีรยาภิวัฒน์. (2559).พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์และการรับรู้ตราสินค้าสถานีโทรทัศน์
ดิจิทัลของกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

วรัชญ์ ครุจิต. (10 พ.ย 2555). เยาวชนผูกคอตาย..เลียนแบบละครดัง. สืบค้นจาก http://www.thairath. 
co.th/content/304852 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (2559). การศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาที่เก่ียวกับเพศภาษา
และความรุนแรงในละครหลังข่าว. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

สภาพันธ์ บุนนาค. (2546).พฤติกรรมการเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการชมละคร
โทรทั ศน์ หลั งข่ าวภาคค่ํ าของเด็ กในจั งหวัดเชี ยงใหม่ . สื บค้ นจากhtt://www.file:///C:/ 
Users/Administrator/Downloads/ab148041.pdf 

 



564 

สํานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) กรอบแนวคิดและนิยามความ
รุนแรงโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม. (2553). ข้อเสนอแนะ การผลิต
ละครโทรทัศน์ไทย การศึกษาประเด็น SLVR ใน ละครโทรทัศน์ต่างประเทศ.กรุงเทพฯ: ศรีเมือง
การพิมพ์. 

สินียา ไกรวิมล. (2545). ลักษณะของบทละครโทรทัศน์ไทยที่ได้รับความนิยมช่วงหลังข่าวจากปี พ.ศ.
2535 ถึง พ.ศ. 2554 

สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของสื่อกับพฤติกรรมความรุนแรงของ
เด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

สุพัตรา สุภาพ. (2536). สังคมวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

สุมน อยู่สิน. (2555). ทฤษฎีสื่อสารมวลชนตามแนวคิดสังคมมวลชนและวัฒนธรรมมวลชน. นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สุวภัทร พันธ์ปภพ. (2561, 14 พฤศจิกายน). การวิเคราะห์วรรณกรรมบทละคร. สืบค้นจาก https://fineart. 
msu.ac.th/e-documents/myfile/ 

อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ. (2547).สื่อสารมวลชนเบ้ืองต้น: สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม. กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Al-Sayed, R. (2011). Sex and Sexuality: A Content Analysis of Soap Operas on British 
Television (Doctoral dissertation, University of Leicester). 

Ashton Gerding (2011). Be-tween Two Words: A Content Analysis of Tween Television 
Programming. (Master’s Thesis) University of Delaware.  

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. 
Psychological review, 84(2), 191. 

Baran, S., and Davis. D. (2009). Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, 
and Future. (Fifth Edition). Wadsworth Cengage Learning: Boston, USA.  

BBC. (2015). Section 5: Harm and Offence Violence. สืบค้นจากhttp://www.bbc.co.uk/ 
editorial guidelines/page/guidelines-harm-violence/#Violence Against Animals 

Berkowitz, L. (1984). Some effects of thoughts on anti-and prosocial influences of 
media events: a cognitive-neoassociation analysis. Psychological bulletin, 
95(4), 410. 



565 

Blumler, J. G. (1985). The Social Character of Media Gratifications. In Media 
Gratifications Research: Current Perspective. Beverly, Calif.: Saga Publications. 

Charon,J.M. (1992). Sociology: A Concept approach. 3rd ed. USA: A Devision of Simon 
and Schuter. 

Cline, V. B., Croft, R. G., &Courrier, S. (1973). Desensitization of children to television 
violence. Journal of personality and social psychology. 

Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of peace research, Gunter, 
Barrie. Media and the Sexualization of Childhood. NY: Routledge, 2014. 

Gibson, J. (2 000 ). Organizations, Behavior, Structure, Processes (9th ed.). New York: 
McGraw -Hill. 

Guy Cumberbatcg, Victoria Lyne, Andrea Maguire , Sally Gauntlett (2014). Violence in 
UK Soaps: A four wave trend analysis.the communications regulator in the UK 
(Ofcom) 

McCann, T. E., & Sheehan, P. W. (1985). Violence content in Australian television. Australian 
Psychologist, 20(1). 

Paik, H., & Comstock, G. (1994). The effects of television violence on antisocial behavior: 
a meta-analysis1. Communication Research, 21(4). 

PEKDOĞAN, S., & YILMAZEL, G. The Correlation between Children Perception of 
Cartoon Characters and Socio-Demographic Variables. Age, 3(4). 

Rovinelli, R.J.,&Hambleton, R.K. (1977). On the use of content specialists in the 
assessment of criterion-referenced test item validity. Dutch Journal of 
Educational Research, (2), 49-60. 

Tabarlet, J. O. (1993). Sexual incidents on prime time television: content analysis                
and theories of effects. Florida State University. 

Thomas MH, Horton RW, Lippincott EC, Drabman RS (1977). Desensitization to 
portrayals of real-life aggression as a function of exposure to television 
violence. J PersSoc Psychol. 

YaHao. (2011) A Cross-National Comparison of the Use of Sex in Chinese and British 
Television Advertising. Department of Media and Communication: University 
of Leicester. 



 

566 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
 



567 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  



568 

ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล และคําอธิบายตัวแปร/ช้ีวัด  
 

ละคร............. (ช่อง…) 
วันที่ออกอากาศ…………. 
เนื้อเรื่องโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 
…………………………………….. 
ระดับเนื้อหาท่ีระบุ  
ความรุนแรง  

ประเด็นย่อย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) หมายเหตุ 
V1 การแสดงที่สะเทือนขวัญ 
หวาดกลัว หรือวิตก 

  

V2 ความรุนแรงต่อตนเอง (เช่น การฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายตนเองด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ1) 

 

V3 ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน แบ่งเป็น2 
(1) ความรุนแรงทางร่างกาย (เช่น การผลัก เฆี่ยนตี 
เตะ กัดหรือวิธีอ่ืนใดที่แสดงถงึความก้าวร้าวของ
ผู้กระทํา หรือทําให้ผู้ถูกกระทําได้รับบาดเจ็บ) 
(2) ความรุนแรงทางเพศ (เช่น การใช่กําลังคุกคาม
ทางเพศ ข่มขนื การจับเน้ือต้องตัวโดยที่อีกฝ่ายไม่
ยินยอม) 

 

V4 ความรุนแรงต่อชีวิตหรือ
วัตถุสิ่งของ 

(เช่น การทําร้ายสัตว์ ทรมานสัตว์ ระบายอารมณ์ด้วย
การทุบตี ขว้างปาสิ่งของ) 

 

V5 เหตุการณ์อันตรายร้ายแรง   

V6 การใช้อาวุธ (เช่น การใช้มีด ดาบ ปืน หรืออาวุธอ่ืน ๆ ในการขู่ 
หรือทําร้ายร่างกาย สัตว์ และสิ่งของ) 

 

V7 การดัดแปลงสิ่งของ
รอบตัวให้เป็นอาวุธ 

(เช่น การใช้กรรไกร ปากกา หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่
ไม่ได้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประหัตประหาร 
มาใช้เป็นอาวุธในการทําร้ายร่างกาย สัตว์ และสิ่งของ) 

 

 

                                                            
1สํานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์) กรอบแนวคิดและนิยามความรุนแรง 
2สํานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์) กรอบแนวคิดและนิยามความรุนแรง 
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ประเด็นย่อย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) หมายเหตุ 
V8 ความรุนแรงแบบ
จินตนาการ 

(เช่น ตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์ต่อสู้ทําร้ายร่างกายกันเอง 
หรือทําร้ายร่างกายตัวละครอ่ืน ๆ ที่เป็นมนุษย์ สัตว์ 
สิ่งของ ด้วยวิธีการต่าง ๆ) 

 

V9 สารเสพติด การพนัน 
และการค้าประเวณี 

แบ่งเป็น 
(1) การใช้/แสดงให้เห็นสารเสพติด/สิ่งมึนเมา 
(2) การพนัน 
(3) การค้าประเวณี 

 

V10 สถานที่เฉพาะที่ไม่
เหมาะสมสําหรับเด็ก 

(เช่น บ่อน ผับ บาร์ สถานที่ค้าประเวณี เป็นต้น)  

V11 กิจกรรม พฤติกรรม หรือ
ความเช่ือที่อันตราย/เสี่ยง 

  

V12 เช้ือชาติ ชาติพันธ์ุ เพศ
ศาสนา สถานะ ชนช้ัน 

-   

V13 ไสยศาสตร์ เวทมนต์
ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือ
ธรรมชาติ 

(เช่น การใช้เวทมนตร์คาถา ในการทําร้ายร่างกาย 
สัตว์ และสิ่งของ) 

 

เพศ 
S1 สรีระและการแต่งกาย แบ่งเป็น3 

(1) การเปลือย / เปลื้องผา้อาบน้าํ 
(2) การแต่งตัวในลักษณะลอ่แหลม/  
(3) การใช้ภาพ/มุมกล้องเน้นสัดส่วน 

 

S2 สัมพันธภาพและ
กิริยาทางเพศ 

แบ่งเป็น4 
(1) การมีเพศสัมพันธ์โดยตรง 
(2) การมีเพศสัมพันธ์โดยนยั 
(3) การสัมผสัเพื่อเล้าโลม/ เร้าอารมณ ์

 

                                                            
3ประยุกต์จาก  Sexuality Scale ของ Silverman (1979) อ้างใน  Ashton Gerding (2011). Be-tween Two 
Words: A Content Analysis OF Tween Television Programming และ Ya Hao (2011) A Cross-National 
Comparison of the Use of Sex in Chinese and British Television Advertising. 
4ประยุกต์จาก  Sexuality Scale ของ Silverman (1979) อ้าง and British Television ใน  Ashton Gerding 
(2011). Be-tween Two Words: A Content Analysis OF Tween Television Programming และ  Ya Hao 
(2011) A Cross-National Comparison of the Use of Sex in Chinese Advertising. 
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(4) การจุมพติ 
ประเด็นย่อย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) หมายเหตุ 

 (5) การย่ัวยวนทางเพศ (เช่น การส่งสายตา เลียริม
ฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือดึงดูดความสนใจ
ทางเพศจากอีกฝ่าย 
(6) การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สือ่ถึงเรื่องเพศ 
(7) อ่ืน ๆ เชน่ การใชส้ายตาคุกคามทางเพศ 

 

S3 ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่
เหมาะสม 

 -  

ภาษา  
L1 ภาษาล่อแหลม หมิ่นเหม่ 
สื่อความหมายในเชิงลบ 

แบ่งเป็น 
(1) คํา/ข้อความด่าทอ เสียดสี หรือสื่อความหมาย
ในเชิงลบ (เช่น การเปรียบเทียบเป็นสัตว์ การพาดพิง
ลักษณะนิสัย ชาติกําเนิดสติปัญญา ฯลฯ5) 
(2) คํา/ข้อความล่อแหลมทีส่ื่อความหมายเรื่องเพศ 
(เช่น การพูดชักชวน/เช้ือเชิญที่สื่อความหมายทาง
เพศ การพูดปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ หรือการพูดจา
คุกคามทางเพศ เป็นต้น) 

-  

L2 ภาษาลดทอนศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

แบ่งเป็น6 
(1) คํา/ข้อความลดทอนศักด์ิศรีเรื่องชนชัน้ 
(2) คํา/ข้อความลดทอนศักด์ิศรีเรื่องเชื้อชาติ 
(3) คํา/ข้อความลดทอนศักด์ิศรีเรื่องเพศ 
(4) คํา/ข้อความลดทอนศักด์ิศรีเรื่องความพิการ 
(5) คํา/ข้อความลดทอนศักด์ิศรีเรื่องรูปร่างหน้าตา  
(*ต้องปรากฏลักษณะการลดทอนศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ ดูหมิ่น หรือเหยียดหยาม ผ่านการเปรียบเทียบ
ในประเด็นต่าง ๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน) 

 

 

 

                                                            
5อ้างอิงจาก อรทัย ชินอัครพงศ์ (ไม่ปรากฏปีท่ีตีพิมพ์) อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคําด่าในภาษาไทย 
6อ้างอิงจาก โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม (2557) จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อ
การพัฒนาของเด็ก 
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ประเด็นย่อย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) หมายเหตุ 
L3 ภาษาสแลง (ภาษาที่ใช้สื่อสารเฉพาะกลุ่ม หรือยังไม่มกีารบัญญัติ

ความหมายอย่างเป็นทางการ) 
-  

 
หมายเหตุ *V1, V5 และ V11 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ และอาจสะท้อนอยู่ใน V อ่ืน ๆ  
 *V12 เป็นประเด็นท่ีสะท้อนอยู่ใน L2 
 *S3 เป็นประเด็นท่ีประเมินได้ยาก ต้องใช้การตีความ ซ่ึงอาจสะท้อนอยู่ใน S อ่ืน ๆ หรืออาจแทรกอยู่ใน
ระดับโครงเร่ือง/ เนื้อหาหลักของเรื่อง 
 *ใน 1 ฉากอาจมีท้ังพฤติกรรมความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และสามารถปรากฏ
พฤติกรรมดังกล่าวได้หลายคร้ัง ในหลากหลายรูปแบบ 
 
ตัวอย่างตารางแสดงผลวิเคราะห์เน้ือหาละครที่เข้าข่ายเกินระดับที่ระบุ 
 

ชื่อละคร ระดับเนื้อหา
ท่ีระบุ 

ระดับเนื้อหาท่ีพบ 
ความรุนแรง เพศ ภาษา 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับ
ท่ีระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับ
ท่ีระบุ 

ไม่เกิน
ระดับท่ี
ระบุ 

เกินระดับท่ี
ระบุ 

ออกอากาศวันท่ี
.... 

ท       

ออกอากาศวันท่ี
.... 

ท      

ออกอากาศวันท่ี
.... 

ท       

ออกอากาศวันท่ี
.... 

ท      

 
วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาของละครที่ศึกษาเพ่ือประเมินว่าเป็นไปตามระดับที่ระบุหรือไม่  

1. พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 
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2. ในกรณีที่หลักเกณฑ์มีความไม่ชัดเจน หรือต้องใช้การตีความให้พิจารณา ให้เปรียบเทียบ
กับลักษณะการความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมที่ปรากฏในละครท่ีต้องการประเมิน 
กับละครเรื่องอ่ืน ๆ ที่เลือกศึกษา ทั้งในกลุ่มที่ถูกจัดเรตในระดับเดียวกัน และต่างระดับ  

3.  เปรียบเทียบกับลักษณะการความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมที่ปรากฏใน
ละครที่ต้องการประเมิน กับละครเร่ืองอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกหน่วยศึกษา ทั้งในกลุ่มที่ถูกจัดเรตในระดับ
เดียวกัน และต่างระดับ 

4. ในกรณีที่ยังตัดสินไม่ได้ ให้ใช้วิธีการออกเสียงโดยผู้วิจัย โดยยึดผลออกเสียงต้ังแต่ 2/3 ขึ้นไป 
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แบบสอบถาม 

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะหเ์นื้อหาท่ีเก่ียวกับ เพศ ภาษา และความรุนแรง 
ในละครหลงัขา่ว ระยะที่ 2 

แบบสอบถามน้ีเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ในการประเมินคุณภาพ
รายการละครหลังข่าว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อให้ตรงกับ
ความคิดเห็น ทัศนคติ และความพึงพอใจของท่านที่มีต่อละครหลังข่าว เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากท่านมา ณ ที่น้ีด้วย 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย () ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงและความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด 

ส่วนที่ 1  คําถามทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

1.1 เพศ 

1. (  )  ชาย    2. (  )  หญิง      3. (  )  อ่ืนๆ                          

1.2 อายุ 

 1. (  )  6-15   ปี    2. (  ) 16-25 ปี 
3. (  )  26-35 ปี    4. (  )  36-45 ปี 

 5. (  )  46-55 ปี    6. (  )  56-65 ปี 
7. (  )  66 ปีขึ้นไป    

1.3 ระดับการศึกษา 

1. (  ) ประถมศึกษา-มัธยมต้น  2. (  )  มัธยมปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า 
 3. (  )  อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า 4. (  )  ปริญญาตรี  

5. (  )  สูงกว่าปริญญาตรี 
  

ลําดับ  

จังหวัด  
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1.4 อาชีพ 

1. (  ) นักเรียน/นักศึกษา   2. (  ) รับราชการ 
3. (  ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ   4. (  ) รับจ้าง 

 5. (  )  พนักงานบริษัทเอกชน  6. (  ) ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
7. (  )  พ่อบ้าน/แม่บ้าน   8. (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................. 

