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ผลการวิเคราะหละครไทย 

1. ชอง 7 HD 

ละคร นางราย ออกอากาศวันที่ 11/02/62  

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

แขวลัยรีบขึ้นรถแท็กซ่ีตามชมจันทรไป ทําใหอาทิตยที่มาหาแขวลัยที่บานเห็นเขาพอดีจึงรีบขับรถตาม อาทิตยคิดวา
แขวลัยจะไปหาภวาภพจึงขับรถชนรถแท็กซ่ี คนขับรถแท็กซ่ีลงมาชกตอยกับอาทิตยจนแขวลัยตามชมจันทรไมทัน 
เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหรถติดหนัก หน่ึงในน้ันคือรถของภวาภพ ภวาภพจึงตองตอรถแท็กซ่ีไปสนามบินคนเดียว 
ในขณะที่ลดาวัลยมัวแตจะลงไปเอาเรื่องคนที่ทําใหรถติด แขวลัยเลยออกมาจากตรงน้ัน 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ น.13 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากที่ภวาภพเดินไปหาแท็กซ่ีแลวมาเจอแขวลัยกลางทาง 

ความรุนแรงทางรางกาย 

อาทิตยขับรถมาหาแขวลัยตรงจุดนัดพบ แตโมโหที่เห็นภวาภพยืนตระกองกอดแขวลัย จึงเดินเขา
ไปหาแลวตอยภวาภพทันที โดยไมสนใจจะถามไถกอน 

  

ฉากที่ภรณีและบอยอยูในรานกาแฟ 

ความรุนแรงทางเพศ/ ความรนุแรงตอผูอ่ืน 

ภรณีเดินเขามาในรานกาแฟและเห็นวา บอยกําลังถูกลูกคาชายตอวา และจะถูกทํารายรางกาย 
เพราะบอยทํานํ้าหกใส ภรณีเดินเขาไปชวยเหลือ ลูกคาจึงพูดขึ้นวา “หรือวาแฟนแกวะ ฮะ ไอดวน
...นารักดีน่ีหวา” หลังจากที่ภรณีจายเงินคาเสียให เขายื่นมือไปรบัเงินแตกลับจับมือและดึงภรณีเขา
หาตัวเอง และพูดจาเชิงคุกคามทางเพศกับภรณี “นองไปชอบมันทําไม มาชอบกับพี่ดีกวา ดีกวา
เยอะ เดี๋ยวพี่พาไปเที่ยว สนุกกวากันเยอะ” บอยเขาไปหาม แตลูกคากลับหันมาตอยจนลมลง และ
ลูกค าชายทั้ งสองคน ก็รุ มทํ าร ายด ว ยการ เตะกระทืบ  ( มี โ ต ะบั งขณะที่ โ ดนกระทืบ ) 
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(V4) ฉากที่ภรณีและบอยอยูในรานกาแฟ 

ภรณีเดินเขามาในรานอาหารและเห็นวา บอยกําลังถูกลูกคาชายตอวา และทํารายรางกาย เพราะ
บอยทํานํ้าหกใส แตบอยขอโทษและบอกวาเจ็บแขนอยู ลูกคาจึงดาวาและปดถาดกาแฟตกลงพื้น
อยางรุนแรง และทําทาทางคุกคามจะตอยบอย  
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(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากที่สงวนศักดิ์ขับรถมาสงแขวลัยที่บาน 
 
คําประชด/ เสียดสี/ แดกดัน 
เม่ือแขวลัยกลับมาถึงบานในขณะที่แมของเธออยูหนาบาน แมของเธอเขาใจวา เม่ือคืนที่ไมกลับมา
บาน เพราะไปนอนกับสงวนศักดิ์  
 
พรรณี: เสนหแรงจริงนะแก... เออ ไหนบอกวาจะไปตามหานังชมไง แหม ที่แทก็ไปนอนกับดาวราย
มาน่ีเอง  
เม่ือแขวลัยกับแมขึ้นมาบนหองของปรางทิพย แขวลัยปลุกปรางทิพยใหตื่นนอน ปรางทิพยจึงขอ
โทษที่เม่ือคืนน้ีไมไดรับสายจากเธอ แตแมกลับพูดถึงแขวลัยอีกครั้ง 
พรรณี: ...เม่ือตะก้ีน้ี ดาวรายเพิ่งจะมาสง แลวไง ทีน้ีแกคิดออกหรือยัง วาพี่สาวแกเขาไปนอนที่
ไหน” (ลักษณะทาทางเหยียดและปลายตามองแขวลัย) 
 
ฉากที่ลดาอยูในบานของภวาภพ 
คําดา 
ลดาวัลยเห็นรูปที่ภวาภพกอดกับเมยที่สนามบิน แตคิดวาเปนแขวลัย จึงทั้งเหว่ียงและวีน และพูด
ขึ้นมาอยางเกรี้ยวกราด 
ลดาวัลย: น่ีมันนังแขวลัย... นังแขวลัยคะ 
เกศรี: ไหนเอามาดูซิ 
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-------------------- 
ลดาวัลย: ...ลดาจะกลับบานคะ ลดาไมอยูมันแลว บานหลังน้ีมันบานนรก!  
ในฉากน้ีลดาเรียกแขวลัยวา “นังแขวลัยหลายครั้ง” (ในตอนน้ีจะพบวา ตัวละครเรียกแขวลัยวา 
“นังแขวลัย” หรือ “นังแข” บอยครั้ง) 
-------------------- 
ขณะที่แมของลดากําลังจะพาลดากลับ เม่ือรูวาวิชาญมีประชุมก็เอาไปเปรียบเทียบกับสามีตนเอง 
จึงดาสามีใหเกศรีฟง 
แมของลดาวัลย: โชคดีนะคะที่คุณวิชาญมีแตเรื่องงาน ไมเหมือนไอแกที่บาน มีแตเรื่องอีโนนอีน่ีไมรู
จบส้ิน ใฝต่ํา 
ลดาวัลย: ภพไปไดเชื้อใฝต่ํามาจากใครคะคุณแม  
 
ฉากที่ภวาภพเดินไปหาแท็กซ่ีแลวมาเจอแขวลัยกลางทาง 
คําดูถูก 
อาทิตยโมโหที่เห็นภวาภพยืนกอดแขวลัย หลังจากตอยภวาภพแลว อาทิตยพูดกับภวาภพวา 
อาทิตย: คุณไมเห็นในคลิปขาวหรือไงวา ผมกับแขวลัยไปถึงไหนตอไหนแลว 
และอาทิตยทะเลาะกับแขวลัย จึงพูดขึ้นมาวา  
อาทิตย: ก็ผมรักแข แตสําหรับมันคุณเปนไดแคของเลน 
 
ฉากแขวลัยและปรางทิพยอยูในผับ 
คําดา 
แขวลัยและปรางทิพยมาตามหานองสาวในผับ แตมีผูชายกอรอกอติกและจะจับแขนของปรางทิพย 
เธอจึงสะบัดแขนและดากลับ แตแฟนสาวของผูชายคนน้ันกลับมาดาปรางทิพยวา  
ผูหญิงในผับ: นังน่ีใชม้ัย ชอบแยงของชาวบานจังเลยอะ 
ปรางทพิย: ดูหนาผัวแกดวย นาแยงตายอยางน้ันแหละ  
 
ฉากที่ชมจันทรกําลังขโมยเงินของแขวลัยในหองรับแขก 
คําหยาบ 
ชมจันทรกําลังขโมยเงินของแขวลัยในหองรับแขก แตพอเขามาเห็นจึงสอนวาอยาริอาจเปนขโมย 
จึงตีกนชมจันทรเปนการส่ังสอน และเม่ือแมออกมาเห็นจึงเขามาชวยและทั้งสองก็ทะเลาะกันขึ้น 
“มึง-กู” 
ชมจันทร: พอรักแตแขวลัย เพราะแมพูดใหฟงทุกวัน  
เขม: ปากพลอย ทําไมพูดอยางงี้วะ ปากพรอยทั้งแมทั้งลูกไง  
 

(L2) ฉากที่ภวาภพกําลังเดินทางไปสนามบินพรอมกับเกศรแีละลดาวัลย 
 
ภาษาเหยียดชนชั้น 
ขณะที่กําลังเดินทางไปสนามบิน  
คนขับรถ: รถติดเปนเพราะขางหนากําลังมีเรื่องกันครับ 
เกศรี: พวกชั้นต่ํา ชอบทําอะไรบา ๆ 
โดยที่ลดากําลังเหว่ียงจวนจะลงไปดา แตเกศรีขัดขึ้น 
เกศรี: ...อยาลงไป เดี๋ยวคนแถวน้ีจะหาวาเราเปนพวกชั้นต่ําเหมือนพวกมัน 
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ฉากที่วิชาญโทรศัพทคุยกับปราง 
 
ภาษาเหยียดชนชั้น 
ขณะที่ปรางกําลังคุยโทรศัพทกับวิชาญ เธอไดพูดถึงเรื่องการตีราคาคนดวยเงิน แตวิชาญปฏิเสธ 
เธอ 
วิชาญ: หนูอยาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับนางรายชั้นต่ําคนน้ันสิ 
จากน้ันสักพักปรางจึงพูดกับตัวเองวา  
ปรางทิพย: ไอแก แกดูถูกพี่สาวฉัน... 
 
ฉากภรณีและบอยอยูในรานกาแฟ 
 
ภาษาเหยียดความพิการ 
ภรณีเดินเขามาในรานกาแฟและเห็นวา บอยกําลังถูกลูกคาชายตอวาและทํารายรางกาย เพราะ
บอยทํานํ้าหกใส แตบอยขอโทษและบอกวาเจ็บแขน  
ลูกคา: ใครใชใหไอดวนน่ีมาทํางานวะ...หรือวาแฟนแกวะ ฮะ ไอดวน...นารักดีน่ีหวา 
ลูกคา: โชคดีนะที่มีแฟนรวย ไอกระจอก 
 

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร นางราย ออกอากาศวันที่  26/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

อนุวดีเขาใจผิดเรื่องระหวางสงวนศักดิ์กับแขวลัย เลยทําใหแขวลัยตองรีบไปเคลียรความสัมพันธระหวางสงวนศักดิ์
กับแขวลัยวาเปนเพียงพี่ชายที่แสนดีเทาน้ัน สวนการทํางานในกองถาย ภวาภพก็เลนนอกบทฉากที่ภวาภพตองผลัก
แขวลัยออกไป แตเขากลับดึงแขวลัยเขามาจูบ ทําเอาตะลึงกันไปทั้งกองถาย 

เกศรีไดส่ังใหแขวลัยเลิกยุงกับภวาภพ เพราะชนชั้นที่ตางกัน สวนวิชาญที่หลงรักปรางคทิพยหนักมาก จึงทําให
ปรางคทิพยมีชองทางในการเริ่มแผนการดวยการสงขอความไปหาเกศรี และบอกวาวิชาญน้ันกําลังมีเมียนอย เกศรี
เขาใจวาแขวลัยแกลง เลยใชใหอาทิตยมาตามสืบวิชาญแทน 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ น.13 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2) ฉากที่ภรณีน่ังบนสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาเพื่อฆาตัวตาย 

ความรุนแรงตอตนเอง-การฆาตัวตาย 

ภรณีเสียใจที่ทําใหพอแมผิดหวังกับผลการเรียนของเธอ จึงหนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาฆาตัว
ตายบนสะพานขามแมนํ้าเจาพระยา ขณะที่ภวาภพตามมาเจอ เธอขึ้นไปน่ังบนราวสะพานและตัด
พอเสียใจ ทุกคนเตือนสติเธอ แตเธอพล้ังมือจนเกือบตกลงไปในแมนํ้า บอยรีบว่ิงเขาไปดึงตัวเธอไว
ทัน 
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(V3) ฉากที่เกศรีนัดแขวลัยมาทานขาวที่บาน  

ความรุนแรงทางรางกาย 

เม่ือมาถึงเกศรีก็ดาทอแขวลัยใหเลิกยุงกับภวาภพ แขวลัยยืนยันวาเลิกกันแลว และขอตัวกลับ แต
เกศรีไมยอม ดึงตัวแขวลัยมาตบหนา 1 ครั้ง จากน้ันพักตรสุดาก็ตบหนาอีก 1 ครั้ง ทําใหแขวลัยลม
ลง เกศรีจึงเอาถวยแกงเทใสและทุบตีแขวลัย และดาทอดวยความไมพอใจ (Flash back แขวลัย
คิดถึงตอนที่โดนทําราย) 

  

  

ฉากที่นองชายแขวลัยขโมยเงินในหองนอนพี่สาว 

ความรุนแรงทางรางกาย 

นองชายแขวลัยขโมยเงินในหองนอนพี่สาว แตพอมาเห็นจึงผลักหัวเขาจนลมลงบนเตียง พอจึงส่ัง
สอนดวยการตีหลังลูก จนแมเขามาเห็น และจิกผมพอและถีบพอจนกระเด็น 
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ฉากที่ภวาภพจูบแขวลัยริมทะเล 

การจูบ 

ภวาภพจูบแขวลัยริมทะเล เม่ือถอนจูบ แขวลัยวลัยจึงตบหนา 1 ครั้ง 

  

(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7) ฉากที่เกศรีนัดแขวลัยมาทานขาวที่บาน  

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

เกศรีเทแกงใสและใชถวยทุบตีแขวลัย 
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(V8)  

(V9) ฉากงานเล้ียงปดกลองละคร 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

หลังจากที่อนุวดีตําหนิที่แขวลัยขี้ขลาด ทําใหเธอตัดสินใจที่จะทําตามความตองการของตัวเอง ซ่ึง
ในงานเล้ียงปดกลองละคร ภวาภพมารวมงานดวย เธอจึงเดินไปฉวยแกวไวนจากอนุวดีมาดื่มหลาย
แกว เพื่อใหมีความกลาที่จะไปพูดคุยกับภวาภพอีกครั้ง 

  

  

(V10)   

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2) ฉากที่ภวาภพจูบแขวลัยริมทะเล 

การจูบ 

ภวาภพจูบแขวลัยริมทะเล  
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ฉากที่แขวลัยตัดสินใจคบหาภวาภพอีกครั้ง 

การจูบ 

ภวาภพและแขวลัยหนีออกจากงานเล้ียงปดกลอง เพื่อเปดอกพูดคุยกัน จึงตัดสินใจคบหากันอีกครั้ง 
และจูบกัน 

  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2) ฉากที่เกศรีนัดแขวลัยมาทานขาวที่บาน  

ภาษาเหยียดชนชั้น 

เม่ือมาถึงเกศรีก็ดาทอแขวลัยใหเลิกยุงกับภวาภพ แขวลัยยืนยันวาเลิกกันแลว และขอตัวกลับ แต
เกศรีไมยอม ดึงตัวแขวลัยและตบหนา 1 ที จากน้ันพักตรสุดาก็ตบหนาอีก 1 ที ทําใหแขวลัยลมลง 
เกศรีจึงเอาถวยแกงเทใสและทุบตีแขวลัย พรอมดาทอดวยความไมพอใจ  

เกศรี: ...อยาใหเสนียดจัญไรมันมาติดบานฉัน ไป นางผูหญิงชั้นต่ํา อยามายุงกับครอบครัวฉันนะ 

ฉากที่แขวลัยและภวาภพพาชมจันทรมาสงที่สถานบําบัดยาเสพติด 

ภาษาเหยียดชนชั้น 

ภรณีเห็นภวาภพและแขวลัยในสถานบําบัด จึงเดินไปทัก 
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ภรณี: พี่ภพมาไดยังไง อยาบอกนะวามากับนังน่ี  

ภวาภพ: นองสาวเขาไมสบายนะ 

ภรณี: ไมสบาย นองไมไดโงนะพี่ภพ ที่น่ีมันสถานบําบัด มีแตพวกพฤติกรรมต่ํา ๆ เลว ๆ เขามา
ทั้งน้ันแหละ ถึงตัวเองไมไดอยู แตนองสาวมันอยูก็คงเลวไมตางกัน 

ภวาภพ: นี ทําไมพูดแบบน้ี  

ภรณี: คุณแมบอกวาผูหญิงคนน้ีเปนผูหญิงชั้นต่ํา มีพฤติกรรมเลว ๆ เอาตัวเขาแลกเพื่อเงิน  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร นางราย ออกอากาศวันที่  05/03/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

แขวลัยรูดีวาการตัดสินใจครั้งน้ีจะทําใหไมไดเจอกับภวาภพอีก และยินดีรับขอเสนอ 10 ลานบาทน่ัน แขวลัยบอกทุก
คนในครอบครัววาเปนมะเร็ง และนําเช็ค 10 ลานบาทใหปรางทิพยสําหรับไปตางประเทศ เกศรีจับไดวาวิชาญเปนชู
กับปรางทิพย จึงตามไปตบและสาดนํ้ากรดใสปรางทิพยจนเสียโฉม สวนแขวลัยหนีไปรักษาตัวอยูตางจังหวัด 
จนกระทั่งภวาภพรูความจริงวา ส่ิงที่แขวลัยทําไปทั้งหมดน้ันเพื่อปกปองทุกคน เขาจึงไปตามหาแขวลัยและทั้งสองก็
แตงงานกัน 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ น.13 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากที่ปรางทิพยอยูสนามบินกําลังไปตางประเทศ 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ปรางทิพยอยูในสนามบินกําลังจะเดินทางไปตางประเทศ แตเกศรีมาขวาง ตบ และดาทอปราง
ทิพย ทั้งคูจึงทะเลาะกัน กระชากผม และตบตีกัน 
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ฉากที่จุมแกแคนครอบครัวของเกศรี 

จุม แฟนสาวของอาทิตย เสียใจที่อาทิตยตองตายเพราะพลัดตกตึกในวันที่นัดเจรจากับเกศรี จึงแก
แคนดวยการโพสตคลิปที่วิชาญกับปรางทิพยขณะกําลังมีเพศสัมพันธกันลงบน Facebook จนเปน
ขาวดัง ทําใหครอบครัวของวิชาญและเกศรีเสียชื่อเสียง 

  

  

(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากที่เกศรีรูวาวิชาญมีชู 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

เกศรีรูวาวิชาญมีชู จึงถือมีดเดินตรงไปหาวิชาญและใชมีดตามไลฆาเขา แตวิชาญหลบหลีกได และ
ภวาภพมาดึงมีดออกไป 
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(V7) ฉากที่ปรางทิพยอยูสนามบินกําลังไปตางประเทศ 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธในการทํารายผูอ่ืน  

เกศรีใชนํ้ากรดสาดใสหนาปรางทิพย หลังสาดนํ้ากรดใสปรางทิพยก็ตกใจกลัวจนทําใหขวดนํ้ากรด
ตกและหกใสพื้น กัดกรอนพื้นปูน (มีภาพฟองขึ้นฟูและเสียงกัดกรอน) 

  

  

(V8)  

(V9) ฉากที่ภวาภพกินเหลาเพราะความเสียใจที่มาจากแขวลัย 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ภวาภพดื่มเหลา เพราะเสียใจที่แขวลัยรับเงินเพื่อเลิกกับเขา และหลังเกิดเหตุการณที่แมของเขา
พล้ังมือผลักอาทิตยตกตึก 

  

 



20 
 

ฉากที่วิชาญกินเหลาเพราะความเสียใจจากเหตุการณที่เกิดกับปรางทิพย 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

เพราะเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้นกับปรางทิพย วิชาญจึงกินเหลาเมามายไมสนใจใคร กระทั่ง
บริหารงานไมได ภวาภพเขาไปหาม แตวิชาญตวาดไลภวาภพออกไป 

  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2) ฉากวิดีโอที่แอบถายวิชาญกับปรางทิพยขณะที่กําลังเลาโลมกัน  

การเลาโลม 

เปนคลิปแอบถายในขณะที่วิชาญโนมตัวลงไปซุกไซรซอกคอ ที่ส่ือใหเห็นวากําลังจะมีเพศสัมพันธ
กัน  
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(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากที่วิชาญและเกศรีทะเลาะกันเรื่องชูสาว 
 
คําดา 
 
เกศรีรูความจริงวาวิชาญเปนชูกับปรางทิพย และไดพล้ังมือผลักอาทิตยตกตึกจนเสียชีวิต ทําให
เสียใจมากยิ่งขึ้น เม่ือวิชาญกลับมาถึงบานและเปดทีวีที่กําลังนําเสนอขาวชูสาวของเขา เกศรี
ตัดสินใจใชมีดหมายจะฆาวิชาญ แตหลบได และภวาภพมาดึงมีดออกจากมือแม เกศรีจึงตบหนาวิ
ชาญและดาเขาตลอดวา “ไอวิชาญ ไอเลว” วิชาญตบหนาและดาวาเกศรี กอนจะพูดดวยทาที
เกรี้ยวกราดวา “...ตอไปน้ีมึงไมตองมายุงกับกูอีก ตางคนตางอยู... แตมึงอยามายุงกับกู จําไว” 
 
ฉากที่ปรางทิพยอยูสนามบินกําลังไปตางประเทศ 
 
คําดา 
 
ปรางทิพยอยูในสนามบินกําลังจะเดินทางไปตางประเทศ แตเกศรีมาขวาง ตบ และดาทอปราง
ทิพย ทั้งคูจึงตบตีและทะเลาะกัน 
  
เกศรี: อีผูหญิงชั่ว อีสารเลว  
ปรางทิพยเขาไปกระชากผมและตบหนาเกศรี หลังจากมีคนมาแยกทั้งสองออกจากกัน 
ปรางทิพย: อีบา ก็เพราะวามึงเปนอยางน้ี ผัวมึงถึงไดมีเมียนอย แตไมตองหวงหรอกนะ เพราะผัว
มึงกูถุย (ทําทาถุย) และก็เขี่ยมันไปแลว  
 

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
 ฉากที่อาทิตยนัดเกศรีวาตกลงเรื่องคลิปบนดาดฟา 

ฉากความรุนแรงที่มีการปรับเฉดสี 

อาทิตยมีคลิปที่วิชาญกับปรางทิพยขณะกําลังมีเพศสัมพันธกัน จึงนัดเกศรีมาเจอกันบนดาดฟา
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เพราะตองการแบล็คเมลเกศรีเรื่องภาพลักษณของครอบครัว โดยเรียกรองเงินปละ 10 ลาน แต
เธอไมยินยอม ทั้งสองจึงทะเลาะและผลักกันไปมา จนกระทั่งอาทิตยตกตึกตาย  
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ละคร บวงสไบ ออกอากาศวันที่  24/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

“คุณหลวงนฤเดช” มีภรรยาชื่อ “คุณเยื้อน” คุณหลวงขืนใจทาสชื่อ “อ่ิม” คุณเยื้อนและอ่ิมตั้งครรภและคลอดลูก
สาวในวันเดียวกัน ลูกคุณเยื้อนชื่อ “พุดจีบ” ลูกสาวอ่ิมชื่อ “แกว” โหรทํานายดวงชะตาคุณหนูพุดจีบวาในอนาคต
จะตองมลทินคาวโลกียคบชูกับทาสทําใหวงศตระกูลเส่ือมเสีย เยื้อนโกรธโทษวาเพราะคุณหลวงมักมากในกามผล
กรรมเลยมาตกอยูที่ลูก พรอมบอกเจิมและเรียมใหเล้ียงดูพุดจีบอยางดีอยาใหเปนเชนดั่งคําทํานาย 

เยื้อนมาหาอ่ิมที่เรือนทาสขมขูวา ถาไมอยากตายทั้งแมทั้งลูกใหอ่ิมพาลูกออกไปจากปากนํ้าโพ อ่ิมรับปากจะไปและ
จะไมกลับมาอีก อบ (นองสาวอ่ิม) สงสารอ่ิมบอกใหอ่ิมและลูกไปอาศัยอยูกับสัปเหรอที่กระทอมชายปาชา และอบ
จะเปนคนสงขาวสงนํ้าให  

12 ป ผานไป พุดจีบและแกวเจอกันโดยบังเอิญ พุดจีบชวนแกวมาที่เรือน แกวไดเจอกับ “เทพ” ลูกบุญธรรมของ
หลวงนฤเดชและเยื้อน (พุดจีบเลาวา เทพเปนลูกของพี่สาวเยื้อน) ทั้ง 3 คนชวนกันเลนนํ้าแตพุดจีบวายนํ้าไมเปน
เทพจึงไปขออนุญาตเยื้อนให ระหวางน่ังรอเทพที่ทานํ้า แกวชวนพุดจีบลงมาเลนนํ้าดวยกัน โดยพุดจีบขอรอเทพ
กอน แกวบอกใหเกาะลูกมะพราวแหงไวก็ได แกวขวางมะพราวแหงมาใกล ๆ ทานํ้า แลววายนํ้าออกไป พุดจีบโนม
ตัวลงกวักนํ้าจะหยิบลูกมะพราวแหง ก็เห็นมือลึกลับโผลขึ้นมาเหนือนํ้าจับลูกมะพราวไว ตอมาเหมือนมีคนผลักพุด
จีบตกนํ้า แกวชวยพุดจีบไว 

เยื้อนรูวาแกวเปนลูกอ่ิมจึงใสรายแกว บอกคุณหลวงวาแกวเปนคนผลักพุดจีบตกนํ้า แกวรูความจริงวา คุณหลวงเปน
พอของตน เม้ียนใสรายอ่ิมวาเปนคนบอกวาแกวเปนลูกคุณหลวงทั้ง ๆ ที่ตนเปนคนหลุดปาก คุณหลวงเชื่อเม้ียน
เฆี่ยนอ่ิมดวยหวายจนสลบ อ่ิมเปนไขหนัก แกวไปขอยาจากคุณหลวงมาเพื่อรักษาแม โดยสัญญาวาถาแมหายจะไม
มาใหคุณหลวงเห็นหนาอีก คุณหลวงตองไปราชการที่จวนจึงใหแชมขึ้นไปบนเรือนเพื่อเอายาใหแกว เยื้อนใหหอยา
มา แกวรีบว่ิงจนลมลุกคลุกคลานเพื่อกลับไปหาแมที่กระทอม แตเม่ือเปดหอยาออกมาพบวาเปนกรวดและเศษไม 
แกวสาปแชง อ่ิมจับมือแกวมาพนมมือขอใหรับปากวา จะอโหสิกรรมใหคุณหลวงคุณเยื้อน แกวไมทันไดพูดอ่ิมส้ินใจ
ตายตอหนาแกว แกวสาบานวาจะแกแคน 

พุดจีบ แกว และเทพ เติบโตเปนหนุมสาว เทพเรียนจบจากปนังกลับมารับราชการและชอบพอกับพุดจีบ สวนแกวก็
ชอบเทพ พยายามเขาหาเทพ รวมถึงชดที่แอบชอบเทพเชนกัน ชดเห็นแกวลองเรือมากับเทพจึงตามมาหาเรื่องชดดา
แมแกว แกวจึงตบตีชด ชดมาฟองแมวาแกวตบตีตนและโกหกวาแกวดาเม้ียนในทางไมดี เม้ียนโกรธวางแผนแกลง
แกวและเกิดตบตีกันอีกครั้ง 

แกวและอบปลอมตัวเปนผีรองเพลงกลอมเด็กที่อ่ิมเคยรองเม่ือครั้งตั้งทอง พรอมทั้งปลอมตัวออกเดินไปยังบริเวณ
เรือนเพื่อหลอกเม้ียนและเยื้อน เทพและพุดจีบเดินตรวจดูรอบบานจนรูความจริงวาแกวและอ่ิมปลอมตัวเปนผี 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ น.13 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2) ฉากแกวกลับจากไปขอยาจากเรือนคุณหลวงมาที่กระทอม 

การทํารายตนเอง 

อ่ิมเปนไขหนัก แกวไปขอยาจากคุณหลวงมาเพื่อรักษาแมโดยสัญญาวาถาแมหายจะไมมาใหคุณ
หลวงเห็นหนาอีก คุณหลวงตองไปราชการทีจ่วนจึงใหแชมขึ้นไปบนเรือนเพื่อเอายาใหแกว เยื้อนให
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หอยามา แกวรีบว่ิงจนลมลุกคลุกคลานเพื่อกลับไปหาแมที่กระทอมแตเม่ือเปดออกมากลับพบวา
เปนกรวดหินและเศษไม แกวกําเศษรวดจนบาดมือเลือดไหล 

  

(V3) ฉากเยื้อนไลอ่ิมและลูกออกจากปากนํ้าโพ 

ความรุนแรงทางรางกาย  

คุณเยื้อนและปาเม้ียน พรอมทาสผูชายกลุมหน่ึงมาหาอ่ิมและอบที่เรือนทาส เม้ียนใหทาสชายไป
แยงทารกมาจากอ่ิม เยื้อนส่ังใหเม้ียนตบอบ เยื้อนชูลูกอ่ิมขึ้นเหนือศรีษะทําทาจะทิ้งลงพื้นแลวบอก
ใหอ่ิมพาลูกออกจากปากนํ้าโพไป อ่ิมรับปากวาจะไปและจะไมกลับมาอีก เยื้อนผลักหัวอ่ิม 

   

ฉากที่แกวทะเลาะกับเด็กในหมูบาน (วัยเด็ก) 

ความรุนแรงทางรางกาย  

กลุมเด็กชายขโมยมะพราวแกว แกวโมโหทะเลาะกับกลุมเด็กชาย แกวถีบเด็กชายคนหน่ึงในกลุม 
จากน้ันแกวแยงมะพราวคืนมาลูกหน่ึงถุยนํ้าลายใสแลวทุมลงกับพื้น กลุมเด็กชายรุมตีแกว พุดจีบ
เห็นเหตุการณจึงจะเขามาชวยแตถูกเด็กชายผลักจนลม 
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ฉากเม้ียนตบตีกับอบในโรงครัว 

ความรุนแรงทางรางกาย  

เม้ียนวางมาดดาทาสคนอ่ืน อบทนไมไดจึงตอบโตกลับ เม้ียนส่ังอวบและดจัีบตัวอบไว จากน้ันเม้ียน
ตบ ถีบหนาและเยียบอกแลวถุยชานหมากใสหนาอบ 
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ฉากเทพว่ิงไลแกวเพราะคิดวาแกวเปนขโมย (วัยเด็ก) 

ความรุนแรงทางรางกาย  

เทพยื้อยุดฉุดแขนแกวบนสะพานขามคลอง แกวตัดสินใจกระโดดนํ้าลงไป 

  

ฉากเม้ียนและทาสผูชายว่ิงตามจับแกวกลาวหาวาแกวเปนคนผลักพุดจีบตกนํ้า (วัยเด็ก) 

ความรุนแรงทางรางกาย  

เม้ียนจับแกวแลวผลักไปใหทาสชายจับตัวไว อ่ิมจะชวยลูกแตถูกเม้ียนตบและถีบ 
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ฉากคุณหลวงเฆี่ยนอ่ิมบริเวณลานหนาเรือน 

ความรุนแรงทางรางกาย/ความรุนแรงทางเพศ-การใชกําลังคุกคามทางเพศ  

เยื้อนและเม้ียนใสรายวาแกวเปนคนทําใหพุดจีบตกนํ้า เม้ียนใสรายอ่ิมเพิ่มวาเปนคนบอกแกววาคุณ
หลวงเปนพอ คุณหลวงโบยอ่ิมดวยหวาย ระหวางที่อ่ิมถูกโบยอ่ิมคิดถึงอดีตที่คุณหลวงขมขืนตน อ่ิม
ทอง เม่ือบอกคุณหลวงวาอ่ิมทองคุณหลวงไมยอมรับ ขวางถวยชาลงพื้นเฉียดอบและอ่ิม คุณหลวง
โบยจนอ่ิมสลบ เหลาทาสวอนขอใหหยุด คุณหลวงจึงบอกใหลากอ่ิมออกไปแลว (ขวางหวายลงพื้น) 