1.5 รายได้ต่อเดือน 

1. (  )  ไม่เกิน 10,000 บาท       2. (  )  10,000 – 20,000 บาท 
 3. (  )  20,001 – 30,000 บาท  4. (  )  ต้ังแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป 

1.6  พ้ืนที่พักอาศัยของท่านอยู่ที่จังหวัด......................................................... 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการรับชมรายการละครหลังข่าว  

2.1  ท่านติดตาม/หรือรับชมละครโทรทัศน์หรือไม่ (ถ้าไม่ได้รับชมให้ข้ามไปข้อที่ 2.4) 
1. (  )  รับชม   2. (  )  ไม่ได้รับชม 

2.2  ท่านติดตามละครผ่านสื่อประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1. (  )  โทรทัศน์ดิจิตอล    2. (  ) เว็บไซต์ 
 3. (  )  Youtube           4. (  )  แอปพลิเคช่ัน 
 5. (  )  หนังสือพิมพ์  6. (  )  วิทยุ 
 7. (  )  อ่ืนๆ ......................................  

2.3 ท่านรับชมละครผ่านสื่อประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1. (  )  โทรทัศน์ดิจิตอล    2. (  )  อินเตอร์เน็ต 
 3. (  )  Youtube            4. (  )  แอปพลเิคช่ัน 
 5. (  )  อ่ืนๆ ...................................... 

2.4 หากท่านไม่ได้รับชมหรือ/ติดตามละคร ท่านเลือกดูรายการอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. (  ) รายการข่าว/วิเคราะห์ข่าว   2. (  ) รายการเกมส์โชว์/ควิซโชว์ตอบคําถาม 
  3. (  ) รายการละครซีรีย์          4. (  ) รายการภาพยนตร์ 
  5. (  ) รายการสารคดี    6. (  ) รายการละครซิทคอม  
  7. (  ) รายการกีฬา    8. (  ) รายการปกิณกะบันเทิง 

 9. (  ) รายการการ์ตูน   10. (  ) รายการทอล์กโชว์ 
11. (  ) รายการละครหลังข่าว        12. (  ) รายการเรียลลิต้ีโชว์ 
13. (  ) รายการวัยรุ่น   14. (  ) รายการอ่ืนๆ........................................... 

2.5 ท่านรับชมละครก่ีวันในหน่ึงสัปดาห์    

1. (  )  ทุกวัน    2. (  )   5 – 6 วัน 
 3. (  )   3 – 4 วัน      4. (  )   1 – 2 วัน  

5. (  )  นาน ๆ ครั้ง 
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2.6 ท่านรับชมละครผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลช่องไหนบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
2.7 ท่านคิดว่าปัจจัยใดมีผลต่อกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ให้มีคุณภาพ (ตอบโดยเรียงลําดับ
ความสําคัญ  
1 = สําคัญมากที่สุด 2= สําคัญลําดับที่ 2 และ 3=สําคัญลําดับที่ 3 )  
 1. (    ) ผู้จัด/ผู้สร้างละคร 
 2. (    ) ผู้อุปถมัภ์รายการ 
 3. (    ) นโยบายของสถานีโทรทัศน์ 
 4. (    ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………………… 

2.8 เหตุผลที่ท่านเลือกชมละคร (ตอบโดยเรียงลําดับความสําคัญ 1= สําคัญมากที่สุด 2= สําคัญลําดับ
ที่ 2 และ 3 = สําคัญลําดับที่ 3, 4, 5, 6 ถึง 7 = สําคัญลําดับที่ 7)  

(.......) 1. ความมีช่ือเสียงของนักแสดง 
 (.......) 2. ความสามารถของนักแสดง 
 (.......) 3. เน้ือหาละครสมจรงิ น่าติดตาม 
 (.......) 4. ฉากและเพลงประกอบ สวยงามและไพเราะ 
 (.......) 5. ฉาก และ ภาษาที่ใช้ต้องสะท้อนความสมจริงตามชีวิตจริง 
 (.......) 6. เน้ือหาละครต้องสะท้อนความจริงทั้งด้านมืดและด้านสว่าง 

1. (  ) ช่อง 7 HD 10. (  ) ช่อง NOW 18. (  ) ช่อง 3 Family   
2. (  ) ช่อง 3 HD 11. (  ) ช่อง PPTV HD  19. (  ) ช่อง NEW TV 
3. (  ) ช่อง MONO29  12. (  ) ช่อง MCOT HD 20. (  ) ช่อง ไบร์ททีวี 
4. (  ) ช่องเวิร์คพอยท์ 13. (  ) ช่อง GMM 21. (  ) ช่อง MCOT Family 
5. (  ) ช่องไทยรัฐทีวี 14. (  ) ช่อง Nation 22. (  ) ช่อง TNN 
6. (  ) ช่อง ONE 15. (  ) ช่อง  True 4 U   23. (  ) ช่อง ททบ.5 
7. (  ) ช่อง 8 16. (  ) ช่อง Voice TV 24. (  ) ช่อง  NBT 
8. (  ) ช่อง 3 SD  17. (  ) ช่อง Thai PBS 25. (  ) ช่อง  Spring News 
9. (  ) ช่อง AMARIN HD   
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 (.......) 7. ละครหลังข่าวที่เน้ือหาสะท้อนความรุนแรง เพศ ภาษา ผู้จัดสามารถผลิตได้ 

 

2.9 กรุณาเรียงลําดับประเภทละครโทรทัศน์ที่ท่านชอบชม 3 อันดับ  
(ตอบโดยเรียงลําดับความชอบ 1 = ชอบมากที่สุด  2 = ชอบลําดับที่ 2  และ 3 = ชอบลําดับที่ 3 )  

(.......) 1. ละครบู๊/แอ๊คช่ัน    (.......)  2. ละครรักโรแมนติก   
(.......) 3.  ละครย้อนยุค    (.......)  4. ละครรีเมค (นํามาสร้างใหม่)   

 (.......) 5.  ละครตลก   (.......)  6. ละครดรามา   
 (.......) 7.  ละครลึกลับสยองขวัญ  (.......)  8. ละครแฝงสาระ 
 (.......) 9.  ละครสืบสวนสอบสวน  (.......) 10. อ่ืน ๆ ระบุ........................................ 

2.10  ละครโทรทัศน์ที่ท่านเลอืกชมเป็นละครของประเทศใด  
(ตอบโดยเรียงลําดับความสําคัญ 1 = สําคญัมากทีสุ่ด  2 = สําคญัลําดับที่ 2  และ 3 = สําคญัลําดับที ่3) 
 (.......) 1. ละครโทรทัศน์ไทย  (.......) 2. ละครโทรทัศน์เกาหล ี
 (.......) 3. ละครโทรทัศน์ฝรั่ง  (.......) 4. ละครโทรทัศน์อินเดีย 
 (.......) 5. ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น  (.......) 6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................ 

2.11 ท่านคิดว่าละครโทรทัศน์ประเทศใดที่ พฤติกรรมตัวแสดงที่สะท้อนความรุนแรง เพศ ภาษา 
เน้ือหา ฉาก 
(ตอบโดยเรียงลําดับความสําคัญ 1 = สําคญัมากทีสุ่ด  2 = สําคญัลําดับที ่2 และ 3 = สําคญัลําดับที ่3 ) 
 (.......) 1. ละครโทรทัศน์ไทย  (.......) 2. ละครโทรทัศน์เกาหล ี
 (.......) 3. ละครโทรทัศน์ฝรั่ง  (.......) 4. ละครโทรทัศน์อินเดีย 
 (.......) 5. ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น  (.......) 6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ .......................... 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเหน็ และทัศนคติ ด้านคุณภาพเนื้อหารายการ และ ประเด็นเรื่อง เพศ ภาษา
และความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครหลังขา่ว       

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนตัวเลขลงไปในช่องว่าง เพ่ือแสดงทัศนคติของท่านกับละครที่เคยรับชม
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

1 หมายถึง พบเห็นน้อยที่สุด 
2 หมายถึง พบเห็นน้อย 
3 หมายถึง พบเห็นปานกลาง 
4 หมายถึง พบเห็นมาก 
5 หมายถึง พบมากที่สุด 

หมายเหตุ หากไม่ได้รับชมละครในเรื่องน้ัน ๆ ให้ () ในช่องไม่ได้รับชม   

 
   



 

3.1 รายการละครไทย 

ไม่ได้รับชม (   ) (   )  (   )  (   ) (   )  (   ) (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) (   )  (   ) 

                       รายชื่อละครหลังข่าว 
 
ประเด็นด้าน เพศ ภาษา 
และความรุนแรง 

1) 
นา

งร้า
ย  

2) 
บ่ว

งส
ไบ

 

3) 
สา

รว
ัตร

ให
ญ่ 

 

4) 
กร

งก
รร

ม 

5) 
ทอ

งเอ
ก ห

มอ
ยา

 ท่
าโฉ

ลง
  

6) 
ลูก

ผู้ช
าย

 (ภู
ผา

) 

7) 
สง

คร
าม

นัก
ปัน้

 

8) 
หน

้าก
าก

แก
้ว  

9) 
เสือ

 ชะ
นี 

เก้ง
 

10
) เมี

ยน
้อย

 

11
) ก

่อน
อร

ุณจ
ะร

ุ่ง 

12
) C

lub
 Fr

ida
y  

10
 รัก

นอ
กใจ

 ตอ
น 

เจ็บ
แต่

ไม่
จบ

  

13
) ป

มรั
กส

ลับ
หวั

ใจ 

1. ท่านเห็นด้วยกับการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเพศดังต่อไปนี้ใน
ระดับใด 

             

1.1 พบเห็นฉาก การยั่วยวนทางเพศ เช่น การส่งสายตา เลียริมฝีปาก
ลูบไล้เรือนร่างของตนเอง เพื่อดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

             

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถตีความถึงเรื่อง
เพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

             

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบน้ํา แต่ไม่เห็นของสงวน              
1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก              
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพื่อเล้าโลม เร้าอารมณ์ของตัวละคร

ที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 
             

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสัมพันธ์ โดยนัย เช่น ฉากแสงไฟกําลัง
ดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 
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                       รายชื่อละครหลังข่าว 
 
ประเด็นด้าน เพศ ภาษา 
และความรุนแรง 

1) 
นา

งร้า
ย  

2) 
บ่ว

งส
ไบ

 

3) 
สา

รว
ัตร

ให
ญ่ 

 

4) 
กร

งก
รร

ม 

5) 
ทอ

งเอ
ก ห

มอ
ยา

 ท่
าโฉ

ลง
  

6) 
ลูก

ผู้ช
าย

 (ภู
ผา

) 

7) 
สง

คร
าม

นัก
ปัน้

 

8) 
หน

้าก
าก

แก
้ว  

9) 
เสือ

 ชะ
นี 

เก้ง
 

10
) เมี

ยน
้อย

 

11
) ก

่อน
อร

ุณจ
ะร

ุ่ง 

12
) C

lub
 Fr

ida
y  

10
 รัก

นอ
กใจ

 ตอ
น 

เจ็บ
แต่

ไม่
จบ

  

13
) ป

มรั
กส

ลับ
หวั

ใจ 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสัมพันธ์โดยตรง เชน่ การมีเพศสัมพันธ์
ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่าสองคนขึ้นไป 

             

2. ท่านเห็นด้วยกับการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาดังต่อไปนี้ใน
ระดับใด 

             

2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทางเพศ คือ เช่น การ
พูดมุกสัปดน สองแง่สามงา่ม หยาบโลน ในเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์

             

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย คําด่าทอกัน 
สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

             

3. ท่านเห็นด้วยกับการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง
ดังต่อไปนี้ในระดับใด 

             

3.1 พบเห็นฉาก ที่ทําให้รู้สึกสะเทือนใจ สะเทือนขวัญน่า
หวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก เสียชีวิตอย่างทรมาน 

             

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทําที่มีผลให้
ผู้อื่นเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดูหมิ่น ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่น
แกล้ง ฯลฯ 
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                       รายชื่อละครหลังข่าว 
 
ประเด็นด้าน เพศ ภาษา 
และความรุนแรง 

1) 
นา

งร้า
ย  

2) 
บ่ว

งส
ไบ

 

3) 
สา

รว
ัตร

ให
ญ่ 

 

4) 
กร

งก
รร

ม 

5) 
ทอ

งเอ
ก ห

มอ
ยา

 ท่
าโฉ

ลง
  

6) 
ลูก

ผู้ช
าย

 (ภู
ผา

) 

7) 
สง

คร
าม

นัก
ปัน้

 

8) 
หน

้าก
าก

แก
้ว  

9) 
เสือ

 ชะ
นี 

เก้ง
 

10
) เมี

ยน
้อย

 

11
) ก

่อน
อร

ุณจ
ะร

ุ่ง 

12
) C

lub
 Fr

ida
y  

10
 รัก

นอ
กใจ

 ตอ
น 

เจ็บ
แต่

ไม่
จบ

  

13
) ป

มรั
กส

ลับ
หวั

ใจ 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การใช้กําลังร่างกาย
หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและผู้อื่นได้รับความบาดเจบ็ทางร่างกาย
หรือเสียชีวิต 

             

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น การทําลายวัตถุ
ด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบายความโกรธ โดยการทําลาย เช่น 
ขว้าง ปา ทุบ ตี  

             

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม หรือการล่วง
ละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพื่อใช้ผู้ถูกกระทําเป็นเครื่องมือตอบ 
สนองความต้องการทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและ
การกระทํานั้น อาจใช้กําลังบงัคับข่มขู่หรือหลอกล่อ ชักชวนให้สิ่ง
ตอบแทน 

             

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติกรรมกลั่นแกล้ง 
ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วยวิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด 
ทรมาน บาดเจ็บ 
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                       รายชื่อละครหลังข่าว 
 
ประเด็นด้าน เพศ ภาษา 
และความรุนแรง 

1) 
นา

งร้า
ย  

2) 
บ่ว

งส
ไบ

 

3) 
สา

รว
ัตร

ให
ญ่ 

 

4) 
กร

งก
รร

ม 

5) 
ทอ

งเอ
ก ห

มอ
ยา

 ท่
าโฉ

ลง
  

6) 
ลูก

ผู้ช
าย

 (ภู
ผา

) 

7) 
สง

คร
าม

นัก
ปัน้

 

8) 
หน

้าก
าก

แก
้ว  

9) 
เสือ

 ชะ
นี 

เก้ง
 

10
) เมี

ยน
้อย
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่อน
อร

ุณจ
ะร

ุ่ง 

12
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lub
 Fr

ida
y  
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 รัก

นอ
กใจ

 ตอ
น 

เจ็บ
แต่

ไม่
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13
) ป

มรั
กส

ลับ
หวั

ใจ 

4. ท่านเห็นด้วยกับการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทนดังต่อไปนี้ในระดับใด 

             

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนชั้น (Class) เช่น 
การดูถูกบุคคลอื่นให้ดูต้อยต่ํา ในด้านฐานะ การศึกษา อาชีพ 
สถานภาพทางสังคม  

             

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเชื้อชาติ/ ชาติพันธุ์ 
(Race/Ethnic) หรือชนชั้นชายขอบ เช่น คนลาว คนอีสาน เผ่ากระ
เหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น  

             

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ (Sex) เช่น ชาย 
หญิง เกย์ เลสเบี้ยน เพศที่สาม ทั้งในด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศ
สภาพ การทําให้เพศใดเพศหนึ่งเป็นวัตถุทางเพศ 

             

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) เช่น คนแก่ 
เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไร้ซึ่งประสิทธิภาพ 

             

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ (Disabled) เช่น 
คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไร้ซึ่ง
ประสิทธิภาพ 

             

   

583 



 

                       รายชื่อละครหลังข่าว 
 
ประเด็นด้าน เพศ ภาษา 
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4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่างหน้าตา 
(Appearance) เช่น สูง ดํา ต่ํา ขาว ขี้ริ้วขี้เหร่  

             

5. ท่านเห็นด้วยกับการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่นๆ ดังต่อไปนี้ในระดับใด 

             

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  

             

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายอื่น ๆ 
เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

             

5.3 พบเห็นฉาก ที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ เรื่องเหนือ
ธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ เวทมนตร์ คาถา 

             

6. ทัศนคติของท่านที่มีต่อการรับชมละครหลังข่าวแต่ละเรื่อง              
6.1 เนื้อหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม              
6.2 ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว              
6.3 เนื้อหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อชีวิตจริง              
6.4 เป็นละครที่สามารถสื่อหรือรณรงค์ให้เกิดหรือปรับเปลี่ยน

ค่านิยมที่ดีต่อสังคม 
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                       รายชื่อละครหลังข่าว 
 
ประเด็นด้าน เพศ ภาษา 
และความรุนแรง 
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6.5 เป็นละครที่เน้นเนื้อหาสาระมากกว่าปั้นดารา              
6.6 เป็นละครที่ไม่มีโฆษณาแฝงในเนื้อหาหรือฉากต่าง ๆ เช่น 

สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 
             

6.7 เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง ไร้สาระ 
อิจฉาริษยา ยั่วยุทางเพศ 

             

6.8 เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มีลักษณะลามก อนาจาร 
ยั่วยุทางเพศ 

             

6.9 เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็ก
และเยาวชน 

             

6.10 เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิดค่านิยมที่
ผิดศีลธรรมและกฎหมาย 
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3.2 รายการละครต่างประเทศ 
ไม่ได้รับชม (   ) (   )  (   )  (   )  (   ) (   ) (   )  (   )  (   )  (   )  (   )  (   )

                        รายชื่อละครหลังข่าวโทรทัศน์ 

ประเด็นด้าน เพศ ภาษา 
และความรุนแรง 
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1. ท่านเห็นด้วยกับการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเพศ
ดังต่อไปนี้ในระดับใด 

            

1.1 พบเห็นฉาก การยั่วยวนทางเพศ เช่น การส่งสายตา 
เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรือนร่างของตนเอง เพื่อดึงดูดความสนใจ
ทางเพศจากอีกฝ่าย 

            

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถตีความถึง
เรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย ไอติม สัญลักษณ์
ทางเพศ)  

            

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบน้ํา             
1.4 พบเห็นฉาก การการจูบปาก             
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพื่อเล้าโลม เร้าอารมณ์ของตัว

ละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 
            

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสัมพันธ์ โดยนัย เช่น ฉากแสงไฟ
กําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 
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ไม่ได้รับชม (   ) (   )  (   )  (   )  (   ) (   ) (   )  (   )  (   )  (   )  (   )  (   )

                        รายชื่อละครหลังข่าวโทรทัศน์ 

ประเด็นด้าน เพศ ภาษา 
และความรุนแรง 
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1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสัมพันธ์โดยตรง เช่น การมีเพศ 
สัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่าสองคนขึ้นไป 

            

2. ท่านเห็นด้วยกับการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาษา
ดังต่อไปนี้ในระดับใด 

            

2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทางเพศ คือ เช่น 
การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม หยาบโลน ในเรื่องเพศหรือ
เพศสัมพันธ์ 

            

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย คําด่าทอ
กัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

            

3. ท่านเห็นด้วยกับการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง
ดังต่อไปนี้ในระดับใด 

            

3.1 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การใช้กําลัง
ร่างกาย หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทําให้ตนเองและผู้อื่นได้รับความ
บาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต  
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ไม่ได้รับชม (   ) (   )  (   )  (   )  (   ) (   ) (   )  (   )  (   )  (   )  (   )  (   )

                        รายชื่อละครหลังข่าวโทรทัศน์ 

ประเด็นด้าน เพศ ภาษา 
และความรุนแรง 
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3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทําที่มีผลให้
ผู้อื่นเสียใจ เช่น ทอดทิ้ง เพิกเฉย ดูถูก ดูหมิ่น ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า 
กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

            

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การใช้กําลัง
ร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและผู้อื่นได้รับความ
บาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

            

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น การทําลาย
วัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบายความโกรธ โดยการ
ทําลาย เชน่ ขว้าง ปา ทุบ ตี 

            

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม หรือ
การล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพื่อใช้ผู้ถูกกระทําเป็น
เครื่องมือตอบสนองความต้องการทางเพศของผู้กระทํา หรือ
ตกลงยินยอมร่วมและการกระทํานั้น อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่
หรือหลอกล่อ ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 
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ไม่ได้รับชม (   ) (   )  (   )  (   )  (   ) (   ) (   )  (   )  (   )  (   )  (   )  (   )

                        รายชื่อละครหลังข่าวโทรทัศน์ 

ประเด็นด้าน เพศ ภาษา 
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3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติกรรมกลั่น
แกล้ง ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วยวิธีการต่างให้ได้รับ
ความเจ็บปวด ทรมาน 

            

4. ท่านเห็นด้วยกับการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอคติและการ
เลือกปฏิบัติผ่านภาพตัวแทนดังต่อไปนี้ในระดับใด 

            

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนชั้น (Class) 
เช่น การดูถูกบุคคลอื่นให้ดูต้อยต่ํา ในด้านฐานะ การศึกษา 
อาชีพ สถานภาพทางสังคม 

            

4.2 เชื้อชาติ/ ชาติพันธุ์ (Race/Ethnic) เช่น คนลาว อีสาน 
ชาวเขา เป็นต้น 

            

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ (Sex) เช่น 
ชาย หญิง เกย์ เลสเบี้ยน เพศที่สาม ทั้งในด้านเพศสรีระ เพศ
วิถี และเพศสภาพ การทําให้เพศใดเพศหนึ่งเป็นวัตถุทางเพศ 

            

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) เช่น คน
แก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไร้ซึ่งประสิทธิภาพ 
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                        รายชื่อละครหลังข่าวโทรทัศน์ 

ประเด็นด้าน เพศ ภาษา 
และความรุนแรง 

1) 
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ุส ศ
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3) 
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ีนัก
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่นดิ
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8) 
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มเท
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9) 
ชอ

ลิ้ว
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10
) เจ
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4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ (Disabled) 
เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ ปัญญาอ่อน ให้มี
ลักษณะไร้ซึ่งประสิทธิภาพ 

            

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่างหน้าตา 
(Appearance) เช่น สูง ดํา ต่ํา ขาว ขี้ริ้วขี้เหร่ 

            

5. ท่านเห็นด้วยกับการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมอื่นๆ ดังต่อไปนี้ในระดับใด 

            

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

            

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย
อื่น ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็น 

            

5.3 พบเห็นฉาก ที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ เรื่อง
เหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ เวทมนต์ 

            

6. ทัศนคติของท่านที่มีต่อการรับชมละครหลังข่าวแต่ละเรื่อง             
6.1 เนื้อหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม             

6.2 ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว             
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                        รายชื่อละครหลังข่าวโทรทัศน์ 

ประเด็นด้าน เพศ ภาษา 
และความรุนแรง 
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6.3 เนื้อหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อชีวิตจริง             
6.4 เป็นละครที่สามารถสื่อหรือรณรงค์ให้เกิดหรือปรับ 

เปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 
            

6.5 เป็นละครที่เน้นเนื้อหาสาระมากกว่าปั้นดารา             
6.6 เป็นละครที่ไม่มีโฆษณาแฝงในเนื้อหาหรือฉากต่าง ๆ 

เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 
            

6.7 เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง ไร้
สาระ อิจฉาริษยา ยั่วยุทางเพศ 

            

6.8 เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มีลักษณะลามก 
อนาจาร ยั่วยุทางเพศ 

            

6.9 เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่ดีต่อ
เด็กและเยาวชน 

            

6.10 เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศีลธรรมและกฎหมาย 
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ส่วนที่ 4 
4.1 ทัศนคติต่อคุณภาพรายการละครโทรทัศน์หลังข่าว 
กรุณาทําเครื่องหมาย    ในช่องตารางเพ่ือแสดงทัศนคติของท่านที่มีต่อคุณภาพรายการละคร
โทรทัศน์หลังข่าว 

1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

   
 

ทัศนคติที่มีต่อคุณภาพรายการละครหลังขา่ว 
ระดับทศันคติ 

5 
มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด

1. ดัชนีคณุภาพด้านกฎหมาย      
1.1 เน้ือหาส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดประชาธิปไตย      
1.2 เน้ือหาส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณี แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
     

1.3 เน้ือหาส่งเสริมความรู้การศึกษาโดยมีทัง้สาระ
และบันเทิง 

     

1.4 เน้ือหาส่งเสริมความสามคัคี ความแตกต่าง
หลากหลายทางความคิดความเช่ือ การยอมรับซึ่งกัน
และกัน 

     

1.5 เน้ือหาส่งเสริมข้อมลูความรู้ในระดับสากล      
1.6 เน้ือหาที่นําไปสู่การล้มล้างระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     

1.7 เน้ือหาแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอํานาจ
การปกครอง 

     

1.8 เน้ือหาส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ      
1.9 เน้ือหากระทบความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน 
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ทัศนคติที่มีต่อคุณภาพรายการละครหลังขา่ว 

ระดับทศันคติ 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด

1.10 เน้ือหาภาพลามกอนาจารหรือป่าเถื่อน
โหดร้ายขาดมนุษยธรรมละเมิดศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์,วิตถารรุนแรง,ย่ัวยุทางเพศ 

     

1.11 เน้ือหาไม่ดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์      
1.12 เน้ือหาส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน      
1.13 เน้ือหาไม่ย่ัวยุหรือสนับสนุนให้เกิดการก่อ

อาชญากรรม 
     

2. ดัชนีคุณภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของรายการ
ละครหลังขา่ว 

     

2.1 รูปแบบรายการน่าสนใจสะท้อนแง่มุมความรู้ 
ความคิดใหม่สูส่ังคม 

     

2.2 ภาพลักษณ์ตัวละคร สามารถเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีให้แก่เด็ก สตรี ผูส้งูวัย 

     

2.3 รายการก่อให้เกิดระบบวิธีคิดของผู้ชม      
2.4 ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม      
2.5 ก่อให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับทักษะชีวิต      
2.6 ก่อเกิดการเรียนรู้ ยอมรับความแตกต่าง

หลากหลาย 
     

2.7 ก่อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัวและสังคม  

     

2.8 ไม่จูงใจผู้ชมด่ืมสุรา สูบบุหรี่ หรือยาเสพติด      
2.9 ส่งเสริมแรงบันดาลใจให้คนพิการ ด้อยโอกาส      
2.10 ส่งเสริมความบันเทิงโดยไม่ขัดศีลธรรมวัฒน- 

ธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งามของชาติ 
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ส่วนที่ 5  

5.1 ความพึงพอใจ ที่มีต่อเนื้อหารายการละครหลังข่าวจุดเด่นความน่าสนใจของเนื้อหารายการ
ละครหลังข่าว 

แต่ละเรื่อง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในช่องตารางประเมินความพึงพอใจของละคร  

รายชื่อละครหลังขา่วโทรทัศน ์

ละครที่ทา่นเคยรับชมและพอใจความนา่สนใจ
ของเนื้อหา/จุดเด่นของละครในระดับ 

ไม่เคย
รับชม 

น้อย 
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

รายการละครไทย       
1) นางร้าย        
2) บ่วงสไบ       
3) สารวัตรใหญ ่       
4) กรงกรรม        
5) ทองเอกหมอยาท่าโฉลง       
6) ลูกผู้ชาย (ภูผา)       
7) สงครามนักป้ัน       
8) หน้ากากแก้ว       
9) เสือ ชะนี เก้ง       
10) เมียน้อย       
11) ก่อนอรุณจะรุ่ง       
12) Club Friday the Series 10 
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 

      

13) ปมรักสลบัหัวใจ       
รายการละครต่างประเทศ       
1) NCIS: Los Angeles       
2) โปรุส ศึกสองราชันย์       
3) พิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร       
4) รัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 
100 Days My Prince 

      

5) ซีรีส์เกาหลี มหัศจรรย์รักขา้มภพ       
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รายชื่อละครหลังขา่วโทรทัศน ์

ละครที่ทา่นเคยรับชมและพอใจความนา่สนใจ
ของเนื้อหา/จุดเด่นของละครในระดับ 

ไม่เคย
รับชม 

น้อย 
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

6) วีรสตรีนักสูกู้้แผ่นดิน       
7) แค้นรักเพลงิริษยา       
8) กลโกงกามเทพ       
9) ชอลิ้วเฮียง       
10) เจงกิสข่านและกุบไลข่าน       
11) มังกรหยก       
12) หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง       
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5.2 ละครเร่ืองใดบ้างที่ท่านเคยดูในช่วงทีผ่่านมา ทําเครื่องหมาย     หน้าชื่อละคร (ตอบได้มา
กว่า 1 ข้อ) และใหท้่านกรณุาเขียนระบุ จุดเด่นและความน่าสนใจของละครที่ทา่นได้เคยรบัชม  

5.2.1 รายการละครไทย ให้ท่านเขียนระบุ จุดเด่นและความน่าสนใจ 

 

ลําดับ ช่อง รายชื่อละครหลังขา่วโทรทัศน ์
หากเคยดู กรุณาบอกเหตุผลที่ท่าน

ชอบดู (จุดเด่นของละคร) 

1 ช่อง  7HD  1) นางร้าย    

   2) บ่วงสไบ  

   3) สารวัตรใหญ ่  

2 ช่อง 3 HD  4) กรงกรรม   

   5) ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง   

   6) ซีรีส ์ลกูผู้ชาย (ภูผา)  

3 ช่อง ONE   7) สงครามนักป้ัน   

   8) หน้ากากแก้ว  

   9) ซิทคอม เสือ ชะนี เก้ง  

4 ช่อง GMM  10) เมียน้อย  

   11) ก่อนอรุณจะรุ่ง  

   12) Club Friday the Series 10 
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 

 

5 ช่อง 8  13) ปมรักสลับหัวใจ  
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5.2.2 รายการละครต่างประเทศ ให้ท่านเขียนระบุ จุดเด่นและความน่าสนใจ 

 

ลําดับ ช่อง รายชื่อละครหลังขา่วโทรทัศน ์
หากเคยดู กรุณาบอกเหตุผล

ที่ท่านชอบดู  
(จุดเด่นของละคร) 

1 ช่อง MONO29  1) NCIS: Los Angeles   

2 ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี  2) โปรุส ศึกสองราชันย์  

3 ช่อง 8  3) พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพ
อวตาร 

 

4 ช่อง PPTV  4) รัก 100 วันของฉันและ
องค์ชาย 100 Days My Prince 

 

5 ช่อง True 4 U  5) ซีรีส์เกาหลี มหัศจรรย์รัก
ข้ามภพ 

 