  

   

ฉากพุดจีบและเทพมาขอใหอบพาไปเยี่ยมแมแกวที่หนาโรงครัว 

ความรุนแรงทางรางกาย  

แกวผลักพุดจีบ เพราะเขาใจผิดวาพุดจีบเปนคนบอกเยื้อนวาตนเปนคนผลักพุดจีบตกนํ้าจนทําให
แมถูกโบย 
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ฉากแกวและชดตบตีกันที่คลองทองรองสวน 

ความรุนแรงทางรางกาย  

ชด (ลูกสาวเม้ียน) เห็นแกวลองเรือมากับเทพจึงตามมาหาเรื่องแกวเพราะชดก็ชอบเทพเหมือนกัน 
ชดแยงสายบัวกับแกวจนสายบัวขาดติดมือกันไปคนละทาง ชดโยนสายบัวที่ขาดใสแกวแลวดาแกว
วารานเหมือนแม แกวโกรธที่ชดดาแมตนจึงถีบและตบชด ชดว่ิงหนี แกวถีบชดตกนํ้า แลวกระโดด
ตามไปตบ ชดเอ้ือมมือไปหยิบเชือกมารัดคอแกว แกวดึงออกไดนําเชือกน้ันมารัดคอชดคืนและกด
หัวชดลงนํ้า ชดยอมแพ แกวบอกวาอยาดาแมแกวอีก ...แกวถีบเพื่อนชดตกคลองรองสวนดวย 
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ฉากแกวเม้ียนและชดตบตีกันบนโรงครัว 

ความรุนแรงทางรางกาย  

เม้ียนใหบวบกับดีไปพาแกวมาที่โรงครัว เม่ือมาถึงเม้ียนแสรงวาไมเอาความแกว และขอใหแกวหุง
ขาวแทนชดเพราะยังเจ็บอยู เม่ือกระทะหุงขาวเดือดเม้ียนบอกวาชดลืมซาวขาวขอใหแกวซาวเอา
ขาวเปลือกออก แกวรูวาตนถูกแกลง ทําใหเกิดการดาทอกัน เม้ียนและพวกเขาทํารายแกว ชดและ
เพื่อนไปหยิบไม เม้ียนถือไมพาย แกวควาขวานที่ถือขึ้นมาดวย เม้ียนใชไมพายตีแกว แกวตบเพื่อน
ของชด เม้ียนใชไมพายตีแกวอีกครั้งจนแกวลมบอกใหจับแกวไว เม้ียนทิ้งไมพายลงพื้น ตบแกวแลว
จิกหัวมาที่กระทะหุงขาว อบเขามาชวยหลาน ถีบชด เม้ียนดึงฟนใตกระทะขึ้นมาจะใชตีอบ บวบ
สาดนํ้าใสจนเม้ียนเปยกไปทั้งตัว เม้ียนถีบบวบกับด ี
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ฉากเทพและม่ิงเดินตรวจตรารอบเรือน 

ความรุนแรงทางรางกาย  

เทพไมเคยเจอผี ม่ิงเลยกระเซาดวยเสียงเย็น ๆ วางั้นคืนน้ีพี่เทพคงตองเจออีกหลายตัว เทพเขก
มะเหงกม่ิง 

  

เทพจับไดวาแกวปลอมตัวเปนผี เทพดึงแขนแกว แกวสะบัดตัวแตเสียหลักทําใหเทพลมลงทับ 

  

(V4) ฉากโหรทํานายดวงชะตาพุดจีบเม่ือแรกเกิด 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

โหรทํานายดวงชะตาวาคุณหนูพุดจีบวาอนาคตจะตองมลทินคาวโลกียคบชูกับทาสทําใหวงศตระกูล
เส่ือมเสียชื่อเสียง หลวงนฤเดชโมโหขวางไมตะพดลงพื้น 
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ฉากที่แกวทะเลาะกับเด็กในหมูบาน (วัยเด็ก) 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

กลุมเด็กชายขโมยมะพราวแกว แกวโมโหทะเลาะกับกลุมเด็กชาย แกวถีบเด็กชายคนหน่ึงในกลุม 
จากน้ันแกวแยงมะพราวคืนมาลูกหน่ึง และถุยนํ้าลายใสแลวทุมลงกับพื้น  

  

ฉากเม้ียนตบตีกับอบในโรงครัว 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

เม้ียนวางมาดดาทาสคนอ่ืน อบทนไมไดจึงตอบโตกลับ เม้ียนโยนตะกราผักใสอบ จากน้ันทั้งสองคน
ไดตบตีกัน 
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ฉากคุณหลวงโมโหที่พุดจีบตกนํ้า 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

คุณหลวงขวางผาขาวมาลงพื้น 

  

ฉากคุณหลวงเฆี่ยนอ่ิมบริเวณลานหนาเรือน 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

คุณหลวงขวางถวยชา (อดีต) และขวางหวายลงพื้น (ปจจุบัน) 

คุณเยื้อนและเม้ียนใสรายวาแกวเปนคนทําใหพุดจีบตกนํ้า เม้ียนใสรายอ่ิมเพิ่มวาเปนคนบอกแกววา
คุณหลวงเปนพอ คุณหลวงโบยอ่ิมดวยหวาย ระหวางที่อ่ิมถูกโบยอ่ิมคิดถึงอดีตที่คุณหลวงขมขืนตน 
อ่ิมทอง เม่ือบอกคุณหลวงวาอ่ิมทองคุณหลวงไมยอมรับ ขวางถวยชาลงพื้นเฉียดอบและอ่ิม คุณ
หลวงโบยจนอ่ิมสลบ เหลาทาสวอนขอใหหยุด คุณหลวงจึงบอกใหลากอ่ิมออกไปแลวขวางหวายลง
พื้น 

  

ฉากแกวกลับจากไปขอยาจากเรือนคุณหลวงมาที่กระทอม 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

อ่ิมเปนไขหนัก แกวไปขอยาจากคุณหลวงมาเพื่อรักษาแม เยื้อนใหหอยามาแกวรีบว่ิงจนลมลุก
คลุกคลานเพื่อกลับไปหาแมที่กระทอมแตเม่ือเปดหอยาออกมากลับพบวาเปนกรวดหินและเศษไม 
แกวรูวาถูกหลอก กําเศษรวดจนบาดมือเลือดไหล และสาปแชงไมใหไดผุดได แลวขวางหอกอน
กรวดทิ้ง 
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ฉากชดมาฟองเม้ียนบนโรงครัววาถูกแกวทํารายแถมยังดาแม 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

เม้ียนโกรธทุมจานใสผักลงพื้น 

  
 

ฉากแกว เม้ียนและชดตบตีกันบนโรงครัว 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

เม้ียนทิ้งไมพายลงพื้น ตบแกวแลวจิกหัวมาที่กระทะหุงขาว 
 

 
 
 

(V5)  
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(V6) ฉากคุณหลวงเฆี่ยนอ่ิมบริเวณลานหนาเรือน 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

เยื้อนและเม้ียนใสรายวา แกวเปนคนทําใหพุดจีบตกนํ้า เม้ียนใสรายอ่ิมเพิ่มวาเปนคนบอกแกววา
คุณหลวงเปนพอ คุณหลวงโบยอ่ิมดวยหวาย  

 

ฉากเทพและม่ิงเดินตรวจตรารอบเรือน 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

คุณหลวงโกรธเพราะผีมาหลอกเยื้อน คุณหลวงยิงปนขึ้นฟา คุณหลวงถือปน ทาสถือดาบ คุณหลวง
เล็งปนไปที่เหงาในพุมไม (เทพเดินออกมาจากพุมไม) 

  

  

(V7) ฉากเม้ียนตบตีกับอบในโรงครัว 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 
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เม้ียนวางมาดดาทาสคนอ่ืน อบทนไมไดจึงตอบโตกลับจากน้ันทั้งสองคนไดตบตีกัน เม้ียนสาดนํ้า
และถุยชานหมากใสหนาอบ 

  

ฉากแกวและชดตบตีกันที่คลองทองรองสวน 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ชด (ลูกสาวเม้ียน) เห็นแกวลองเรือมากับเทพ จึงตามมาหาเรื่องแกวเพราะชดก็ชอบเทพเหมือนกัน 
ชดแยงสายบัวกับแกวจนสายบัวขาดติดมือกันไปคนละทาง ชดโยนสายบัวที่ขาดใสแกวแลวดาแกว
วารานเหมือนแม แกวโกรธที่ชดดาแมตนจึงถีบและตบชด ชดว่ิงหนี แกวถีบชดตกนํ้า แลวกระโดด
ตามไปตบ ชดเอ้ือมมือไปหยิบเชือกมารัดคอแกว แกวดึงออกไดนําเชือกน้ันมารัดคอชดคืน  

  

ฉากแกวเม้ียนและชดตบตีกันบนโรงครัว 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ชดและเพื่อนไปหยิบไม เม้ียนถือไมพาย แกวควาขวานที่ถือขึ้นมาดวย เม้ียนใชไมพายตีแกว แกว
ตบเพื่อนของชด เม้ียนใชไมพายตีแกวอีกครั้งจนแกวลมบอกใหจับแกวไว จิกหัวแกวมาที่กระทะหุง
ขาว ตบตีกันอีกรอบเม้ียนดึงทอนฟนใตเตาออกมา 
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(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13) ฉากพุดจีบตกนํ้าบริเวณทานํ้า 

เรื่องเหนือธรรมชาติ/ผี 

ระหวางที่พุดจีบน่ังรอเทพอยูทานํ้า แกวชวนพุดจีบลงมาเลนนํ้าดวยกัน แตพุดจีบขอรอเทพกอน 
แกวบอกใหเกาะลูกมะพราวแหงไวก็ได แกวขวางมะพราวแหงมาใกล ๆ ทานํ้า แลววายนํ้าออกไป 
พุดจีบโนมตัวลงกวักนํ้าจะหยิบลูกมะพราวแหง ก็เห็นมือลึกลับโผลขึ้นมาเหนือนํ้าจับลูกมะพราวไว 
ตอมาเหมือนมีคนผลักพุดจีบตกนํ้า แกวชวยพุดจีบไว 
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ฉากเม้ียนและชดไดยินเสียงคนรองเพลงกลอมเด็กตอนกลางคืน 

เรื่องเหนือธรรมชาติ/ผี 

เม้ียนบอกชดวาเปนเพลงกลอมเด็กที่อ่ิมเคยรองกลอมแกวตอนที่อยูในทอง อ่ิมแงมประตูออกมา
เจอผูหญิงน่ังอยูหนากระจก  

  

ฉากกลุมทาสหญิงนอนรวมกันในเรือนทาส 

เรื่องเหนือธรรมชาติ/ผี 

ทุกคนหวาดกลัวมานอนรวมกัน กลางคืนมีเสียงหมาหอน 
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เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2) ฉากเทพพายเรือในบึงบัว 

การจูบ/การยั่วยวนทางเพศ 

แกวดํานํ้าในบึงดึงไมพายเทพ แลวโครงเรือจากน้ันฉุดแขนเทพใหตกลงมาในนํ้า เมือเทพตกนํ้าแกว
พยายามดึงเทพเขาไปจูบจนสําเร็จ 2 ครั้ง ...แกวแกลงทําใหสไบหลุดจากบา 

  

  

ฉากเทพกําลังสงสายบัวใหแกว 

การยั่วยวนทางเพศ-สงสายตา  

แกวน่ังคุกเขาแหงนหนาขึ้นไปมองเทพ ซ่ึงยืนอยูทําทาเอียงอายแลวหยบิสไบขึ้นมาหมไหล...แกวลุก
ขึ้นหยิบสายบัวมาหักดึงใหเห็นใยตอหนาเทพ 
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แกว : หักบัวยังเหลือใย ใจของคุณเทพหวงใยแกวเสมอ แกวรัก... 

  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากที่แกว (อาย ุ12 ป) ทะเลาะกับเด็กในหมูบาน 

คําดา  

กลุมเด็กชายขโมยมะพราวแกว แกวโมโหทะเลาะกับกลุมเด็กชาย แกวถีบเด็กชายคนหน่ึงในกลุม 
จากน้ันแกวแยงมะพราวคืนมาลูกหน่ึงถุยนํ้าลายใสแลวทุมลงกับพื้น กลุมเด็กชายรุมตีแกว พุดจีบ
เห็นเหตุการณจึงจะเขามาชวยแตถูกเด็กชายผลักจนลม 

เรียม (ทาสรับใชพุดจีบ) : เด็กเวรตะไลกลาทํารายคุณหนูขา....ขาจะลากตัวใหคุณหลวงจับเขาคุก 

ฉากเม้ียนตบตีกับอบในโรงครัว 

คําดา  

เม้ียนวางมาดดาทาสคนอ่ืน อบทนไมไดจึงตอบดตกลับจากน้ันทั้งสองคนไดตบตีกัน 

เม้ียน : หรือจะกูขึ้นเรือนไปฟองคุณหลวงตะเพิดพวกมึงไปไถนาไปอยูกับวัวกับควายฮะ ..... 
อบ : เกิดเปนทาสถูกสาปใหอยูแตในครัว ก็อยาสะเออะขึ้นไปรับใชอยูบนเรือน.... 
เม้ียน : มึงกลาดากูเหรอ เดี๋ยวจะตบลางนํ้าใหตายคาตีนเลย 
อบ : อีแกบาอํานาจ มึงวางอํานาจบาดใหญโขกสับหัวพวกกู....วาสนาอยางมึงทําครัวไปอีกเจ็ดชั่ว
โคตรก็ไมไดดีดอก...อีขี้ครอก อีขี้ขา อีหนาดาน  อีสันขวาน อีอัปปรีย  

ฉากแกวและชดตบตีกันที่คลองทองรองสวน 

คําดา  

ชด (ลูกสาวเม้ียน) เห็นแกวลองเรือมากับเทพจึงตามมาหาเรื่องแกวเพราะชดก็ชอบเทพเหมือนกัน 
ชด : อีแกว....เอ็งลงนํ้าใหทาคุณเทพ พอคุณเทพไมเลนดวยก็เปรียบเปรยเปนใยบัว นมเพิ่งตั้งเตา
คิดจะเอาผัว มึงมันรานเหมือนแมมึง 
แกว : อีชด มึงหยุดดาแมกู 
ชด  : อีแกวมึงสํานึกไวนะวาอยาราน ไมอยางน้ันมึงจะตองตายเหมือนแมมึง 
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ฉากชดมาฟองเม้ียนบนโรงครัววาถูกแกวทํารายแถมยังดาแม 

คําดา  

ชด : มันยังดาถึงแมดวยนะจะ...มันดาแมวาอีแกแรงทึ้ง อีอ่ึงไมมีหาง อีกวางไรเขา อีเตาหนามัน อี
สันขวานบิ่น ... อีขอนไมเนา อีเหงาปากผี  

(L2) ฉากเยื้อนไลอ่ิมและลูกออกจากปากนํ้าโพ 

คําลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องชนชั้น 

เยื้อน :....อีอบมึงแรงดีอยางกับวัวกับควาย กูจะเก็บมึงไวใชงาน สวนมึงอีอ่ิมมึงสมสูกับพวกทาส
แลวแอบอางวาไดเสียกับผัวกู...อีขี้ครอก ไป ไสหัวไป 

ฉากแกวมาขอรับยาจากเยื้อนบนเรือน 

คําลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องชนชั้น 

เยื้อนบังคับใหแกวกมกราบขอโทษพุดจีบที่ทําใหพุดจีบตกนํ้า และบังคับใหพูดวาแกวเปนลูกทาส 
เยื้อน : …แมเอ็งสมสูกับทาส แตแมเอ็งมักใหญอางวาเปนลูกคุณหลวง เอ็งพูดใหเต็มคํา ใหไดยิน
โดยทั่วกันวาเอ็งเปนลูกทาส กําพืดทาส แลวขาจะใหยาเอ็ง... 
แกว : พอแกวเปนทาส แกวเปนลูกทาสเจาคะ แกวเปนลูกทาส แกวขอยาดวยนะเจาคะคุณเยื้อน... 

ฉากแกวเม้ียนและแกวตบตีกันบนโรงครัว 

คําลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องชนชั้น 

เม้ียนใหอวมกับดีไปพาแกวมาที่โรงครัว เม่ือมาถึงเม้ียนแสรงวาไมเอาความแกว และขอใหแกวหุง
ขาวแทนชดเพราะยังเจ็บอยู เม่ือกระทะหุงขาวเดือด เม้ียนบอกวาชดลืมซาวขาวขอใหแกวซาวเอา
ขาวเปลือกออก แกวรูวาตนถูกแกลง ทําใหเกิดการดาทอกัน เม้ียนและพวกเขาทํารายแกว 

เม้ียน : อยามาผยองกับขา ขาเปนเจาชีวิตพวกเอ็ง ไมมีใครปกปองพวกเอ็งได คุณหลวงกับคุณ
เยื้อนชังนํ้าหนาพวกเอ็ง คอยเหยียบใหจมดินไป แลวอยาสําออยตายไปซะกอนละ เอ็งตองเปนขา
รองมือรองตีนขาอีกนาน 

ฉากเม้ียนและชดไดยินเสียงคนรองเพลงกลอมเด็กตอนกลางคืน 

คําลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องชนชั้น 

เม้ียนไปบอกคุณหลวงและเยื้อนวาโดนผีนางอ่ิมหลอก ขอใหคุณหลวงหาหมอผีมาปราบ 
เยื้อน : คุณพี่อยาไปใสใจ นังอ่ิมมันตายไปเปนสิบป ปานน้ีมันตายเปนหมาขี้เรื้อนแลว 

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร บวงสไบ ออกอากาศวันที่  20/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

เยื้อนเปนอัมพาต พุดจีบและเทพคอยดูแลจนอาการดีขึ้นสามารถพูดได เม่ือแกวและม่ิงทราบวาเยื้อนอาการดีขึ้นจึง
วางแผนฆาเยื้อน กอนฆา ม่ิงและแกวเลาเหตุการณทุกอยางใหเยื้อนฟงวา แทจริงแลวคนที่ฆาคุณหลวง คือ ม่ิงและ
คนที่ตีหัวเยื้อนหลังจากตกบันได คือ แกว  

หลังการตายของเยื้อน เทพเปดเผยความในใจวารักพุดจีบ แกวกลาวหาวาพุดจีบแยงสามีตน เทพบอกวาไมเคยมี
อะไรกับแกวและทาสาบานกับแกววา หากตนโกหกขอใหธรณีสูบ แกวรับคําทาสาบาน  

แกวรูวาตัวเองทองกับม่ิงไมใชเทพ จึงขอใหเหมลูกชายสัปเหรอที่แกวและแมเคยอาศัยอยูดวย ปรุงยาปลุกกําหนัดให 
ดวยฤทธ์ิของยาทําใหเทพมีเพศสัมพันธกับแกว พุดจีบกลับมาจากโรงทอผาทําใหเห็นเทพและแกวมีเพศสัมพันธกัน  

ม่ิงโกรธแกวมาก ทั้งคูมีปากเสียงกัน พุดจีบบังเอิญไดยินและทราบความจริงวาทั้ง 2 คน มีสัมพันธกันจนแกวทอง 
พุดจีบกําลังจะหนี ม่ิงและแกวว่ิงดักจับพุดจีบไดทัน พุดจีบไดรูความจริงเพิ่มอีกวา ม่ิงไมไดบังเอิญชวยพุดจีบจาก
งูเหาแตม่ิงวางแผนปลอยงูและทําทีเขามาชวยเหลือตน และทั้ง 2 คนยังเปนคนฆาพอและแมพุดจีบอีก / ม่ิงจะฆาพุด
จีบดวยมีด แตแกวบอกจะฆาเอง แกวใชสไบรัดคอพุดจีบโดยมีม่ิงชวยจับขาพุดจีบไว 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ น.13 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากเยื้อนถูกแกวและม่ิงฆาในหองเยื้อน 

ความรุนแรงทางรางกาย  

แฟลชแบ็ค วันที่คุณหลวงใหเทพมาตามพุดจีบกลับขึ้นเรือน แกวแอบวางแผนกับม่ิงจะฆาคุณหลวง
และเยื้อนแตโจรบุกขึ้นปลนบานกอน โจรยิงคุณหลวงไมตาย ม่ิงจิกหัวคุณหลวงผลักลงกับพื้น ม่ิงยิง
คุณหลวงซํ้าจนตาย 
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แฟลชแบ็ค แกวเลาเหตุการณในสวนของแกวที่กระทําตอเยื้อน โจรฉุดแขน ตบเยื้อนกล้ิงตกบันได 
แกวเดินมาดานหลังพรอมใชไมฟาดที่ทายทอยเยื้อนจนสลบไปอีกครั้ง  

  

  

ปจจุบัน แกวเหยียบเยื้อน ม่ิงใชลูกประคบรอนยัดปากเยื้อน แกวใชหมอนปดปากปดจมูกไมให
เยื้อนหายใจ  
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แฟรชแบ็ค ระหวางที่แกวใชหมอนอุดปากอุดจมูกเยื้อน คุณหลวงเฆี่ยนอ่ิม เยื้อนใหหอยาที่ใสกอน
กรวดแทนยาจริง เยื้อนตบแกว มัดมือแลวส่ังใหทาสคนอ่ืนฝงแกวทั้งเปน 
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ฉากเทพใหกําลังใจพุดจีบหลังเยื้อนตาย 

ความรุนแรงทางรางกาย  

แกวเดินเขามาพบเทพจูบกับพุดจีบ แกวตบพุดจีบ เทพบอกวาเทพรักพุดจีบ 

  

  

ฉากแกวมาขอยาปลุกกําหนัดกับเหม 

ความรุนแรงทางเพศ-การใชกําลังคุกคามทางเพศ  

เหมหลอกใหแกวกินยาปลุกกําหนัด เหมจะปลํ้าแกว แกวบอกวาทอง เหมหยุดแลวกลาววาไมได
เห็นแกลูกแกว แตมองหนาแกวแลวทําใหนึกถึงบุญคุณอ่ิมที่เล้ียงดูตนมาเสมือนลูก /แกวรับปากจะ
หาผูหญิงมาใหเหมแกกําหนัด 

  

 

 



46 
 

ฉากเทพตามงอพุดจีบ  

ความรุนแรงทางรางกาย  

หลังพุดจีบเห็นเทพและแกวมีเพศสัมพันธกันพุดจีบเดินหนี เทพตามมางออธิบายวาไมรูวาเวทย
มนตหรือยาอะไรทําใหหักหามใจไมได พุดจีบไมเชื่อ พุดจีบตบหนาเทพ  

  

ฉากแกวมาตามงอม่ิง 

ความรุนแรงทางรางกาย  

หลังแกวกับเทพมีเพศสัมพันธกัน แกวตามมางอม่ิง ม่ิงตบแกว แกวบอกม่ิงวาทอง ม่ิงเขาใจวาแกว
ทองกับเทพกําลังจะชกทองแกว แกวหามไวและบอกวาตนทองกับม่ิง  
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ฉากแกวและม่ิงฆาพุดจีบ 

ความรุนแรงทางรางกาย  

พุดจีบไดยินที่แกวและม่ิงคุยกันวาแกวทองกับม่ิง และแกววางยาปลุกกําหนัดเทพเพื่อสมอางใหเทพ
เปนพอของเด็กในทอง พุดจีบว่ิงหนี แกวกับม่ิงว่ิงตามจนทัน แกวรูความจริงวาม่ิงเปนคนปลอยงูมา
ใสตนแลวทําทีมาชวยและเปนคนฆาพอ สวนแกวเปนคนฆาแม (แฟลชแบ็ค ม่ิงปลอยงู เล็งปนยิง
คุณหลวง แกวตีเยื้อน แกวใชหมอนอุดปากอุดจมูกเยื้อน)  
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ม่ิงจะฆาพุดจีบดวยมีด แตแกวบอกจะฆาเอง แกวใชสไบรัดคอพุดจีบโดยมีม่ิงชวยจับขาพุดจีบไว  

  

  

ฉากทาสกินขาวหลังเยื้อนตาย 

ความรุนแรงทางเพศ-การใชกําลังคุกคามทางเพศ/ความรุนแรงทางรางกาย 

ชดสงถวยกับขาวใหยอด บุญแอบจับมือชดสงสายตาใหแลวดมปลายน้ิวมือตัวเองที่จับชด 

(เสียงหมาหอน) ทาสทุกคนหวาดกลัว บุญฉวยจังหวะทําทีโอบกอดชด ชดเรียกแมจา บุญเรียกแม
จาตามชด  

เยื้อน: ใครเปนแมมึง (ถีบบุญตกแคร) / ฉ่ําทําทารังเกียจที่เผลอกอดเม้ียน (เม้ียนถีบฉ่ํา) 
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(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากเยื้อนถูกแกวและม่ิงฆาในหองเยื้อน 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

แฟลชแบ็ควันที่โจรขึ้นบานคุณหลวง ม่ิงยิงคุณหลวงตาย 
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ฉากแกวและม่ิงฆาพุดจีบ 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

แฟลชแบ็ค ม่ิงยิงคุณหลวงดวยปน 

ปจจุบัน ม่ิงจะฆาพุดจีบดวยมีด แตแกวบอกจะฆาเอง  

พุดจีบไดยินที่แกวและม่ิงคุยกันวาแกวทองกับม่ิง และแกววางยาปลุกกําหนัดเทพเพื่อสมอางใหเทพ
เปนพอของเด็กในทอง พุดจีบว่ิงหนี แกวกับม่ิงว่ิงตามจนทัน แกวรูความจริงวาม่ิงเปนฆาพอ ม่ิง
บอกแกววาจะฆาพุดจีบแตแกวบอกจะฆาเอง 

  

(V7) ฉากแกวและม่ิงฆาเยื้อน 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

แฟลชแบ็คแกวใชไมฟาดที่ทายทอยเยื้อน 

ปจจุบัน ม่ิงใชลูกประคบรอนยัดปากเยื้อน สวนแกวใชหมอนปดปากปดจมูกเยื้อน 

แฟลชแบ็ค วันที่โจรขึ้นบานคุณหลวง แกวใชไมฟาดที่ทายทอยเยื้อนจนสลบไปอีกครั้ง  



51 
 

  

ปจจุบัน ม่ิงใชลูกประคบรอนยัดปากเยื้อน แกวใชหมอนปดปากปดจมูกไมใหเยื้อนหายใจ  
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ฉากแกวและม่ิงฆาพุดจีบ 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

แฟลชแบ็ค ม่ิงปลอยงู / แกวตีเยื้อนดวยไม / แกวใชหมอนอุดปากอุดจมูกเยื้อน 

ปจจุบนั แกวใชสไบรัดคอพุดจีบ 

พุดจีบไดยินที่แกวและม่ิงคุยกันวาแกวทองกับม่ิง และแกววางยาปลุกกําหนัดเทพเพื่อสมอางใหเทพ
เปนพอของเด็กในทอง พุดจีบว่ิงหนี แกวกับม่ิงว่ิงตามจนทัน แกวรูความจริงวาม่ิงเปนคนปลอยงูมา
ใสตนแลวทําทีมาชวยและเปนคนฆาพอ สวนแกวเปนคนฆาแม แกวใชสไบรัดคอพุดจีบ 

  

  

ฉากแกววางยาปลุกกําหนัดเทพ 

การดัดแปลงวัตถุอ่ืนเปนอาวุธ 

  

(V8)  
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(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13) ฉากที่ทุกคนเขามาในหองเยื้อนแลวพบวาเยื้อนตายแลว 

เรื่องเหนือธรรมชาติ/ผี 

แกวทําทาเสียใจเขาไปน่ังขางเตียงที่เยื้อนนอนตาย เยื้อนจับแขนแกวและลุกขึ้นมาถลึงตาใสแกว 

  

  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2) ฉากแกวและม่ิงมีเพศสัมพันธกันในกระทอมราง 

การมีเพศสัมพันธ-โดยนัย 

แกวและม่ิงอยูในกระทอมรางดวยกัน แกวจัดแตงสไบคลอเคลียม่ิง 

ม่ิง : เอ็งลากขามาแตไกโห เอ็งไมกลัวผัวเอ็งรูร ึ

แกว : ผัวขาก็อยูน่ีไง... 
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ฉากเยื้อนถูกแกวและม่ิงฆาในหองเยื้อน 

การจูบ  

แกวและม่ิงเขามาในหองเยื้อนจูบซุกไซรตอหนาเยื้อนที่นอนอยูบนเตียง 
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ฉากเทพใหกําลังใจพุดจีบหลังเยื้อนตาย 

การจูบ  

เทพหอมและจูบพุดจีบ 

  

  

ฉากแกววางยาปลุกกําหนัดเทพ 

การมีเพศสัมพันธโดยนัย 

เทพมีเพศสัมพันธกับแกวเพราะฤทธ์ิยาปลุกกําหนัด พุดจีบกลับมาถึงเรือนไดยินเสียงเทพเรียกชื่อ
แกวและแกวเรียกชื่อเทพอยางกระเสา จึงผลักประตูเขาไปดูและเห็นภาพที่ เทพและแกวมี
เพศสัมพันธกัน (กลองซูมใหเห็นใบหนาเทพขณะที่อยูบนตัวแกวซ่ึงแสดงใหเห็นวาทั้งคูเพิ่งมี
เพศสัมพันธกันเสร็จ) 
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(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากเยื้อนถูกแกวและม่ิงฆาในหองเยื้อน 
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คําดา 

แกวและม่ิงเขามาในหองเยื้อนจูบซุกไซรตอหนาเยื้อนที่นอนอยูบนเตียง 

เยื้อน : พวกมึงระยํา 

แกว : ใชเจาคะ ระยําตําบอนยิ่งกวาที่คุณเยื้อนจะคาดคิด 

เยื้อน : อีจัญไร 

แกว : น่ีแคเริ่มตนนะเจาคะ หลังจากน้ีจัญไรไมมีใครเทียบเลยเจาคะ... 

เยื้อน : อีนรก 

ฉากเทพใหกําลังใจพุดจีบหลังเยื้อนตาย 

คําดา/คําประชดเสียดสีแดกดัน 

แกวเห็นเทพจูบกับพุดจีบ จึงเขาตบตีและดาวาพุดจีบแยงสามีตน 

แกว : คุณพุดจีบเจาคะ คุณพุดจีบกลาวอางบุญบาปสารพัดสารเพ แตคุณพุดจีบกลับทําผิดศีลแยง
ผัวแกว ทรยศสวมเขาผัวตัวเอง คุณพุดจีบไมเกรงกลัวละอายตอบาปเหรอคะ หิริโอตัปปะที่เคย
กลาวจัดอยูที่ใด หรือคุณพุดจีบจัดอยูในจําพวกมือถือสากปากถือศีล 

เทพทาสาบานกับแกววาไมเคยมีเพศสัมพันธกับแกว แกวรับคําทา 

.... 