6 ช่อง Thai PBS  6) วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน  

7 ช่อง 3 Family  7) แค้นรักเพลิงริษยา  

8 ช่อง Bright TV  8) กลโกงกามเทพ   

9 ช่อง MCOT Kids & 
Family 

 9) ชอลิ้วเฮียง  

10 ช่อง ททบ.5  10) เจงกิสข่านและกุบไลข่าน  

11 ช่อง 3 SD  11) มังกรหยก  

12 ช่อง MCOT HD  12) หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง  
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ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อรายการละครในโทรทัศน์ดิจิตอล  
6.1 ให้ระบุละครเรื่องที่ท่านชอบมากที่สุด จากข้อ 5.2 และให้เหตุผลที่ชอบมากที่สุด  
ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………. 
เหตุผลทีช่อบมากที่สุด
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  

6.2 ให้ระบุละครเรื่องที่ท่านชอบน้อยที่สุด จากข้อ 5.2 และให้เหตุผลว่าเหตุใดถึงไม่ชอบ 
ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………. 
เหตุผลที่ไม่ชอบ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

6.3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีต่อรายการละครในโทรทัศน์ดิจิตอล 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 
**ขอขอบพระคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามจากทา่น** 
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การจัดประชมุกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนือ้หารายการละครและ
คุณภาพรายการละคร โครงการวิจัยเรือ่ง “การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาท่ี

เก่ียวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังข่าว ระยะท่ี 2” 

วันศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

ณ ห้องคริสตัล 1 โรงแรมเซ็นจูรี่พารค์ กรุงเทพมหานคร 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครหลังข่าวและ
ทัศนคติของทีมี่ต่อการรับชมละครหลงัข่าว 

 
 ในส่วนน้ีจะทําการวิเคราะห์ผลในส่วนรายการละครโทรทัศน์หลังข่าวในแต่ละช่อง ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบการพบเห็นประเด็นเรื่องเพศ ภาษาและความรุนแรงในละครที่รับชม รวมถึง
ทัศนคติที่มีต่อการรับชมละครหลังข่าว โดยจําแนกละครออกเป็นรายเรื่องในแต่ละช่องโดยมีเกณฑ์ใน
การแปลความหมายดังต่อไปน้ี 
 
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยความ
คิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครหลังขา่ว 

เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยทศันคติ
ของผู้ชมที่มีต่อการรับชมละครหลังขา่ว 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
1.00 – 1.80 ตํ่ามาก 
1.81 – 2.60 ตํ่า 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
3.41 – 4.20 สูง 
4.21 – 5.00 สูงมาก 

1.00 – 1.80 ไม่ดีมาก 
1.81 – 2.60 ไม่ดี 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
3.41 – 4.20 ดี 
4.21 – 5.00 ดีมาก 
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ช่อง 7 HD 
ละครเรื่องนางร้าย 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

นางร้าย 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องนางร้าย 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 653 2.139 0.930 น้อย 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

653 2.144 1.214 น้อย 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

653 1.841 1.146 น้อย 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

653 2.023 1.098 น้อย 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 653 2.441 1.167 น้อย 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้าอารมณ์

ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่ร่างกาย 
กอดจูบ ลูบคลาํ 

653 2.266 1.127 น้อย 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

653 2.228 1.164 น้อย 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

653 2.028 1.104 น้อย 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 653 2.179 0.934 น้อย 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทางเพศ 

คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม หยาบโลน 
ในเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

653 1.897 1.070 น้อย 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบ
คาย คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท

653 2.461 1.075 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องนางร้าย 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 653 2.227 0.857 น้อย 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก เสีย 
ชีวิตอย่างทรมาน 

653 2.219 1.110 น้อย 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทําที่
มีผลให้ผู้อ่ืนเสยีใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดูหมิ่น 
ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

653 2.485 1.108 น้อย 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การ
ใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและ
ผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

653 2.326 1.111 น้อย 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

653 2.458 1.035 น้อย 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการทาง
เพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

653 2.185 1.132 น้อย 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ- 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

653 1.688 0.987 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

653 1.838 0.703 น้อย 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

653 2.355 1.216 น้อย 

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น 
คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น 

653 1.897 1.137 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องนางร้าย 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้งใน
ด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทาํให้เพศ
ใดเพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

653 1.763 0.980 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไรซ้ึ่ง
ประสิทธิภาพ 

653 1.750 0.944 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

653 1.597 0.910 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว ขี้เหล่

653 1.666 0.996 น้อยที่สุด 

5.การนาํเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมทีไ่ม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

653 1.933 0.827 น้อย 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

653 2.044 1.013 น้อย 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

653 2.084 1.085 น้อย 

5.3 พบเห็นฉาก ทีเ่ก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ 
เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ เวทมนต์ 
คาถา 

653 1.669 1.010 น้อยที่สุด 

รวม 653 2.063 0.708 น้อย 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองนางร้าย  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองนางร้าย จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย
1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 653 3.029 1.135 ปานกลาง 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 653 2.855 1.074 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

653 2.747 1.095 ปานกลาง 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือปรับ 
เปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

653 2.504 1.174 ไม่ดี 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 653 2.547 1.123 ไม่ดี 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

653 2.387 1.196 ไม่ดี 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

653 2.530 1.109 ไม่ดี 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

653 2.516 1.111 ไม่ดี 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

653 2.423 1.114 ไม่ดี 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

653 2.521 1.141 ไม่ดี 

รวม 653 2.606 0.822 ไม่ดี 
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ละครเรื่องบ่วงสไบ 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง

บ่วงสไบ 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องบ่วงสไบ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 488 2.159 0.863 น้อย 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

488 2.234 1.009 น้อย 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

488 1.783 1.084 น้อยที่สุด 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

488 2.227 1.087 น้อย 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 488 2.326 1.003 น้อย 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้า

อารมณ์ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่
ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 

488 2.148 1.115 น้อย 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

488 2.309 1.188 น้อย 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

488 2.086 1.029 น้อย 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 488 2.286 1.000 น้อย 
2.1 พบเห็นฉาก ทีป่รากฏการใช้ภาษาที่ส่อทางเพศ 

คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม หยาบโลน 
ในเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

488 1.957 1.074 น้อย 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบ
คาย คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท

488 2.615 1.215 ปานกลาง 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องบ่วงสไบ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 488 2.432 0.967 น้อย 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก เสีย 
ชีวิตอย่างทรมาน 

488 2.627 1.296 ปานกลาง 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดูหมิ่น 
ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

488 2.686 1.252 ปานกลาง 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การ
ใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและ
ผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

488 2.557 1.214 น้อย 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

488 2.648 1.243 ปานกลาง 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ 
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

488 2.402 1.322 น้อย 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ- 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

488 1.672 1.038 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

488 1.814 0.725 น้อย 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

488 2.387 1.297 น้อย 

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น 
คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น  

488 1.939 1.130 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องบ่วงสไบ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้ง
ในด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้
เพศใดเพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

488 1.635 0.945 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไร้ซึ่ง
ประสทิธิภาพ 

488 1.719 0.992 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

488 1.539 0.919 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว  
ขี้เหล ่

488 1.664 0.982 น้อยที่สุด 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

488 2.214 0.759 น้อย 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สาร
ระเหย และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  

488 1.797 0.988 น้อยที่สุด 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

488 1.852 1.001 น้อย 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนต์ คาถา 

488 2.994 1.475 ปานกลาง 

รวม 488 2.158 0.725 น้อย 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองบ่วงสไบ 
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองบ่วงสไบ จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย
1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 488 2.463 1.170 ไม่ดี 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทาํช่ัวได้ช่ัว 488 2.828 1.113 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

488 2.412 1.117 ไม่ดี 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

488 2.256 1.144 ไม่ดี 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 488 2.600 1.023 ไม่ดี 
6. เป็นละครที่ไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉาก 
ต่าง ๆ เช่น สนิค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

488 2.270 1.141 ไม่ดี 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

488 2.508 1.108 ไม่ดี 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

488 2.363 1.127 ไม่ดี 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

488 2.441 1.198 ไม่ดี 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

488 2.469 1.177 ไม่ดี 

รวม 488 2.461 0.806 ไม่ดี 
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ละครเรื่องสารวัตรใหญ ่
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง

สารวัตรใหญ ่
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ

รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 
สารวัตรใหญ ่

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 426 1.680 0.732 น้อยที่สุด 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

426 1.690 0.813 น้อยที่สุด 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

426 1.655 1.007 น้อยที่สุด 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

426 1.552 0.804 น้อยที่สุด 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 426 1.749 0.969 น้อยที่สุด 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้า

อารมณ์ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่
ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 

426 1.716 0.902 น้อยที่สุด 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

426 1.836 0.950 น้อย 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

426 1.566 0.919 น้อยที่สุด 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 426 1.950 0.904 น้อย 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม 
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

426 1.819 0.971 น้อย 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบ
คาย คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่น
ประมาท 

426 2.080 1.047 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

สารวัตรใหญ ่

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 426 2.284 0.942 น้อย 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก 
เสียชีวิตอย่างทรมาน 

426 2.552 1.289 น้อย 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดู
หมิ่น ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

426 2.448 1.243 น้อย 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การ
ใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและ
ผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

426 2.606 1.308 น้อย 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

426 2.552 1.264 น้อย 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

426 1.810 1.039 น้อยที่สุด 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

426 1.739 0.966 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

426 1.680 0.721 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

426 2.085 1.141 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

สารวัตรใหญ ่

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น 
คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น 

426 1.580 0.882 น้อยที่สุด 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ (Sex) 
เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้งในด้านเพศ
สรีระ เพศวิถ ีและเพศสภาพ การทําให้เพศใดเพศหน่ึง
เป็นวัตถุทางเพศ 

426 1.587 0.888 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไร้ซึ่ง
ประสทิธิภาพ 

426 1.540 0.848 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หหูนวก ตาเหล ่
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไร้ซึ่งประสทิธิภาพ 

426 1.561 0.908 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว  
ขี้เหล ่

426 1.728 0.949 น้อยที่สุด 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

426 2.257 0.977 น้อย 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

426 2.479 1.249 น้อย 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

426 2.430 1.294 น้อย 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนต์ คาถา 

426 1.862 1.122 น้อย 

รวม 426 1.926 0.701 น้อย 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองสารวัตรใหญ่  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง 

สารวัตรใหญ ่
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 426 2.995 1.351 ปานกลาง 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 426 3.131 1.409 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

426 2.859 1.309 ปานกลาง 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

426 2.796 1.347 ปานกลาง 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 426 2.692 1.313 ปานกลาง 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

426 2.444 1.281 ไม่ดี 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

426 2.453 1.239 ไม่ดี 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

426 2.479 1.278 ไม่ดี 

9. เป็นละครท่ีไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่ดี
ต่อเด็กและเยาวชน 

426 2.577 1.215 ไม่ดี 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

426 2.653 1.300 ปานกลาง 

รวม 426 2.708 1.010 ปานกลาง 
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ช่อง 3 HD 
ละครเรื่องกรงกรรม 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง 

กรงกรรม 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องกรงกรรม 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 725 2.089 0.961 น้อย 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

725 2.257 1.203 น้อย 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

725 1.837 1.030 น้อย 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

725 2.030 1.114 น้อย 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 725 2.185 1.213 น้อย 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้าอารมณ์

ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่ร่างกาย 
กอดจูบ ลูบคลาํ 

725 2.204 1.055 น้อย 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

725 2.189 1.086 น้อย 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

725 1.921 1.133 น้อย 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 725 2.637 1.101 ปานกลาง 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม 
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

725 2.309 1.108 น้อย 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบ
คาย คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่น
ประมาท 

725 2.966 1.427 ปานกลาง 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องกรงกรรม 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 725 2.204 0.806 น้อย 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก 
เสียชีวิตอย่างทรมาน 

725 2.150 1.003 น้อย 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดูหมิ่น 
ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

725 2.749 1.195 ปานกลาง 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การ
ใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและ
ผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

725 2.233 1.024 น้อย 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

725 2.219 1.083 น้อย 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

725 2.154 1.011 น้อย 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

725 1.716 1.052 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

725 1.915 0.688 น้อย 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

725 2.883 1.387 ปานกลาง 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องกรงกรรม 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ 
เช่น คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหร่ียงเอเชีย นิโกร 
เป็นต้น  

725 1.815 1.137 น้อย 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้ง
ในด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้
เพศใดเพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

725 1.713 0.880 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไรซ้ึ่ง
ประสิทธิภาพ 

725 1.590 0.936 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

725 1.492 0.945 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว  
ขี้เหล ่

725 1.997 1.110 น้อย 

5.การนาํเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมทีไ่ม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

725 2.229 0.826 น้อย 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

725 2.126 0.997 น้อย 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

725 2.509 1.182 น้อย 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ 
เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ เวทมนต์ 
คาถา 

725 2.054 1.211 น้อย 

รวม 725 2.137 0.688 น้อย 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองกรงกรรม  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง 

กรงกรรม 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 725 3.160 1.138 ปานกลาง 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 725 3.299 1.122 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

725 3.050 1.100 ปานกลาง 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

725 3.051 1.215 ปานกลาง 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 725 3.152 1.199 ปานกลาง 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

725 2.790 1.341 ปานกลาง 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

725 2.524 1.208 ไม่ดี 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

725 2.382 1.061 ไม่ดี 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

725 2.436 1.234 ไม่ดี 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

725 2.397 1.141 ไม่ดี 

รวม 725 2.824 0.659 ปานกลาง 
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ละครเรื่องทองเอก หมอยา ท่าโฉลง 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง

ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องทองเอก 

หมอยา ท่าโฉลง 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 1244 1.513 0.611 น้อยที่สุด 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

1244 1.455 0.776 น้อยที่สุด 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

1244 1.324 0.637 น้อยที่สุด 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

1244 1.564 0.811 น้อยที่สุด 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 1244 1.797 0.979 น้อยที่สุด 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้า

อารมณ์ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่
ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 

1244 1.582 0.895 น้อยที่สุด 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

1244 1.508 0.807 น้อยที่สุด 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

1244 1.360 0.740 น้อยที่สุด 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 1244 1.720 0.745 น้อยที่สุด 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม 
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

1244 1.535 0.832 น้อยที่สุด 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบ
คาย คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท

1244 1.906 0.926 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 1244 1.696 0.641 น้อยที่สุด 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก เสีย 
ชีวิตอย่างทรมาน 

1244 1.807 0.914 น้อยที่สุด 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดู
หมิ่น ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

1244 1.904 0.933 น้อย 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การ
ใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและ
ผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

1244 1.779 0.851 น้อยที่สุด 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

1244 1.856 0.912 น้อย 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

1244 1.418 0.704 น้อยที่สุด 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

1244 1.412 0.776 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

1244 1.499 0.559 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

1244 1.828 0.959 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น 
คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น 

1244 1.481 0.803 น้อยที่สุด 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ (Sex) 
เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศท่ีสาม ทั้งในด้านเพศ
สรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้เพศใดเพศหน่ึง
เป็นวัตถุทางเพศ 

1244 1.352 0.666 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มลีักษณะไร้ซึ่ง
ประสิทธิภาพ 

1244 1.425 0.757 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

1244 1.337 0.710 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สงู ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว ขี้เหล่

1244 1.571 0.855 น้อยที่สุด 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

1244 1.830 0.697 น้อย 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  

1244 1.647 0.792 น้อยที่สุด 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

1244 1.523 0.842 น้อยที่สุด 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ 
เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ เวทมนต์ 
คาถา 

1244 2.321 1.163 น้อย 

รวม 1244 1.612 0.504 น้อยที่สุด 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองทองเอก หมอยา ท่าโฉลง  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง 

ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 1244 2.599 1.164 ไม่ดี 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 1244 3.190 1.231 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

1244 2.992 1.207 ปานกลาง 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือปรับ 
เปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

1244 2.916 1.169 ปานกลาง 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 1244 3.002 1.192 ปานกลาง 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

1244 2.664 1.352 ปานกลาง 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

1244 2.809 1.327 ปานกลาง 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

1244 2.773 1.366 ปานกลาง 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

1244 2.845 1.360 ปานกลาง 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

1244 2.855 1.401 ปานกลาง 

รวม 1244 2.864 0.906 ปานกลาง 
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ละครเรื่องลูกผู้ชาย (ภูผา) 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง

ลูกผู้ชาย (ภูผา) 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ

รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 
ลูกผู้ชาย (ภูผา) 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 270 1.596 0.623 น้อยที่สุด 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรือนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

270 1.500 0.748 น้อยที่สุด 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเร่ืองเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

270 1.519 0.785 น้อยที่สุด 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

270 1.604 0.804 น้อยที่สุด 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 270 1.730 0.826 น้อยที่สุด 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้า

อารมณ์ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่
ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 

270 1.711 0.879 น้อยที่สุด 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

270 1.626 0.798 น้อยที่สุด 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

270 1.485 0.710 น้อยที่สุด 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 270 1.998 0.813 น้อย 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม 
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

270 1.759 0.844 น้อยที่สุด 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบ
คาย คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่น
ประมาท 

270 2.237 1.015 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

ลูกผู้ชาย (ภูผา) 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 270 2.073 0.902 น้อย 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก 
เสียชีวิตอย่างทรมาน 

270 2.207 1.289 น้อย 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดู
หมิ่น ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

270 2.230 1.178 น้อย 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น 
การใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเอง
และผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ
เสียชีวิต 

270 2.311 1.107 น้อย 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

270 2.270 1.237 น้อย 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

270 1.733 0.969 น้อยที่สุด 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น 
พฤติกรรมกลั่นแกล้ง ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ 
ด้วยวิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน 
บาดเจ็บ 

270 1.685 0.982 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

270 1.738 0.804 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

270 2.022 1.268 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

ลูกผู้ชาย (ภูผา) 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือ
ชาติ/ ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชาย
ขอบ เช่น คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิ
โกร เป็นต้น  

270 1.656 1.026 น้อยที่สุด 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้ง
ในด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้
เพศใดเพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

270 1.604 0.905 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไรซ้ึ่ง
ประสิทธิภาพ 

270 1.756 1.145 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

270 1.563 0.955 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว  
ขี้เหล ่

270 1.826 1.010 น้อย 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

270 2.000 0.845 น้อย 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

270 2.189 1.101 น้อย 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

270 2.081 1.114 น้อย 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนตร์ คาถา 

270 1.730 0.986 น้อยที่สุด 

รวม 270 1.835 0.669 น้อย 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองลูกผู้ชาย (ภูผา)  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง 

ลูกผู้ชาย (ภูผา) 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 270 2.893 1.193 ปานกลาง 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 270 3.037 1.232 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

270 2.907 1.156 ปานกลาง 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

270 2.719 1.169 ปานกลาง 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 270 2.774 1.212 ปานกลาง 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

270 2.433 1.118 ไม่ดี 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

270 2.478 1.074 ไม่ดี 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

270 2.578 1.118 ไม่ดี 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

270 2.559 1.082 ไม่ดี 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

270 2.604 1.134 ไม่ดี 

รวม 270 2.698 0.845 ปานกลาง 
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ช่อง ONE 
ละครเรื่องสงครามนักปั้น 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง

สงครามนักป้ัน 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ

รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 
สงครามนักปัน้ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 307 2.087 1.013 น้อย 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

307 2.104 1.247 น้อย 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

307 1.743 1.022 น้อยที่สุด 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

307 2.140 1.147 น้อย 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 307 2.199 1.096 น้อย 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้า

อารมณ์ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่
ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 

307 2.313 1.188 น้อย 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

307 2.140 1.248 น้อย 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

307 1.974 1.212 น้อย 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 307 2.269 1.077 น้อย 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม 
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

307 2.039 1.195 น้อย 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย 
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

307 2.498 1.120 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

สงครามนักปัน้ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 307 2.088 0.836 น้อย 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก 
เสียชีวิตอย่างทรมาน 

307 2.036 1.039 น้อย 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดู
หมิ่น ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

307 2.446 1.301 น้อย 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น 
การใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเอง
และผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ
เสียชีวิต 

307 2.238 1.020 น้อย 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

307 2.358 1.000 น้อย 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

307 1.932 1.151 น้อย 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

307 1.518 0.888 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

307 1.768 0.763 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

307 2.143 1.120 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

สงครามนักปัน้ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือ
ชาติ/ ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชาย
ขอบ เช่น คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย  
นิโกร เป็นต้น  

307 1.485 0.890 น้อยที่สุด 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้ง
ในด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้
เพศใดเพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

307 1.733 1.005 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไรซ้ึ่ง
ประสิทธิภาพ 

307 1.632 0.910 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

307 1.616 0.943 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว  
ขี้เหล ่

307 2.000 1.067 น้อย 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

307 1.944 0.824 น้อย 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

307 2.381 1.137 น้อย 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

307 1.853 1.036 น้อย 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนตร์ คาถา 

307 1.596 0.896 น้อยที่สุด 

รวม 307 2.005 0.791 น้อย 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองสงครามนักป้ัน  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง 

สงครามนักปัน้ 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 307 2.980 1.091 ปานกลาง 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 307 2.876 0.988 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

307 2.935 0.989 ปานกลาง 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

307 2.840 1.055 ปานกลาง 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 307 2.837 1.092 ปานกลาง 
6. เป็นละครที่ไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

307 2.668 1.047 ปานกลาง 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

307 2.629 1.071 ปานกลาง 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

307 2.638 1.129 ปานกลาง 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

307 2.687 1.046 ปานกลาง 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

307 2.612 1.129 ปานกลาง 

รวม 307 2.770 0.737 ปานกลาง 
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ละครเรื่องหนา้กากแก้ว 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง

หน้ากากแก้ว 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ

รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 
หน้ากากแก้ว 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 300 2.131 0.928 น้อย 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

300 2.163 1.226 น้อย 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

300 1.873 1.062 น้อย 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

300 2.017 1.054 น้อย 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 300 2.507 1.142 น้อย 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้าอารมณ์

ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่ร่างกาย 
กอดจูบ ลูบคลาํ 

300 2.303 1.214 น้อย 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

300 2.210 1.214 น้อย 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

300 1.843 1.122 น้อย 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 300 2.175 0.936 น้อย 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม 
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

300 1.987 1.078 น้อย 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบ
คาย คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่น
ประมาท 

300 2.363 1.071 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

หน้ากากแก้ว 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 300 2.189 0.876 น้อย 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก 
เสียชีวิตอย่างทรมาน 

300 2.183 1.221 น้อย 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดู
หมิ่น ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

300 2.327 1.100 น้อย 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การ
ใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและ
ผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

300 2.413 1.138 น้อย 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

300 2.327 1.147 น้อย 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

300 2.087 1.176 น้อย 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น 
พฤติกรรมกลั่นแกล้ง ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ 
ด้วยวิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน 
บาดเจ็บ 

300 1.797 1.013 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

300 1.756 0.774 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

300 1.963 1.128 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

หน้ากากแก้ว 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือ
ชาติ/ ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชาย
ขอบ เช่น คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิ
โกร เป็นต้น  

300 1.617 0.897 น้อยที่สุด 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้ง
ในด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้
เพศใดเพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

300 1.737 0.910 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไรซ้ึ่ง
ประสิทธิภาพ 

300 1.703 0.942 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

300 1.510 0.855 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว  
ขี้เหล ่

300 2.007 1.197 น้อย 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

300 1.816 0.849 น้อย 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

300 2.047 1.062 น้อย 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

300 1.880 1.079 น้อย 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนตร์ คาถา 

300 1.520 0.900 น้อยที่สุด 

รวม 300 2.016 0.750 น้อย 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองหน้ากากแก้ว  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง 

หน้ากากแก้ว 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 300 2.930 1.184 ปานกลาง 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 300 3.007 1.131 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

300 2.770 1.049 ปานกลาง 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือปรับ 
เปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

300 2.793 1.177 ปานกลาง 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 300 2.667 1.136 ปานกลาง 
6. เป็นละครที่ไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

300 2.477 1.190 ไม่ดี 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

300 2.813 1.131 ปานกลาง 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

300 2.583 1.104 ไม่ดี 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

300 2.677 1.113 ปานกลาง 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

300 2.553 1.088 ไม่ดี 

รวม 300 2.727 0.817 ปานกลาง 
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ละครเรื่อง เสอื ชะนี เก้ง 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง 

เสือ ชะนี เก้ง 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ

รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 
เสือ ชะนี เก้ง 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 544 1.930 0.755 น้อย 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

544 2.158 1.248 น้อย 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถตี 
ความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

544 1.879 0.980 น้อย 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

544 1.965 1.084 น้อย 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 544 2.136 1.050 น้อย 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้า

อารมณ์ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่
ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 

544 1.983 1.013 น้อย 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

544 1.790 0.903 น้อยที่สุด 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

544 1.599 0.890 น้อยที่สุด 

2.การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 544 2.434 0.987 น้อย 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทางเพศ 

คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม หยาบโลน 
ในเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

544 2.294 1.147 น้อย 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย 
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

544 2.574 1.048 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

เสือ ชะนี เก้ง 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 544 1.812 0.717 น้อย 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รู้สึกสะเทือนใจสะเทือนขวัญ

น่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก เสียชีวิตอย่าง
ทรมาน 

544 1.724 0.956 น้อยที่สุด 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทําที่มี
ผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดูหมิ่น ข่มขู่ 
ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

544 2.121 1.087 น้อย 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การใช้
กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและผู้อ่ืน
ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

544 1.800 0.879 น้อยที่สุด 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น การ
ทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบายความโกรธ 
โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

544 1.947 0.967 น้อย 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเครื่องมือตอบสนองความต้องการทาง
เพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการกระทํา
น้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ ชักชวนให้สิ่ง
ตอบแทน 

544 1.715 0.936 น้อยที่สุด 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติกรรม
กลั่นแกล้ง ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วยวิธีการต่างๆ
ให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

544 1.566 0.887 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

544 1.725 0.733 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้านฐานะ 
การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

544 1.800 0.965 น้อยที่สุด 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

เสือ ชะนี เก้ง 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น คน
ลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น  

544 1.551 0.944 น้อยที่สุด 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ (Sex) 
เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศที่สาม ทั้งในด้านเพศ
สรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้เพศใดเพศหนึ่ง
เป็นวัตถุทางเพศ 

544 1.873 1.089 น้อย 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไร้ซึ่ง
ประสิทธิภาพ 

544 1.664 0.914 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไร้ซึ่งประสิทธิภาพ 

544 1.568 0.871 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว ขี้เหล่ 

544 1.895 1.052 น้อย 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

544 1.784 0.774 น้อยที่สุด 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  

544 2.165 1.019 น้อย 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

544 1.682 0.941 น้อยที่สุด 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ 
เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ เวทมนต์ 
คาถา 

544 1.504 0.886 น้อยที่สุด 

รวม 544 1.873 0.616 น้อย 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง เสือ ชะนี เก้ง  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง 

เสือ ชะนี เก้ง 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 544 2.665 1.257 ปานกลาง 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 544 2.665 1.172 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

544 2.506 1.067 ไม่ดี 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

544 2.491 1.169 ไม่ดี 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 544 2.379 1.149 ไม่ดี 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สนิค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

544 2.331 1.142 ไม่ดี 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

544 2.537 1.156 ไม่ดี 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

544 2.415 1.137 ไม่ดี 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

544 2.425 1.052 ไม่ดี 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

544 2.553 1.181 ไม่ดี 

รวม 544 2.497 0.750 ไม่ดี 
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ช่อง GMM 25 
ละครเรื่องเมียน้อย 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง 

เมียน้อย 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องเมียน้อย 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 554 2.686 0.944 ปานกลาง 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

554 2.854 1.260 ปานกลาง 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

554 2.343 1.081 น้อย 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

554 2.504 1.136 น้อย 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 554 2.794 1.244 ปานกลาง 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้า

อารมณ์ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่
ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 

554 2.910 1.178 ปานกลาง 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

554 2.863 1.228 ปานกลาง 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

554 2.532 1.241 น้อย 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 554 2.797 0.973 ปานกลาง 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม 
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

554 2.601 1.052 น้อย 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย 
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

554 2.993 1.119 ปานกลาง 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องเมียน้อย 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 554 2.528 0.874 น้อย 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รู้สึกสะเทือนใจสะเทือนขวัญ

น่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก เสียชีวิตอย่าง
ทรมาน 

554 2.578 1.180 น้อย 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทําที่มี
ผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดูหมิ่น ข่มขู่ 
ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

554 2.836 1.101 ปานกลาง 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การใช้
กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและผู้อ่ืน
ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

554 2.621 1.128 ปานกลาง 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น การ
ทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบายความโกรธ 
โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

554 2.668 1.182 ปานกลาง 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเครื่องมือตอบสนองความต้องการทาง
เพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการกระทํา
น้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ ชักชวนให้สิ่ง
ตอบแทน 

554 2.614 1.253 ปานกลาง 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติกรรม
กลั่นแกล้ง ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วยวิธีการต่าง
ให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

554 1.852 1.103 น้อย 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

554 1.922 0.772 น้อย 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้านฐานะ 
การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

554 2.372 1.131 น้อย 

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น คน
ลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น  

554 1.693 1.029 น้อยที่สุด 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องเมียน้อย 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้งใน
ด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทาํให้เพศ
ใดเพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

554 1.942 1.036 น้อย 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไรซ้ึ่ง
ประสิทธิภาพ 

554 1.783 1.022 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

554 1.614 0.947 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว  
ขี้เหล ่

554 2.126 1.108 น้อย 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

554 2.238 0.809 น้อย 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

554 2.462 1.020 น้อย 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

554 2.605 1.183 น้อย 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนต์ คาถา 

554 1.646 0.998 น้อยที่สุด 

รวม 554 2.409 0.675 น้อย 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองเมียน้อย  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง 

เมียน้อย 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 554 3.325 1.190 ปานกลาง 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 554 3.244 1.103 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

554 2.836 1.034 ปานกลาง 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

554 2.711 0.949 ปานกลาง 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 554 2.832 1.086 ปานกลาง 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

554 2.606 1.105 ไม่ดี 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

554 2.662 1.144 ปานกลาง 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

554 2.592 1.157 ไม่ดี 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

554 2.599 1.040 ไม่ดี 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

554 2.457 1.083 ไม่ดี 

รวม 554 2.786 0.679 ปานกลาง 
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ละครเรื่องก่อนอรุณจะรุ่ง 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง

ก่อนอรุณจะรุ่ง 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ

รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 
ก่อนอรุณจะรุง่ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 185 2.022 0.744 น้อย 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

185 1.962 1.022 น้อย 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

185 1.811 0.808 น้อย 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

185 2.011 0.957 น้อย 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 185 2.108 0.934 น้อย 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้าอารมณ์

ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่ร่างกาย 
กอดจูบ ลูบคลาํ 

185 2.249 0.919 น้อย 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

185 2.059 1.051 น้อย 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

185 1.951 1.063 น้อย 

2.การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 185 1.986 0.849 น้อย 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม 
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

185 1.908 0.941 น้อย 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย 
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

185 2.065 0.926 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

ก่อนอรุณจะรุง่ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 185 1.904 0.811 น้อย 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก 
เสียชีวิตอย่างทรมาน 