อบ : นังแกว เอ็งกลาสาบงสาบานเอ็งไมกลัวตายร ึ

แกว : ฉันทําเลวก่ีหน ฉันยังไมเคยรับกรรมใด ถานรกมีจริงมันคงลากฉันไปนานแลวนา มันแค
นิทานหลอกเด็ก 

อบ : เอ็งน่ีมันระยําเกินใครเปรียบ 

แกว : อีแกวหลานนาก็ตองไดเชื้อเลว ๆ จากนาบางสิ 

ฉากแกวและม่ิงฆาพุดจีบ 

คําดา 

พุดจีบไดยินที่แกวและม่ิงคุยกันวาแกวทองกับม่ิง และแกววางยาปลุกกําหนัดเทพเพื่อสมอางใหเทพ
เปนพอของเด็กในทอง พุดจีบว่ิงหนี แกวกับม่ิงว่ิงตามจนทัน พุดจีบรูความจริงวาม่ิงเปนคนปลอย
งูเหามาใสตนแลวทําทีมาชวยและเปนคนฆาคุณหลวง สวนแกวเปนคนฆาแมตน  

พุดจีบ : สารเลว อีชิงหมาเกิด 

แกว : กูไมไดชิงหมาเกิด เพราะกูขึ้นจากขุมนรกมาฆามึง 
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ฉากแกวมาตามงอม่ิง 

คําดา  

หลังแกวกับเทพมีเพศสัมพันธกัน แกวตามมางอม่ิง 

ม่ิง : ปากเอ็งบอกรักขาแตเอ็งกลับสมสูกับมัน เอ็งตกเปนเมียขาชีวิตเอ็งตองเปนของขา... 

(L2) ฉากเยื้อนถูกแกวและม่ิงฆาในหองเยื้อน 

คําลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องความพิการ 

(แกวถมนํ้าลายใสหนาเยื้อน) 

เยื้อน : อยาทําลูกกู กูไหวละ 

แกว : ถามึงไหวกูได กูก็จะอโหสิกรรมใหมึง (หัวเราะเยาะที่เยื้อนยกมือขึ้นมาพนมไมได).... 

ฉากทาสกินขาวหลังเยื้อนตาย 

คําลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องรูปรางหนาตา 

(เสียงหมาหอน) ทาสทุกคนหวาดกลัว ฉ่ํากอดเม้ียน 

แชม : ขนพอง 

หยก : กลัวผีร ึ

แชม : กอดปาเม้ียนเน่ีย 

  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร บวงสไบ ออกอากาศวันที่  7/03/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

เหมและผีพุดจีบตอสูกัน เหมกําลังเพล่ียงพลํ้า แกวส่ังใหเทพฆาผีพุดจีบ เทพซ่ึงถูกมนตสะกดจากผงไพรของเหมทํา
ใหเชื่อฟงแกว เทพหยิบมีดหมอของเหมที่หลนอยูบนพื้นขึ้นมาปกหัวผีพุดจีบ วิญญาณผีพุดจีบหายไป เหมรายมนต
ใสผายันตกอนนํามาวางไวบนสไบของพุดจีบ จากน้ันม่ิงกลบดินฝงไว แกวถุยนํ้าลายและกระทืบซํ้าบนหลุมที่ฝงสไบ 

แกวไมยอมใหเจิมและเรียมรวมถึงทาสคนอ่ืนทําบุญอุทิศสวนกุศลใหพุดจีบ แกวตบเรียมและมีปากเสียงกับเจิม อบ
เขามาหามและลากแกวมาส่ังสอนและตบโดยอางวาในฐานะที่ตนเปนนา  

เหมมาทวงของรางวัลจากแกว นอกจากของมีคาแลวเหมยังตองการตัวแกว แกววางอุบายหลอกอบมาใหเหมขมขืน 
เหมลามโซอบไวในกระทอมเพื่อบําเรอกามตน แกวกลับเรือนโกหกทุกคนวาอบกลับไปเยี่ยมญาตทิี่วิเศษชัยชาญ 

แกวโกรธเม้ียนจึงไปขอยาส่ังจากเหมที่กระทอมเพื่อมาวางยาเม้ียน โดยวางอุบายใหม่ิงไปหลอกลอเมยออกมาขณะที่
เมยกําลังจะตักนํ้าไปใหเม้ียนดื่ม จากน้ันแกวใสยาในขันนํ้า บวบเดินสวนกับแกวแถวบริเวณโรงครัว ชดลูกสาวเม้ียน
แยงขันนํ้าจากแมมาดื่ม ชดชักตาตัง้นํ้าลายฟูมปากตายตอหนาเม้ียนและทาสในครัว เม้ียนคิดวาเมยวางยาจึงปรี่เขา
ทําราย แตเม่ือเมยและบวบเลาเหตุการณตาง ๆ ใหฟง เม้ียนม่ันใจวาแกวเปนคนวางยาลูกตนจึงบุกไปหาแกวบน
เรือน ทั้งคูตบตีกัน ม่ิงเขามาชวยแกว แกวพูดตอหนาเม้ียนวาเปนคนวางยาเอง แตเม่ือเทพและทาสคนอ่ืนเขามา 
แกวกลับบอกเทพวาเม้ียนจะฆาตนและลูกในทองและปฏิเสธไมไดวางยาพิษ บวบและทาสคนอ่ืนไมกลายืนยันวาแกว
มีสวนเก่ียวของ แกวขอใหไลเม้ียนออกจากเรือนแตเหลาทาสขอไว เทพอนุญาต แกวขอใหทําโทษเม้ียนดวยการเฆี่ยน
แทน  

แกวทําพิธีปรงุนํ้าไสยศาสตรตามคําบอกของเหมใหเทพดื่ม เพื่อใหรักใหหลงและเชื่อฟงตน แกวนํานํ้าที่ทําพิธีเสร็จ
แลวมาใหเทพดื่ม หลังเทพดื่มนํ้าคุณไสยแกวส่ังใหเทพไปอาบนํ้า ม่ิงรับขันนํ้าที่เทพกินแลวจากมือแกว จากน้ันเทนํ้า
พรอมทิ้งขัน เจิมและเรียมเห็นม่ิงและแกวเดินไปกระทอมทายเรือน เจิมจะไปบอกเทพ โดยใหเรียมตามแกวกับม่ิงไป
กอน เม่ือทั้ง 2 คนหายเขาไปในกระทอม เรียมแอบดูและพบวาทั้งคูแอบเปนชูกันจริง ๆ ระหวางที่ม่ิงกําลังซุกไซร
แกว แกวเหลือบตาเห็นเงาคนผานรูของกระทอม 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ น.13 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากฆาผีพุดจีบ 

ความรุนแรงทางรางกาย  

บุญจะจับเหม ม่ิงใชแขนฟาดตนคอบุญจนลมลง  
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เหมรายมนตใสมีดอาคมกอนจะทําทาปกใสผีพุดจีบ ผีพุดจีบใชพลังสะกดใหเหมหมดแรงมีดหลนลง
พื้น/ผีพุดจีบบีบคอเหม แกวส่ังใหเทพฆาผีพุดจีบ เทพหยิบมีดหมอขึ้นมาปกลงบนหัวผีพุดจีบ 
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ฉากแกวขัดขวางไมใหเจิมและเรียมไปทําบุญ 

ความรุนแรงทางรางกาย  

แกวเดินมาเห็นวาเรียมเจิมและทาสจะไปทําบุญ จึงมาขวางและสะบัดพานขาวของดอกบัวหลนลง
พื้นหลังจากน้ันเรียมและแกวดาทอกัน แกวตบเรียม เรียมตบคืน เจิมตบแกว 

    

   

ฉากอบส่ังสอนแกว 

ความรุนแรงทางรางกาย  

อบลากแขนแกวมาส่ังสอนในฐานะที่เปนนาของแกว ใหหยุดทําเลวทําชั่วหลังแกวดาทอและตบ
เรียมขณะกําลังจะไปทําบุญ อบตบหนาแกว /ใชน้ิวเฉดหัวแกว 
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ฉากเหมมาขอรางวัลแกวหลังกําจัดพุดจีบได 

ความรุนแรงทางเพศ - คุกคามทางเพศ 

เหมมาทวงของรางวัลจากแกว นอกจากแกวแหวนเงินทองแลวเหมยังตองการตัวแกว เหมหอมไหล 
หอมทอง ไซรซอกคอแกว 

   

  

ฉากแกวเขาไปหาอบหลังเหมขมขืนอบ 

ความรุนแรงทางรางกาย  

หลังจากที่เหมขมขืนอบ แกวยกชามนํ้าเขามาจะเช็ดหนาใหอบในกระทอมเหม อบสะบัดมือสาดนํ้า
ใสแกวแลวขวางชามใสนํ้าลงพื้น อบตบตีแกว ใชของเซนในหองเหมโยนใสแกว แกวใชแจกันฟาด
หัวอบสลบ  
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ฉากม่ิงมาหาแกวที่กระทอมเหม 

ความรุนแรงทางรางกาย  

ม่ิงตามแกวมาที่กระทอมเหม คิดวาแกวมีสัมพันธกับเหมจึงดาและตบแกว  
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ฉากอบว่ิงหนีม่ิงกับแกว 

ความรุนแรงทางรางกาย/ ความรุนแรงทางเพศ –การใชกําลังคุกคามทางเพศ (โดยนัย) 

หลังถูกเหมขมขืนอบหนีออกจากกระทอม แกวกับม่ิงเห็นจึงว่ิงไลจับอบแลวนําตัวอบไปใหเหม เหม
ตบอบ  เหมพาอบกลับมาที่กระทอมแลวลามโซอบไวและจะขมขืนอีก  

  

  

  

ฉากม่ิงมาลาเทพเพื่อออกจากเรือน 

ความรุนแรงทางรางกาย  

เม้ียนและเมยทาพนันกันวา หากม่ิงออกจากเรือนเม้ียนจะกินนํ้าพริกหมดครก หากม่ิงยังอยู       
เมยตองเปนฝายกินนํ้าพริกหมดครกในคําเดียว เมยเปนฝายแพ เม้ียนกรอกนํ้าพริกใสปากเมย โดย
มีทาสอีก 2 คนจับเมยไว 
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ฉากเทพกับแกวกินขาว  

ความรุนแรงทางรางกาย  

เม้ียนนําขันนํ้าโรยดอกพุดจีบมาใหเทพใชลางมือ แกวไมพอใจสาดนํ้าใสเม้ียน จากน้ันส่ังใหเทพหาม
นําดอกพุดจีบขึ้นเรือนและใหฟนตนทิ้งใหหมด ดวยมนต เทพส่ังใหเม้ียนไปบอกบาวใหฟนตนพุด
จีบทิ้งใหหมด 

  

ฉากแกววางยาส่ัง 

ความรุนแรงทางรางกาย  

แกวแอบเอายาส่ังไปใสในขันนํ้า โดยวางอุบายใหม่ิงหลอกเมยที่กําลังจะตักนํ้าดื่มไปใหเม้ียนในโรง
ครัวไปเอาหัวเผือกหัวมันกับตน /เม้ียนกําลังจะกินนํ้า แตชดแยงไปกินกอน ชดชักตาตั้ง นํ้าลายฟูม
ปากตายตอหนาเม้ียนและทาสคนอ่ืนในโรงครัว เม้ียนคิดวาเมยวางยาจึงถีบเมย เมยปฏิเสธ /เม้ียน
ใชพราจะฆาเมย /เมยบอกวาไปเอานํ้ามาจากตุมระหวางน้ันม่ิงใหไปเอาหัวเผือกหัวมัน บวบเลาตอ
วาเดินสวนกับแกวในครัว 
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ฉากเม้ียนบุกมาหาแกวที่เรือนโกรธที่แกววางยาฆาชด 

ความรุนแรงทางรางกาย  

เม้ียนจะใชพราฟนแกว ม่ิงมาชวยแยงพรา เม้ียนบีบคอแกว แกวถีบเม้ียน เม้ียนผลักแกว แกวพูด
ตอหนาเม้ียนวาเปนคนวางยาเอง แตเม่ือเทพและทาสคนอ่ืนเขามา แกวกลับบอกเทพวาเม้ียนจะฆา
ตนและลูกในทองและปฏิเสธไมไดวางยาพิษ บวบและทาสคนอ่ืนไมกลายืนยันวาแกวมีสวน
เก่ียวของ แกวขอใหไลเม้ียนออกจากเรือนแตทาสคนอ่ืน ๆ ขอไว เทพจึงไมไลเม้ียน แกวขอใหทํา
โทษเม้ียนดวยการเฆี่ยนแทน  
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ฉากเฆี่ยนเม้ียน 

ความรุนแรงทางรางกาย  

เทพเฆี่ยนเม้ียน เม้ียนเปนลม เทพโยนหวายลงพื้น ส่ังใหพาเม้ียนกลับโรงครัว แกวหามและเฆี่ยน
เม้ียนตอ (แกวทิ้งหวายแลวเดินมาจิกหัวเม้ียน) 
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ฉากแกวหลอกอบมาใหเหมขมขืน 

ความรุนแรงทางเพศ - ขมขืน  

เหมมาทวงของรางวัลจากแกว นอกจากแกวแหวนเงินทองแลวเหมยังตองการตัวแกว /แกวหลอก
ใหอบมาเปนเพื่อนเพื่อเอาเครื่องเซนมาบูชาผีที่กระทอมเหม 

มุมกลองแทนสายตาเหมทําใหเห็นรองอกอบ /เหมขมขืนอบ 
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หลังจากที่เหมขมขืนอบ เหมออกมาจากกระทอมโอบคอทําทาจะหอมแกมแกว 

  

ฉากแกวมาขอยาส่ังจากเหม 

ความรุนแรงทางเพศ-ลวนลาม 

แกวมาขอยาส่ังจากเหม เหมดมมือแกว 

  

(V4) ฉากแกวขัดขวางไมใหเจิมและเรียมไปทําบุญ 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

แกวเดินมาเห็นวาเรียมเจิมและทาสจะไปทําบุญ จึงมาขวางและสะบัดถาดขาวของหลนลงพื้น 
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ฉากเฆี่ยนเม้ียน 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

เทพเฆี่ยนเม้ียน เม้ียนเปนลม (เทพโยนหวายลงพื้น) ส่ังใหพาเม้ียนกลับโรงครัว แกวหามและเฆี่ยน
เม้ียนตอ (แกวทิ้งหวายแลวเดินมาจิกหัวเม้ียน) 

 

   

(V5)  

(V6) ฉากแกววางยาส่ัง 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

แกววางยาส่ังเม้ียนแตชดตายแทน  
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ฉากเฆี่ยนเม้ียน 

ใชหวาย 

เทพและแกวเฆี่ยนเม้ียนดวยหวาย 

   
 

(V7)  ฉากแกวเขาไปหาอบหลังเหมขมขืนอบ 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

แกวยกชามนํ้าเขามาจะเช็ดหนาใหอบในกระทอมเหม อบสะบัดมือสาดนํ้าใสแกวแลวขวางชามใส
นํ้าลงพื้น อบตบตีแกว ใชของเซนในหองเหมโยนใสแกว แกวใชแจกันฟาดหัวอบสลบ  

  

ฉากแกววางยาส่ัง 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

เม้ียนเขาใจวาเมยวางยาในนํ้าดื่มจึงควาพราจะมาฟนเมย  
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ฉากเม้ียนบุกมาหาแกวที่เรือนโกรธที่แกววางยาฆาชด 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

เม้ียนจะใชพราฟนแกว ม่ิงมาชวยแยงพรา  

  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13) ฉากฆาผีพุดจีบ 

การใชไสยศาสตร เวทมนต ปาฏิหาริย 

เทพเหมือนจะไดสติจากมนต เหมจึงเปามนตสะกดใสเทพอีกครั้ง / เหมรายมนตใสมีดอาคมกอนจะ
ทําทาปกใสผีพุดจีบ ผีพุดจีบใชพลังสะกดใหเหมหมดแรงมีดหลนหลงพื้น / ผีพุดจีบบีบคอเหม แกว
ส่ังใหเทพฆาผีพุดจีบ เทพหยิบมีดหมอขึ้นมาปกลงบนหัวผีพุดจีบวิญญาณผีพุดจีบหายไป 
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ฉากฝงสไบ 

การใชไสยศาสตร เวทมนต ปาฏิหาริย 

เหมรายมนตใสผายันตปดลงบนผาสไบแลวนําใสหีบฝงดินไว 

 

 

ฉากแกวทําคุณไสย 

การใชไสยศาสตร เวทมนต ปาฏิหาริย 

เทพกรวดนํ้าแลวมีภาพนางรํารําอยูประตูเมือง / แกวทําพิธีทํานํ้าไสยศาสตรใหเทพกินเพื่อใหรักให
หลงและเชื่อฟงแกว 
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เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1) ฉากแกวหลอกอบมาใหเหมขมขืน 

การแตงกาย / ใชมุมกลอง-ภาพที่เนนใหเห็นเนินหนาอก 

มุมกลองแทนสายตาเหมทําใหเห็นหนาอกอบ  
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(S2) ฉากเรียมรูความจริงวาแกวกับม่ิงเปนชูกัน 

การสัมผัสเพื่อเลาโลม 

หลังแกวนํานํ้าคุณไสยใหเทพดื่ม แกวกับม่ิงก็มาที่กระทอมทายเรือน โดยมีเรียมแอบตามมาเรียม
แอบดูและพบวาทั้งคูแอบเปนชูกันจริง ๆ  

  

  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากแกวขัดขวางไมใหเจิมและเรียมไปทําบุญ 

คําดา 

แกวเดินมาเห็นวาเรียมเจิมและทาสจะไปทําบุญ จึงมาขวางและสะบัดพานขาวของดอกบัวหลนลง
พื้น แกวมีเรื่องกับทาส 
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เรียม : นรกกินกระบาล...นรกจะกินกบาล.. ทําชั่วยังไมสลด อีหนาสด...ทําเลวยังไมละอาย อีหนา
ดาน อีหนาหนา อีหนาเปน... 

ฉากแกวเขาไปหาอบหลังเหมขมขืนอบ 

คําดา 

อบ : หลอกขามาใหมัน...อีจังไร 
แกว : มันขูจะแฉความจริงฉันตองหาหญิงมาปรนเปรอมัน.... 
อบ : แตกูเปนนามึง มึงทํากับกูไดลงคออีแกว กูสูตบตีกับนังเม้ียนเอาขาวเอาปลามาใหมึงกิน แตมึง
กลับทําระยําใสกู มึงไมใชคนอีแกว มึงมันเปนผี ผีหามาเกิด...กูจะแฉความชั่วของมึง ความอับปรีย
ความจัญไรของมึงใหหมด  

ฉากแกวมาขอยาส่ังจากเหม 

คําดา 

แกวมาขอยาส่ังจากเหม อบที่ถูกลามโซไวในกระทอมเหม ดาแกว 

อบ : “...อีนรก อีจัญไร อีรอยซอน อีรอยผัว อีชิงหมาเกิด อีชั่ว อีสัตวนรก อีจังไร”... 
เหม : ปากดียังงี้ตองหาอะไรยัดปาก.... 

ฉากเม้ียนบุกมาหาแกวที่เรือนโกรธที่แกววางยาฆาชด 

คําดา 

เม้ียนจะเอาพราฟนแกว ม่ิงมาชวยแยงพรา เม้ียนบีบคอแกว แกวถีบเม้ียน เม้ียนผลักแกว / เทพ
เขามา 

เม้ียน : อีแกวมันฆาลูกอิชั้นเจาคะ...อีตอแหลเม่ือก้ีมึงสารภาพส้ิน วามึงจะฆากู แตลูกชดมารับ
เคราะหแทน 
แกว : เอ็งน่ันแหละตอแหล ขาไมไดพูด 

ฉากเฆี่ยนเม้ียน 

คําดา 

เทพเฆี่ยนเม้ียน เม้ียนทรุดลงกับพื้น เทพโยนหวายลงพื้น ส่ังใหพาเม้ียนกลับโรงครัว แกวหามและ
เฆี่ยนเม้ียนตอ 

แกว : พี่เทพอยาหลงมารยามันเจาคะ อีเม้ียนหนังเหนียว ผีเคี้ยวยังคาย เน้ือหวายไมระคายหนังมัน
ดอกเจาคะ แกวจะโบยใหหลาบจํา ตีกระเทือนจนถึงสันดารมันเจาคะ...อยาตอหลดตอแหล ..อยา
ใสความขา..อีแกหนังเหนียว อีผีเคี้ยวยังคาย อีหนาสด อีหนาเปน อีชั่ว...  

ฉากม่ิงมาหาแกวที่กระทอมเหม 

คําดา 

ม่ิงตามแกวมาที่กระทอมเหม คิดวาแกวมีสัมพันธกับเหมจึงดาทอตบแกว  

ม่ิง : อีวันทอง เอ็งน่ีมันรานสวาท พอขาจะเอาเอ็งกลับอางลูกในทอง แตเอ็งกลับมาปรนเปรอสวาท
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ไอหมอผี รอยซอน  
แกว : ขากับพี่เหมไมไดเอากัน 
ม่ิง : เอ็งมากกกอดกันถึงกระทอม กลาตอแหล อีกากี 
แกว : ขาไมไดเอากับพี่เหม 

(L2) ฉากฝงสไบ 

คําลดทอนศักดิ์ศีความเปนมนุษย / ดูหม่ิน 

แกว : อีพุดจีบ ลงทายมึงก็อยูใตตีนกู (ถุยนํ้าลายแลวกระทืบเทาลงดินบริเวณที่ฝงหีบสไบพุดจีบ) 

  

ฉากเม้ียนบุกมาหาแกวทีเ่รือนโกรธที่แกววางยาฆาชด 

คําลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องชนชั้น 

แกว : ... มึงตองเปนขี้ขารับใชอยูหนาเตา...ผัวขาไลก็ลงเรือนไป อีขี้เรื้อน 

(L3) ฉากม่ิงมาลาเทพเพื่อออกจากเรือน 

ภาษาแสลงความหมายดานเพศ 

เม่ือเมยรูขาววาม่ิงจะออกจากเรือนกลับบานเกิด 

เมย : ไมนาเลย ขายังไมไดสักดอก 

ฉากแกววางยาส่ัง 

คําแสลง/ แสดงถึงนัยยะเรื่องเพศ 

ม่ิงหลอกเมยที่กําลังจะตักนํ้าดื่มไปใหเม้ียน บอกวามีหัวเผือกหัวมันให แกวแอบเอายาส่ังไปใสในขัน
นํ้า เม้ียนกําลังจะกินนํ้า แตชดแยงไปกินกอน ชดชักตาตั้ง นํ้าลายฟูมปากตายตอหนาเม้ียนและ
ทาสคนอ่ืนในโรงครัว 

เมย : เองทําเสียงหวานใสขา ขาใจไมดีเลย 

ม่ิง : ขาขุดเผือกขุดมันมาฝากเอ็ง 

เมย : ขอบใจจะ วันหลังถาเอ็งจะไปขุดอีก เอ็งเรียกขาสิ ขาจะไปขุดกับเอ็ง  ขุดมันๆ  
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หมายเหตุ 
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ละคร สารวัตรใหญ ออกอากาศวันที่  27/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

สารวัตรใหญไดรับเชิญก่ึงบังคับไปรวมสังสรรคกับคนใหญคนโต ทั้งเส่ียนอย กํานันฉลองโชค เส่ียจาตุรนต เส่ีย
คัคนานต ทรัพยอนันต ผูวาพิเชษฐ และผูการอเนก โดยเส่ียนอยเองน้ันพยายามที่จะผูกมิตรและเอาใจ เพื่อหวังดึง
มารวมขบวนการเดียวกันใหได แตสารวัตรใหญบอกวาเขาน้ันเปนผูพิทักษสันติราษฎรและมีหนาที่ในการปราบปราม
คนที่ทําผิดกฎหมาย ดังน้ัน ไมสะดวกที่จะคบกับเส่ียนอยในฐานะอ่ืน ทําใหทุกคนในที่น้ันไมพอใจที่สารวัตรใหญไม
ยอมรับไมตรี 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากจาบุญเชิดลากภรรยาออกจากบานสารวัตรใหญ 

ความรุนแรงทางรางกาย 

จาบุญเชิดเมาและหึงหวงภรรยา จึงเขาใจวาที่ภรรยามาบานสารวัตรใหญทุกวัน เพราะเปนชูกับ
สารวัตรใหญ จึงตบตี กระชากผม บีบคอ และขมขูภรรยา 
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ฉากที่จาบุญเชิดเมาและทะเลาะตบตีกับภรรยา 

ความรุนแรงทางรางกาย 

จาบุญเชิดเมาและหึงหวงภรรยา จึงเขาใจวาที่ภรรยากลับมามืดค่ํา เพราะไปคางกับสารวัตรใหญมา 
จึงเขาไปบีบคอ ผลักเธอจนลมลง และจะตบตีทําราย 

  

  

ฉากที่กลุมคนรายขับรถตามฆาคําแพงและแอว 

ความรุนแรงทางรางกาย 

หลังจากทีก่ลุมคนรายขับรถจ้ีจนไลตามคําแพงทัน จึงใชปนขมขูใหลงจากรถ เม่ือคําแพงและแอวลง
จากรถแลว กลุมคนรายเดินเขาไปหาและใชปนกลกระทุงใสทองคําแพงจนตัวงอ และบอกให
ลูกนองจัดการฆาเธอทั้งสองคน แตสารวัตรใหญและตํารวจเขาไปชวยไดทันเวลา 

  

 



82 
 

(V4) ฉากที่ตํารวจเอาขาวมาใหจาบัญเชิดขณะที่อยูในหองขัง 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

หลังจากที่จาบุญเชิดตั้งใจจะฆาสารวัตรใหญ แตถูกจับกุมมาอยูในคุก เพื่อนตํารวจจึงเอาขาวมาให
กิน แตจาบุญเชิดแคนเคืองสารวัตรใหญ ดวยความโมโหและอาฆาตจึงปาถุงขาวลงพื้น 

  

(V5)  

(V6) ฉากที่กลุมคนรายขับรถตามฆาคําแพงและแอว 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

หลังจากที่ขับรถจ้ีไลตามคําแพงและใชปนขมขูใหลงจากรถ เม่ือคําแพงและแอวลงจากรถแลว กลุม
คนรายเดินเขาไปหาและใชปนกลกระทุงใสทองจนคําแพงตัวงอ และบอกใหลูกนองจัดการฆาเธอ
ทั้งสองคน แตสารวัตรใหญและตํารวจเขาไปชวยไดทันเวลา จึงเกิดการยิงตอสูกัน  
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ฉากที่จาบุญเชิดเมาและทะเลาะตบตีกับภรรยา 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

หลังจากที่สารวัตรใหญและทุกคนมาชวยหามจาบุญเชิดไมใหตบตีภรรยา แตจาบุญเชิดที่เมาและ
โมโหหึง จึงดาวาภรรยาตนเปนชูกับสารวัตรใหญ จนทุกคนเขาไปหามและใหนําตัวจาไปขังในหอง
จนกวาจะสรางเมา แตจาบุญเชิดเห็นปนของเพื่อนตํารวจ จึงฉวยและเดินออกจากบานเพื่อจะยิง
สารวัตรใหญ แตเขาปองกันตนเองได ปนจึงล่ันขึ้นฟาแทน 

  

  

(V7)  

(V8)  

(V9) ฉากที่เส่ียนอยและคัคนานตปรึกษากัน 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2) ฉากที่สารวัตรใหญและคําแพงกําลังจะเขานอน 

การเลาโลม 

หลังจากที่คําแพงปรึกษาเรื่องการเขาสมาคมฯ เสร็จ ก็บอกใหสารวัตรเขานอน แตสารวัตรยังมีทาที
คิดมากถึงความสัมพันธระหวางลูกนองกับภรรยา เขาจึงจูโจมโดยพยายามจูบและซุกไซรซอกคอ
ของภรรยา เพื่อจะมีความสัมพันธทางเพศดวย 
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(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร สารวัตรใหญ ออกอากาศวันที่ 03/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

บุญเชิดกลับมาทํางานดวยสีหนาสดชื่นแจมใสเพราะเลิกเหลาไดแลว บุญเชิดขอบคุณสารวัตรใหญที่ใหชีวิตใหมกับ
เขา สวนปาสําอาง ลุงเขียน และปาพุด ก็ถูกกํานันฉลองโชคกับสมุนขมขูเผาไลที่ มัทนีเลยไลนไปบอกสารวัตรใหญ 
สารวัตรใหญและพิทยาธรรีบมาทันที โดยที่สารวัตรใหญไมรูวามือปนที่คัคนานตสงมากําลังซุมยิงเขาอยู มือปนยิง
พลาดเปาไปโดนไหลลุงเขียน ทําใหสารวัตรใหญรอดมาได สารวัตรใหญกับพิทยาธรยิงสวนจนคนรายตองรีบหนี และ
ใหพิทยาธรรีบวิทยุสกัดรถคนราย แตคนรายก็ถูก นวคุณยิงทิ้งอยางโหดเหี้ยม คัคนานตไมพอใจที่นวคุณฆาตัดตอน
คนของเขา 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากที่หมวดไปชวยมัทนี  

ความรุนแรงทางรางกาย/ ความรุนแรงทางเพศ 

สองคนรายเขาไปในรานอาหาร ไดคุกคามมัทนีและใชปนขมขูจนจับตัวมัทนีไป แตหมวดพิทยาธร
ตามไปชวย ทําใหเกิดการตอสูกันไปมา ขณะที่โจรอีกคนพยายามหนีโดยเอามัทนีไปดวย ระหวาง
น้ันก็คุกคามและพยายามปลํ้าจูบมัทนี เม่ือมัทนีขัดขืนและหมวดพิทยาธรตามมาชวย จึงเกิดการ
ตอสูกันอีกครั้ง สบโอกาสมัทนีจึงควาปนมายิงขมขูไปหลายนัด โจรทั้งสองจึงรีบหนีไป   
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(V4)  

(V5)  

(V6) เกือบทั้งตอนจะมีเหตุใหใชปนขมขูพนักงาน ชาวบาน และผูหญิง โดยไมมีการเบลอภาพปน และ
คนที่ถือปนจะถือตลอดเวลา (นําเสนอคอนขางถี่) เชน 

ฉากที่นวคุณใชปนขมขูพนักงานใหเขียนรองเรียนการทําหนาที่ของสารวัตรใหญ 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

นวคุณส่ังใหพนักงานเขียนเรื่องรองเรียนเก่ียวสารวัตรใหญ แตทุกคนบอกวาสารวัตรเปนคนดี     
นวคุณจึงใชปนขมขูทําใหทุกคนจําใจตองทําตาม 

  

ฉากสองคนรายฉุดมัทนีในรานอาหารของเจจวบ 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

สองคนรายเขาไปในรานอาหารของเจจวบ เพื่อจะจับตัวมัทนี ลูกคาที่มากินขาวที่รานจึงเขา
ชวยเหลือ แตทั้งสองขมขูดวยการยกปนชี้ไปที่ทุกคน ทําใหมัทนีจําตองไปกับคนราย ทั้งน้ี เม่ือมา
อยูบนรถ คนรายที่ประกบมัทนีถือปนตลอดเวลา หลังจากที่หมวดตามไปชวยมัทนีได ทั้งสองแสดง
ความรักตอกันโดยไมรูตัววา มีคนรายอีกคนที่ถูกจางวานมาเพื่อฆาหมวดกําลังเล็งปนมาที่หมวด จน
หมวดถูกยิงลมลง  
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(V7) ฉากที่เส่ียนอยแวะรับนนทเพื่อฆาเขาบนรถ 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธในการทํารายผูอ่ืน 

ระหวางที่นนท (พนักงานในบริษัทของเส่ียนอย) รอรถอยู เส่ียนอยจึงแวะรับและจะไปสง และชวน
คุยถึงสารวัตรใหญ นนทบอกวาสารวัตรเปนคนดี จากน้ันเส่ียนอยแกลงบอกวาเชือกรองเทาหลุดให
นนทมาผูกให เม่ือนนทกมลง เส่ียนอยใชตะไบเล็บของตัวเองแทงคอนนทจนเสียชีวิต และใชผาเช็ด
คราบเลือดจนตะไบสะอาด 
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(V8)  

(V9) ฉากที่กลุมตํารวจน่ังลอมวงกินเหลา 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

กลุมตํารวจน่ังลอมวงกินเหลา แลวพูดถึงเรื่องการทําหนาที่ของตํารวจและการทําผิดกฎหมายเสีย
เอง คุยกันไปมาจนเริ่มทะเลาะกันเรื่องสารวัตรใหญ แตสุดทายตํารวจคนหน่ึงก็หามทัพและชวนทุก
คนชนแกวแลวดื่ม (ขวดเหลาถูกหอดวยกระดาษสีนํ้าตาล) 

  

  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  
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เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร สารวัตรใหญ ออกอากาศวันที่  16/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

การปนเกลียวกันระหวางเจาของของเมืองหนาพระลานที่เรียกวางานน้ีตองมีคนตายและมีคนเปนใหญรวมไปถึง
สารวัตรใหญที่โดนเดง ส่ังยาย เพราะอิทธิพลมืดใหไปอยูที่อ่ืน ทําใหหนาพระลานกลับกลายเปนเมืองเถื่อนอีกครั้ง 
แตในที่สุดดวยความดีที่สารวัตรใหญไดกระทํามาก็ทําใหเขาไดกลับมาประจําการที่หนาพระลานอีกครั้งหน่ึงซ่ึงคราว
น้ีเขาปฏิญาณเด็ดขาดวาจะกวาดเหลารายคนชั่วใหหมดส้ินไปจากหนาพระลาน 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากมัทนีกําลังถูกจับตัวแตตํารวจไปชวยไวทัน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

มัทนีกําลังถูกคนรายจับตัวไป แตหมวดพิทยาธรมาชวยไวทัน จึงเกิดการยิงและการตอสูกัน 

  

  

ฉากที่ลูกนองของกํานันอยูในหองขังโมโห 

ลูกนองของกํานันถูกจับตัวอยูในหองขัง จึงรองเรียกหมู (เปนสายใหคนราย) มาสอบถามวาเม่ือไร
เจานายจะมาประกันตัว หมูจึงบอกใหทําใจ ดวยความโมโหเขาจึงเอ้ือมบีบคอหมู 
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(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากมัทนีกําลังถูกจับตัวแตตํารวจไปชวยไวทัน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

มัทนีกําลังถูกคนรายจับตัวไป แตพิทยาธรซ่ึงเปนตํารวจมาชวยไวทัน จึงเกิดการยิงและการตอสูกัน 
โดยคนรายใชปนยิง และใชมีดขณะที่กําลังตอสูกัน 

  

ฉากที่ลูกนองกํานันตามหาอรทัยเจอขณะที่เธอกําลังหนี 

อรทัยกําลังหนี แตลูกนองของกํานันตามไปจนเจอ และใชปนจะยิงเธอใหตาย แตตํารวจเขามาชวย
กอน ทําใหเกิดการยิงตอสูกันจนลูกนองของกํานันถูกยิงตายหลายคน 
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ฉากที่หมูซ่ึงเปนสายใหคนรายไปจับตัวอรทัยที่โรงพยาบาล 

อรทัยกําลังรักษาตัวที่โรงพยาบาล หมูจึงเขาไปใชปนขมขูและจะจับตัวเธอไปอีกครั้ง  

  

ฉากที่นวคุณตามไปแกแคนคัคนานต 

นวคุณแคนที่คัคนานตสงคนไปฆาตน จึงนําพวกไปหาและใชปนขมขู เพื่อใหคัคนานตยอมจํานน
และกมกราบตนเอง 

  

ฉากที่คัคนานตเตรียมปนอยูในบาน 

หลังจากที่คัคนานตถูกขมขูจนตองกมกราบนวคุณ ทําใหเขาแคนมาก จนตองเตรียมปนและกระสุน
เอาไว 
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(V7) ฉากที่สารวัตรใหญและคําแพงเดินอยูในตลาดสด 

การดัดแปลงอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ขณะที่สารวัตรใหญและคําแพงเดินอยูในตลาด มีกลุมคนเดินไปหาทั้งสองและประทวงขับไล ทําให
พอคาแมคาโยนผักใสทั้งสองคน และมีกลุมชาวบานที่อยูฝงเดียวกับทั้งสองเขาไปชวย จึงทําใหเกิด
ความชุลมุนขึ้น จนมีตํารวจเขาไปหาม 

  

  

ฉากที่อรทัยกําลังหนีออกจากบานของกํานัน 

การดัดแปลงอาวุธทํารายผูอ่ืน 

อรทัยถูกกํานันจับตัวมาเพื่อหวังจะมีเพศสัมพันธดวย อรทัยจึงคิดเอาตัวรอดดวยการออกอุบาย
หลอกลอกํานันเขาไปในหองนอน และเห็นวาบนเตียงมีกุญแจมืออยู จึงหลอกลอจนใสกุญแจมือให
กํานันสําเร็จ และเธอจึงรีบหนีไป 
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(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากที่นวคุณตามไปแกแคนคัคนานต 

มีการใชคําวา “มึง-กู” 

(L2) ฉากที่อรทัยกําลังหนีออกจากบานของกํานัน 

คําดา 

อรทัยคิดวิธีลอลวงกํานัน จนสามารถหนีออกจากบานของกํานันได ลูกนองของกํานันจึงตามหาเธอ
ดวยความโมโห ฉุนเฉียว และเรียกเธอวา “อีชะนี อีชะนี ไอชัยออกไปหาใหทั่ว อีชะนีมันหายไป
แลว” 

(L3)  

หมายเหตุ 
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2. ชอง 3 HD 
 
ละคร กรงกรรม ออกอากาศวันที่  26/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของออกอากาศวันที่   

ไชพบรักกับเรณูที่บารในตาคลี ทั้งคูตกลงกันวาจะกลับมาใชชีวิตคูที่ชุมแสงบานเกิดของไช แตยอยซ่ึงเปนแมของไช
ไมยอมรับเรณูเปนลูกสะใภ เพราะตนไดทาบทามลูกชายบานทับกริชไวเปนคูหม้ันหมายใหลูกชายแลว อีกทั้งยังไม
พอใจที่เรณูเปนผูหญิงทํางานจากตาคลี จึงพูดจาดูถูกดาทอดวยถอยคําหยาบคาย กําชับใหลูกชายเลิกรากับเรณู  ไช
อางวาเรณูกําลังทอง และไมยอมเปล่ียนใจ ยอยจึงไลทั้งคูไปอยูกระทอมขางเลาหมูหลังโรงสี และขูวาจะไมใหสมบัติ
กับไช ฐานที่ทําใหแมผิดหวัง  

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากเรณูพบกับยอยเปนครั้งแรก 

ความรุนแรงทางรางกาย  

ยอยไมพอใจที่รูวาไชพาเรณูกลับบานมาในฐานะภรรยา จึงโมโหดุดาเรณู และยืนยันที่จะไมใหเรณู
พักอาศัยในบาน ในฐานะลูกสะใภ ไชขอรองแมใหชวยเห็นใจภรรยาที่กําลังตั้งทอง ยอยจึงยิ่งโมโห 
และใชมือผลักหัวลูกชาย    

  

ฉากเรณูแวะไปชวยงานที่รานยอย 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เรณูแวะไปที่รานยอย หวังจะชวยงานทีร่าน เพื่อมัดใจสามี แตถูกยอยดาทอ ยอยโมโหที่อาซาเรียก
เรณูวาซอ จึงพยายามใชพัดไลตะเพิด และผลักเรณูออกจากราน   
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(V4) ฉากยอยกําชับใหไชเลิกกับเรณู 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ  

ยอยโมโหที่ไชไมเชื่อฟงคําส่ัง โดยยังยืนยันจะอยูกับเรณู ไมยอมแตงงานกับพิไล จึงตบโตะ และ
กระแทกกรรไกรที่ใชตัดเชือกลงบนโตะ 

 

ฉากพอพิไลโมโห 

ครอบครัวพิไลรูสึกเสียหนา ที่อาไชเขียนจดหมายมาขอยกเลิกหม้ันกับพิไล พอพิไลควาจดหมาย
จากมือภรรยาดวยอารมณโมโห  

 

ฉากยอยอานจดหมายของพิไล 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ  

พิไลเขียนจดหมายถึงยอย เพื่อตอบตกลงเรื่องที่จะแตงงานกับอาตงลูกชายคนรองแทนอาไชลูกคน
โต แตยื่นเงื่อนไขวาตนตองไดของหม้ันที่ใหไวกอนหนาน้ี และยอยตองยกรานขายของชําให ยอย
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โกรธ กําจดหมายแนน กอนจะโยนจดหมายทิ้งลงพื้น 

  

ฉากยอยบุกไปรื้อขาวของเพื่อไลเรณูออกจากบาน  

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ  

ยอยตองการบีบใหอาไชเลิกกับเรณู จึงตัดสินใจใหบานหลังที่เรณูพักอยูกับอาตงและเจาสาว และ
บุกไปรื้อคนขาวของของเรณู ยอยโมโหที่ลูกชายไมยอมเลิกกับเรณู จึงโยนของใสหนาอาไช 

 

ฉากอาไชมาลายอยกลับเขากรม  

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ  

ไชตั้งใจมาลาแมเพื่อกลับเขากรม โดยพูดฝากแมวาใหชวยดูแลเรณูดวย ยอยโมโหจึงดาทอ 
กระแทกกระทั้นขาวของ ใชมือตวัดมูล่ีก้ันประตูระบายอารมณ 

  

(V5)  



99 
 

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9) ฉากไชกับเรณูเจอกันที่บาร 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล  

ไชน่ังดื่มกับเรณูและเพื่อน ๆ สาวบริการที่บาร ในฉากมีการแสดงใหเห็นพฤติกรรมการชนแกว การ
ดื่ม และแสดงใหเห็นขวดคลายขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยไมมีการเซ็นเซอร 

   

(V10) ฉากไชกับเรณูเจอกันที่บาร  

สถานที่ไมเหมาะสมสําหรับเด็ก 

ไชน่ังดื่มกับเรณูและเพื่อน ๆ สาวบริการที่บาร ในตาคลี  

    

(V11)  

(V12)  

(V13) ฉากเรณูทาสีผ้ึงลงของ 

การใชไสยศาสตร เวทมนต ปาฏิหาริย 
 
เรณูยอนนึกถึงวันที่ยังทํางานอยูที่บาร และมีเพื่อนแนะนําวาใหเลนของ เพื่อมัดใจไช จากน้ันภาพ
จึงตัดมาที่เรณูกําลังน่ังหนากระจก หยิบสีผ้ึงลงของมาทาปาก 
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เรณูตัดสินใจทําขนมขายที่ตลาด และนําสีผ้ึงมาทาปากอีกครั้ง เพื่อใหทํามาคาขายคลอง  
 

 
 

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2) ฉากไชอาบนํ้ากับเรณู 

การมีเพศสัมพันธโดยนัย 

ไชกับเรณูเพิ่งยายเขามาอยูบานหลังใหม เ ม่ือจัดแจงขาวของเสร็จจึงพากันไปอาบนํ้า ไชนุง
ผาขาวมา เรณูนุงกระโจมอก เรณูอาสาชวยถูสบูใหไช ไชแกลงสาดนํ้าใสเรณู กลองจับภาพทั้งคูเลน
นํ้ากัน แลวคอย ๆ เล่ือนเฟรมภาพหลบจากลานอาบนํ้าแทนสายตาคนดู ซ่ึงสามารถตีความไดวา
หลังจากน้ันทั้งคูอาจมีเพศสัมพันธกัน 
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(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากเรณูพบกับยอยเปนครั้งแรก  

คําดา/ คําหยาบ 

ยอยไมพอใจที่รูวาไชพาเรณูกลับบานมาในฐานะภรรยา จึงโมโหดุดาเรณู ในบทสนทนามีการพูดขึ้น
มึงกู ตะคอก ขึ้นเสียงใสกัน  

“มึงกลาใหผูหญิงอยางน้ีมาอางวาเปนเมียมึงเหรอ ดูมันแตงตัวทาหนาทาปากสิ ดูก็รู ผูหญิงชั้นต่ํา
ชัด ๆ กะหรี่.....อีหนาดาน....ผูหญิงด ีๆ ที่ไหน ระริกระรี้รานตามผูชายมาแบบน้ี แลวเที่ยวโพทะนา
วาเปนเมียชาวบาน .... อีกะหรี่ ”  

ฉากเรณูแวะไปชวยงานที่รานยอย 

คําดา/ คําหยาบ 

เรณูแวะไปที่รานยอย หวังจะชวยงานที่ราน เพื่อมัดใจสามี แตถูกยอยดาทอ เพราะโมโหที่อาซา
เรียกเรณูวาซอ  

ยอย “ใครเปนซอมึง มันเปนแคอีตัว อีนางบําเรอ มันเปนนางบําเรอของพี่ชายมึง ไมใชสะใภกู และ
ไมใชพี่สะใภมึง...อีหนาดาน”  

เรณู “ใช ไมใช ก็เปนไปแลว ความจริงเปนส่ิงไมตาย แตคนไมยอมรับความจริงอาจอกแตกตายซะ
กอนได” 

ยอย “อีเวร น่ีมึงแชงกูเหรอ... คนชั้นต่ํา คนไมมียางอาย ชาติน้ีทั้งชาติกูไมมีวันญาติดีกับมึงหรอก อี
กะหรี่”  

ฉากยอยบุกไปรื้อขาวของเพื่อไลเรณูออกจากบาน  

คําดา/ คําหยาบ 

ยอยตองการบีบใหอาไชเลิกกับเรณู จึงตัดสินใจใหบานหลังที่เรณูพักอยูกับอาตงและเจาสาว และ
บุกไปรื้อคนขาวของของเรณู พรอมดาไล  

“ก็ผิดตั้งแตวันแรกที่มึงคิดจะมาจับลูกกูไปทําผัวไง มึงไสหัวออกไปเลยนะ ที่น่ีบานกู อีตัวอยางมึง
เขามาเหยียบก็เปนเสนียดจัญไรมากพออยูแลว ”  

ฉากอาไชมาลายอยกลับเขากรม  

คําดูถูก 

ไชตั้งใจมาลาแมเพื่อกลับเขากรม โดยพูดฝากแมวาใหชวยดูแลเรณูดวย ยอยโมโหจึงดาทอ 

“กูไมรับฝากของต่ําของสกปรกของใคร มึงไมตองหวงหรอก ไมเกินอาทิตย เมียชั้นต่ําของมึงก็เปด
ตูดแนบแลว สันดานคนชั้นต่ําคนสกปรก มันอดกินของต่ําของสกปรกไมไดหรอก...อาซา มึงทํา
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อะไร นานชิบหายเลย”  

ฉากยอยดาบุญปลูก  

คําดา 

บุญปลุกมาถามยอยวาจะเอายังไงเรื่องเรณู ยอยจึงตําหนิกลับไปวา “มึงอยามาเสือกเรื่องชาวบาน” 

(L2) ฉากเรณูพบกับยอยเปนครั้งแรก  

ภาษาเหยียดชนชั้น 

ยอยไมพอใจที่รูวาไชพาเรณูกลับบานมาในฐานะภรรยา จึงโมโหดุดาเรณู ในบทสนทนามีการพูดขึ้น
มึงกู ตะคอก ขึ้นเสียงใสกัน  

“มึงกลาใหผูหญิงอยางน้ีมาอางวาเปนเมียมึงเหรอ ดูมันแตงตัวทาหนาทาปากสิ ดูก็รู ผูหญิงชั้นต่ํา
ชัด ๆ กะหรี่.....อีหนาดาน....ผูหญิงด ีๆ ที่ไหน ระริกระรี้รานตามผูชายมาแบบน้ี แลวเที่ยวโพทะนา
วาเปนเมียชาวบาน .... อีกะหรี่ ”  

ฉากเรณูแวะไปชวยงานที่รานยอย 

ภาษาเหยียดชนชั้น 

เรณูแวะไปที่รานยอย หวังจะชวยงานที่ราน เพื่อมัดใจสามี แตถูกยอยดาทอ  เพราะโมโหที่อาซา
เรียกเรณูวาซอ  

ยอย “ใครเปนซอมึง มันเปนแคอีตัว อีนางบําเรอ มันเปนนางบําเรอของพี่ชายมึง ไมใชสะใภกู และ
ไมใชพี่สะใภมึง...อีหนาดาน”  

เรณู “ใชไมใชก็เปนไปแลว  ความจริงเปนส่ิงไมตาย แตคนไมยอมรับความจริง อาจอกแตกตายซะ
กอนได” 

ยอย “อีเวร น่ีมึงแชงกูเหรอ... คนชั้นต่ํา คนไมมียางอาย ชาติน้ีทั้งชาติกูไมมีวันญาติดีกับมึงหรอก อี
กะหรี่”  

ฉากยอยบุกไปรื้อขาวของเพื่อไลเรณูออกจากบาน  

ภาษาเหยียดชนชั้น 

ยอยตองการบีบใหอาไชเลิกกับเรณู จึงตัดสินใจใหบานหลังที่เรณูพักอยูกับอาตงและเจาสาว  และ
บุกไปรื้อคนขาวของของเรณู  พรอมดาไล  

“ก็ผิดตั้งแตวันแรกที่มึงคิดจะมาจับลูกกูไปทําผัวไง มึงไสหัวออกไปเลยนะ ที่น่ีบานกู อีตัวอยางมึง
เขามาเหยียบก็เปนเสนียดจัญไรมากพออยูแลว ”  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร กรงกรรม ออกอากาศวันที่  11/03/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

เรณูเขียนจดหมายไปบอกอาไชวา อาตงกําลังจะแตงงาน อาไชทราบขาวจึงลาจากกรมออกมารวมงาน เพื่อแสดง
ความยินดีกับนองชาย ยอยโมโหที่อาไชพาเรณูมารวมงาน จึงมีปากเสียงกัน ติ๋ม และเพื่อน ๆ ของเรณูอาศัยจังหวะ
ชุลมุนขึ้นเวทีไปเตนรํากลางงานแตง ยอยโมโหจนเปนลมหมดสติ แยมดูแลพี่สาวจนฟน แลวตั้งขอสงสัยวา อาไช
นาจะโดนทําของใส ยอยสงสัยวาเรณูตั้งใจพาเพื่อน ๆ มาปวนงานแตงเพื่อหักหนาตน จึงบุกไปหาเรณู มีปากเสียง 
ทะเลาะวิวาทกัน เรณูรื้อคนขาวของในบานเพื่อหวังเจอยาเสนหที่เรณูทําใสลูกชาย แตหาไมพบ  

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากยอยนึกถึงจังหวะที่ตนเองโดนเตะตกรถไฟ  

ความรุนแรงทางรางกาย  

เรณูยอยนึกถึงเหตุการณที่ถูกติ๋มเพื่อนเรณูถีบกนจนตกบันไดรถไฟ ลมทับสามีตรงชานชาลา กอน
รถไฟจะออก  

 

ฉากแยมบุกบานเรณู 

ความรุนแรงทางรางกาย  

แยมบุกมาหาเรณู เพราะไมพอใจที่เรณูพาเพื่อนจากตาคลีมาที่บาน ทั้งคูมีปากเสียง และมีการลงไม
ลงมือ  เรณูสบโอกาสที่เตี่ยเขามาเห็นพอดีจึงแกลวเอามือเรณูมาตบหนาตัวเอง เพื่อใหเตี่ยเขาขาง
ตน ยอยบุกเขาไปรื้อขาวของในบาน เพื่อหวังหาเสนหยาแฝดที่เรณูทําใสไช แตหาไมพบ   
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(V4) ฉากแยมบุกบานเรณู 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

แยมบุกมาหาเรณู เพราะไมพอใจที่เรณูพาเพื่อนจากตาคลีมาที่บาน ยอยบุกเขาไปรื้อคน ขวางปา
ขาวของในบาน ดวยความโมโห เพื่อหวังหาเสนหยาแฝดที่เรณูทําใสไช แตหาไมพบ   

 

(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13) ฉากติ๋มแนะใหเรณูเลนของใสยอย  

การใชไสยศาสตรเวทมนตปาฏิหาริย 

ประนอมและติ๋ม เห็นสภาพความเปนอยูของเรณูแลวรูสึกเห็นใจ จึงแนะนําใหเรณู ใชเสนหยาแฝด
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กับแมสามี เหมือนกับที่ทําใสอาไช   

“แลวถามึงอยากใหคนอยางอียอยยอมรับกะหรี่อยางมึงเปนลูกสะใภ มันมีทางเลือกอ่ืนอีกหรือ
เปลา อีของต่ําของสกปรกที่มึงวา มึงก็เคยใชกับผัวมึงแลวไดผลไมใชเหรอ ไอไชถึงไดหลงมึงหักปก
หัวปาแบบน้ีไง มึงจะทําใหอียอยเห็นมึงเปนนางฟานางสวรรคอีกคน มึงจะไดไมตองมาน่ังลําบาก
แบบน้ี”  

ฉากยอยขอบคุณ และปรับทุกขกับแยม  

การใชไสยศาสตรเวทมนตปาฏิหาริย 

ยอยขอบคุณแยมที่มาชวยงานแตงอาตง แตเม่ือนึกถึงความวุนวายในงานแตงจึงโมโห ระบายวาอา
ไชหลงเรณูหัวปกหัวปา แยมจึงม่ันใจวาเรณูตองทําของใสอาไช ในบทสนทนามีการพูดถึงการเลน
ของ  

ยอย “มันเปนเพราะอีไชคนเดียวน่ีแหละ....พอขูมันสองรอบสามรอบวา ถาไมสลัดอีเมียกะหรี่น่ีทิ้ง 
ฉันจะไมใหอะไรมันเลย มันก็เฉย พอบอกวาอีน่ีมีลูกมีผัวแลว มันก็เฉย” 

แยม “เขาอีหรอบน้ีมันก็มีอยูอยางเดียวน่ันแหละพี่ยอย อีผูหญิงคนน้ีมันทําของใสอาไชแหง ๆ”  

ฉากแยมบุกบานเรณู 

การใชไสยศาสตร เวทมนต ปาฏิหาริย 

แยมบุกมาหาเรณู เพราะไมพอใจที่เรณูพาเพื่อนจากตาคลีมาที่บาน ทั้งคูมีปากเสียง และมีการลงไม
ลงมือ  เรณูสบโอกาสที่เตี่ยเขามาเห็นพอดีจึงแกลวเอามือเรณูมาตบหนาตัวเอง เพื่อใหเตี่ยเขาขาง
ตน  ยอยบุกเขาไปรื้อขาวของในบาน เพื่อหวังหาเสนหยาแฝดที่เรณูทําใสไช แตหาไมพบ   

 

ฉากเรณูนึกถึงคําสอนของหมอผี  

การใชไสยศาสตรเวทมนตปาฏิหาริย 

เรณูนึกถึงเหตุการณที่ตนเคยไปขอใหหมอผีชวยทําเสนหยาแฝดให หมอผีเตือนวา ในที่สุดแลวของ
ยอยเส่ือม แตความดีตางหากที่จะผูกใจทําใหคนที่เรารักไมไปไหน  
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ฉากยอยไปขอความชวยเหลือหมอผี  

เรื่องเหนือธรรมชาติ 

ยอยไปขอความชวยเหลือจากหมอผี เพื่อใหหมอผีชวยแกของใหลูกชาย แตหมอผีบอกวาตองพาไช
มาทําพิธีที่บานหมอ ยอยอยากใหหมอผีทําของกลับ แตหมอผีเตือนสติวา เวรยอมระงับดวยการไม
จองเวร เจากรรมนายเวรของยอยก็ตามจองเวรยอยอยูเหมือนกัน เรณูไมใชคนเลว ยอยควรนึกถึง
ความดีของอีกฝายบาง จะไดชวยตัดกรรม  

 

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2) ฉากเพื่อนเรณูแวะมาเยี่ยมเรณูที่ทายโรงสี  

การยั่วยวนทางเพศ 

ประนอมและเพื่อน ๆ มาเยี่ยมเรณู จึงแวะมาที่โรงสีเพื่อถามทาง ระหวางลงจากรถสามลอ 
ประนอมเห็นหนุม ๆ แบกขาวสาร จึงแสดงทาทางยั่วยวน หยอกลอ จับหนาอกตัวเองทั้งสองขาง 
แลวเขยา “ไงจะหนุม ๆ รูปลางกํายํา กํายํา เห็นแลวอยากจะเหมาจังเลย งานน้ีอีประนอมขอ
เหมา” เพื่อนเรณูอีกคนสงสายตา จูบปากยั่วยวนทักทายสามีของยอย เพื่อถามทางไปบานเรณู  
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(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากไชพาเรณูมางานแตงงานของอาตง  

คําดา/ คําหยาบ 

ไชพาเรณูมางานแตงของอาตงกับพิไลโดยไมไดรบัเชิญ เม่ือพบกับแมยอย ยอยจึงโมโห พยายามไล 
เพราะยังอับอายเรื่องที่ไชไปไดเรณูมาเปนเมีย  

“มึงมาทําไม ใครเชิญใหมึงมา อีระยําน่ีใชม้ัยที่สงขาวไปบอกมึง ตามมึงมาใหมาฉีกหนากู ที่พวกมึง
ทํากันเอาไวที่ชุมแสงไมทําใหกูอับอาบขายหนาพอแลวเหรอ ทีน่ี่ไมตอนรับมึง ไสหัวกันไปเลย”  

เม่ือไชเขาไปขอโทษพิไล แลวกลับไป ยอยดาเรณูตามหลังวา “อีเวร” ในจังหวะเดียวกัน เพื่อนเรณู
บุกขึ้นไปเตนบนเวทีงานแตงของอาตงกับพิไล  ยอยเห็นจึงโมโห “หยุด ใครเชิญพวกขึ้นมา อีพวก
จํ้าบะ” เพื่อนเรณูจึงตอบไปวา “พวกจําบะอยางกูก็มาเตนเจิมใหลูกชายมึง มึงจะไดมีหลานหัวป
ทายป ไวสืบสกุลชื่อมึงไงอียอย” ยอยโมโหจนเปนลม แยมมาชวย และดาเพื่อนเรณุวา “ฝากไว
กอนเถอะพวกมึง ถาพี่กูไมเปนลม พวกมึงไดเลือดหัวออกแน”   

ฉากอาไชมาลายอยกอนกลับคายทหาร 

คําดา/ คําหยาบ 

อาไชมาลาแมกอนกลับคาย อาไชขอใหแมเห็นใจเรณูที่เพิ่งแทงลูก ยอยโมโหจึงดากลับ 

“กูไมเชื่อ แลวกูก็ไมเชื่อดวยวามันทองกับมึง มันนะตอแหล อุปโลกนปนนํ้าเปนตัววาทองกับมึง 
เพื่อหวังจะไดจับมึง…. มึงรูม้ัยวากอนมันจะมาไดกับมึง มันเคยมีลูกมีผัวมาแลว อีควาย”  

ไชพยายามเตือนแมวาทุกคนยอมมีอดีต แตถูกยอยดากลับ “มึงไมตองมาเสือกสอนกูเลย อยากจะ
ไปไหนก็ไป ไสหัวไปแลวอยามาใหกูเหน็หนาอีก”  

ฉากติ๋มแนะใหเรณูเลนของใสยอย  

คําดา/ คําหยาบ 

ประนอมและติ๋ม เห็นสภาพความเปนอยูของเรณูแลวรูสึกเห็นใจ จึงแนะนําใหเรณู ใชเสนหยาแฝด
กับแมสามี เหมือนกับที่ทําใสอาไช  มีการเนนลงเสียงคําวากะหรี่  
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“แลวถามึงอยากใหคนอยางอียอย ยอมรับกะหรี่อยางมึงเปนลูกสะใภ มันมีทางเลือกอ่ืนอีกหรือ
เปลา อีของต่ําของสกปรกที่มึงวา มึงก็เคยใชกับผัวมึงแลวไดผลไมใชเหรอ ไอไชถึงไดหลงมึงหักปก
หัวปาแบบน้ีไง  มึงจะทําใหอียอยเห็นมึงเปนนางฟานางสวรรคอีกคน มึงจะไดไมตองมาน่ังลําบาก
แบบน้ี”  

ฉากยอยขอบคุณ และปรับทุกขกับแยม  

คําดา/ คําหยาบ 

ยอยขอบคุณแยมที่มาชวยงานแตงอาตง แตเม่ือนึกถึงความวุนวายในงานแตงจึงโมโห ระบายวาอา
ไชหลงเรณูหัวปกหัวปา แยมจึงม่ันใจวาเรณูตองทําของใสอาไช ในบทสนทนามีการเนนเสียงคําวา
กะหรี่ 2 ครั้ง  

แยม “ยิ่งเจออีพวกกะหรี่เม่ือคืน คิดแลวมันนานัก น่ีถาไมหวงพี่นะ กลัวมันตายจริง ๆ” 

ยอย “มันเปนเพราะอีไชคนเดียวน่ีแหละ....พอขูมันสองรอบสามรอบวาถาไมสลัดอีเมียกะหรี่น่ีทิ้ง 
ฉันจะไมใหอะไรมันเลย มันก็เฉย พอบอกวาอีน่ีมีลูกมีผัวแลว มันก็เฉย” 

แยม “เขาอีหรอบน้ีมันก็มีอยูอยางเดียวน่ันแหละพี่ยอย อีผูหญิงคนน้ีมันทําของใสอาไชแหง ๆ”  

ฉากแยมบุกบานเรณู 

คําดา/ คําหยาบ 

แยมบุกมาหาเรณู เพราะไมพอใจที่เรณูพาเพื่อนจากตาคลีมาที่บาน ทั้งคูมีปากเสียง และมีการลงไม
ลงมือ  เรณูสบโอกาสที่เตี่ยเขามาเห็นพอดีจึงแกลวเอามือเรณูมาตบหนาตัวเอง เพื่อใหเตี่ยเขาขาง
ตน  ยอยบุกเขาไปรื้อขาวของในบาน เพื่อหวังหาเสนหยาแฝดที่เรณูทําใสไช แตหาไมพบ   

ยอย “เขาลือกันไปทั่วตลาดแลววามึงพาเพื่อนกะหรี่มึงมาม่ัวสุมกันที่น่ี จริงม้ัย” 

เรณู “ตายแลว เพื่อนกะหรี่ที่ไหนเหรอเถาแกเน้ีย…..ผัวหนูเขารักหนู หลงหนู ไมวาหนูจะไปอยูที่
ไหน เขาก็จะตามหนูไปอยูดวยไงจะ” 

ยอย “มึงยอมรับแลวใชม้ัยวามึงทําของสกปรกใสลูกกู”    

เม่ือเตี่ยมาหามทัพทัน ยอยยังดาเรณูวา “ก็อีนังสารเลวน่ีมันทําของสกปรกใสลูกเรา แลวมาแอบไว
ในบาน... มึงอะตอแหล”  

ระหวางทางกลับบาน ยอยยังบนดาเรณูวาอีเวร อีตอแหล อีบา  

ฉากยอยตําหนิบุญปลูกที่มาทํางานสาย  

คําดา/ คําหยาบ 

บุญปลูกมาทํางานที่รานสาย เพราะอาสาไปชวยงานบานใหอาตง ยอยจึงดุดาเสียงดัง  

“มึงอยากไปเปนคนงานบานเคาใชไหมอีปลูก.... มึงสาระแนไปชวยงานเคา แลวมึงมาทํางานที่น่ี
สาย มึงจะใหคดิยังไง ถาไมหักเงินเดือนมึง ไปจัดของหนาราน ไปใหพนหูพนตากูเลย” 
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ฉากยอยบนคนเดินเรือ  

คําหยาบ 

ยอยน่ังเรือไปกับปอม เพื่อไปหาหมอผี ใหชวยแกของใหลูกชาย ยอยใหถามคนเรือวา หมอผีคิดคา
แกของเทาไร แตคนเรือไมไดยิน ยอยรําคาญจึงบนวา “โอย กูไมอยากรูแมมมันแลว”   

ฉากยอยตําหนิพิไล  

คําดา 

ยอยกลับถึงบาน พิไลถามเซาซ้ีวาไปไหนมา จึงรําคาญ พอเหลือบไปเห็นเปลือกถั่วที่พิไลกินทิ้งไวที่
พื้น จึงแกลงตําหนิ “น่ีใครกินถั่วแลวทิ้งไวแบบน้ี อาตง พอแมมึงส่ังสอนวากินถั่วแลวใหทิ้งเปลือก
ไวแบบน้ีเหรอ เก็บ!”  