185 1.919 1.025 น้อย 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดู
หมิ่น ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

185 2.124 1.022 น้อย 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การ
ใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและ
ผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

185 1.886 1.010 น้อย 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

185 2.011 0.962 น้อย 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

185 2.076 1.218 น้อย 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

185 1.405 0.909 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

185 1.456 0.488 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

185 1.654 0.845 น้อยที่สุด 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

ก่อนอรุณจะรุง่ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือ
ชาติ/ ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชาย
ขอบ เช่น คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย  

นิโกร เป็นต้น  

185 1.254 0.569 น้อยที่สุด 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้ง
ในด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้
เพศใดเพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

185 1.465 0.647 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไรซ้ึ่ง
ประสิทธิภาพ 

185 1.541 0.787 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

185 1.411 0.607 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว  
ขี้เหล ่

185 1.411 0.634 น้อยที่สุด 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

185 1.627 0.662 น้อยที่สุด 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

185 1.930 0.946 น้อย 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

185 1.676 0.885 น้อยที่สุด 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนต์ คาถา 

185 1.276 0.715 น้อยที่สุด 

รวม 185 1.798 0.560 น้อยที่สุด 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองก่อนอรุณจะรุ่ง  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง 

ก่อนอรุณจะรุง่ 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 185 3.065 1.212 ปานกลาง 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 185 3.114 1.264 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

185 2.973 1.094 ปานกลาง 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

185 2.795 0.966 ปานกลาง 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 185 2.541 0.973 ไม่ดี 
6. เป็นละครที่ไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

185 2.416 0.930 ไม่ดี 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

185 2.589 0.998 ไม่ดี 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

185 2.719 0.904 ปานกลาง 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

185 2.719 0.978 ปานกลาง 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

185 2.670 1.042 ปานกลาง 

รวม 185 2.760 0.731 ปานกลาง 
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ละครเรื่อง Club Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง 

Club Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ

รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง  
Club Friday the Series 10  
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 378 2.433 0.977 น้อย 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรือนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

378 2.606 1.280 น้อย 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเร่ืองเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

378 2.177 1.166 น้อย 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

378 2.410 1.137 น้อย 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 378 2.540 1.204 น้อย 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเ พ่ือเล้าโลม  เร้ า

อารมณ์ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่
ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 

378 2.561 1.148 น้อย 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสัมพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

378 2.460 1.195 น้อย 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสัมพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

378 2.280 1.164 น้อย 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 378 2.532 0.949 น้อย 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม 
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

378 2.429 1.058 น้อย 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย 
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

378 2.635 1.020 ปานกลาง 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง  

Club Friday the Series 10  
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 378 2.098 0.878 น้อย 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก เสีย 
ชีวิตอย่างทรมาน 

378 2.101 1.145 น้อย 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดู
หมิ่น ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

378 2.421 1.159 น้อย 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น 
การใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเอง
และผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ
เสียชีวิต 

378 2.217 1.015 น้อย 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

378 2.180 1.038 น้อย 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

378 2.019 1.147 น้อย 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

378 1.653 0.997 น้อยที่สุด 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง  

Club Friday the Series 10  
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

378 1.664 0.698 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

378 1.831 0.927 น้อย 

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือ
ชาติ/ ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชาย
ขอบ เช่น คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย  
นิโกร เป็นต้น  

378 1.497 0.838 น้อยที่สุด 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้ง
ในด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้
เพศใดเพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

378 1.836 0.932 น้อย 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไรซ้ึ่ง
ประสิทธิภาพ 

378 1.606 0.932 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

378 1.495 0.831 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว  
ขี้เหล ่

378 1.720 1.005 น้อยที่สุด 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

378 1.983 0.779 น้อย 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

378 2.233 0.911 น้อย 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

378 2.156 1.137 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง  

Club Friday the Series 10  
รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่จบ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนต์ คาถา 

378 1.561 0.989 น้อยที่สุด 

รวม 378 2.109 0.720 น้อย 
 

ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง Club Friday the Series 10 รกันอกใจ ตอน 
เจ็บแต่ไม่จบ  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง Club 
Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน เจ็บแต่ไม่

จบ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 378 3.373 1.172 ปานกลาง 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 378 3.127 0.993 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

378 2.952 0.965 ปานกลาง 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

378 2.775 1.017 ปานกลาง 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 378 2.939 1.021 ปานกลาง 
6. เป็นละครที่ไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง 
ๆ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

378 2.791 1.128 ปานกลาง 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

378 2.825 1.073 ปานกลาง 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

378 2.526 0.971 ไม่ดี 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

378 2.651 1.066 ปานกลาง 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

378 2.627 1.103 ปานกลาง 

รวม 378 2.859 0.619 ปานกลาง 
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ช่อง 8 

ละครเรื่องปมรักสลบัหัวใจ 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง 
ปมรักสลับหัวใจ 

ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

ปมรักสลบัหัวใจ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 146 1.890 0.750 น้อย 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

146 1.767 0.991 น้อยที่สุด 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

146 1.822 0.971 น้อย 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

146 2.062 0.848 น้อย 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 146 2.137 0.852 น้อย 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้าอารมณ์

ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่ร่างกาย 
กอดจูบ ลูบคลาํ 

146 1.993 0.965 น้อย 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

146 1.753 0.996 น้อยที่สุด 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

ปมรักสลบัหัวใจ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

146 1.699 0.926 น้อยที่สุด 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 146 2.058 0.830 น้อย 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม 
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

146 1.979 1.039 น้อย 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย 
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

146 2.137 0.910 น้อย 

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 146 1.821 0.679 น้อย 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รู้สึกสะเทือนใจสะเทือนขวัญ

น่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก เสียชีวิตอย่าง
ทรมาน 

146 1.753 0.884 น้อยที่สุด 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทําที่มี
ผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดูหมิ่น ข่มขู่ 
ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

146 1.952 0.863 น้อย 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การใช้
กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและผู้อ่ืน
ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

146 2.075 0.866 น้อย 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

146 1.740 0.887 น้อยที่สุด 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการทาง
เพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

146 1.801 1.001 น้อยที่สุด 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

ปมรักสลบัหัวใจ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

146 1.603 0.911 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

146 1.669 0.684 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

146 1.740 0.902 น้อยที่สุด 

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือ
ชาติ/ ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชาย
ขอบ เช่น คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิ
โกร เป็นต้น  

146 1.610 0.883 น้อยที่สุด 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้งใน
ด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทาํให้เพศ
ใดเพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

146 1.719 0.924 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไรซ้ึ่ง
ประสิทธิภาพ 

146 1.555 0.748 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

146 1.651 0.929 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว ขี้
เหล่ 

146 1.740 0.917 น้อยที่สุด 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

146 1.941 0.902 น้อย 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

146 1.959 0.934 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

ปมรักสลบัหัวใจ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

146 1.979 1.172 น้อย 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนตร์ คาถา 

146 1.884 1.157 น้อย 

รวม 146 1.838 0.615 น้อย 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองปมรักสลับหัวใจ  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง 

ปมรักสลบัหัวใจ 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 146 2.644 0.963 ปานกลาง 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 146 2.842 0.825 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

146 3.116 0.877 ปานกลาง 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

146 3.212 1.157 ปานกลาง 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 146 2.781 1.083 ปานกลาง 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

146 2.623 0.870 ปานกลาง 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

146 2.705 0.799 ปานกลาง 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

146 2.637 0.982 ปานกลาง 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

146 2.692 0.971 ปานกลาง 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

146 2.568 0.999 ไม่ดี 

รวม 146 2.782 0.622 ปานกลาง 
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ละครเรื่องพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง

พระพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ

รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 
พระพิฆเนศ ศกึมหาเทพอวตาร 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 486 1.345 0.580 น้อยที่สุด 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

486 1.486 0.801 น้อยที่สุด 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

486 1.255 0.633 น้อยที่สุด 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

486 1.282 0.665 น้อยที่สุด 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 486 1.311 0.652 น้อยที่สุด 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้า

อารมณ์ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่
ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 

486 1.397 0.777 น้อยที่สุด 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

486 1.360 0.795 น้อยที่สุด 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

486 1.325 0.711 น้อยที่สุด 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 486 1.471 0.644 น้อยที่สุด 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม  
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

486 1.372 0.677 น้อยที่สุด 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย 
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

486 1.570 0.893 น้อยที่สุด 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

พระพิฆเนศ ศกึมหาเทพอวตาร 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 486 1.843 0.865 น้อย 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก 
เสียชีวิตอย่างทรมาน 

486 2.010 1.235 น้อย 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดู
หมิ่น ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

486 2.014 0.993 น้อย 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น 
การใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเอง
และผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ
เสียชีวิต 

486 1.975 1.149 น้อย 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

486 2.016 1.106 น้อย 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

486 1.556 0.857 น้อยที่สุด 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

486 1.484 0.793 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

486 1.480 0.602 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

486 1.578 0.900 น้อยที่สุด 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

พระพิฆเนศ ศกึมหาเทพอวตาร 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือ
ชาติ/ ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชาย
ขอบ เช่น คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย  
นิโกร เป็นต้น  

486 1.599 0.891 น้อยที่สุด 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้ง
ในด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้
เพศใดเพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

486 1.405 0.709 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ 
(Age) เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลกัษณะไร้ซึ่ง
ประสิทธิภาพ 

486 1.348 0.653 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

486 1.385 0.761 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว  
ขี้เหล ่

486 1.564 0.747 น้อยที่สุด 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

486 1.756 0.570 น้อยที่สุด 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

486 1.374 0.673 น้อยที่สุด 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

486 1.288 0.672 น้อยที่สุด 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนต์ คาถา 

486 2.605 1.290 น้อย 

รวม 486 1.594 0.465 น้อยที่สุด 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองพิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง 

พระพิฆเนศ ศกึมหาเทพอวตาร 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 486 2.095 1.106 ไม่ดี 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 486 2.675 1.455 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

486 2.387 1.185 ไม่ดี 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

486 2.451 1.250 ไม่ดี 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 486 2.342 1.225 ไม่ดี 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

486 2.387 1.325 ไม่ดี 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

486 2.455 1.289 ไม่ดี 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

486 2.465 1.323 ไม่ดี 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

486 2.541 1.359 ไม่ดี 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

486 2.531 1.353 ไม่ดี 

รวม 486 2.433 1.071 ไม่ดี 
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ช่อง MONO 29 
ละครเรื่อง NCIS : Los Angeles 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง 

NCIS : Los Angeles 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ

รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง  
NCIS : Los Angeles 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 457 1.900 0.751 น้อย 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

457 2.048 0.957 น้อย 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

457 1.961 0.947 น้อย 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

457 1.803 0.869 น้อยที่สุด 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 457 1.961 0.933 น้อย 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้า

อารมณ์ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่
ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 

457 1.939 0.979 น้อย 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

457 1.864 0.889 น้อย 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

457 1.724 0.903 น้อยที่สุด 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 457 1.891 0.876 น้อย 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม 
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

457 1.761 0.875 น้อยที่สุด 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย 
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

457 2.020 1.029 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง  

NCIS : Los Angeles 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 457 2.802 0.886 ปานกลาง 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก 
เสียชีวิตอย่างทรมาน 

457 3.158 1.227 ปานกลาง 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดู
หมิ่น ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

457 2.790 1.086 ปานกลาง 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น 
การใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเอง
และผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ
เสียชีวิต 

457 3.214 1.179 ปานกลาง 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

457 2.941 1.066 ปานกลาง 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

457 2.477 1.219 น้อย 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

457 2.230 1.199 น้อย 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

457 2.020 0.810 น้อย 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

457 2.155 0.983 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง  

NCIS : Los Angeles 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือ
ชาติ/ ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชาย
ขอบ เช่น คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิ
โกร เป็นต้น  

457 2.101 0.988 น้อย 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้ง
ในด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้
เพศใดเพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

457 2.214 1.092 น้อย 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไรซ้ึ่ง
ประสิทธิภาพ 

457 1.972 0.998 น้อย 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

457 1.812 0.949 น้อย 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว  
ขี้เหล ่

457 1.867 0.982 น้อย 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

457 2.191 0.737 น้อย 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

457 2.523 1.077 น้อย 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

457 2.374 0.962 น้อย 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนต์ คาถา 

457 1.676 0.880 น้อยที่สุด 

รวม 457 2.131 0.582 น้อย 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง NCIS: Los Angeles  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง  

NCIS : Los Angeles 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 457 3.195 1.316 ปานกลาง 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 457 3.383 1.220 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

457 3.326 1.155 ปานกลาง 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

457 2.917 1.094 ปานกลาง 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 457 3.179 1.231 ปานกลาง 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

457 2.466 1.174 ไม่ดี 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

457 2.740 1.138 ปานกลาง 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

457 2.816 1.125 ปานกลาง 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

457 2.742 1.245 ปานกลาง 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

457 2.742 1.128 ปานกลาง 

รวม 457 2.951 0.850 ปานกลาง 
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ช่อง เวิรค์พอยท์ ทีวี 
ละครเรื่องโปรสุ ศึกสองราชนัย์ 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง 

โปรุส ศึกสองราชันย์ 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ

รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 
โปรุส ศึกสองราชนัย์ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 199 1.617 0.598 น้อยที่สุด 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

199 1.477 0.804 น้อยที่สุด 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

199 1.482 0.752 น้อยที่สุด 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

199 1.663 0.764 น้อยที่สุด 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 199 2.256 1.195 น้อย 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้า

อารมณ์ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่
ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 

199 1.573 0.794 น้อยที่สุด 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

199 1.447 0.682 น้อยที่สุด 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

199 1.422 0.752 น้อยที่สุด 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 199 1.889 0.774 น้อย 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม 
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

199 1.688 0.886 น้อยที่สุด 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

199 2.090 1.028 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

โปรุส ศึกสองราชนัย์ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 199 2.391 1.007 น้อย 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืนขวัญ

น่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก เสียชีวิตอย่าง
ทรมาน 

199 2.573 1.429 น้อย 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทําที่มี
ผลใหผู้้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดูหมิ่น ข่มขู่ 
ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

199 2.573 1.348 น้อย 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การใช้
กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและผู้อ่ืน
ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

199 2.824 1.366 ปานกลาง 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น การ
ทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบายความโกรธ
โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

199 2.583 1.290 น้อย 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการทาง
เพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการกระทํา
น้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ ชักชวนให้สิ่ง
ตอบแทน 

199 1.839 1.169 น้อย 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติกรรม
กลั่นแกล้ง ทํารา้ย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วยวิธีการต่าง
ให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

199 1.955 1.080 น้อย 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

199 1.718 0.699 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้านฐานะ 
การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

199 2.121 1.198 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

โปรุส ศึกสองราชนัย์ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น 
คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น  

199 2.126 1.120 น้อย 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ (Sex) 
เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศท่ีสาม ทั้งในด้านเพศ
สรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้เพศใดเพศหน่ึง
เป็นวัตถุทางเพศ 

199 1.482 0.868 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มลีักษณะไร้ซึ่ง
ประสิทธิภาพ 

199 1.518 0.870 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

199 1.472 0.805 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สงู ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว ขี้เหล่

199 1.588 0.844 น้อยที่สุด 

5.การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

199 1.700 0.769 น้อยที่สุด 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

199 1.668 0.882 น้อยที่สุด 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

199 1.623 0.979 น้อยที่สุด 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนตร์ คาถา 

199 1.809 1.102 น้อยที่สุด 

รวม 199 1.857 0.607 น้อย 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองโปรุส ศึกสองราชันย์  

ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง 
โปรุส ศึกสองราชนัย์ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 199 2.874 1.139 ปานกลาง 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 199 2.990 1.119 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