(L2) ฉากติ๋มแนะใหเรณูเลนของใสยอย  

ภาษาเหยียดชนชั้น 

ประนอมและติ๋มเห็นสภาพความเปนอยูของเรณูแลวรูสึกเห็นใจ จึงแนะนําใหเรณู ใชเสนหยาแฝด
กับแมสามี เหมือนกับที่ทําใสอาไช  มีการเนนลงเสียงคําวากะหรี่  

“แลวถามึงอยากใหคนอยางอียอย ยอมรับกะหรี่อยางมึงเปนลูกสะใภ มันมีทางเลือกอ่ืนอีกหรือ
เปลา อีของต่ําของสกปรกที่มึงวา มึงก็เคยใชกับผัวมึงแลวไดผลไมใชเหรอ ไอไชถึงไดหลงมึงหักปก
หัวปาแบบน้ีไง มึงจะทําใหอียอยเห็นมึงเปนนางฟานางสวรรคอีกคน มึงจะไดไมตองมาน่ังลําบาก
แบบน้ี”  

ฉากแยมบุกบานเรณู 

ภาษาเหยียดชนชั้น 

แยมบุกมาหาเรณู เพราะไมพอใจที่เรณูพาเพื่อนจากตาคลีมาที่บาน ทั้งคูมีปากเสียง และมีการลงไม
ลงมือ เรณูสบโอกาสที่เตี่ยเขามาเห็นพอดี จึงแกลงเอามือเรณูมาตบหนาตัวเอง เพื่อใหเตี่ยเขาขาง
ตน  ยอยบุกเขาไปรื้อขาวของในบาน เพื่อหวังหาเสนหยาแฝดที่เรณูทําใสไช แตหาไมพบ   

ยอย “เขาลือกันไปทั่วตลาดแลววามึงพาเพื่อนกะหรี่มึงมาม่ัวสุมกันที่น่ี จริงม้ัย” 

เรณู “ตายแลว เพื่อนกะหรี่ที่ไหนเหรอเถาแกเน่ีย…..ผัวหนูเขารักหนู หลงหนู ไมวาหนูจะไปอยูที่
ไหน เขาก็จะตามหนูไปอยูดวยไงจะ” 

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร กรงกรรม ออกอากาศวันที่  26/03/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

กานรูขาววาแมลมปวย จึงตัดสินใจกลับบาน บังอรยั่วยวนกานจนทั้งสองไดเสียกัน  ดานมาลาเห็นอาส่ีนั่งกินขาว
กับวรรณาในตลาด จึงเขาผิดคิดวาวรรณาจะแยงอาส่ีไปจากตน จึงแอบตามมาดักทํารายวรรณาที่ตลาด อาส่ีรูเรื่อง
จึงโกรธ และตามไปตอวา และทํารายรางกายมาลา  ในขณะที่ติ๋มเจอกับเชิดที่ตาคลีโดยบังเอิญ เม่ือไดพูดคุยกันจึงรู
วาเชิดเปนคนดักปลนทองของเรณู และออกมาตามหาหมอผีเพื่อแกของที่เรณูทําใสบานแบตามคําส่ังของพิไล  

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากบังอรบุกบานเพ็ญ  

ความรุนแรงทางรางกาย 

บังอรไมพอใจที่เพ็ญแอบดักขอจดหมายกานจากบุรุษไปรษณียแลวเก็บไวที่ตน จึงตามไปทวง
จดหมายจากเพ็ญที่บาน พรอมตอวาเพ็ญที่ขโมยจดหมาย ทั้งคูมีปากเสียง และลงไมลงมือกัน เพ็ญ
ตบหนาบังอร บังอรตบกลับ เพ็ญถีบบังอรหนาบันไดบาน  

 

ฉากวรรณาถูกมาลาดักตบ  

ความรุนแรงทางรางกาย 

มาลาเห็นอาส่ีน่ังกินขาวกับวรรณาในตลาด จึงเขาผิดคิดวาวรรณาจะแยงอาส่ีไปจากตน จึงแอบ
ตามมาดักทํารายวรรณาที่ตลาด วรรณากระชากผม ตบหนา แลวเหว่ียงวรรณาลงไปกองที่พื้น 
วรรณารีบควาแผนไมไวปองกันตัว  มาลาพูดจาขมขูวรรณา วาอยามายุงกับอาส่ีอีก ไมอยางน้ัน
คราวหนาจะเอานํ้ากรดมาสาดใหเสียโฉม  
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ฉากอาส่ีบีบคอมาลา  

ความรุนแรงทางรางกาย 

อาส่ีระแคะระคายวามาลาเปนคนทํารายวรรณา จึงไปถามความจริง มาลาโมโห จึงตําหนิวรรณา 
และยอมรับวาเปนคนลงมือทํารายวรรณาจริง อาส่ีรูจึงโกรธ ใชกําลังบบีแขน และบีบคอมาลา  

 

ฉากเรณูถูกดักปลน  

ความรุนแรงทางรางกาย 

เรณูโดนโจรดักปลนระหวางเดินเอาขนมไปขายที่ตลาดตอนเชามืด โจรชิงสรอยคอเรณูไปได เรณู
พยายามแยงคืน แตถูกโจรตบหนา พอดีกับที่มีคนเขามาเห็นและชวยไว โจรอาศัยจังหวะชุลมุนหนี
ไปไดทัน  
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ฉากหวังจะชกหนากาน  

ความรุนแรงทางรางกาย 

หวังแอบเห็นคืนที่กานกับบังอรไดเสียกัน จึงโมโห เพราะแอบรักบังอร เม่ือกานพูดจาสะกิดใจ หวัง
จึงโมโห ลุกขึ้นจะเขาไปชกหนากาน แตกานกันไวไดทัน และผลักหวังออกไปพนจากตัว หวังรองไห 
ตําหนิกานวาเปนเพื่อนทรยศ 

 

(V4) ฉากวรรณาถูกมาลาดักตบ  

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

มาลาเห็นอาส่ีน่ังกินขาวกับวรรณาในตลาด จึงเขาผิดคิดวาวรรณาจะแยงอาส่ีไปจากตน จึงแอบ
ตามมาดักทํารายวรรณาทีต่ลาด กระชากผม ตบหนา แลวเหว่ียงวรรณาลงไปกองที่พื้น พรอมเตะ
ปนโตของวรรณาดวยความโมโห  

 

(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9) ฉากติ๋มเลาเรื่องแผนของเชิดและพิไลใหพรรคพวกฟง  

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ติ๋มรูความจริงที่พิไลจางเชิดใหไปปลนทองจากเรณูใหพรรคพวกทีบ่ารฟง ในฉากพบวา ตัวละครถือ
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แกวคลายแกวเหลา และขวดคลายขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชั้นวางหลังบาร โดยไมมีการ
เซ็นเซอร  

 

(V10) ฉากติ๋มเลาเรื่องแผนของเชิดและพิไลใหพรรคพวกฟง  

สถานที่ที่ไมเหมาะสมสําหรับเด็ก 

ติ๋มรูความจริงที่พิไลจางเชิดใหไปปลนทองจากเรณูใหพรรคพวกที่บารฟง  

(V11)  

(V12)  

(V13) ฉากติ๋มหลอกใหเชิดไปหาหมอผีเก  

การใชไสยศาสตรเวทมนตปาฏิหาริย 

เชิดไดรับคําส่ังจากพิไลใหมาตามหาหมอผีที่ตาคลี เพื่อแกของที่เรณูทําใสยอย แตเชิดมาเจอกับติ๋ม
เสียกอน ติ๋มรูที่มา จึงแกลงหลอกใหเชิดไปหาหมอผีอีกที่หน่ึง เพื่อชวยเรณู  

ฉากพิไลดื่มนํ้ามนตแกของ  

การใชไสยศาสตรเวทมนตปาฏิหาริย 

พิไลไปกินขาวบานยอย และจําเปนตองกินกับขาวที่เรณูทํามาใหบานแบ หลังกินขาวเสร็จจึงแอบ
มาดื่มนํ้ามนต เพราะเชื่อวาเรณูเลนของใสคนในบานสามี  

 

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 
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(S1)  

(S2) ฉากบังอรยั่วยวนกาน   

การยั่วยวนทางเพศ 

บังอรอาศัยจังหวะที่กานกําลังอาบนํ้า นุงกระโจมอกไปขออาบนํ้าดวย อาสาถูหลังใหกาน จนไดเสีย
กัน  

การยั่วยวน – บังอรสงสายตาและใชคําพูดยั่วยวนกาน “ก็อาบมันดวยกันน่ีแหละ” “เดี๋ยวฉันถูหลัง
ให” “อุย...สบูตก”    

การสัมผัสเพื่อเลาโลม เราอารมณ – บังอรใชสบูลูบไล ถูตัวกาน 

การจูบ – กานกับบังอรจูบปากกัน 

การมีเพศสัมพันธโดยนัย – กานกับบังอรไดเสียกัน โดยใชภาพผาถุง/ผาขาวมาหลนลงพื้น และฉาก
ทั้งคูนอนเคียงกัน เปนสัญลักษณการมีเพศสัมพันธของทั้งคู  
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(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากบังอรบุกบานเพ็ญ  

คําดา 

บังอรไมพอใจที่เพ็ญแอบดักขอจดหมายกานจากบุรุษไปรษณียแลวเก็บไวที่ตน จึงตามไปทวง
จดหมายจากเพ็ญที่บาน พรอมตอวาเพ็ญที่ขโมยจดหมาย ทั้งคูมีปากเสียง พูดจาขึ้นกูมึงใสกัน 
บังอรลามไปดาพอแมของเพ็ญ 

เพ็ญ “จดหมายที่มึงขโมยมา คืนมาซะ อีหัวขโมย...ปาสมพรส่ังสอนลูกยังไง ถึงมีสันดานขี้ขโมย
อยางงี้.... ตัวเองก็มีผัวเปนตัวเปนตนอยูแลวยังจะมาวอแวผูชายของคนอ่ืนเขาอีก หนาดานหนาทน
แบบน้ีไง ถนนยางมะตอยยังเรียกมึงวาพี่เลย...อีผูหญิงหลายใจอยางมึง พี่กานเคาไมเอามาทําพันธุ
หรอกโวย อาเฮียก็ระวังไวใหดี ถาลามโซมันได ก็ลามไว ระวังจะถูกสวมเขา”  

ฉากวรรณาถูกมาลาดักตบ  

คําดา 

มาลาเห็นอาส่ีน่ังกินขาวกับวรรณาในตลาด จึงเขาผิดคิดวาวรรณาจะแยงอาส่ีไปจากตน จึงแอบ
ตามมาดักทํารายวรรณาที่ตลาด ตอวาวรรณาวาตอแหล 

มาลา “กูบอกมึงแลวใชม้ัยวาอยามายุงกับเฮียส่ี ... อีตอแหล อีหนาไหนมันไปกินกวยเตี๋ยวที่ตลาด
กับเฮียส่ี”  

วรรณา “ฉันกับเคาเปนแคเพื่อนกัน” 

มาลา “ใครเชื่อก็ควายแลว มึงคิดวามึงสวยนักเหรอ วันน้ีกูแคเตือนมึงเบาะ ๆ”   

ฉากบังอรอวดวาตัวเองเปนเมียกาน  

คําที่ส่ือนัยยะทางเพศ 

บังอรไปพูดอวดคนในตลาดวาตัวเองเปนเมียกานแลว ในบทมีการใสถอยคําที่สามารถตีความไดใน
เรื่องเพศเขาไป 

บังอร “ไมมีใครเมาทั้งน้ันแหละ มันเปนความยินยอมพรอมใจ เพราะพี่กานเคาเห็นในความดีของ
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ฉันที่ชวยดูแลแมเคายามปวยไข”  

แมคา “มันก็เลยตอบแทนความดีของเอ็ง ดวยการมอบความเปนผัวใหซะเลย วางั้น? … พวกเอ็ง
ตองดูไว คนมันทําดี ก็ไดดีแบบน้ีแหละ” 

บังอร “ใชจะ ฉันนะทําดี แตพี่กานทําดี๊ดี”  

ชาวบาน “บังอร กูตองทําด ีๆ อยางมึงบางแลวละ จะไดมีผัวกับเคาบาง”  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร ทองเอก หมอยา ทาโฉลง ออกอากาศวันที่  31/01/62  

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันออกอากาศ 

หมูบานทาโฉลงไดเกิดเสียงเลาลือชวนขนลุก มีผีปอบออกอาละวาด ทําเอาชาวบานกลัวหัวหดไมมีใครกลาออกจาก
บานในเพลาค่ําคืน ยกเวน ทองเอก หนุมหนาตาดีที่หาญกลาแอบหนีหมอทองอินผูเปนปู ออกไปสํารวจปากับผอง
เพื่อน เปยก และตุน  จนไดพบเจอกับชบา หญิงสาวหนาตาสะสวยแตกริยาเหมือนผูชาย ลูกสาวของขุนกสิกรรม
บํารุงและคุณนายสายหยุด 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท  

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากทองเอกกระโดดถีบตุน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เปนฉากที่ทองเอก ตุนและเปยก กําลังทายเรื่องสมุนไพรไทย ตุนและเปยกแกลงทองเอกโดยการนํา
อุจจาระสุนัขมาใหดม ทองเอกไมพอใจจึงกระโดดถีบตุน 

 

 

 

 

 

 
ฉากแมหมอม่ันใชไมเพื่อตีรางหญิงสาวชาวบานที่อางวาผีเขา 

ความรุนแรงทางรางกาย 
เปนฉากที่แมหมอม่ันทําพิธีไลผีออกจากรางหญิงสาวชาวบาน โดยแมหมอม่ันไดใชไมตีรางหญิงสาว
ดังกลาวเพื่อเปนการไลผีออก ซ่ึงเปนการทํารายรางกายหญิงสาวดวยการใชไมต ี
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(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากขุนกสิกรรมเขาใจผิดทองเอก 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ขุนกสิกรรมบํารุงเขาใจผิดคิดวาทองเอกมาฉุดลูกสาวของตนเอง จึงใชอาวุธมีดดาบเขาทําราย
รางกายของทองเอก แสดงใหเห็นถึงความรุนแรงโดยการใชอาวุธของขุนกสิกรรมบํารุงที่โมโหคิดวา
ทองเอกมาฉุดลูกสาวของตนเองตามคําบอกเลาของชาวบาน จึงใชมีดดาบไลฟนทองเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉากทองเอก ตุนและเปยกโดนหมอทองอินเฆี่ยนตีดวยไมเรียว 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ทองเอก ตุน และเปยก กลับมาบานเจอหมอทองอินจับไดวา แอบหนีเที่ยว จึงไดใชไมเรียวในการ
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ลงโทษ 

  

 

 

 

 

 

ฉากชบาจําลองสถานการณการสูรบกับขาศึก 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

เปนฉากในของจินตนาการของชบา ที่จําลองสถานการณการตอสูของขาศึกในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
โดยที่ชบาใชมีดดาบฟนไปที่ศัตรู เหมือนเปนการลางแคนที่ศัตรูมาทําลายกรุงศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(V7) ฉากชาวบานขวางปากอนหนิใสทองเอก 

การดัดแปลงส่ิงของเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ขณะที่แมหมอม่ันทําพิธีไลผีออกใชชาวบาน แตทองเอกมาขัด ทําใหแมหมอม่ันไมพอใจ เลยปลุก
ระดมชาวบานกลาวหาทองเอกวาจะทําความเสียหายมาใหหมูบาน ชาวบานเลยใชกอนหินขวางใส
ทองเอกและเพื่อน 
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(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13) ฉากแมหมอม่ันทําพิธีไลผี 

การใชไสยศาสตร เวทมนตร 

แมหมอม่ันทําพิธีไลผีใหกับชาวบานทาโฉลง ทองเอกเห็นเขา จึงไดเขามาขัดขวาง แมหมอม่ันจึงไม
พอใจ แสดงใหเห็นถึงความเชื่อเรื่องของส่ิงเรนลับและการใชไสยศาสตรเวทมนตในการรักษาอาการ
ผูปวย โดยเปนพิธีที่หญิงสาวชาวบานเจ็บปวย ไมสบาย แมหมอม่ันซ่ึงอาจเรียกไดวาเปนหมอผี
ประจําหมูบาน ทําพิธีไลผี โดยการใชไมตีไปที่หญิงสาวเพื่อไลผีออกจากราง 
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เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากแมหมอม่ันดาทองเอก 

คําดา 

เปนฉากที่แมหมอม่ัน หมอผีประจําหมูบาน ทําพิธีไลผีออกจากเด็กสาว แตทองเอกมาพบไมเชื่อ
เรื่องผี จึงหาม แตแมหมอม่ันไมพอใจจึงดาทองเอกหาวาทองเอกลบหลูตน 

แมหมอม่ัน : อีผีราย มึงจงออกไปจากรางของเด็กสาวประเดี๋ยวน้ี จะออกไหม 
แมหมอม่ัน (ขณะไลผี) : จะลองดีกับกูเหรอ มันจะลองดีกับกู 
ทองเอก : ทําแบบน้ีเดี๋ยวก็ไดตายกันพอดี 
แมหมอม่ัน :  มึงลบลูกู มึงจะลองดีกับกูหรอ  
เพื่อนทองเอก : เปลาจะเรามาดูเฉย ๆ จะ 
แมหมอม่ัน : กูไมไดพูดกับมึง กูพูดกับไอน่ี 
ทองเอก : ทําไมปาถึงเอาคนเจ็บคนปวยมาทรมานแบบน้ีละ ทั้งเอานํ้าเย็นสาด แลวเอาไมเฆี่ยน 
แทนที่จะใชยาที่มีฤทธ์ิเย็นรักษา ฉันวาปาทําไมถูก  
แมหมอม่ัน : ใครปามึง อยามาเรียกกูวาปา มึงลบหลูแมหมอม่ันแหงทาโฉลง ทุกคนจําหนามันไว
ชายหนุมผูน้ีคือตัวกาลกิณี มันจะนําความฉิบหายมาสูหมูบาน โรคหาจะกลับมาอีกครั้งหน่ึง 

ชาวบาน : ไอตัวกาลกิณี ออกไป ๆ 

ฉากหมอทองอินใชคําพูดดาทอทองเอกตอหนาบุคคลที่สาม 

คําดา 

เปนฉากที่หมอทองอินใชคําพูดดาทอและดูถูกทองเอกในพื้นที่สาธารณะ สงผลใหทองเอกอับอาย
เพื่อนที่อยูดวยในขณะน้ัน 

หมอทองอิน  : ฮะ ไอทองเอกนะเหรอ สมองดี โงละสิไมวา สอนอะไรไมเคยจํา 
เปยก : ไอทองเอก เอ็งโงหรอวะ (หัวเราะ ) 
ทองเอก : โห ปู..ปูสอนฉันทีเดียวฉันก็จําไดไมลืมแลว ทําไมมาวาฉันไมรูจักจําละ 

(L2)   

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร ทองเอก หมอยา ทาโฉลง ออกอากาศวันที่ 06/02/62  

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

คุณนายสายหยุดปวดทองหนัก ชบาและพอเพิ่มไปขอความชวยเหลือจากหมอทองอินใหมารักษาอาการปวย แตกลับ
ไดรับคําปฏิเสธ จนคุณนายสายหยุดทนเกือบไมไหว ชบาจึงไปขอรองหลวงพอใหไปพูดกับหมอทองอินใหมาชวย ใน
ที่สุดหมอทองอินก็รับการรักษามาชวยจนคุณนายสายหยุดหายจากอาการปวดทอง 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท  

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2) ฉากผีปอบผูกคอตัวเอง 

ความรุนแรงตอตนเอง  

ผีปอบที่ชาวบานทาโฉลงหวาดกลัว ความจริงแลวเปนสาวชาวบานธรรมดาที่อาศัยอยูในปากับ
พี่สาวที่ถูกทอดทิ้งเหมือนกัน พอถึงคราวพี่สาวที่รูจักตายไป จึงหวังฆาตัวตายตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(V3)  

(V4)  

(V5)  
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(V6) ฉากชบาใหมีดดาบทํารายทองเอก 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

เปนฉากที่ชบาเห็นทองเอกและเพื่อน เดินผานมาทางบานของตนเอง เลยเขาไปขูโดยใชมีดดาบไล
ฟน 

 

 

 

 

 

 

(V7) ฉากชบาใชกระบุงฟาดไปที่ทองเอก 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

เปนฉากที่เดินสวนทางกันในสวน แลวชบากับทองเอกดากัน ทําใหชบาไมพอใจเลยใชกระบุงฟาด
ไปที่ทองเอก โดยการใชกระบุงเปนอาวุธเพื่อไลตีทองเอก 

 

 

 

 

 

 

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13) ฉากชบาและพี่นอง ไปหาแมหมอม่ัน 

การใชไสยศาสตร เวทมนต ปาฏิหาริย 

เปนฉากที่แมสายหยุดปวดทองไมหาย ทําใหชบาและพี่นอง ไปปรึกษาแมหมอม่ัน ซ่ึงเปนหมอทาง
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ไสยศาสตร เพื่อใหชวยแมหายจากอาการปวดทอง โดยแมหมอม่ัน ซ่ึงเปนหมอทางไสยศาสตรใช
วิธีการพูดใหชบาเชื่อ โดยแมหมอม่ันทําอาการเหมือนมีผีอะไรเขาสิงที่ตนเอง แลวพูดวา “หนูเปน
ลูกแมสายหยุดเม่ือชาติที่แลวจา ชาติที่แลวแมสายหยุดทําแทง หนูก็เลยมาเกิดอีกคนไมได” เปน
การใชไสยศาสตรเพื่อใหชบาเชื่อวาที่แมตนเองปวดทองเพราะวาเคยทําแทงเม่ือชาติที่แลว และ
พยายามบอกวิธีแกอาการปวดทองดวยวา ตองเล้ียงหนู คือการเอาตุกตาผีไปเล้ียง เล้ียงใหดีเหมือน
ลูกเลย เขาหายโกรธเม่ือไรก็หายปวดทองเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากที่ทองเอกพยายามเกล่ียกลอมไมใหผองผูกคอตาย แตเปยกและตุนเพื่อนทองเอกดาผองอีก 

คําดา/ คําประชด 
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เปนฉากที่เปยกและตุนดาผอง โดยทําใหผองรูสึกเจ็บปวดและอับอาย เปนที่นารังเกียจของคนอ่ืน 

ทองเอก : ลองคิดถึงหนาคนที่รักไวสิ 
ผอง : ไมมี 
ตุน : งั้น ไปฆาตัวตายอีก อีหมาเนา 
ทองเอก : อยาไปฟงพวกปากบอนเลย เอ็งชื่ออะไรร ึ
ผอง : ผอง 
เปยก  : ผอง สภาพเองเน่ียนะผอง สภาพมึงน่ีนาจะเปนผีมากกวา 
ทองเอก : ไอตุน เดี๋ยวก็เตะปากพวกเอ็งเลยน่ี 

ฉากทองเอกเดินสวนทางกะชบาแลวเกิดปะทะคารมกัน 

คําประชด 

ระหวางที่ทองเอกเดินสวนทางกะชบาที่ไรสวนก็เกิดมีปากเสียงกัน ทะเลาะกัน โดนการดาวาเปนตัว
กาลกิณี หรือเปนลักษณะของเสนียดจัญไร หรือส่ิงที่ไมเปนมงคล 

ชงโค : พอหนุมตางถิ่น 
เปยก : ถือวาเปนบุพเพสันนิวาสนะจะ คิดวาจะไมไดเจอกันก็ไดมาเจอกัน เราทั้งหมดน่ีไปหาที่
เปล่ียวคุยกันไหมจะ  
ชบา : เอ็งมาเดินผานไรนาแถวน้ีพืชพรรณจะตายซะหมด  
ทองเอก : คนนะ ไมใชตั๊กแตนจะลงไปผลาญขาวในนาได พูดจาใหมันมีเหตุผลหนอยสิแมคุณ  
ชบา : ก็เอ็งเปนตัวกาลกิณี เหมือนที่แมหมอม่ันบอกไมใชเหรอ หรือวาที่แมขาไมหายปวดทองเปน
เพราะพวกเอ็ง  
ทองเอก : ปวดทองมันเกิดไดจากหลายสาเหตุ ทองอืด ทองเฟอ จุกเสียดในลําไส เปนฝในลําไลลาม
ไปถึงทอง ....แลวมันเก่ียวกับขาตรงไหนหะ 
ชบา : เอ็งพูดอะไรของเอ็ง  
ทองเอก : แคน้ีก็ไมเขาใจ หนาตาก็สะสวย ไมนาโงเลย 
ชบา : อยากจะดูคนสวยแตโง เตะหายใหบาไหมละ  

(L2) ฉากเปยกและตุนเพื่อนทองเอกดาผอง 

ภาษาเหยียดรูปรางหนาตา 

เปนฉากที่เปยกและตุนดาผอง เรื่องรูปหนาตาที่เปนโรคผิวหนัง หนาตาเหมือนผี ผมเผารุงรัง ดูนา
เกลียด ทําใหเปยกและตุนดูถูกในเรื่องรูปรางหนาตา เหมือนเปนสัมภเวสี วิญญาณเรรอนที่หาที่เกิด
ไมได 

เปยก :น่ันมันอีหมาเนา 
ทองเอก : ไปทําอะไรอยูตรงน้ันนะ  พี่เอายามาฝาก หอน้ียาตม สวนหอน้ียาพอก 
เปยก : โอโหไอทองเอก เอ็งไปชวยมันทําไมวะ ดูสารรูปมันสิเหมือนคนซะที่ไหนอะ ยาอะไรก็ชวย
ไมไดหรอก  
ตุน : ใชสิ แลวเดินออกมาหลอกชาวบาน 
เปยก : น่ี สารรูปแบบน้ีนะ ไปดูศพในปาชา ยังเจริญตากวาหลายเทา เหม็นยิ่งกวาอะไร 
ทองเอก : หุบปากไปเลยไอเปยก 
ผีบา (นางผอง) แถวหมูบานเดินตาม 
ตุน : โอโห สงสัยเราตองไปทําบุญสะเดาะเคราะหแลวละ สัมภเวสีเดินตามตอยๆๆๆ  
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เปยก : น่ีนางหมาเนาพวกขาไมมีกระดูกใหเอ็ง ไป 

ฉากที่ตุนและเปยกดาผอง 

ภาษาเหยียดรูปรางหนาตา 

เปนฉากที่ผอง ซ่ึงชาวบานเขาใจผิดคิดวาเปนผีปอบ แตที่จริงแลวเปนโรคติดตอเรื้อรังตามผิวหนัง  
ซ่ึงเรียกวาโรคคุดทะราด ทําใหตุนและเปยกรูสึกรังเกียจที่ผองเปนโรคดังกลาว จึงใชคําพูดดาผอง 
ซ่ึงถือวาเปนการดูถูกรูปรางหนาตา และโรคที่ผองเปน 

เปยก : อ้ี..อีคุดทะราด  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร ทองเอก หมอยา ทาโฉลง ออกอากาศวันที่ 07/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปในวันออกอากาศ 

กลาลูกชายคุณนายก่ิงแข กลับมาจากการไปร่ําเรียนวิชาถึงพระนคร รีบมาหาชบาดวยความคิดถึง พบเจอเธอซอม
ประลองดาบ จึงเขามารวมประลองดาบดวย ชบาเห็นเขาจึงกลัววาเรื่องจะถึงหูขุนกสิกรรมบํารุงและคุณนาย
สายหยุด จึงรีบกลับบานไป ทางดานนายทองเอกเริ่มรักษาอาการของผองดวยยาสมุนไพรของหมอทองอินไปเรื่อย ๆ 
ผองแอบมีใจใหกับทองเอก จึงมาแอบมองทองเอกอยูบอย ๆ แตก็โดนเปยกและตุนเพื่อนของทองเอกขัดขวาง 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท  

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากชบาทํารายรางกายทองเอก 

ความรุนแรงทางรางกาย 
ทองเอกเขามาลอเลียนชบาที่ฝกซอมรําถวาย ชบาไมพอใจจึงว่ิงเขาไปทํารายรางกายทองเอก  
แสดงใหเห็นถึงความรุนแรงที่กอใหผูอ่ืนเกิดความเจ็บปวดและบาดเจ็บ 

 

 

 

  

 

 
ฉากแมหมอม่ันตบหนาลูกสาวตัวเอง (ผอง) 

ความรุนแรงทางรางกาย 
เปนฉากที่แมหมอม่ันออกตามหาลูกสาวตนเองคือผอง ที่หนีไปอาศัยอยูบานทองเอก แมหมอม่ัน
เลยออกตามหาผองที่บานหมอทองอิน และไมพอใจผองที่หนีตามทองเอกมา เลยตบหนาผอง 
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(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากหมอทองอินเฆี่ยนทองเอก 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

หมอทองอินไดรูวาทองเอกหนีเที่ยวและไดไปขัดขวางการทําพิธีของแมหมอม่ัน จึงโมโหคิดวา
ทองเอกไปโออวดวารักษาอาการผูปวยได จึงไดใชไมเรียวเปนการลงโทษทองเอก แสดงใหเห็นถึง
ความรุนแรงที่หมอทองอินกระทําตอทองเอกใหไดรับบาดเจ็บจากการใชไมเรียวในการเฆี่ยนตี 

 

 

 

 

 

 

(V7) ฉากหมอทองอินและทองเอกโดนชาวบานขับไล 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

หมอทองอินและทองเอกโดนชาวบานขับไลโดยการขวางกอนหินและก่ิงไม เพียงเพราะรักษาอาการ
ปวยใหคนในหมูบานไมได แสดงใหเห็นถึงความรุนแรงที่ใชส่ิงของรอบตัวเปนอาวุธในการทําราย
รางกายผูอ่ืน เชน ก่ิงไมที่ตกอยูบนพืน้และกอนหินเปนอาวุธในการทํารายบุคคลอ่ืนใหไดรับอาการ
บาดเจ็บ 

 

 

 

 

 