199 2.829 1.170 ปานกลาง 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

199 2.789 1.264 ปานกลาง 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 199 2.181 1.181 ไม่ดี 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

199 2.116 1.124 ไม่ดี 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

199 2.281 1.036 ไม่ดี 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

199 2.327 1.152 ไม่ดี 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

199 2.693 1.170 ปานกลาง 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

199 2.709 1.059 ปานกลาง 

รวม 199 2.579 0.722 ไม่ดี 
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ช่อง PPTV 
ละครเรื่องรัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 Days My Prince 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง 

รัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 Days My Prince 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องรัก 100 วัน

ของฉันและองค์ชาย 100 Days My Prince 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 394 1.489 0.608 น้อยที่สุด 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

394 1.472 0.840 น้อยที่สุด 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

394 1.439 0.771 น้อยที่สุด 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

394 1.510 0.761 น้อยที่สุด 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 394 1.604 0.776 น้อยที่สุด 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้า

อารมณ์ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่
ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 

394 1.523 0.825 น้อยที่สุด 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

394 1.386 0.738 น้อยที่สุด 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

394 1.492 0.773 น้อยที่สุด 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 394 1.440 0.616 น้อยที่สุด 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม 
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

394 1.431 0.694 น้อยที่สุด 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย 
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

394 1.449 0.671 น้อยที่สุด 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องรัก 100 วัน

ของฉันและองค์ชาย 100 Days My Prince 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 394 1.578 0.595 น้อยที่สุด 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก 
เสียชีวิตอย่างทรมาน 

394 1.642 0.864 น้อยที่สุด 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดู
หมิ่น ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

394 1.685 0.804 น้อยที่สุด 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การ
ใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและ
ผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

394 1.637 0.859 น้อยที่สุด 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

394 1.827 0.767 น้อย 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

394 1.365 0.646 น้อยที่สุด 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น 
พฤติกรรมกลั่นแกล้ง ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ 
ด้วยวิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน 
บาดเจ็บ 

394 1.312 0.690 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

394 1.368 0.564 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

394 1.754 1.023 น้อยที่สุด 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องรัก 100 วัน

ของฉันและองค์ชาย 100 Days My Prince 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น 
คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น  

394 1.426 0.816 น้อยที่สุด 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศที่สาม ทั้งใน
ด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้เพศใด
เพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

394 1.272 0.673 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไร้ซึ่ง
ประสทิธิภาพ 

394 1.287 0.722 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หหูนวก ตาเหล ่
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไร้ซึ่งประสทิธิภาพ 

394 1.251 0.686 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว ขี้
เหล่ 

394 1.218 0.623 น้อยที่สุด 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

394 1.448 0.613 น้อยที่สุด 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

394 1.462 0.695 น้อยที่สุด 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

394 1.259 0.672 น้อยที่สุด 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนต์ คาถา 

394 1.622 0.901 น้อยที่สุด 

รวม 394 1.489 0.487 น้อยที่สุด 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองรัก 100 วันของฉันและองค์ชาย 100 Days My 
Prince  
ทัศนคติของทีมี่ต่อการรับชมละครเรื่องรกั 100 วัน

ของฉันและองค์ชาย 100 Days My Prince 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 394 2.284 1.121 ไม่ดี 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 394 2.909 0.982 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

394 2.513 1.160 ไม่ดี 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

394 2.576 1.087 ไม่ดี 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 394 2.805 1.085 ปานกลาง 
6. เป็นละครที่ไม่มีโฆษณาแฝงในเนื้อหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

394 2.726 1.155 ปานกลาง 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

394 2.845 1.140 ปานกลาง 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

394 2.878 1.094 ปานกลาง 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

394 2.995 1.211 ปานกลาง 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

394 2.782 1.091 ปานกลาง 

รวม 394 2.731 0.773 ปานกลาง 
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ช่อง True 4 U 
ละครเรื่องมหศัจรรย์รักข้ามภพ 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง

มหัศจรรย์รักขา้มภพ 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ

รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 
มหัศจรรย์รักขา้มภพ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 346 1.598 0.666 น้อยที่สุด 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

346 1.578 0.965 น้อยที่สุด 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

346 1.561 0.886 น้อยที่สุด 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

346 1.592 0.779 น้อยที่สุด 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 346 1.746 0.851 น้อยที่สุด 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้า

อารมณ์ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่
ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 

346 1.555 0.811 น้อยที่สุด 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

346 1.566 0.793 น้อยที่สุด 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

346 1.590 0.808 น้อยที่สุด 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 346 1.556 0.661 น้อยที่สุด 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทางเพศ 

คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม  
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

346 1.526 0.787 น้อยที่สุด 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย 
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

346 1.587 0.814 น้อยที่สุด 

  



685 
 

ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

มหัศจรรย์รักขา้มภพ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 346 1.683 0.713 น้อยที่สุด 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก 
เสียชีวิตอย่างทรมาน 

346 1.665 0.941 น้อยที่สุด 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดู
หมิ่น ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

346 1.757 0.847 น้อยที่สุด 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น 
การใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเอง
และผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ
เสียชีวิต 

346 1.795 0.936 น้อยที่สุด 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

346 1.723 0.790 น้อยที่สุด 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

346 1.673 1.025 น้อยที่สุด 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

346 1.486 0.796 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

346 1.469 0.666 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

346 1.691 0.966 น้อยที่สุด 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

มหัศจรรย์รักขา้มภพ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น 
คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น  

346 1.564 1.022 น้อยที่สุด 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้ง
ในด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้
เพศใดเพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

346 1.393 0.863 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไรซ้ึ่ง
ประสิทธิภาพ 

346 1.301 0.687 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

346 1.353 0.752 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว  
ขี้เหล ่

346 1.514 0.828 น้อยที่สุด 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

346 1.682 0.755 น้อยที่สุด 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

346 1.598 0.819 น้อยที่สุด 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

346 1.517 0.866 น้อยที่สุด 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนต์ คาถา 

346 1.931 1.277 น้อย 

รวม 346 1.624 0.541 น้อยที่สุด 
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ทัศนคติของที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง มหัศจรรย์รักข้ามภพ  
ทัศนคติของทีมี่ต่อการรับชมละครเรื่อง 

มหัศจรรย์รักขา้มภพ 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 346 2.275 1.137 ไม่ดี 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 346 2.488 1.089 ไม่ดี 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

346 2.538 1.109 ไม่ดี 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

346 2.497 1.170 ไม่ดี 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 346 2.688 1.188 ปานกลาง 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

346 2.604 1.102 ไม่ดี 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

346 2.775 1.184 ปานกลาง 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

346 2.786 1.242 ปานกลาง 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

346 2.809 1.277 ปานกลาง 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

346 2.749 1.287 ปานกลาง 

รวม 346 2.621 0.875 ปานกลาง 
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ช่อง Thai PBS 
ละครเรื่องวีรสตรีนักสู้กู้แผน่ดิน 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง 

วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ

รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 
วีรสตรนีักสู้กู้แผ่นดิน 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 137 1.638 0.629 น้อยที่สุด 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

137 1.453 0.823 น้อยที่สุด 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

137 1.496 0.881 น้อยที่สุด 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

137 1.774 0.916 น้อยที่สุด 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 137 1.796 0.867 น้อยที่สุด 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้า

อารมณ์ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่
ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 

137 1.708 0.896 น้อยที่สุด 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

137 1.511 0.795 น้อยที่สุด 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

137 1.730 1.133 น้อยที่สุด 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 137 1.869 0.726 น้อย 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม 
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

137 1.679 0.823 น้อยที่สุด 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย 
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

137 2.058 0.842 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

วีรสตรนีักสู้กู้แผ่นดิน 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 137 1.827 0.751 น้อย 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก 
เสียชีวิตอย่างทรมาน 

137 1.474 0.935 น้อยที่สุด 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดู
หมิ่น ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

137 1.723 0.967 น้อยที่สุด 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น 
การใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเอง
และผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ
เสียชีวิต 

137 2.109 0.962 น้อย 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

137 2.190 1.061 น้อย 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

137 1.891 1.092 น้อย 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น 
พฤติกรรมกลั่นแกล้ง ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ 
ด้วยวิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน 
บาดเจ็บ 

137 1.577 0.856 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

137 1.850 0.792 น้อย 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

137 2.139 1.117 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

วีรสตรนีักสู้กู้แผ่นดิน 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น 
คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น  

137 2.036 1.082 น้อย 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้ง
ในด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้
เพศใดเพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

137 1.730 0.918 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไรซ้ึ่ง
ประสิทธิภาพ 

137 1.854 0.918 น้อย 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

137 1.555 0.921 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว  
ขี้เหล ่

137 1.788 0.921 น้อยที่สุด 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

137 1.905 0.765 น้อย 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สาร
ระเหย และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  

137 1.861 0.798 น้อย 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

137 1.920 0.872 น้อย 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนต์ คาถา 

137 1.934 1.130 น้อย 

รวม 137 1.796 0.599 น้อยที่สุด 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองวีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง 

วีรสตรนีักสู้กู้แผ่นดิน 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 137 2.350 1.050 ไม่ดี 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 137 2.839 1.248 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

137 2.642 0.986 ปานกลาง 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

137 2.518 1.025 ไม่ดี 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 137 2.701 1.087 ปานกลาง 
6. เป็นละครที่ไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง 
ๆ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

137 2.504 1.014 ไม่ดี 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

137 2.394 0.959 ไม่ดี 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

137 2.730 0.923 ปานกลาง 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

137 2.796 0.904 ปานกลาง 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

137 2.657 0.910 ปานกลาง 

รวม 137 2.613 0.686 ปานกลาง 
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ช่อง 3 Family 
ละครเรื่องแคน้รักเพลิงริษยา 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง

แค้นรักเพลิงรษิยา 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ

รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 
แค้นรักเพลงิรษิยา 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 127 1.681 0.809 น้อยที่สุด 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

127 1.677 1.074 น้อยที่สุด 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

127 1.661 0.899 น้อยที่สุด 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

127 1.882 0.957 น้อย 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 127 1.827 1.020 น้อย 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้า

อารมณ์ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่
ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 

127 1.748 0.982 น้อยที่สุด 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

127 1.409 0.901 น้อยที่สุด 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

127 1.559 0.984 น้อยที่สุด 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 127 1.791 0.779 น้อยที่สุด 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม 
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

127 1.520 0.941 น้อยที่สุด 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย 
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

127 2.063 0.784 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

แค้นรักเพลงิรษิยา 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 127 1.630 0.665 น้อยที่สุด 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก 
เสียชีวิตอย่างทรมาน 

127 1.543 0.850 น้อยที่สุด 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดูหมิ่น 
ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

127 1.835 0.953 น้อย 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การ
ใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและ
ผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

127 1.654 0.822 น้อยที่สุด 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

127 1.850 0.987 น้อย 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

127 1.496 0.801 น้อยที่สุด 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

127 1.402 0.771 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

127 1.451 0.601 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

127 1.638 0.779 น้อยที่สุด 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

แค้นรักเพลงิรษิยา 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น 
คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น  

127 1.480 0.731 น้อยที่สุด 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ (Sex) 
เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศท่ีสาม ทั้งในด้านเพศ
สรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้เพศใดเพศหน่ึง
เป็นวัตถุทางเพศ 

127 1.323 0.667 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มลีักษณะไร้ซึ่ง
ประสิทธิภาพ 

127 1.496 0.726 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

127 1.354 0.713 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สงู ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว ขี้เหล่

127 1.417 0.783 น้อยที่สุด 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

127 1.501 0.678 น้อยที่สุด 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

127 1.661 0.838 น้อยที่สุด 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

127 1.386 0.820 น้อยที่สุด 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนต์ คาถา 

127 1.457 0.774 น้อยที่สุด 

รวม 127 1.611 0.610 น้อยที่สุด 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองแค้นรักเพลิงริษยา  
ทัศนคติของทีมี่ต่อการรับชมละครเรื่อง 

แค้นรักเพลงิรษิยา 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 127 2.535 0.805 ไม่ดี 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 127 2.654 0.763 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

127 2.055 0.907 ไม่ดี 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

127 2.150 0.970 ไม่ดี 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 127 2.378 1.076 ไม่ดี 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

127 2.583 0.881 ไม่ดี 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

127 2.520 0.926 ไม่ดี 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

127 2.827 0.904 ปานกลาง 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

127 2.906 0.963 ปานกลาง 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

127 2.520 0.926 ไม่ดี 

รวม 127 2.513 0.577 ไม่ดี 
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ช่อง Bright TV 
ละครเรื่องกลโกงกามเทพ 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง 

กลโกงกามเทพ 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ

รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 
กลโกงกามเทพ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 145 1.495 0.558 น้อยที่สุด 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

145 1.393 0.813 น้อยที่สุด 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

145 1.379 0.701 น้อยที่สุด 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

145 1.490 0.644 น้อยที่สุด 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 145 1.503 0.792 น้อยที่สุด 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้าอารมณ์

ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่ร่างกาย 
กอดจูบ ลูบคลาํ 

145 1.628 0.789 น้อยที่สุด 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

145 1.441 0.840 น้อยที่สุด 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า 
สองคนขึ้นไป 

145 1.628 0.923 น้อยที่สุด 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 145 1.855 0.738 น้อย 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม หยาบ
โลน ในเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

145 1.717 0.961 น้อยที่สุด 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย 
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

145 1.993 0.737 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

กลโกงกามเทพ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 145 1.611 0.645 น้อยที่สุด 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก 
เสียชีวิตอย่างทรมาน 

145 1.579 0.992 น้อยที่สุด 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดูหมิ่น 
ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

145 1.676 0.724 น้อยที่สุด 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การ
ใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและ
ผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

145 1.683 0.800 น้อยที่สุด 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

145 1.662 0.811 น้อยที่สุด 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

145 1.607 0.933 น้อยที่สุด 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ- 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

145 1.462 0.825 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

145 1.500 0.714 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

145 1.483 0.810 น้อยที่สุด 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

กลโกงกามเทพ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น 
คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น  

145 1.697 0.996 น้อยที่สุด 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศที่สาม ทั้งใน
ด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทําให้เพศใด
เพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

145 1.428 0.806 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไร้ซึ่ง
ประสทิธิภาพ 

145 1.441 0.743 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หหูนวก ตาเหล ่
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไร้ซึ่งประสทิธิภาพ 

145 1.579 0.962 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรปูร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว ขี้เหล่

145 1.372 0.727 น้อยที่สุด 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

145 1.729 0.864 น้อยที่สุด 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี ่สารระเหย 
และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ 

145 1.759 0.803 น้อยที่สุด 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

145 1.703 1.095 น้อยที่สุด 

5.3 พบเห็นฉาก ทีเ่ก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ 
เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผ ีวิญญาณ เวทมนต์ 
คาถา 

145 1.724 1.141 น้อยที่สุด 

รวม 145 1.578 0.566 น้อยที่สุด 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองกลโกงกามเทพ  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง 

กลโกงกามเทพ 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 145 2.814 0.847 ปานกลาง 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 145 3.007 0.975 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

145 3.021 0.872 ปานกลาง 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือปรับ 
เปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

145 2.793 0.881 ปานกลาง 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 145 2.910 0.990 ปานกลาง 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น 

145 2.828 0.881 ปานกลาง 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

145 2.876 0.767 ปานกลาง 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

145 2.869 1.057 ปานกลาง 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

145 2.779 0.804 ปานกลาง 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

145 2.628 1.094 ปานกลาง 

รวม 145 2.852 0.571 ปานกลาง 
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ช่อง MCOT Kids & Family 
ละครเรื่องชอลิ้วเฮียง 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง 