 

(V8)  

(V9)  

(V10)  
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(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากแมหมอม่ันจับผองลูกสาวเชือกผูกไวไมใหหนี 

คําดา 

แมหมอม่ัน : แรด รานดีนักก็ตองลามไวอยางวัวอยางควายน่ีแหละ 

ผอง : แมลามตัวฉันได แตแมลามใจฉันไมไดหรอก ฉันสบชองเม่ือไร ฉันจะหนีไปใหไกลจากแมใจ
ยักษใจมาร หนีไปไมมีใครเห็นฉันอีกเลย 

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร ซีรีสลูกผูชาย (ภูผา) The Man Series ออกอากาศวันที่  27/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

ภูผา เกิดมาพรอมโชคราย ตั้งแตวันแรกที่ออกมาดูโลกก็เกิดเหตุไฟไหมบาน จนชาวบานเรียกภูผาวาตัวซวย และเม่ือ
ภูผาในวัยเด็กเล็กเกิดทําไฟไหมบานโดยอุบัติเหตุ เส็งผูเปนพอก็ปกใจเชื่อวาภูผาเปนตัวซวยจริง ๆ ภูผาตองทํางาน
เก็บเงินเองตั้งแตวัยเรียน ในขณะที่เวหาผูเปนพี่ชายไดรับการดูแลอยางดีจากเส็ง ภูผาตองใชชีวิตอยางนอยเน้ือต่ําใจ
แตก็ไมยอทอ จนวันหน่ึงโชคชะตาพาใหภูผาตองไปยุงเก่ียวกับแกงคนักเลงและเกิดเปนเรื่องขึ้น 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากที่เชิดมาตามซอมลูกหน้ีในรานกาแฟของเส็ง 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เชิด (หัวหนานักเลง) และลูกนอง 2 คน มาตามลูกหน้ีที่น่ังอยูในรานกาแฟของเส็ง นําไปสูการตอสู 
ดวยการใชเกาอ้ีหรือขวดฟาดหัว และตอดวยการไลกระทืบ 

  

ฉากที่นักเลงหาเรื่องภูผา 

ความรุนแรงทางรางกาย 

นักเลง (สรร) กระชากคอภูผา เพราะไมพอใจที่ภูผา (ซ่ึงกําลังขายไอศกรีมใหอยู) เลือกไมที่ไดฟรีให
ตนไมได 
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ฉากที่ภูผาเลนฟุตบอลกับเพื่อน 

ความรนุแรงทางรางกาย 

ภูผาเลนฟุตบอลกับเพื่อน ๆ แตสมคิดซ่ึงเปนเด็กเกเร เลนดวยความรุนแรงจนเพื่อนเจ็บตัว 

ภูผา : เลนงี้ไดไงวะสมคิด 

สมคิด : ก็กูไมไดตั้งใจปะ 

ภูผา : ก็เราเห็นอยูที่นายตั้งใจปะ เพื่อนกันไมทํากันแบบน้ีหรอก 

สมคิด : แตพอกูสอนวาที่สนาม ไมมีคําวาเพื่อนเวย มีแตศัตรู 

ภูผา : เพราะพอสอนมาแบบน่ีน้ีเอง 

สมคิด (กระชากคอ) : ทําไมพอกูจะสอนแบบไหน ก็เรื่องของพอกู (แลวตอยภูผา ) 

เม่ือภูผาเดินหนีออกมา สมคิดก็ตามมาถีบหลังเพื่อน ภูผาจึงกลับไปตอยตีกับสมคิด 
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ฉากที่นักเลงในบอนจับไดวาสมคิดโกงไพ 

ความรุนแรงทางรางกาย 

สมคิดขโมยเงินของภูผาไปเลนพนันในบอน แตเชิด (นักเลง) จับไดวาสมคิดเลนโกงพนัน จึงส่ังให
ลูกนองจับตัวสมคิดไว ถีบเขาที่ทองสมคิด และจะตัดมือสมคิดเพื่อส่ังสอน แตสมคิดหนีรอดไปได 

   

ฉากที่ภูผาและรุงพบสมคิดที่ถูกนักเลงทํารายที่ทานํ้า 

ความรุนแรงทางรางกาย 

  

ฉากที่นักเลงลวนลามรุง 

ความรุนแรงทางรางกาย 

กลุมนักเลงที่ว่ิงไลตามภูผาและรุง จนกระทั่งจับทั้งคูได ซ่ึงนักเลงคนหน่ึงไดโอบตัวและลวนลามรุง 
รุงจึงตบหนานักเลงและหนีออกมาได 
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ฉากที่สรอยและเพื่อนผลักรุงตกนํ้า 

ความรุนแรงทางรางกาย 

  

ฉากที่นักเลงทาดวลภูผาสูกัน 1-1 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ภูผาถามนักเลงวาจะใหทําอยางไรถึงยอมปลอยสมคิด ซ่ึงหัวหนานักเลงทาดวลตอย 1-1 หากชนะ
จะยอมปลอยทั้งคูไป  

  

หลังจากภูผาชนะ นักเลงชื่อสรรกลับไปกระทืบสมคิด ทําใหภูผาโกรธและไปผลักสรรออกจาก
สมคิด 
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ฉากที่นักเลงลวนลามรุง 

การคุกคามทางเพศ 

กลุมนักเลงที่ว่ิงไลตามภูผาและรุง จนกระทั่งจับทั้งคูได ซ่ึงนักเลงคนหน่ึงไดโอบตัวและลวนลามรุง 
รุงจึงตบหนานักเลงและหนีออกมาได 

  

(V4) ฉากที่เชิดมาตามซอมลูกหน้ีในรานกาแฟของเส็ง 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

เชิด (หัวหนานักเลง) และลูกนอง 2 คน มาตามลูกหน้ีที่น่ังอยูในรานกาแฟของเส็ง ทําใหรานกาแฟ
ของเส็งเสียหาย 
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ฉากที่เวหาเยาะเยยภูผา 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

เวหาเยาะเยยภูผาที่เส็งไมสงภูผาเรียนตอ ภูผาจึงตอยกําแพงดวยความโกรธ  

   

(V5)  

(V6) ฉากทีเ่ส็งจะทําโทษภูผา เพราะภูผาเกือบทําไฟไหมบาน 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

เน่ืองจากภูผาในวัยเด็กเกือบทําไฟไหมบาน เส็งจึงจะใชไมเรียวตีเพื่อทําโทษภูผา ในขณะที่เดือน
และอามาพยายามหามไมใหเส็งตีภูผา  

เส็ง : กูจะฆามันใหตาย 

เดือน : อยาตีลูก 

  

ฉากที่เส็งทําโทษภูผาดวยไมเรียว 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

เส็งทําโทษภูผาดวยไมเรียว เพราะภูผาไปมีเรื่องตอยตีกับเพื่อน ซ่ึงทําใหอามาไมพอใจแยงไมเรียว
มาตีเส็ง 

เส็ง : เปนเด็กเปนเล็ก ริจะเปนนักเลงเหรอ ทําไมไมทําตัวดี ๆ อยากตายเพราะคมมีดคมดาบนัก
หรือไง 
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อามา (เอาไมตีเส็ง) : อ๊ัวก็เปนแมล้ือเหมือนกัน อ๊ัวก็ตีจะตีล้ือใหตายไปเลย ตีล้ีอเลย อ๊ีวตีล้ือ        
อ๊ัวตีล้ือ 

  

ฉากที่นักเลงเอามีดขมขูจะตัดน้ิวภูผา หากภูผาไมยอมบอกที่อยูของสมคิด 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

นักเลง : ไอน้ีนะมันโกงไพในบอนนายกู แลวกูตองตัดตัดน้ิวไปใหนาย มึงจะยอมแทนมันใชไหม 

   

ฉากที่นักเลงทาดวลภูผาสูกัน 1-1 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

ภูผาถามนักเลงวาจะใหทําอยางไรถึงยอมปลอยสมคิด ซ่ึงหัวหนานักเลงทาดวลตอย 1-1 หากชนะ
จะยอมปลอยทั้งคูไป แต สรร นักเลงอีกคนไมพอใจจะใชมีดแทงภูผา 
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ฉากที่ภูผาโดนพอเฆี่ยนดวยไมเรียว 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

เส็งมัดแขนภูผาและเฆี่ยนดวยไมเรียวเพราะภูผาหายตัวไปไมบอกกลาว 

  

(V7) ฉากที่เชิดมาตามซอมลูกหน้ีในรานกาแฟของเส็ง 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

เชิด (หัวหนานักเลง) และลูกนอง 2 คน มาตามลูกหน้ีที่น่ังอยูในรานการแฟของเส็ง นําไปสูการ
ตอสู ดวยการใชเกาอ้ีหรือขวดฟาดหัว และตอดวยการไลกระทืบ 

  

(V8)  

(V9) ฉากที่นักเลงในบอนจับไดวาสมคิดโกงไพ 

สมคิดขโมยเงินของภูผาไปเลนพนันในบอน แตเชิด (นักเลง) จับไดวาสมคิดเลนโกงพนัน จึงส่ังให
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ลูกนองจับตัวสมคิดไว ถีบเขาที่ทองสมคิด และจะตัดมือสมคิดเพื่อส่ังสอน แตสมคิดหนีรอดไปได 
พบขอความกํากับวา “การพนันเปนส่ิงผิดกฎหมาย” 

เชิด : มึงโกงเหรอ มึงกลาโกงไพในยอยเจจูเหรอ ... มึงไปเอามีดมา กูจะจัดตัดมือมันทิ้ง 

  

  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากที่ชาวบานพูดเลนกับภูผาในวัยเด็ก 

คําดา (ไมไดตั้งใจวารายภูผา) 
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คุณลุงในชุมชนพูดกับภูผาดวยความเอ็นดู แตคําพูดที่ใชกลับทําใหภูผาและครอบครัวรูสึกไมด ี

คุณลุง : ไอภูผา เอ็งรีบโตมาชวยพอชวยแมทํางานนะ ชาวบานเขาจะไดไมลือกันวาเอ็งนะ        
เปนตัวซวย เกิดมาบานก็ไฟไหมเลย เอ็งน้ีไมเบาตั้งแตเกิดเลยนะ 

จากน้ันเดือน (แมของภูผา) ก็เปรยขึ้นมากับเส็ง (พอของภูผา) ตอหนาลูกวา 

เดือน : จะวาไปนะ ตั้งแตมีมัน ชั้นไมเคยถูกหวยอีกเลยนะ   

ฉากที่เส็งกลาวโทษภูผาวาเปนสาเหตุที่ทําใหขาวของรานกาแฟถูกนักเลงทําลาย 

คําดา  

เส็ง (พูดกระทบภูผา) : แคไอเดือนพูดชื่อภูผาเทากับวา ความซวยมาเยือนเลย 

ฉากที่เส็งดาภูผาเพราะภูผาสงเงินใหตนตอหนาเจาหน้ี 

คําดา 

เส็ง : ไอโงเอย ไมเห็นเหรอ ไอเต็กหลีมันเดินมานะ ถึงไดยื่นเงินมาให แลวทีน้ีจะเอาเงินที่ไหน      
มาซอมรานวะ 

เส็ง : เราลําบากกันทุกวันน้ี ก็เพราะมันพาแตความชิบหายมาให นาจะปลอยใหตายคากองไฟตั้งแต
วันน้ันแลวไอตัวซวยเอย 

ฉากที่พอของรักมาเยี่ยมรักในวันเกิด แตแมของรักหามไมใหเขาบาน 

คําดา 

แมรัก : ตาย พออยางคุณก็คิดถึงลูกเปนหรืออยางไร … ไปเลยคุณออกไปเลย ชั้นไมอยากใหลูกของ
ชั้น เจอพอเลว ๆ อยางคุณ 

ฉากโตะกินขาวของครอบครัวภูผา 

คําดา/การเหน็บแนม 

เส็งแสดงออกอยางชัดเจนวาเวหา (พี่ชายภูผา) คือ ลูกชายคนโปรด มักจะชมเชยเวหา แตกลับคอย
เหน็บแนมภูผาเปนประจํา  

เส็ง: ถาล้ือสอบไดคะแนนนอยนะ อ้ัวจะใหออกมาเปนกุลี 

ฉากที่ภูผาเลนฟุตบอลกับเพื่อน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ภูผาเลนฟุตบอลกับเพื่อน ๆ แตสมคิดซ่ึงเปนเด็กเกเร เลนดวยความรุนแรงจนเพื่อนเจ็บตัว เม่ือภู
พาจะพาเพื่อนหลบออกมาจากสมคิด สมคิดก็ดาภูผาวา “ไอกระจอกเอย” และกระโดดถีบเพื่อนภู
ผา 
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ฉากที่เส็งดาภูผาเพราะภูผาไปมีเรื่องตอยตีกับเพื่อน 

คําดา 

เส็ง : ไอตัวซวยเรียนก็โง แลวจะเปนนักเลงอีกเหรอ โตขึ้นจะไปทําอะไรกิน หรืออยากเปนแค
นักเลงคุมบอนคุมซอง ไดอ๊ัวจะไปลาออกที่โรงเรียนให  

ฉากที่ภูผาหนีนักเลง แตบังเอิญทําใหรุงติดรางแหไปดวย  

คําดา 

ในขณะที่ภูผาหนีนักเลงอยูน้ัน ไดบังเอิญชนรุงลม และทําใหรุงตองติดรางแหว่ิงหนีนักเลงไปดวย รุง
ไมพอใจจึงดาวาภูผา และภูผาก็พูดตอบโตกลับ 

ภูผา : ถาสงเสียงดัง โดนพากลับจับไปทําเมียแน ... ยัยเด็กแกแดด 

รุง : ไอหนาลิง นอกจากหนาลิงแลวยังปากหมาอีก  

เม่ือหนีรอดจากนักเลงแลว ภูผาอาสาไปสงรุง แตรุงไมยอม และทั้งคูก็ทะเลาะกันอีกครั้ง 

ภูผา : ออ อยากมีผัวเปนนักเลง 

รุง :หยาบคาย 

ภูผา : ยัยคุณหนูกระจอก 

ฉากที่รักถูกกลุมนักเรียนหญิงหาเรื่อง 

คําดา 

สรอยและกลุมเพื่อนนักเรียนหญิงไมพอใจที่เวหาใกลชิดกับรัก จึงวางแผนแยกทั้งคูออกจากกันเพื่อ
หาเรื่องรัก แตกลายเปนวารักน้ันไมใชเด็กเรียบรอยอยางที่คิดและดาสรอยกลับ 

ทอรัก : เพิ่งรูนะ ที่พวกเธอชอบสิงอยูตามหองเรา  

สรอย : นังทอรัก เลิกยุงเวหาซะ 

ทอรัก : ถาอยากเลิกก็ได เดี๋ยวน้ีเลย แตตอนน้ียังไมอยาก 

สรอย : แกใหทาเคา 

ทอรัก : แกก็ใหทาเคาเหมือนกัน แตทําไมเคาไมสนเธอละ ถามีสมองก็ลองคิดสินะ 

จากน้ันรักก็แสรงวาถูกทํารายและรองเรียกเวหาใหชวยเหลือ  

ฉากที่พอของรักและรุงพาทั้งสองไปรานอาหาร 

คําดา 

พอของรักและรุงพาทั้งสองไปรานอาหาร เพื่อฉลองวันเกิดรักยอนหลัง คุณพอนินทาคุณแมของทั้ง
สองคน แตบังเอิญคุณแมของทั้งคูอยูโตะใกล ๆ พอดี 
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คุณพอ : อยางวานะ วัน ๆ ก็ทําแตผม ไมรูจะตีโปงยกสูงไปไหน 

ฉากที่สรอยและเพื่อนขมขูรุงที่ทานํ้า 

คําดา 

สรอย : ฝากบอกพี่สาวแกดวย วาอยาแรดใหมันมากนัก  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร ซีรีสลูกผูชาย (ภูผา) The Man Series ออกอากาศวันที่  08/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

หลังจากที่ภูผาออกจากคุกมาแลว ภูผากลับไปหาครอบครัวเพื่อชวยขายของ แตถึงแมวาภูผาจะพยายามขายของได
มากเทาไร เส็งผูเปนพอก็ยังไมยอมรับในตัวภูผาเสียที ในขณะเดียวกันความสัมพันธระหวางภูผาและรุงก็ถูกคุณแม
ของรุงกีดกัน รุงจึงพาพี่สาวและแมไปดูภูผาที่ทํามาหากินสุจริตดวยตาของตัวเอง แตคุณแมก็ยังไมยอมรับในตัวของภู
ผา แลวรุงก็ยังถูกคนรายกระชากสรอยจับตัวไปเปนตัวประกัน แตภูผาก็ชวยชีวิตรุงไวได ชาวบานจึงชื่นชมภูผาและ
ชวยอุดหนุนซ้ือของ สถานการณดูเหมือนจะดีขึ้น จนกระทั่งกลุมนักเลงที่ภูผาเคยไปทํางานอยูดวยกลับมาหาเรื่องพัง
รานของเส็ง ภูผาจึงถูกเส็งขับไลออกจากบาน 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากที่ภูผาชวยเหลือรุงจากโจรกระชากสรอย 

ความรุนแรงทางรางกาย 

หลังจากที่ภูผาชวยเหลือรุงจากโจรกระชากสรอยได ชาวบานก็เขามารุมประชาทัณฑโจร และดวย
ความโกรธ คุณแมของรุงก็เขามาทุบตีโจรดวยกระเปาและบีบคอโจรใหคายสรอยออกมา 
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ฉากที่เวหาไปหาภูผาที่บานหลังเกา 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เวหากลับไปบานหลังเกาเพื่อหามภูผาไมใหคบกับรุงตอ แตเม่ือเจอหนาภูผา เวหาก็พูดจาหาเรื่อง
ทันที และหลังจากน้ันทั้งสองก็มีปากเสียง และตอยตีกัน 

  

  

ฉากที่สมคิดโดนสรรซอม 

ความรุนแรงทางรางกาย 

สรร (นักเลง) รูวาสมคิดแอบไปน่ังคุยกับภูผาที่ตนไมชอบหนา จึงเตะทองสมคิด 

  

ฉากที่สรรวางแผนจะไปพังรานของพอภูผา 

ความรุนแรงทางรางกาย 
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สรร ไมชอบหนาภูผา จึงวางแผนทํารายภูผา สมคิดทักทวง สรรจึงตอยหนาสมคิด 

  

ฉากที่รานของเส็งถูกนักเลงพัง 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เส็งถูกกลุมนักเลงทํารายรางกาย จนมีเลือดออกจากปาก (ละครไมไดนําเสนอฉากขณะถูกทําราย 
แตตัดฉากมาหลังเหตุการณเลย) 

  

และดวยความโกรธ เส็งจึงศอดเขาที่หนาของภูผา ในขณะที่ภูผาจะมาชวยยกของ 

  

ฉากที่ภูผาจะไปเอาเรื่องสมคิดและนักเลง 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ภูผาโมโหที่กลุมนักเลงมาพังรานของพอตน จึงไปหาสมคิด เพื่อนเกาที่ตอนน้ีอยูในกลุมนักเลง ซ่ึงภู
ผาไดกระชากเส้ือสมคิดในขณะที่คาดคั้นคําตอบจากสมคิด 
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ฉากที่ภูผาไปเยี่ยมเวหาที่โรงพยาบาล 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เวหาขับรถควํ่าไดรับบาดเจ็บ ภูผาจึงไปเยี่ยมเวหาที่โรงพยาบาล แตเส็งกลับกลาวโทษภูผาวาเปน
สาเหตุของอุบัติเหตุน้ัน จึงไดตอวาและกระชากคอเส้ือภูผากอนขับไลไป 

  

(V4) ฉากที่คุณแมของรุงถูกโจรในตลาดกระชากสรอย 

รุงพาแมไปเดินตลาดนัดเพื่อใหคุณแมพบกับภูผาที่กําลังขยันขันแข็งทํามาหากิน แตคุณแมก็ยังไม
ยอมรับในตัวภูผา นอกจากคุณแมน้ียังถูกโจรกระชากสรอยไปดวย  
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ฉากที่รานของเส็งถูกนักเลงพัง 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

เส็งถูกกลุมนักเลงทํารายรางกาย และพังรานขายรองเทา (ละครไมไดนําเสนอฉากขณะถูกพังราน 
แตตัดฉากมาหลังเหตุการณเลย) 

  

(V5)  

(V6) ฉากที่ภูผาชวยเหลือรุงจากโจรกระชากสรอย 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

โจรกระชากสรอยใชมีดจับรุงเพื่อเอาเปนตัวประกัน 
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(V7) ฉากที่ภูผาชวยเหลือรุงจากโจรกระชากสรอย 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

หลังจากที่ภูผาชวยเหลือรุงจากโจรกระชากสรอยได ชาวบานก็เขามารุมประชาทัณฑโจร และดวย
ความโกรธ คุณแมของรุงก็เขามาทุบตีโจรดวยกระเปาและบีบคอโจรใหคายสรอยออกมา 

   

ฉากที่เวหาไปหาภูผาที่บานหลังเกา 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

อามาเห็นเวหาและภูผาทะเลาะกัน จึงเอาไมแขวนเส้ือมาหามทั้งคู  

อามา : หยุดเดี๋ยวน้ีนะ ไมหยุดใชไหม ไมหยุดอ๊ัวจะตีใหตายทั้งคูเลย อ๊ัวบอกใหหยุด 

  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 
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(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากที่ภูผากลับบานหลังจากที่ไดรับการปลอยตัวจากเรือนจํา 

คําดา/การเหน็บแนม 

หลังจากที่ภูผาไดรับการปลอยตัวจากเรือนจํา ภูผาไดกลับมาหาครอบครัวที่บานหลังใหม แตเม่ือ
เส็งพบหนาภูผา เส็งก็พูดจาวาภูผาเปนตัวโชคราย 

เส็ง : เจอแตเชา วันน้ีคงซวยไปทั้งวัน จะขายของออกรึเปลาน่ี 

เดือน : เออ จะขายไมออกก็เพราะปากเฮียไมเปนมงคลน้ีละ 

ฉากที่ภูผาชวยครอบครัวขายของ 

คําดา/การเหน็บแนม 

ภูผามาชวยครอบครัวขายของ แมคารานขาง ๆ เอยปากทักถามเพื่อทําความรูจักกับภูผา เส็งจึง
บอกวาภูผาเปนนักเลง และเปรยวาภูผาเปนตัวโชคราย 

เส็ง : นํ้าหนาอยางมันเหรอจะเรียนอะไร มันเปนอันตพาล เลยมาเกาะพอแมกินอยูอยางน้ีไง 

เส็ง : อ๊ัวจะคอยดูนะ วันน้ีมีมันอยูราน ดูสิจะขายรองเทาไดก่ีคูกัน 

ฉากที่ภูผาและครอบครัวกลับไปที่รานหลังเหตุการณโจรจับรุงไปเปนตัวประกัน 

คําดา/การเหน็บแนม 

หลังจากที่ภูผาชวยชีวิตรุงจากโจรกระชากสรอยสําเร็จ เม่ือกลับมาถึงราน เส็งก็เหน็บแนมวาภูผา
เปนตัวโชครายอีกครั้ง 

เส็ง : พูดยังไมทันขาดคําเลย ความซวยก็มาเยือนจนได น้ีแค 3 วันนะ วันน้ีเจอคนเมายา พรุงน้ีคง
เจอคนบา มะรืนน้ีจะเจออะไรวะ 

ฉากที่เวหาไปหาภูผาที่บานหลังเกา 

คําดา/เหน็บแนม 

เวหากลับไปบานหลังเกาเพื่อหามภูผาไมใหคบกับรุงตอ แตเม่ือเจอหนาภูผา เวหาก็พูดจาหาเรื่อง
ทันที และหลังจากน้ันทั้งสองก็มีปากเสียงกัน 

เวหา : ไง ไอนักเลง 

… 
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เวหา : ชั้นแคมาเตือนใหแกเจียมตัวเอาไว ที่บานรุงไมพอใจที่เธอคบหากับแก แกกําลังจะทําใหรุง
เดือดรอน 

ภูผา (เหน็บแนมเวหา) : ตองคบกับลูกนักเลงอยางแกเหรอถึงจะวาดี  

ภูผา (โดนเวหาจับกระแทกกําแพงและจะตอย) : แตจะวาไปนายคงเปนนักเลงไมไดหรอก หลอก
คนอ่ืนยังไมพอ ยังหลอกตัวเองดวย 

ฉากที่เส็งและเวหาไปขอใหอามาขายบานหลังเกา 

คําดา/ คําดูถูก 

เส็งและเวหาไปขออามาใหขายบานเกา เพื่อเอาเงินไปซ้ือรถใหเวหา แตอามาปฏิเสธเพราะภูผายัง
อาศัยอยูที่น่ัน เวหาจึงพูดจาดูถูกภูผา 

เวหา : ที่ไอภูผามันทําดีกับมาก็อยางน้ีละ เงินที่ไดจากบอนใกลจะหมดแลว มันเลยตั้งใจจะมาเกาะ
สมบัติอามากินรูเปลา ถาอามาหวังจะพึ่งมันนะ ก็เตรียมตัวอดตายไดเลย 

ฉากที่ภูผาไปเยี่ยมเวหาที่โรงพยาบาล 

คําดา/สาปแชง 

เวหาขับรถควํ่าไดรับบาดเจ็บ ภูผาจึงไปเยี่ยมเวหาที่โรงพยาบาล แตเส็งกลับกลาวโทษภูผาวาเปน
สาเหตุของอุบัติเหตุน้ัน จึงไดตอวาและกระชากคอเส้ือภูผากอนขับไลไป 

เส็ง : ชาติกอน มึงกับกูคงเปนศัตรูกัน น้ีถึงไดเกิดมาจองลางจองผลาญกู ใหกูไมมีความสุข ทําใหกู
เดือดรอนไมจบไมส้ิน ทําไมวะ หา ทําไมไมเอาชีวิตกูไปเลยละ … ถาเวหาเปนอะไรไปกูจะแชงใหมึง
ตายตกตามกัน 

ฉากที่เพื่อนเวหาไปเยี่ยมเวหาที่โรงพยาบาล 

คําดา/ดูถูก/ขมขู 

เพื่อนเวหามาเยี่ยมเวหาที่ประสบอุบัติเหตุ และไดพูดจาดูถูกเส็งและเดือนเน่ืองจากคิดวาทั้งคูเปน
คนใช 

เพื่อนเวหา : น้ีลุงกับปาดแูลเวหายังไง ถึงปลอยใหมันเอารถกระปองไปขับจนเกิดอุบัติเหต ุ

เดือน : น่ีหนูพูดจาใหมันด ีๆ หนอยสิ เวหามันขับรถออกไปเองนะ ใครใชใหมันขับไปเองละ 

เพื่อนเวหา : ปากดีจังนะปา ถาพอแมเวหากลับมาโดนดีแน 

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร ซีรีสลูกผูชาย (ภูผา) The Man Series ออกอากาศวันที่  10/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

หลังจากที่สันใชมีดแทงเขาที่ทองของภูผาจนไดรับบาดเจ็บสาหัส สรรก็พยายามจะลวงเกินตอยติ่งนองของสมคิด สมคิด
จึงใชปนยิงเขาที่ทองของสรรจนเสียชีวิต และตองติดคุก หลังจากผานเรื่องราวราย ๆ ภูผาก็ตัดสินใจจะทําใหแมของรุง
ยอมรับตน 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากที่สมคิดเมาแลวทํารายคนในบาน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

สมคิดเมากลับบาน แลวผลักตอยติ่งที่พยายามแยงขวดเหลาลม จนพี่เขยโมโหจนลุกขึ้นมาตอยตีกับ
สมคิด 
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ฉากที่ตอยติ่งขอใหภูผาชวยพูดคุยกับสมคิด 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ภูผาตอยสมคิดเพราะสมคิดไมยอมเปล่ียนแปลงตัวเอง และพูดจาไมดีกับนองสาว 

   

ฉากที่ภูผาถูกสันหาเรื่อง 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ภูผาถูกสรรหาเรื่องและตอสูกัน 

  

(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากที่ภูผาถูกสันหาเรื่อง 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ภูผาถูกสรรหาเรื่องและตอสูกัน เม่ือสูไมได สรรจึงใชมีดเพื่อทํารายภูผา 
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หลังจากที่แพ สรรจึงแอบฉวยโอกาสลอบแทงเขาที่ทองของภูผา 

   

ฉากที่สมคิดหามสรรไมใหทํามิดีมิรายนองของตน 

สมคิดขอรองใหสรรปลอยตอยติ่งไป แตสรรไมยอม สมคิดจึงใชปนยิงเขาที่ทองของสรรจนเสียชีวิต 

   

(V7) ฉากที่เส็งตามอามากลับไปอยูที่บาน 

คําดา 

เส็งตามอามากลับไปอยูที่บานแตอามาไมยอม เส็งจึงพยายามอุมอามาไป อามาจึงดาและเอาพัดตีเส็ง 
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(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากที่เวหาและรักนินทาอาจารยหมอ  

คําดา/ลอเลียน 

เวหาและรักนินทาอาจารยหมอ ซ่ึงอาจารยหมอน่ังอยูใกล ๆ 

เวหา : เราวาปาหมอตัดหนาเหมือนสเต็กชิ้นน้ีแน ๆ น่ี ตาโปน ๆ ผมหยิก ๆ หนามัน ๆ แบบน้ี 

ฉากที่เส็งตามอามากลับไปอยูที่บาน 

คําดา 

เส็งตามอามากลับไปอยูที่บานแตอามาไมยอม เส็งจึงพยายามอุมอามาไป อามาจึงดาและเอาพัดตีเส็ง 

อามา : น่ีแนะ ๆ ก็ใหเจ็บสิวะ มาอุมอ๊ัวะทําไมล้ือไปเลย ไอลูกเฮงซวย 

อามา : เกาเจง 



154 
 

ฉากที่ภูผาขอโอกาสจากแมของรุง 

คําดา/ดูถูก 

แมของรุง : แกเน่ียนะจะเปนคนที่เหมาะสมเปนแฟนยัยรุง ฮา ๆ ไมมีทางหรอก 

ฉากที่แมของคนไขกลาวหาเวหาวาทําใหลูกของตนตาย 

คําดา/ดูถูก 

แมคนไข : หมอเฮงซวย แกทําลูกชั้นตาย โรงพยาบาลน้ีเอาคนอยางน้ีมาเปนหมอไดอยางไร 

แมคนไข : หนาอยางน้ีเรียนจบรึยังหรือเปนแคนักเรียน   

ฉากการสอบความผิดของเวหา 

คําดา/ใสความ/ดูถูก 

รัก โยนความผิดใหหมอเจษฏวาเปนสาเหตุที่ทําใหคนไขเสียชีวิต ทั้งที่หมอเจษฏรักษาคนไขเคส
สําคญัเคสอ่ืนอยู 

รัก : หมอเจษฏกลับไปฉีกใบประกอบวิชาชีพทิ้งเดียวน้ี รูวามีคนไขอาการหนักทําไมไมวางมือจากเคส
น้ันกอน  

ฉากที่เส็งและเดือนมาเยี่ยมเวหาที่โรงพยาบาล 

การดูถูก 

เส็งและดือนมาเยี่ยมเวหาที่โรงพยาบาล และไดรับรูวาเวหาเปล่ียนชื่อนามสกุลของตน เพราะไมอยาก
ของเก่ียวกับนามสกุลของเส็งซ่ึงเปนคนชนชั้นลาง 

เวหา : อ๊ัวเปล่ียนชื่อแลวก็เปล่ียนนามสกุลแลวดวย กลับบานไปไดแลว แลวอยากลับมาที่น้ีอีกนะ 

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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3. ชอง ONE 

ละคร สงครามนักปน ออกอากาศวันที่  29/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

“ทรงโปรด”ทายาทนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐี ทะเลาะกับ “มุก” แฟนสาวซ่ึงเปนนางเอกละครชื่อดัง โดยมี “ซัน” 
พระเอกหนาใหมในสังกัดเดียวกับมุกเปนคนวางแผนใหทั้งสองคนทะเลาะกัน “บุศย” แมของทรงโปรดไมชอบมุก
เพราะเปนดารา จึงขอใหทรงโปรดเลิกกับมุก 

“เพียว” เจาของโมเดลล่ิงตนสังกัดของ “เรน” ทราบวาเรนมีเพศสัมพันธกับ “อารม” ในกองถาย จึงมาเตือน “หยี”
ภรรยาของอารมบุกมาที่กองถายเพื่อมาขูเรนไมใหยุงกับสามีตน 

ละครเรื่องใหมที่ “ปยแสง” เปนพระเอกคูกับเรน และมี “บทกลอน” เปนตัวประกอบ ตองมีการเรียนรําและรอง
เพลงลําตัด กองถายจึงจาง “พอจา” พอของบทกลอนมาเปนผูฝกสอน ระหวางการเรียนเรนไมพอใจที่บทกลอนดู
สนิทสนมกับปยแสง “พริ้ง” แมเรนจึงถายคลิปไว จากน้ันไดนํามาขมขูบทกลอนวา หากไมเลิกยุงกับปยแสง จะ
ปลอยคลิปดังกลาว บทกลอนรับปาก เรนบอกใหบทกลอนสาบานโดยการกราบรองเทาตน เม่ือ “สมปอย” พี่ของ
บทกลอนทราบวานองสาวถูกดูถูกจึงมีปากเสียงดาทอกับเรนและพริ้ง 

“แทนคุณ” (แฟนเกามุก) อดีตพระเอกชื่อดัง หลังจากเขารับการบําบัดรักษาอาการติดเหลา เขาไดเขาทํางานใน
หนวยกูภัยแหงหน่ึง ญาติผูไดรับบาดเจ็บกลาวหาวาหัวหนาทีมหนวยกูภัยที่แทนคุณทํางานดวยขโมยพระเล่ียมทอง
หนัก 5 บาทของผูไดรับบาดเจ็บไป แทนคุณจึงพยายามหาหลักฐานและจําไดวาวันเกิดเหตุ “เฮียโจ” นักขาวที่เพียว
รูจักถายคลิปไว จึงมาหาเพียวเพื่อขอคลิปไปพิสูจนความจริง 

 ระดับเนื้อหาที่ระบุ น.13 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากมุกและทรงโปรดทะเลาะกันที่บารในโรงแรมและซันตามมา 

ความรุนแรงทางรางกาย/ ความรุนแรงทางเพศ 

ทรงโปรดโกรธที่มุกมาพบตนเองชาจึงวามุกเปนผูหญิงงาย ๆ ยอมใหผูชายคนอ่ืนมากอดมาจูบ 
ตอจากน้ันซันเดินเขามาพอดีทําใหทรงโปรดคิดวาทั้งสองคนนัดเจอกัน 

ทรงโปรด : ...ตอนน้ีคุณเปนแฟนผม ผูชายคนเดียวที่คุณจะจูบไดคือผม ถาคุณอยากจูบนัก มา 
เดี๋ยวผมทําให  

(ทรงโปรดใชกําลังคุกคามทางเพศโดยดึงหนามุกมาจูบ (มุมกลอง) มุกเดินหนี ทรงโปรดตามไปดึง
แขน ซันเดินเขามาหาม) 

ทรงโปรด : ทําไม ที่กองถายยังไมพอ นัดมาตอบทที่โรงแรมอีกเหรอ (ทรงโปรดใชกําลังทําราย
รางกายซันดวยการผลักอก) 
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ฉากปยแสงเขามาเห็นเหตุการณที่บทกลอนกมกราบเทาเรน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ปยแสงเขามาเห็นเหตุการณที่บทกลอนกมกราบเทาเรน สมปอย (พี่บทกลอน) ไดยินจึงปรี่เขาหา
และยื้อยุดฉุดกระชากแขนเรนและพริ้งไปมา ฟว (เลขาเพียว) หามไว 

  

ฉากหยีภรรยาอารมมากองถาย 

ความรุนแรงทางรางกาย 

หยีขมขูเรนดวยการเดินเขาหาเรนและพริ้ง อารมเขามาขวางหยี หยีบอกใหอารมหลบไป จากน้ันก็
ลวงกระเปาสะพายขาง หยิบขวดแกวขึน้มาแลวคอย ๆ หมุนเปดฝาขวด แมเรนและเรนตกใจเขาใจ
วาเปนนํ้ากรด หยีทําทาจะสาด แตกลับยกขึ้นดื่ม พรอมบอกวาเปนนํ้าผลไม 
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(V4) ฉากที่เพียวรูวาเรนแอบมีเพศสัมพันธกับอารมในกองถาย 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

หลังจากที่หยีและเพียวกลับไปแลว เรนโกรธเพียวมาก คิดวาเพียวกําลังสมนํ้าหนาตนอยู จึงเตะ
อุปกรณประกอบฉากในละครที่ตนเลนเปนนางเอกลงพื้น 

  

(V5)  

(V6)  

(V7) ฉากหยีภรรยาอารมมากองถาย 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

หยีขมขูเรนดวยนํ้าผลไมบรรจุในขวดแกวแตเรนและพริ้งเขาใจวาเปนนํ้ากรด  
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(V8)  

(V9) ฉากมุกและทรงโปรดทะเลาะกันที่บารในโรงแรม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ทรงโปรดน่ังดื่มเหลารอมุกจนถึงเที่ยงคืน (เบลอแกวเหลาขณะทรงโปรดยกขึ้นดื่ม) 

  

ฉากจ๋ิงพบทรงโปรดมาเที่ยวจึงโทรบอกลิป (แฟนเกาทรงโปรด) 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ทรงโปรดชนแกวกับกลุมเพื่อนแลวไปน่ังดื่มคนเดียว 

  

(V10) ฉากมุกและทรงโปรดทะเลาะกันที่บารในโรงแรม 

สถานที่ไมเหมาะสมสําหรับเด็ก 
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(บารในโรงแรม)  

 

ฉากจ๋ิงพบทรงโปรดมาเที่ยวจึงโทรบอกลิป (แฟนเกาทรงโปรด) 

สถานที่ไมเหมาะสมสําหรับเด็ก 

(บารในโรงแรม) 

 

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากมุกและทรงโปรดทะเลาะกันที่บารในโรงแรม 

คําดา 
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ทรงโปรดโกรธที่มุกมาพบตนเองชาจึงดามุก  

ทรงโปรด: แลวก็ยังมีฉากจูบจริงที่ผูกํากับไมยอมสักที จนคุณตองจูบแลวจูบเลา เอะ หรือวาคุณไม
ยอมเองนะ เพราะวาจูบเทาไหรมันก็ไมไดอารมณอยางที่คุณตองการ...เพราะเหตุน้ีใชไหมที่คุณไม
แครแมผม ไมแครเพื่อนผม ไมแครคนในสังคมผมวา จะมองผมยังไง เพราะตอใหคุณไมมีผม คุณก็มี
พระเอกอีกตั้งหลายคนที่คุณยังงจูบได…และการที่คุณปลอยผูชายคนอ่ืนมากอดมาจูบ มันไมไดทํา
ใหคุณกลายเปนผูหญิงงาย ๆ เลยใชไหม...  

ฉากที่เรนใหกลอนสาบานวาจะไมยุงเก่ียวกับปยแสงอีก  

คําดา 

เรนไมพอใจที่ปยแสงสนิทสนมกับบทกลอน จึงใหแมถายคลิปปยแสงและบทกลอนขณะเรียนลําตัด
ไว หลังเรียนเสร็จจึงตามมาวาบทกลอนวาอยากเปนคูจ้ินกับปยแสง และขูวาจะปลอยคลิปที่พริ้ง
แอบถายไวโดยใหเขียนวาปยแสงกําลังคั่วกับเด็กที่ชื่อบทกลอน  

เรน : แกคิดจะทําอะไร อยากมีผัวจนตัวส่ันละสิ.... 

(บทกลอนขอใหแมพริ้งอยาปลอยคลิป บอกวาตนกับปยแสงเปนแคเพื่อนกัน) 

พริ้ง : กลัวเหรอ ที่ตอนแกระริกระรี้กับปยแสงไมเห็นแกจะกลัว 

เรน : ตอแหล ... 

ฉากปยแสงเขามาเห็นเหตุการณที่บทกลอนกมกราบเทาเรน 

คําดา 

สมปอย  : ใช พวกฉันการศึกษาต่ํา แตก็ไมเคยดูถูกคนเหมือนพวกที่ชอบทําตัวสูงสงแตจิตใจต่ํา... 
พริ้ง  : มึงดาใคร  
สมปอย : ดาหมาม้ัง  
พริ้ง : แลวไป  
เรน : แม มันดาเราน่ีแหละ 
สมปอย : เสียแรงที่อุตสาหรักและชื่นชมคิดวาเปนนางเอกใส ๆ ที่แทก็นางเอกแอบแบว ตอแหล 

ฉากเรนชวนพริ้งไปฟองเพียวหลังมีเรื่องกับปยแสงและสมปอย  

คําดา 

เรนกับแมจะไปฟองเพียว ฟวบอกวาเพียวไมอยู กลุมปยแสงและเรนทะเลาะกันอีกครั้ง เรนอางวาที่
ปยแสงดังไดเพราะตน ปยแสงตอบโตวาไมไดอยากรวมงานกับเรน สมปอยถามวาเพราะถูกแกลงใช
หรือไม ปยแสงไมตอบ เบสทเพื่อนปยแสงบอกวาไมใช แตตนเปนผูชายไมกลาพูด สมปอยพอจะ
เดาเหตุผลที่ปยแสงไมอยากรวมงานกับเรนไดจึงดาเรน 

สมปอย : ถาผูชายไมกลาพูดขนาดน้ี จากสัญชาตญาณความเปนชายที่อยูในตัวฉันครึ่งหน่ึง และ
จากอาการแอบหลอกคนทั้งประเทศไดขนาดน้ี แสดงวาเวลาที่หลอนอยูกับผูชาย หลอนตองคันแน
เลย ...นองปยแสงคะ นองปยแสงเปนผูชายนองปยแสงไมตองพูดหรอกคะ แตความเปนหญิงที่อยู
ในตัวฉันครึ่งหน่ึง พี่ขอพูดแทนนองปยแสงเอง ดูจากสายตาของนองปยแสงที่แสดงถึงความรังเกียจ 
บงบอกวา การรวมงานกับหลอนน้ัน อยากจะพกคาลาไมนไปดวยแตไมไดไวทาตัวเอง แตเอาไวทา
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ใหหลอนแกคัน และดูจากที่หลอนแอบหลอกคนทั้งประเทศไดขนาดน้ีเน่ีย ฉันเดาวาความคันของ
หลอนตองไมธรรมดา ระดับน้ีตองเรียกวาคันตัวแม...และดูจากที่ดานองสาวฉันเพราะผูชายเน่ีย 
แสดงวาการทาคาลาไมนเอาไมอยู อยางหลอนน้ันมันตองดื่มนํ้าคาลาไมนแทนนํ้าเปลาเลย… 

ฉากที่เพียวรูวาเรนแอบมีเพศสัมพันธกับอารมในกองถาย 

คําประชด/ เสียดสี/ แดกดัน 

เพียว : คุณแมคะการที่คุณแมใชเงินปดปากฟว ก็เทากับวาคุณแมสนับสนุนใหนองเรนแยงผัว
ชาวบานอยูนะคะ...พี่พูดแคน้ีทํานองเรนเจ็บเหรอคะ ทีนองเรนแลนไปนอนกับผูชายคนอ่ืนพี่ไมเห็น
จะรูสึกอะไรเลย...พี่ทําหนาที่ของพี่อยูแลวคะ แตพี่ไมใชเทวดาหรือนางฟาที่จะไปบังคับใครเขาได 
โดยเฉพาะเมียของผูชายที่นองเรนแลนไปนอนดวย ถึงไมกลัวนักขาว นองเรนควรจะกลัวเมียของ
เขาบางนะคะ เพราะนักขาวอาจจะทําใหชื่อเสียงนองเรนพัง แตเมียเน่ียพังทั้งชื่อเสียงและหนา
ปลอม ๆ ของนองนะคะ 

ฉากที่ญาติผูบาดเจ็บกลาวหาวาหัวหนาทีมกูภัยที่แทนคุณไปทํางานเปนอาสาสมัครดวยเปนคน
ขโมยพระเล่ียมทองหนัก 5 บาท 

คําดา 

ญาติผูบาดเจ็บ : ญาติกูบอกวามึงเปนคนเอาทองไป…(กูภัยปฏิเสธ)…โกหก..แลวทองมันจะหายไป
ไดยังไง...พวกมึงน่ีมันเหลือบ ล้ิน ไรสังคมจริง ๆ ทําดีเอาหนาที่แทแมงก็มิจฉาชีพดี ๆ น่ีเอง 

(L2) ฉากแมทรงโปรดหวานลอมลูกใหเลิกกับมุก 

คําลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องชนชั้น 

บุศย แมของทรงโปรดทราบวาลูกชายทะเลาะกับมุกซ่ึงมีอาชีพเปนนักแสดง จึงมาพูดจาหวานลอม
ใหทรงโปรดเลิกกับมุกเพราะอยูคนละระดับกัน 

บุศย : เปนไงละ ตอนน้ีไดรูฤทธ์ิของผูหญิงที่มันมีอาชีพเตนกินรํากินแลวใชไหม ตอใหเราดูแลดียังไง 
ยกยองขนาดไหน พาเขาสังคมของคนระดับเราน่ีนะ แตสุดทายมันก็อดไมไดที่จะไปม่ัว ๆ แลวก็คั่ว
กับผูชายไมเลือกหนา ใชไหม มันอดไมไดหรอก...ผูชายอยางโปรดน่ีนะลูกสามารถหาผูหญิงดี ๆ 
กวาน้ันไดตั้งรอยเทาพันเทา ทําไมโปรดตองลดคาตัวเองไปตามงอผูหญิงแบบน้ันดวย… 

ฉากที่เรนใหกลอนสาบานวาจะไมยุงเก่ียวกับปยแสงอีก  

คําลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องชนชั้น/ คําลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องรูปรางหนาตา 

เรนไมพอใจที่ปยแสงสนิทสนมกับบทกลอนจึงใหแมถายคลิปปยแสงและบทกลอนขณะเรียนลําตัด
ไว หลังเรียนเสรจจึงตามมาขมขูบทกลอน หาวาบทกลอนอยากเปนคูจ้ินกับปยแสง และขูวาจะ
ปลอยคลิปที่พริ้งแอบถายไวโดยใหเขียนวาปยแสงกําลังคั่วกับเด็กที่ชื่อบทกลอน นอกจากน้ี เรนยัง
ขูอีกวาจะไปบอกเพียววาจะไมเลนละครกับปยแสงอีก บทกลอนขอรองเรนไมใหทํา พรอมยกมือ
ไหวขอรองและสัญญาวาจะไมยุงกับปยแสงอีก เรนใหบทกลอนสาบานตอหนารองเทา 

เรน : ตอแหล (เรนใชน้ิวชี้จ้ิมหนาผากบทกลอน) แกกลับไปสองกระจกดูนะวา แกกับฉันมันคนละ
คนกัน แกไมมีรัศมีแมแตจะเทียบกับฉัน แลวแกคิดเหรอวาถาเปนคูจ้ินกับปยแสงแกจะดังเหมือน
ฉัน ฝนไปเถอะอีดํา ... 
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เรน : สาบานตอหนารองเทาราคาแพงของฉัน ราคาแพงกวาคาตัวตัวประกอบอยางแก... 

  

  

  

ฉากปยแสงเขามาเห็นเหตุการณที่บทกลอนกมกราบเทาเรน 

คําลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องชนชั้น 

ปยแสง : (ปยชี้หนาเรน) ผมบอกไวเลยนะถาคุณไมใชผูหญิงผมตอยหนาคุณไปแลว คิดวาตัวเอง
เปนนางเอกแลวจะใหใครมากราบเทาก็ไดเหรอเลนละครมากไปหรือเปลา 

พริ้ง : น่ีแกอยามาทําอะไรเถื่อน ๆ ถอย ๆ ใสลูกฉันนะ ไอพวกการศึกษาต่ํา  

ฉากเรนชวนพริ้งไปฟองเพียวหลังมีเรื่องกับปยแสงและสมปอย  

คําลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องชนชั้น 

พริ้ง : …เรนเปนถึงซุปเปอรสตารเปนถึงนางเอกเบอรหน่ึง ยืนปลอยใหมันดาอยูอยางงี้ไดไงเลา ตอง
ดามันสิ จะไดรูวาเรนไมใชธรรมดา 
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เรน : ก็เพราะเรนรูไงวาเรนเปนใคร เรนถึงไมลดตัวลงไปดาอยางคนไรการศึกษาอยางพวกน้ีไง เรน
มีวิธีการจัดการอยางคนที่เคาเรียกวาซุปเปอรสตาร ฟว นัดพี่เพียวใหฉันดวย ฉันจะบอกพี่เพียวให
ปลดเด็กกาฝากในโมฯ ออกจากละครเรื่องน้ี...ฉันเปล่ียนใจแลว ฉันไมใหพี่เพียวปลดแคเด็กกาฝาก 
แตฉันจะใหปลดทั้งโคตรเหงาเลย กะอีแคลําตัด ไมตองมีใครมาสอนฉนั ฉันดูในยูทิวบเอาเองก็ได 

(L3) ฉากมุกและทรงโปรดทะเลาะกันที่บารในโรงแรม 

คําแสลง / แสดงถึงนัยยะเรื่องเพศ 

ทรงโปรดโกรธที่มุกมาพบตนเองชาจึงวามุกเปนผูหญิงงาย ๆ ยอมใหผูชายคนอ่ืนมากอดมาจูบ 
ตอจากน้ันซันเดินเขามาพอดีทําใหทรงโปรดคิดวาทั้งสองคนนัดเจอกัน 

ทรงโปรด : ทําไม ที่กองถายยังไมพอ นัดมาตอบทที่โรงแรมอีกเหรอ  

ฉากที่เพียวรูวาเรนแอบมีเพศสัมพันธกับอารมในกองถาย 

คําแสลง / แสดงถึงนัยยะเรื่องเพศ 

พริ้ง : เรน แยแลว มีคนรูเรื่องวาแกแอบกินไออารมในกอง 

ฉากหยีภรรยาอารมมากองถาย 

คําแสลง / แสดงถึงนัยยะเรื่องเพศ 

เรน : ...ขนมที่พี่อารมซ้ือมาฝากเรนวันน้ันอรอยมากเลยนะคะ แตมันยังสูรานขนมของเรนไมได 

(หยีเดินเขามา เพียวหันไปเจอ) 

เพียว : อาวนองหยี ...รูไหมวาอารมกําลังชวนเรนไปกินของหวานอยูพอดี…. 

(เรนกําลังขอตัวไปเขาฉาก) 

หยี : คิดวาพี่จะเอานํ้ากรดมาสาดนองเรนเหรอคะ ไมตองกลัวหรอกคะ เมียหลวงที่ฉลาดไมเอาเทา
ตัวเองไปแกวงโดนของเนาหรอกคะ แลวถาจะทําอยางน้ันบานพี่คงตองเปนโรงงานนํ้ากรดแลวละ
คะ เพราะนองเรนไมใชคนแรกที่แบใหกับสามีพี่... 

หมายเหตุ 
  

 

 

 

 

 



164 
 

ละคร สงครามนักปน ออกอากาศวันที่  25/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

“ปยแสง” ไมสบายเน่ืองจากทํางานหนักจนไมมีเวลาพักผอน และตองเขาฉาก action ตอสูกับโจรและกระโดดลง
จากที่สูงจนเกิดอุบัติเหตุทําใหขาเจ็บ “แอล” โกรธ “เพียว” มากที่รูวาปยแสงไมสบาย แตเพียวยังใหเลนฉากเส่ียง
อันตรายจึงบุกเขาไปหาเพียวที่ออฟฟศเพียว ทั้งสองคนตบตีกัน กอนกลับแอลไดส่ังสอนใหเพียวดูแลเด็กในสังกัดใหดี
ไมใชแคหวังใหเด็กเปนเพียงตัวทําเงิน 

“ทรงโปรด” บังคับให “มุก” ไปงานเล้ียงปใหม ชอง ABA พรอมตน และใหใสชุดที่ตนเตรียมไวให หากมุกไมยอมไป
ทรงโปรดจะทําลาย “แทนคุณ” (แฟนเกามุก) และบริษัทของแอล (บริษัทตนสังกัดมุก) บริษัทโมเดลล่ิงของเพียว
ไดรับเชิญไปงานเล้ียงของชอง ABA เชนกัน เพียววางแผนใหปยแสงแตงตัวคอนเซปตเดียวกันกับแอล เพื่อที่จะ
หาทางเปดโปงใหแอลยอมรับวาเปนแมของปยแสง /ในงานเล้ียง “ซัน” และ “เรน” มีเพศสัมพันธกันในหองเก็บของ 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ น.13 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉาก action ในละครที่ปยแสงเลนเปนพระเอก 

ความรุนแรงทางรางกาย  

ปยแสงตองเขาฉาก action โดยในเรื่องปยแสงตองตอสูดวยมือเปลากับโจรที่มีดาบ 

   

ฉากแอลบุกมาหาเพียวที่บริษัทของเพียว 

ความรุนแรงทางรางกาย  

หลังจากที่แอลเห็นคลิปที่ปลาทู VDO Call ใหดูเหตุการณที่ปยแสงเลนฉากaction จนเกิดอุบัติเหตุ 
แอลไดบุกมาหาเพียวในที่ทํางาน แอลตอวาเพียววาทั้ง ๆ ที่รูวาเด็กไมสบายแตยังใหเลนฉากเส่ียง
อันตราย เพียวยั่วยุใหแอลรับวาเปนแมของปยแสง และจะแกแคนแอลโดยใชปยแสงเปนเครื่องมือ 
แอลโกรธจึงตบเพียว ทั้งสองตบตี จิกผม จับหัวโขกโตะ 
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ฉากทรงโปรดกระชากแขนมุก 

ความรุนแรงทางรางกาย  

ทรงโปรดเรียกใหมุกมาพบเพราะตองการใหมุกใสชุดราตรีที่เตรียมไวและใหไปงานชอง MBA 
พรอมกับตน โดยใชสิทธ์ินายจางบังคับ มุกปฏิเสธ แตทรงโปรดกลับไมยอมกระชากแขนมุก จากน้ัน
ผลักออก พรอมกับขูวาถาหากไมยอมไปกับตนจะทําลายคนที่มุกรัก คือ แทนคุณแฟนเกาของมุก
และบริษัทของแอลซ่ึงเปนตนสังกัดของมุก 
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ฉากแทนคุณถามมุกวามีปญหากับทรงโปรดใชหรือไม 

ความรุนแรงทางรางกาย  

แทนคุณดักรอและฉุดแขนมุก มุกผลักแทนคุณ  

   

   

(V4) ฉากแอลบุกมาหาเพียวที่บริษัทของเพียว 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

หลังจากที่แอลเห็นคลิปที่ปลาทู VDO Call ใหดูเหตุการณที่ปยแสง เลนฉาก action จนเกิด
อุบัติเหตุ แอลไดบุกมาหาเพียวในที่ทํางาน แอลตอวาเพียววาทั้ง ๆ ที่รูวาเด็กไมสบายแตยังใหเลน
ฉากเส่ียงอันตราย เพียวยั่วยุใหแอลรับวาเปนแมของปยแสง และจะแกแคนแอลโดยใชปยแสงเปน
เครื่องมือ /แอลกระชากเอกสารจากมือเพียวมาแลวปาลงพื้น และขวางกระเปาถือลงพื้นกอนจะตบ
ตีเพียว 
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(V5)  

(V6) ฉาก action ในละครที่ปยแสงเลนเปนพระเอก 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ปยแสงตองเขาฉาก action โดยในเรื่องปยแสงตองตอสูดวยมือเปลากับโจรที่มีดาบแลวว่ิงหนีออก
มาแลวกระโดดระเบียง 

   

(V7) ฉากแอลบุกมาหาเพียวที่บริษัทของเพียว 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธในการทํารายผูอ่ืน 

หลังจากที่แอลเห็นคลิปที่ปลาทู VDO Call ใหดูเหตุการณที่ปยแสง เลนฉาก action จนเกิด
อุบัติเหตุ แอลไดบุกมาหาเพียวในที่ทํางาน แอลตอวาเพียววาทั้ง ๆ ที่รูวาเด็กไมสบายแตยังใหเลน
ฉากเส่ียงอันตราย เพียวยั่วยุใหแอลรับวาเปนแมของปยแสง และจะแกแคนแอลโดยใชปยแสงเปน
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เครื่องมือ /  ทั้งสองคนตางฝายตางขวางแจกันใสกัน 

   

   

(V8)  

(V9) ฉากบริเวณโซนเครื่องดื่มภายในในงานเล้ียงปใหมชอง ABA  

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ฟวและผูชายสามคนถือแกวค็อกเทลหลากสีสัน 

  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  
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เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1) ฉากเรนยั่วยวนซันบริเวณหลังเวทีในงานเล้ียงปใหมชอง ABA  

การแตงกาย/ ใชมุมกลอง-ภาพที่เนนใหเห็นเนินหนาอก 

ซันเดินลงมาจากเวที เรนเดินตามมาแกลงทําทีวาตางหูหลน ซันชวยหา  

  

(S2) ฉากเรนยั่วยวนซันบริเวณหลังเวทีในงานเล้ียงปใหมชอง ABA  

การยั่วยวนทางเพศ ดวยการสงสายตา/ใชวัสดุอุปกรณที่สามารถตีความถึงเรื่องเพศได 

ซันเดินลงมาจากเวที เรนเดินตามมา แกลงทําทีวาตางหูหลน ซันชวยหา ซันยื่นมือเขาไปใต
กระโปรงเรนจนเจอตางหู เรนขอใหซันชวยใสตางหูให ทั้งคูสนทนาและสงสายตาเปนนัยยะเพื่อ
ชวนกันไปมีเพศสัมพันธ 
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ฉากเรนและซันมีเพศสัมพันธกันในหองเก็บของของโรงแรมที่จัดงานเล้ียงปใหมชอง ABA  

การมีเพศสัมพันธโดยตรง 

หลังจากที่เรนและซันชวนกันหา “ที่ใสตางห”ู (ชวนมีเพศสัมพันธ) ทั้งสองคนจึงมีเพศสัมพันธกันใน
หองเก็บของ (มุมภาพเห็นแผนหลังของซันที่ชื้นเหงื่อขณะที่ขยับอยูบนตัวเรน และเห็นสีหนาเรนที่มี
ความสุข พรอมทั้งเสียงหอบของคนทั้งคู) 

  

  

ฉากบริเวณโซนเครื่องดื่มภายในในงานเล้ียงปใหมชอง ABA  

การยั่วยวนทางเพศ  

เบสทบอกฟววามีผูชายมองฟวอยู ฟวหันไปมองและเดินไปหาผูชายสามคนแลวแกลงเซไปเกาะไหล 
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(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด  

(L1) ฉากโตะของทรงโปรดภายในงานเล้ียงปใหมชอง ABA  

คําประชด เสียดสี แดกดัน 

เพื่อนลิป 1 : อาวคุณมุก น่ียัยลิปไหนแกเลาใหฉันฟงวาคุณมุกจับไดวาคุณโปรดไปนอนกับคนอ่ืน 
แลวก็ขอเลิกไปแลวน่ี น่ีแกโกหกฉันเหรอ 

ลิป : ฉันไมไดโกหก แตฉันนึกไมถึงวาผูหญิงสมัยน้ีจะเรียกรองความสนใจดวยการขอเลิก 

เพื่อนลิป 2 : ก็อยางวาเนาะ บอเงินบอทองอยางโปรดใครมันจะไปโงยอมเลิกงาย ๆ 

ฉากเรนคุยกับพริ้ง(แมเรน)ในบริเวณงานเล้ียงปใหมชอง ABA 

คําประชด/ เสียดสี/ แดกดัน 

เรน : แม ทั้งซัน ทั้งปยแสง ทั้งพี่แทน แลวก็คุณทรงโปรด คืนน้ีหนูจะลากใครไปกินดีละแม 

พริ้ง : หืม แกใสชุดเปนเจาหญิงนะ ไมใชแตงเปนแรด ชวยเก็บนอแกใหมันมิดชิดหนอย ไมใหมัน
โผลออกมา... 