ชอลิ้วเฮียง 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องชอลิ้วเฮียง 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 96 1.458 0.586 น้อยที่สุด 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

96 1.271 0.670 น้อยที่สุด 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

96 1.500 0.652 น้อยที่สุด 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

96 1.740 0.888 น้อยที่สุด 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 96 1.490 0.835 น้อยที่สุด 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้า

อารมณ์ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่
ร่างกาย กอดจูบ ลูบคลํา 

96 1.344 0.607 น้อยที่สุด 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

96 1.333 0.680 น้อยที่สุด 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

96 1.531 0.816 น้อยที่สุด 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 96 1.651 0.670 น้อยที่สุด 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม 
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

96 1.417 0.794 น้อยที่สุด 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

96 1.885 0.822 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องชอลิ้วเฮียง 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 96 1.750 0.604 น้อยที่สุด 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก 
เสียชีวิตอย่างทรมาน 

96 1.688 0.926 น้อยที่สุด 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดูหมิ่น 
ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

96 1.875 0.844 น้อย 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การ
ใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและ
ผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

96 2.021 0.811 น้อย 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

96 1.927 0.853 น้อย 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการทาง
เพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

96 1.500 0.826 น้อยที่สุด 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

96 1.490 0.941 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

96 1.354 0.495 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

96 1.583 0.867 น้อยที่สุด 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องชอลิ้วเฮียง 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น 
คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น  

96 1.323 0.654 น้อยที่สุด 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้งใน
ด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทาํให้เพศ
ใดเพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

96 1.240 0.586 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไรซ้ึ่ง
ประสิทธิภาพ 

96 1.344 0.560 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

96 1.292 0.553 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว  
ขี้เหล ่

96 1.344 0.616 น้อยที่สุด 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

96 1.663 0.732 น้อยที่สุด 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

96 1.708 0.879 น้อยที่สุด 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

96 1.677 0.809 น้อยที่สุด 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนต์ คาถา 

96 1.604 0.873 น้อยที่สุด 

รวม 96 1.525 0.463 น้อยที่สุด 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองชอลิ้วเฮียง  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง 

ชอลิ้วเฮียง 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 96 2.708 0.789 ปานกลาง 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 96 2.823 0.804 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

96 2.906 0.975 ปานกลาง 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

96 2.885 1.093 ปานกลาง 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 96 2.760 1.016 ปานกลาง 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

96 3.021 1.172 ปานกลาง 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

96 3.083 0.988 ปานกลาง 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

96 2.854 0.883 ปานกลาง 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

96 3.042 0.879 ปานกลาง 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

96 2.688 1.010 ปานกลาง 

รวม 96 2.877 0.611 ปานกลาง 
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ช่อง ททบ.5 
ละครเรื่องเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผน่ดิน 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง 

เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องเจงกิสข่าน 

จักรพรรดิสะทา้นแผน่ดิน 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 186 1.263 0.350 น้อยที่สุด 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

186 1.145 0.424 น้อยที่สุด 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

186 1.156 0.439 น้อยที่สุด 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

186 1.333 0.584 น้อยที่สุด 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 186 1.398 0.567 น้อยที่สุด 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้าอารมณ์

ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่ร่างกาย 
กอดจูบ ลูบคลาํ 

186 1.371 0.609 น้อยที่สุด 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

186 1.263 0.551 น้อยที่สุด 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

186 1.177 0.341 น้อยที่สุด 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 186 1.578 0.531 น้อยที่สุด 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม หยาบ
โลน ในเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

186 1.263 0.489 น้อยที่สุด 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย 
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

186 1.892 0.876 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องเจงกิสข่าน 

จักรพรรดิสะทา้นแผน่ดิน 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 186 2.399 1.031 น้อย 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก 
เสียชีวิตอย่างทรมาน 

186 2.634 1.464 ปานกลาง 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดูหมิ่น 
ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

186 2.452 1.222 น้อย 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การ
ใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและ
ผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

186 2.914 1.363 ปานกลาง 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

186 2.849 1.489 ปานกลาง 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการทาง
เพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

186 1.860 0.920 น้อย 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

186 1.683 0.751 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

186 1.679 0.484 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

186 2.113 0.875 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่องเจงกิสข่าน 

จักรพรรดิสะทา้นแผน่ดิน 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น 
คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น  

186 2.392 1.147 น้อย 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้งใน
ด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทาํให้เพศใด
เพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

186 1.446 0.894 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไรซ้ึ่ง
ประสิทธิภาพ 

186 1.468 0.633 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

186 1.360 0.708 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว  
ขี้เหล ่

186 1.296 0.624 น้อยที่สุด 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

186 2.486 1.009 น้อย 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

186 2.667 1.516 ปานกลาง 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

186 2.484 1.223 น้อย 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนต์ คาถา 

186 2.306 1.073 น้อย 

รวม 186 1.748 0.450 น้อยที่สุด 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองเจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน  

ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง 
เจงกิสขา่น จักรพรรดิสะทา้นแผ่นดิน 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 186 2.478 0.986 ไม่ดี 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 186 2.855 0.975 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

186 2.323 1.039 ไม่ดี 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

186 2.253 1.062 ไม่ดี 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 186 2.333 1.092 ไม่ดี 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

186 3.704 1.367 ดี 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

186 3.785 1.135 ดี 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

186 2.935 0.937 ปานกลาง 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

186 2.591 0.947 ไม่ดี 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

186 2.629 0.995 ปานกลาง 

รวม 186 2.789 0.574 ปานกลาง 
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ช่อง 3 SD 
ละครเรื่องดาบมังกรหยก 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละคร 

ดาบมังกรหยก 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ

รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 
ดาบมังกรหยก 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 313 1.651 0.805 น้อยที่สุด 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

313 1.642 0.980 น้อยที่สุด 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

313 1.530 0.923 น้อยที่สุด 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

313 1.636 0.940 น้อยที่สุด 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 313 1.738 1.027 น้อยที่สุด 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้าอารมณ์

ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่ร่างกาย 
กอดจูบ ลูบคลาํ 

313 1.891 1.027 น้อย 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

313 1.617 0.983 น้อยที่สุด 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

313 1.502 0.885 น้อยที่สุด 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 313 1.649 0.922 น้อยที่สุด 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม 
หยาบโลน ในเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

313 1.572 0.953 น้อยที่สุด 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย 
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

313 1.725 1.029 น้อยที่สุด 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

ดาบมังกรหยก 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 313 2.275 0.886 น้อย 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก 
เสียชีวิตอย่างทรมาน 

313 2.585 1.163 น้อย 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดู
หมิ่น ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

313 2.240 1.077 น้อย 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การ
ใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเองและ
ผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

313 2.546 1.207 น้อย 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

313 2.412 1.209 น้อย 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

313 2.019 1.078 น้อย 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

313 1.850 1.033 น้อย 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

313 1.761 0.830 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

313 2.006 1.119 น้อย 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

ดาบมังกรหยก 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น 
คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น  

313 1.764 1.000 น้อยที่สุด 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้งใน
ด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทาํให้เพศ
ใดเพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

313 1.620 0.974 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไรซ้ึ่ง
ประสิทธิภาพ 

313 1.696 1.025 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

313 1.773 1.104 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว  
ขี้เหล ่

313 1.709 0.959 น้อยที่สุด 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

313 2.193 0.950 น้อย 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

313 2.115 1.171 น้อย 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

313 2.240 1.168 น้อย 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนต์ คาถา 

313 2.224 1.129 น้อย 

รวม 313 1.961 0.697 น้อย 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองดาบมังกรหยก 
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ือง 

ดาบมังกรหยก 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 313 2.498 1.107 ไม่ดี 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 313 2.706 1.110 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

313 2.214 1.045 ไม่ดี 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

313 2.291 1.073 ไม่ดี 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 313 2.764 1.319 ปานกลาง 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

313 2.879 1.456 ปานกลาง 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

313 2.565 1.060 ไม่ดี 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

313 2.304 1.099 ไม่ดี 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

313 2.377 1.142 ไม่ดี 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

313 2.441 1.104 ไม่ดี 

รวม 313 2.504 0.709 ไม่ดี 
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ช่อง MCOT HD 
ละครเรื่องหนุม่หน้าใสหัวใจนักปรุง 
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความรุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเร่ือง

หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง 
ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ

รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 
หนุ่มหนา้ใสหัวใจนักปรุง 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเพศ 265 1.845 0.821 น้อย 
1.1 พบเห็นฉาก การย่ัวยวนทางเพศ เช่น การส่ง

สายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรอืนร่างของตนเอง เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

265 1.928 1.168 น้อย 

1.2 พบเห็นฉาก การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ
ตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย 
ไอติม สัญลักษณ์ทางเพศ)  

265 1.626 0.747 น้อยที่สุด 

1.3 พบเห็นฉาก เปลือยผ้า / อาบนํ้า แต่ไม่เห็น
ของสงวน 

265 1.864 0.807 น้อย 

1.4 พบเห็นฉาก การจูบปาก 265 2.125 1.085 น้อย 
1.5 พบเห็นฉาก การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้าอารมณ์

ของตัวละครที่สื่อไปในทางเพศ เช่น ซุกไซร้ที่ร่างกาย 
กอดจูบ ลูบคลาํ 

265 1.721 0.883 น้อยที่สุด 

1.6 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์ โดยนัย เช่น 
ฉากแสงไฟกําลังดับลง ฉากภาพบนเตียง เป็นต้น 

265 1.879 1.045 น้อย 

1.7 พบเห็นฉาก การมีเพศสมัพันธ์โดยตรง เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า
สองคนขึ้นไป 

265 1.774 1.086 น้อยที่สุด 

2. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับภาษา 265 1.649 0.693 น้อยที่สุด 
2.1 พบเห็นฉาก ที่ปรากฏการใช้ภาษาที่ส่อทาง

เพศ คือ เช่น การพูดมุกสัปดน สองแง่สามง่าม หยาบ
โลน ในเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ 

265 1.664 0.794 น้อยที่สุด 

2.2 พบเห็นฉาก การใช้ภาษาหยาบคาย คําหยาบคาย 
คําด่าทอกัน สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว หมิ่นประมาท 

265 1.634 0.730 น้อยที่สุด 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

หนุ่มหนา้ใสหัวใจนักปรุง 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

3. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง 265 1.616 0.595 น้อยที่สุด 
3.1 พบเห็นฉากที่ทําให้รูส้ึกสะเทือนใจสะเทอืน

ขวัญน่าหวาดกลัว เช่น การบาดเจ็บเลือดออก 
เสียชีวิตอย่างทรมาน 

265 1.558 0.701 น้อยที่สุด 

3.2 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อจิตใจ การกระทํา
ที่มีผลให้ผู้อ่ืนเสียใจ เช่น ทอดทิ้งเพิกเฉย ดูถูก ดู
หมิ่น ข่มขู่ ตําหนิ ดุด่า กลั่นแกล้ง ฯลฯ 

265 1.774 0.808 น้อยที่สุด 

3.3 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น 
การใช้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทําให้ตนเอง
และผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ
เสียชีวิต 

265 1.683 0.791 น้อยที่สุด 

3.4 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น 
การทําลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่งระบาย
ความโกรธ โดยการทําลาย เช่น ขว้าง ปา ทุบ ตี  

265 1.664 0.830 น้อยที่สุด 

3.5 พบเห็นฉาก ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําเพ่ือใช้
ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการ
กระทําน้ัน อาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ 
ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

265 1.615 0.784 น้อยที่สุด 

3.6 พบเห็นฉาก ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น พฤติ 
กรรมกลั่นแกลง้ ทําร้าย การทารุณกรรมสัตว์ ด้วย
วิธีการต่างให้ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน บาดเจ็บ 

265 1.404 0.712 น้อยที่สุด 

4. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

265 1.394 0.504 น้อยที่สุด 

4.1 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางชนช้ัน 
(Class) เช่น การดูถูกบุคคลอ่ืนให้ดูต้อยตํ่า ในด้าน
ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

265 1.562 0.731 น้อยที่สุด 
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ความคิดเหน็ในประเด็นเรื่อง เพศ ภาษาและความ
รุนแรง ที่มีในเนื้อหารายการละครเรื่อง 

หนุ่มหนา้ใสหัวใจนักปรุง 

จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

4.2 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเช้ือชาติ/ 
ชาติพันธ์ุ (Racism/Ethnic) หรือชนช้ันชายขอบ เช่น 
คนลาว คนอีสาน เผ่ากระเหรี่ยงเอเชีย นิโกร เป็นต้น  

265 1.438 0.730 น้อยที่สุด 

4.3 พบเห็นฉาก การดูถูกเหยียดหยามทางเพศ 
(Sex) เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบ้ียน เพศทีส่าม ทั้งใน
ด้านเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ การทาํให้เพศ
ใดเพศหน่ึงเป็นวัตถุทางเพศ 

265 1.317 0.584 น้อยที่สุด 

4.4 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยามด้านอายุ (Age) 
เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า ให้มีลักษณะไรซ้ึ่ง
ประสิทธิภาพ 

265 1.362 0.623 น้อยที่สุด 

4.5 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม คนพิการ 
(Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 
ปัญญาอ่อน ให้มีลักษณะไรซ้ึ่งประสิทธิภาพ 

265 1.294 0.602 น้อยที่สุด 

4.6 พบเห็นฉาก ดูถูกเหยียดหยาม ในด้านรูปร่าง
หน้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํ่า ขาว ขี้ริ้ว  
ขี้เหล ่

265 1.392 0.720 น้อยที่สุด 

5. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอื่น ๆ 

265 1.458 0.637 น้อยที่สุด 

5.1 พบเห็นฉาก การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย 
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

265 1.521 0.783 น้อยที่สุด 

5.2 พบเห็นฉาก พฤติกรรมทีสุ่่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น 

265 1.392 0.689 น้อยที่สุด 

5.3 พบเห็นฉาก ที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสย
ศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง ผี วิญญาณ 
เวทมนต์ คาถา 

265 1.460 0.839 น้อยที่สุด 

รวม 265 1.597 0.486 น้อยที่สุด 
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ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองหนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุง  
ทัศนคติของผูช้มที่มีต่อการรับชมละครเร่ืองหนุ่ม

หน้าใสหัวใจนกัปรุง 
จํานวน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย

1. เน้ือหาสาระละครสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 265 2.770 1.028 ปานกลาง 
2. ละครให้คติธรรมของชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 265 3.015 1.025 ปานกลาง 
3. เน้ือหาพัฒนาความรู้ความคิดและสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตจริง 

265 2.981 0.965 ปานกลาง 

4. เป็นละครที่สามารถสื่อหรอืรณรงค์ให้เกิดหรือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

265 2.796 1.051 ปานกลาง 

5. เป็นละครที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่าป้ันดารา 265 2.747 1.086 ปานกลาง 
6. เป็นละครท่ีไม่มีโฆษณาแฝงในเน้ือหาหรือฉากต่าง ๆ 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น 

265 2.706 1.123 ปานกลาง 

7. เป็นละครที่ไม่มอมเมาประชาชน เช่น มีบทรุนแรง 
ไร้สาระ อิจฉาริษยา ย่ัวยุทางเพศ 

265 2.751 1.110 ปานกลาง 

8. เป็นละครที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม เช่น มลีักษณะลามก 
อนาจาร ย่ัวยุทางเพศ 

265 2.849 1.153 ปานกลาง 

9. เป็นละครที่ไม่ใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นตัวอย่างที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

265 2.955 1.067 ปานกลาง 

10. เป็นละครที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ชมให้เกิด
ค่านิยมที่ผิดศลีธรรมและกฎหมาย 

265 2.879 1.091 ปานกลาง 

รวม 265 2.845 0.819 ปานกลาง 
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