ฉากเรนยั่วยวนซันบริเวณหลังเวทีภายในงานเล้ียงปใหมชอง ABA  

คําดูถูก 

ลิปและกลุมเพิ่อนแอบดูซันกับเรนที่กําลังสนทนาสงสายตาเชิญชวนกันไปมีเพศสัมพันธ 

ลิป : เห็นหรือยังอีน่ันมันคาบนองซันของพวกแกไปกินแลว 

เพื่อนลิป : อีแรดตัวน้ีมันกะจะงาบผูชายทุกคนไปกินเลยจริง ๆ นะ 

ลิป : เสียดายนะที่ยัยจ๋ิงมันไปฮองกง ไมงั้นคงไดมาหักนอแรดดวยกัน มันจะไดรูวามันกําลังเลนอยู
กับใคร 

(L2) ฉากปยแสงไมสบายแตงตองไปเขาฉาก action 

คําลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องชนชั้น 
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ปยแสงพบปลาทู (พนักงานของแอล) ระหวางกําลังจะไปเขาฉากในละครที่ปยแสงแสดงเปน
พระเอก ซ่ึงปลาทูมาดูแลนักแสดงตัวประกอบในเรื่องเดียวกัน เพียวเดินมาพบและไดพูดดูหม่ินปลา
ทูและนักแสดงตัวประกอบ 

เพียว : มัวทําอะไรอยู ทําไมไมรีบไปเขาฉาก มัวแตมายืนคุยกับคนดูแลตัวประกอบอยูได 

(L3) ฉากเรนคุยกับพริ้ง(แมเรน)ในบริเวณงานเล้ียงปใหมชอง ABA 

คําแสลง / แสดงถึงนัยยะเรื่องเพศ 

เรน : แม ทั้งซัน ทั้งปยแสง ทั้งพี่แทน แลวก็คุณทรงโปรด คืนน้ีหนูจะลากใครไปกินดีละแม 

ฉากเรนยั่วยวนซันบริเวณหลังเวทีภายในงานเล้ียงปใหมชอง ABA  

คําแสลง / แสดงถึงนัยยะเรื่องเพศ 

หลังจากที่ซันเจอตางห ูเรนขอใหซันชวยใสตางหูให ซ่ึงหมายถึงการเชิญชวนใหไปมีเพศสัมพันธกัน 

เรน : ขอโทษนะคะ ชวยใสตางหใูหเรนหนอยไดไหมคะ  

ซัน : ไดสิครับ คุณเรน (เรนทําทาเจ็บหู)... ผมวาตรงน้ีมันมืดนะครับ ผมใสไมไดเลย 

เรน : น่ันสิคะ ตรงน้ีมันก็รอนมากดวยนะคะ เหงื่อเรนออกเต็มไปหมดเลยคะ 

ซัน : แถมอาจจะยังมีคนเดินผานไปมาวุนวายก็ได 

เรน : ชุดเรนมันก็คับมากดวยอะคะ 

ซัน : งั้น ผมวาเราไปหาที่อ่ืน ใส กันดีกวาไหมครับ 

เรน : ไปสิคะ เรนอยาก ใส ตางหูเต็มที่แลวคะ 

(ลิปและกลุมเพิ่อนแอบดูซันกับเรนอยูไมไกล) 

ลิป : เห็นหรือยังอีน่ันมันคาบนองซันของพวกแกไปกินแลว 

เพื่อนลิป : อีแรดตัวน้ีมันกะจะงาบผูชายทุกคนไปกินเลยจริง ๆ นะ… 

ฉากบริเวณโซนเครื่องดื่มภายในในงานเล้ียงปใหมชอง ABA  

คําแสลง / แสดงถึงนัยยะเรื่องเพศ 

ฟวเดินตามหาปยแสง เบสทไมอยากใหฟวไปเห็นปยแสงคุยกับแอล จึงบอกวามีผูชายมองฟว 

ฟว : ฮา โหย สามคนเลยอะ …เบสท สวยหรือยัง...บอกแลวอยาใหแมแตง แมแตงทีไรฟาดไดตลอด 
ฝากเรื่องปยแสงดวยนะ เดี๋ยวแมไปลาไมกอน จะพาพวกเธอขึ้นอวกาศ (ชุดที่ฟวใสเปนธีมอวกาศ) 

หมายเหตุ 
  

 



173 
 

ละคร สงครามนักปน ออกอากาศวันที่ 26/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

ในงานเล้ียงปใหมชอง ABA “แอล” และ “ปยแสง” เปดใจคุยกันถึงสาเหตุที่แอลตองมอบปยแสงใหเพื่อนสนิทเล้ียง
ดูตั้งแตเกิด สองแมลูกปรับความเขาใจกันได ปยแสงจะฉีกสัญญากับบริษัทเพียวแลวมาอยูบริษัทของแอล “มุก” เลา
ใหแทนคุณฟงวาถูก “ทรงโปรด” บังคับใหมางานเล้ียงพรอมกับทรงโปรด เพราะหากไมมาทรงโปรดจะโทรบอก
เพื่อนแมไมใหจางงานเด็กในสังกัดแอล และจะทําลายชื่อเสียง “แทนคุณ” ดวย ทั้งคูจึงเขาใจและคืนดีกัน ภายใน
งานเล้ียง “เจยิ้ม” แอลไดพบกับ “ชุน” (ซ่ึงในเรื่องยังไมแสดงสถานะที่ชัดเจนวาเปนใคร แตจากคําพูดแสดงใหเห็น
วาทั้งสองฝายมีความบาดหมางกันมาตั้งแตอดีตและชุนอาจเปนพอของปยแสง) 

หลังจากที่ “เรน” มีเพศสัมพันธกับ “ซัน” เรนถูก “ลิป” และเพื่อนลิปทํารายรางกายดวยการดึงเขาไปใหหองเก็บ
ของหลังเวทีอีกหองหน่ึง หลังจากทํารายเรนเสร็จแลวกลุมลิปก็ออกจากงานไปฉลอง “พริ้ง” เดินตามหาเรนกระทั่ง
เจอลูกสาวที่มีเลือดเต็มใบหนานอนหมดสติอยูในหองเก็บของ พริ้งโทรศัพทตาม “เพียว” และ “ฟว” ใหเขามาชวย
พาเรนออกไป หลังจากทุกคนออกไปจากหอง ปรากฎวาเทียนที่ลิปใชทํารายเรนยังคงติดไฟจนลามไปที่ผาและ
สารเคมีตาง ๆ ภายในหอง เปนเหตุใหไฟไหมโรงแรมและเกิดเสียงระเบิดขึ้นเปนระลอก ทําใหเกิดความโกลาหลเปน
อยางมาก แรงระเบิดทําใหปยแสงหมดสติบนเวที แอลและแทนคุณพยายามเขาไปชวย จบ. SS1 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ น.13 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากแทนคุณกับทรงโปรดตอยกันที่ระเบียงที่โรงแรมที่จัดงานเล้ียงปใหมชอง ABA  

ความรุนแรงทางรางกาย 

ทรงโปรดเห็นมุกกอดกับแทนคุณอยูที่ระเบียง จึงเขามาพูดจาเสียดสีวาแทนคุณเปนชูกับมุก แทน
คุณโมโหจึงตอยทรงโปรด หาญจะเขามาชวย แทนคุณหามไว ทรงโปรดและแทนคุณเขาทํารายกัน 
ทรงโปรดตอยแทนคุณ แทนคุณตอยคืนพรอมตีเขาและเตะซํ้า โดยมีเพียวแอบถายคลิปไว 
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ฉากที่แอล ปยแสง และเพียวทะเลาะกันในหองๆ หน่ึงภายในโรงแรมที่จัดงานเล้ียงปใหมชอง ABA  

ความรุนแรงทางรางกาย 

แอลวาเพียววาปญหาที่เกิดขึ้นไมไดเกิดจากตัวแอลหรือแทนคุณ แตเกิดจากตัวเพียวเองที่รักคนอ่ืน
ไมเปน ไมรูจักความหมายของคําวาใหหรือเสียสละ ไมรูจักความรักของคนอ่ืน ไดแตอิจฉาและ
ทําลายความรักของคนอ่ืน สุดทายก็ทําลายไมได แลวคนที่เจ็บและนาสงสารที่สุดก็คือเพียว เพียว
ไมพอใจจะตบแอล ปยแสงขวางไวทัน 

  

ฉากลิปและเพื่อนรุมทํารายเรนในหองเก็บของหลังเวทีภายในโรงแรมที่จัดงานเล้ียงปใหมชอง ABA 

ความรุนแรงทางรางกาย 

หลังจากที่เรนมีเพศสัมพันธกับซันในหองเก็บของแลว เรนเดินออกมาอีกทาง กลุมของลิปเขามาฉุด
แขนเรนเขาหองเก็บของหลังเวทีอีกหอง จากน้ันไดจับเรนไวและใชรองเทาสนสูงผลัดกันตบหนา
เรนจนเลือดออก ใชผามัดปากเรน ตบเรนดวยรองเทาสนสูงอีกหลายครั้ง และหยดนํ้าตาเทียนใส
หนาเรน  

(ขึ้นขอความเตือน “เปนพฤติกรรมไมเหมาะสม ไมควรลอกเลียนแบบ” ตลอดทั้งฉาก) 

ลิป : กดมันลงไป เกงมากใชไหม (ใชรองเทาสนสูงตบหนาเรน 1 ครั้ง) ... 

แพรว เพื่อนลิป : เบอรรองเทาฉันเล็กกวาของแก ฉันขอกอนก็แลวกัน รองเทาคูน้ีซ้ือมาจากแพรีส
ฉันหวงมาก แตถาเพื่อส่ังสอนคนที่กลายุงกับเพื่อนฉัน ฉันยอม (ตบดวยรองเทาสนสูงครั้งที่ 2) 

ลิป : พอใจหรือยังแพรว สายตาของแกในวันน้ีมันนาสงสารไมเหมือนตอนที่เรียกแกมาเปนพรีเซ็น
เตอร (ตบดวยรองเทาสนสูงครั้งที่ 3) วันน้ีฉันจะมาชําระทุกความแคนที่ฉันมีกับแกใหหมด น่ี
สําหรับที่แกมีอะไรกับโปรด (ตบดวยรองเทาสนสูงครั้งที่ 4) ... และน่ีสําหรับที่แกมายุงกับพอของ
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ฉัน (ตบดวยรองเทาสนสูงครั้งที่ 5) แกคิดวาแกจะมาเปนแมเล้ียงของฉันเหรอ แกคิดผิด (ตบดวย
รองเทาสนสูงครั้งที่ 6) ... และน่ีรางวัลสําหรับคนแรดอยางแก สวยมากใชไหม เกงมากใชไหม ยัง
จะปากดีอีกไหม (ตบดวยรองเทาสนสูงครั้งที่ 7) จับมันขึ้นมาอยาเพิ่งใหมันสลบ (ลิปปารองเทาลง
กับพื้น แลวเดินไปหยิบเทียนมาจุด) หนาแกแหกหมดแลวเดี๋ยวฉันชวยทําแผลใหนะ (เรนรองดวย
ความหวาดกลัว/ ลิปหยดนํ้าตาเทียน) 
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(V4) ฉากที่แอล ปยแสง และเพียวทะเลาะกันในหองๆ หน่ึงภายในโรงแรมที่จัดงานเล้ียงปใหมชอง ABA  

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

ปยแสงแยงโทรศัพทจากเพียวมาแลวลบคลิปที่เพียวแอบถายตอนที่แทนคุณตอยกับทรงโปรด 
จากน้ันปยแสงไดขวางโทรศัพทเพียวลงพื้น 

  

  

ฉากลิปและเพื่อนรุมทํารายเรนในหองเก็บของหลังเวทีภายในโรงแรมที่จัดงานเล้ียงปใหมชอง ABA 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

หลังจากที่ลิปตบเรนดวยรองเทาสนสูงครั้งสุดทาย ลิปก็ปารองเทาลงกับพื้น  
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(V5)  

(V6)  

(V7) ฉากลิปและเพื่อนรุมทํารายเรนในหองเก็บของหลังเวทีภายในโรงแรมที่จัดงานเล้ียงปใหมชอง ABA 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ลิปและเพื่อนใชรองเทาสนสูงตบหนาและลิปใชนํ้าตาเทียนหยดใสหนาเรน 

  

(V8)  

(V9) ฉากแอลกับชุนพบกันบริเวณดานหนาเวทีภายในโรงแรมที่จัดงานเล้ียงปใหมชอง ABA 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ชุน ถือแกวไวนในมือ 
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(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  ฉากแทนคุณกับทรงโปรดตอยกันที่ระเบียงที่โรงแรมที่จัดงานเล้ียงปใหมชอง ABA  

คําประชด/ เสียดสี/ แดกดัน 

ทรงโปรดเห็นมุกกอดกับแทนคุณอยูที่ระเบียง จึงเขามาพูดจาเสียดสีวาแทนคุณเปนชูกับมุก แทน
คุณรูความจริงจากมุกวาทรงโปรดขมขูมุกจึงพูดจาแดกดันกลับ 

ทรงโปรด : ชางเปนฉากที่นาประทับใจจริง ๆ นะหาญ แตจะดีกวาน้ีถาเกิดผูชายที่กอดกับนางเอก
เปนพระเอก ไมใชชูอยางมัน  

แทนคุณโมโหจึงตอยทรงโปรด หาญจะเขามาชวย แทนคุณหามไว 

แทนคุณ : เรื่องน้ีเปนเรื่องระหวางฉันกับเจานายแก ถาแกไมอยากใหเจานายโดนวาเปนพวกขี้
ขลาด ดีแตขูผูหญิง ไมกลาสูกันตัวตอตัว แกก็เขามาไดเลย 

ฉากที่แอล ปยแสง และเพียวทะเลาะกันในหอง ๆ หน่ึงภายในโรงแรมที่จัดงานเล้ียงปใหมชอง ABA  

คําดา / คําดูถูก 

เพียว : แหมชางเปนวาทะที่นาประทับใจจริง ๆ เลย พออยูตอหนาเด็กคนน้ีก็กลายอมรับวาเปนลูก
ของตัวเอง แตพอลับหลังตอนที่คุยกับฉันไมเห็นจะยอมรับเลยวาเด็กคนน้ีเปนลูก ตอแหลไดกับคน
อ่ืนแลวก็กับตัวเอง...(เพียวจะตบแอลแตปยแสงขวางไวทัน) เธอกลาปกปองผูหญิงคนน้ีเหรอ ผูหญิง
ที่คลอดเธอแลวทิ้งเธออยางกับหมาขางถนน ...เขายอมใหสังคมดาวาเปนแมใจหมาเพื่อที่จะหา
ผลประโยชนจากเธอ ทีน้ีฉลาดขึ้นหรือยัง 

ฉากแถวบริเวณโซนอาหารภายในงานเล้ียงปใหมชอง ABA   

คําประชด/ เสียดสี/ แดกดัน / คําสบถ 

เจยิ้มเดินชนผูชายคนหน่ึง (ชุน)  

เจยิ้ม : แกมางานน้ีดวยเหรอ ไมเจอกันตั้งนาน ฉันนึกวาแกตายโหงไปซะแลว 
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ชุน : สวัสดีครับเจ ไมไดเจอกันตั้งนาน ผมก็คิดวาเจสําลักโบทอกซตายไปตั้งนานแลวเหมือนกัน 

เจยิ้ม : ฉันไปดีกวาฉันไมอยากคุยกับแก มันซวย..../ ฉิบหายแลวแอล 

ฉากแอล เจยิ้มและชุนพบกันบริเวณดานหนาเวทีที่ปยแสงกําลังจะขึ้นไปรวมกิจกรรม 

คําดา / คําประชด/ เสียดสี/ แดกดัน 

แอล : ไอชุน 

ชุน : ใช พูดอะไรใหระวังนิดหน่ึงนะเดี๋ยวคนแถวน้ีเขาจะรูวาเราสนิทกันขนาดไหน 

แอล : ฉันไมนึกเลยนะวาจะเจอแกที่น่ี   

ชุน : ทําไมอะ ถึงผมจะไมไดเลนละครมาเปนสิบ ๆ ป นะ แตผมก็ยังถือวาเปนนักแสดงเกาที่มีฝมือ 
ยังไงชอง ABA ก็ตองเชิญผมมางานน้ีอยูแลว 

เจยิ้ม : เหรอ เคาเชิญแกมาหรือวาแกไปกราบตีนเจาของชองเพื่อขอมางานน้ีกันแน ฉันไดขาววา
ตั้งแตแกไมมีงานในวงการ แกก็เที่ยวไปเกาะชายกระโปรงผูหญิงกินไปทั่วไมใชเหรอ ไอแมงดาแก 
ทําไม ตกอับไมมีจะแดก จนตองตะเกียกตะกายอยากกลับเขาวงการหรือไง 

ชุน : ทําไมตองโมโหขนาดน้ันละเจ เดี๋ยวฟลเลอรมันเคล่ือนนะ ... 

(L2) ฉากแทนคุณกับทรงโปรดตอยกันที่ระเบียงที่โรงแรมที่จัดงานเล้ียงปใหมชอง ABA  

คําลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องชนชั้น 

หลังจากที่แทนคุณเตะ ตอยทรงโปรดลงไปนอนกองกับพื้น หาญลูกนองทรงโปรด ชี้หนาวาแทนคุณ 

หาญ : น่ีมึงมาทําอยางงี้กับเจานายกูเน่ีย มึงรูไหมวาเคานะลูกใคร 

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร หนากากแกว ออกอากาศวันที่ 19/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

รัฐไดวางแผนชิงตัวดาดาจากราชาวดี โดยทําเปนขอแตงงานกับลูกแกวเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ ในพิธีงานหม้ันน้ัน 
ราชาวดีรูสึกแปลกใจที่ไมมีแขกมางานเลย ชาติชาย พอของรัฐอางวาจัดแบบเรียบงายไปกอน เพื่อจะจัดงานเลี้ยง
ฉลองใหญตามมา ระหวางน้ัน ดินแดนและตํารวจไดบุกเขาชวยดาดาที่บานพักจนสําเร็จ 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากดาดาพยายามหนีออกจากหองพัก 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ดาดาฟนขึ้นมา เธอถูกมัดติดไวกับเตียง เธอแอบดึงที่รัดออกและพยายามหนีออกจากหองเกือบ
สําเร็จ แตราชาวดีกับหมอโกศลเขามาพอดี จึงจับดาดามัดไวกับเตียงอีกครั้ง  
 

  
  

  
  
ฉากหมอโกศลจับราชาวดีเหว่ียงเขาโตะ 

ความรุนแรงทางรางกาย 
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หมอโกศลไดเขามาขัดขวางราชาวดีที่กําลังจะฉีดยาพิษใหดาดาไวไดทัน ทั้งคูโตเถียงกัน ราชาวดีจะ
เก็บเข็มที่ตกพื้นมาฉีดยาพิษใหดาดาอีกครั้ง หมอโกศลเขาไปจับตัวเธอแลวเหว่ียงเขาที่โตะ ราชาวดี
ไมคิดวาหมอจะกลาทําเธอขนาดน้ี 
 

  
 

  
 

ฉากดินแดนและตํารวจบุกไปชวยดาดา 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ดินแดนและตํารวจไดเขาบุกบานพักที่กักขังตัวดาดาไว ลูกนองของราชาวดีคนหน่ึง รีบเปดประตู
บานเพื่อที่จะเขาไปฆาดาดา ดินแดนเขาไปขัดขวางไวไดทัน และเกิดการตอสูกัน ดินแดนชกชายคน
น้ันจนน่ิงไป เขารีบไปอุมดาดาออกมา 
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(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากดินแดนและตํารวจบุกไปชวยดาดา 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ดินแดนและตํารวจไดเขาบุกบานพักที่กักขังตัวดาดาไว ลูกนองของราชาวดีคนหน่ึง รีบเปดประตู
บานเพื่อที่จะเขาไปฆาดาดาตามที่ราชาวดีเคยส่ังไววา หากเกิดสถานการณคับขัน ใหฆาดาดาทิ้งซะ 
ระหวางที่ใชปนเล็งไปที่ดาดา ดินแดนไดเขาไปขัดขวางไดทัน และเกิดการตอสูกัน ดินแดนชกชาย
คนน้ันจนน่ิงไป เขารีบไปอุมดาดาออกมา 
 

  
 

(V7) ฉากราชาวดีฉีดยาใหดาดา 
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การดัดแปลงส่ิงรอบตัวเปนอาวุธในการทํารายผูอ่ืน 

ดาดาถูกจับมัดไวที่เตียงเหมือนเดิม เธอพยายามออนวอนขอใหราชาวดีปลอยตัวเธอไป เพราะส่ิงที่
ราชาวดีทําอยูน้ันผิดกฎหมาย แลวเธอเองจะไมเอาความเชนกัน ราชาวดีไมสนใจ ดาดาพยายาม
ออนวอนขอใหหมอโกศลชวย หมอโกศลไดแตแสดงสีหนาลําบากใจ ราชาวดีไดฉีดยานอนหลับ
ใหกับดาดา จนดาดาหมดสติ นอนหลับไป 
 

  
 

  
 

(V8)  
 

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  
เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2) ฉากลูกแกวเขามาหารัฐที่หองนอน 

การสัมผัสเพื่อเลาโลม/ การยั่วยวนทางเพศ 

รัฐกําลังมองดูรูปถายที่เตียงนอน ลูกแกวเดินเขามาเห็นรัฐกําลังดูรูปถาย จึงเขาไปแยงพรอมบอกวา
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ตนไมชอบรูปน้ี ใหเอาไปทิ้ง รัฐบอกวา ตามใจ ลูกแกวจึงเขาไปออน พูดวา จะทํางานทําไม บน
เตียงมีเรื่องอ่ืนที่นาทํากวาเยอะ พรอมเขาไปคอย ๆ ลูบที่มือรัฐ บงบอกวาชวนใหอีกฝายมี
เพศสัมพันธกัน พรอมกับเอียงหนาจะจูบแกมรัฐ แตรัฐปฏิเสธโดยการเบือนหนาหนี แลวบอกวา 
เหน่ือย ขอพัก ลูกแกวเดินออกไปอยางอารมณเสีย 
 

  
 

  
 
ฉากลูกแกวมาหาเพชรที่คอนโด 

การแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศ 

ลูกแกวบอกกับรัฐวาจะไปเที่ยว แลวชวนรัฐดวย แตเขาปฏิเสธ ลูกแกวหาวารัฐไมหึงหวงเธอเลย 
เธอแอบมาหาเพชรที่คอนโด โดยมีรัฐแอบตามมา เพชรสงสัยที่ลูกแกวมาหา ทั้งที่กอนหนาน้ี เธอ
บอกใหเขาเลิกยุงกับเธอ ลูกแกวเขาโอบที่คอพรอมดึงเพชรเขาไปจูบ ทั้งสองเขาหองปดประตู รัฐ
แอบตามและสังเกตอยูดานนอก โดยที่ลูกแกวจูบกับเพชร แลวเดินเขาหองไป โดยไมไดแสดงฉาก
การมีเพศสัมพันธที่ชัดเจน แตใหผูชมคิดตอเองวามีเพศสัมพันธตอกันในหอง แตตื่นเชาเปนฉากที่
ลูกแกวนอนอยูบนเตียง 
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ฉากลูกแกวตื่นขึ้นมาตอนเชาในหองของเพชร 

การยั่วยวน การแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศ 

ลูกแกวตื่นขึ้นมา ไมเห็นเพชรอยูขาง ๆ เพชรแตงตัวพรอมที่จะไปบอนแตเชา เพชรเดินมาหา
ลูกแกว แลวถามวา เม่ือคืนไปหิวที่ไหนมา เม่ือกอนแตะนิดหนอยก็ปดออก ลูกแกวบอกวา ตอนน้ี
ความจํากลับมาแลว หลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต เพชรยิ้มอยางไดใจ เดินเขาไปหาลูกแกว 
ใชมือลูบไลไปที่ขาแลวเขาไปจูบลูกแกว กอนเดินออกจากหองไป 
 

  
 

  
 

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 
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(L1)  

(L2) ฉากราชาวดีคิดจะฆาดาดาโดยฉีดยาพิษเขารางกาย 

การใชภาษาที่ดูหม่ิน ลดทอนศักดิ์ความเปนมนุษย 

เม่ือรัฐไดขอลูกแกวแตงงานแลว ราชาวดีแมของลูกแกว จึงจะกําจัดดาดาทิ้ง เพราะไมมีความ
จําเปนแลว ราชาวดีกําลังจะใชเข็มฉีดยาฉีดยาพิษใหดาดา แตหมอโกศลมาขัดขวางไวไดทัน 
หมอโกศล : ผมนึกแลววาคุณตองทําแบบน้ี 
ราชาวดี : ก็ลูกแกวกําลังจะแตงงานกับรัฐ เด็กน่ีก็เปนขยะสวนเกิน ดีกําจัดทิ้ง ดีผิดตรงไหนคะ! 
หมอโกศล : แตน่ีเปนคน เขาไมใชขยะนะคุณดี! 
 

  
  

  
 

(L3) ฉากลูกแกวตื่นขึ้นมาตอนเชาในหองของเพชร 

การใชภาษาแสลง 

ลูกแกวตื่นขึ้นมา ไมเห็นเพชรอยูขาง ๆ เพชรแตงตัวพรอมที่จะไปบอนแตเชา เพชรเดินมาหา
ลูกแกว แลวถามวา เม่ือคืนไปหิวที่ไหนมา เม่ือกอนแตะนิดหนอย ลูกแกวก็ปดออก ลูกแกวจึงบอก
วา ตอนน้ีความจํากลับมาแลว หลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต เพชรยิ้มอยางไดใจ เดินเขาไป
หาลูกแกว ใชมือลูบไลไปที่ขาแลวเขาไปจูบลูกแกว กอนเดินออกจากหองไป 
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หมายเหตุ 
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ละคร หนากากแกว ออกอากาศวันที่ 25/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

ความทรงจําของดาดากลับคืนมาเหมือนเดิม และดาดายังจํารัฐได รัฐโลงใจและมีความสุขมาก รัฐขอโทษวาสนาที่ไม
บอกความจริงตั้งแตแรก เพราะกลัวราชาวดีจะทํารายดาดา รัฐบอกวาสนาวาจะพาญาติผูใหญมาสูขอดาดาใหเร็ว
ที่สุด หมอขวัญไปขอรองวาสนาใหถอนฟองหมอโกศล แตดินแดนบอกวาพอของเธอทําผิดไวมาก วาสนาขอบคุณ
หมอขวัญแตหมอโกศลทําผิด ตองไดรับโทษ ดาดาบอกความจริงกับรัฐวาราชาวดีทําเรื่องทั้งหมด หมอโกศลเปนคน
หามราชาวดี ไมใหทํารายเธอเสียดวยซํ้า 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากดินแดนโดนคนรายยิง 

ความรุนแรงทางรางกาย 

หลังจากที่ดินแดนและตํารวจบุกชวยดาดาไวสําเร็จ ดินแดนอุมดาดาออกจากเตียง ขณะเดียวกัน 
คนรายที่ดินแดนชกจนสลบน้ัน ลุกขึ้นมาใชปนยิงไปที่ดินแดน แตยิงโดนเฉียดแขนไป เขาเซจะลม 
ตํารวจยิงสวนไปที่คนราย คนรายเสียชีวิต ดินแดนพยายามอุมดาดาออกไปไดสําเร็จ 
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ฉากวาสนาตบหนาราชาวด ี

ความรุนแรงทางรางกาย 

ราชาวดีทําเปนเอาของไปเยี่ยมดาดาที่โรงพยาบาล และขอรองวาสนาไมใหเอาเรื่อง เพื่อเห็นแก
อนาคตของหมอโกศล ที่จะถูกถอนใบอนุญาต ราชาวดีพูดจาดูถูก บอกวาที่จริงวาสนาและดาดา
ควรจะขอบคุณเธอเสียดวยซํ้าที่ทําใหดาดาสวยขึ้น แลวตอนที่ดาดาอยูกับรัฐก็คงจะไดอะไรไปเยอะ
แลว ราชาวดีใหเอาเช็คคาทําขวัญใหวาสนา พรอมกับบอกวาดาดายังสาวยังสวยคงแฟนใหมไดไม
ยาก วาสนาโกรธมาก ตบหนาราชาวดีพรอมกับถามวายังมีความเปนคนอยูหรือไม ราชาวดียังมี
หนาถามวาสนาวาจะเอาเรื่องเธออยูหรือไม วาสนาบอกวาจะดําเนินคดีกับราชาวดีใหถึงที่สุด 
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ฉากริยาเขามาหาเรื่องราชาวด ี

ความรุนแรงทางรางกาย 

ราชาวดีสงขอมูลของพิงพันธให ปปง ทําใหพิงพันธถูกจับตัว ริยารูวาเปนฝมือของราชาวดี จึงเขามา
หาที่หอง ราชาวดีไมยอมรับวาเปนฝมือเธอ ริยาจะเขาไปทํารายราชาวดี แตกลับโดนราชาวดีเลน
งานกลับ โดนตบไป 4-5 ครั้ง ราชาวดีเดินจากไป ริยา กรีดรองดวยความเจ็บใจ 

 

  
 

  
  

  
 

(V4) ฉากพิงพันธแยงมือถือจากราชาวดีแลวขวางลงพื้น 

การใชความรุนแรงตอวัตถุ ส่ิงของ 

พิงพันธกับริยาเดินเขามาในงานหม้ันของรัฐและลูกแกว พิงพันธโมโหที่ราชาวดีหลอกใชเพชร ลูก
ชายของตน ใหไปขโมยสัญญาเงินกู จึงเขาไปถามตอหนาทุกคน พอดีมีโทรศัพทดังขึ้นจากมือถือ
ราชาวดี ราชาวดีกําลังจะหยิบมือถือในกระเปาออกมารับสาย พิงพันธเขาไปแยงแลวขวางทิ้งลงพื้น 
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พรอมใหราชาวดีตอบคําถามวาหลอกใชลูกชายตนทําไม 

  
  

  
 

  
 

(V5)  

(V6) ฉากดินแดนโดนคนรายยิง 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

หลังจากที่ดินแดนและตํารวจบุกชวยดาดาไวสําเร็จ คนรายที่ดินแดนชกจนสลบน้ัน ลุกขึ้นมาใชปน
ยิงไปที่ดินแดน ตํารวจยิงสวนไปที่คนราย คนรายเสียชีวิต  
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(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  
เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร หนากากแกว ออกอากาศวันที่ 26/01/62  

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

พิงพนัธโกรธราชาวดีที่ทําตัวเองถูกจับ พิงพันธจะแกแคนราชาวดีจึงใหสุจิรามาขโมยประวัติการผาตัด แตราชาวดี
รูทันและตามมาเลนงานสุจิรา สุจิราหนีไปทางบันไดหนีไฟแลวหกลม ราชาวดีผลักสุจิราตกบันไดตาย พิงพันธโกรธ
มากเพราะเอกสารที่เพชรเอาไปใหราชาวดีไมมีเพียงสัญญาเงินกู แลวราชาวดีก็เอาเอกสารน้ันไปให ปปง ทําใหพิง
พันธไมไดลงเลือกตั้ง เพชรถูกพอดาวาโง เพชรรูสึกเสียใจ เพชรเอาปนไปขมขูราชาวดี แลวเกิดการแยงปน เพชรทํา
ปนล่ันใสราชวดี ริยาเขามาเห็นและบอกใหเพชรมอบตัว แตเพชรยิงริยาตายแลวเอาปนไปยัดใสมือริยา พิงพันธแคน
มากและคิดวาราชาวดีเปนคนยิงริยา แตกลองวงจรผิดจับภาพเพชรไวได 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากราชาวดีฆาสุจิรา 

ความรุนแรงทางรางกาย 

สุจิราพยายามเขาไปขโมยหลักฐานการผาตัดศัลยกรรมของดาดาในหองทํางานของราชาวดี เพื่อ
นําไปใหพิงพันธ ราชาวดีรูทันตามเขามาที่หอง ราชาวดีพยายามใชกรรไกรแทงสุจิรา แตสุจิราหนีไป
ไดและหนีลงบันไดหนีไฟ แตเกิดสะดุดลม ราชาวดีเดินตามมาอยางใจเย็น ถีบสุจิราตกบันไดตาย 
จนรุงเชา มีแมบานมาพบศพของสุจิรา และเปนขาวออกโทรทัศน 
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ฉากเพชรใชปนขูราชาวดี 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เพชรโดนพิงพันธผูเปนพอดาวาเปนไอโง โดนราชาวดีหลอกใช ทําใหเขาไมไดลงเลือกตั้ง เพชรรูสึก
เสียใจ และตองการพิสูจนใหพิงพันธเห็นวาตัวเองไมไดโง เพชรเอาปนไปขมขูราชาวดี แลวเกิดการ
แยงปน เพชรทําปนล่ันใสราชาวด ี

 

  
  

  
 
ฉากเพชรยิงปนใสริยา 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ริยาไดยินเสียงดังล่ัน จึงเขามาดูที่หองราชาวดี เห็นราชาวดีโดนยิงแนน่ิงอยูบนเกาอ้ี เธอเห็นเพชร
ถือปนอยู จึงบอกใหเพชรมอบตัว แลวใหพอชวยเรื่องคดี แตเพชรคิดวาหากตนมอบตัวเขาคุก ริยา
จะแยงสมบัติทุกอยางไปจากตน จึงใชปนยิงริยาจนเสียชีวิต แลวปายความผิด เอาปนไปใสมือริยา
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แทน 

  
  

  
 

(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากราชาวดีฆาสุจิรา 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

สุจิราพยายามเขาไปขโมยหลักฐานการผาตัดศัลยกรรมของดาดาในหองทํางานของราชาวดี เพื่อ
นําไปใหพิงพันธ ราชาวดีรูทันตามเขามาที่หอง ราชาวดีพยายามใชกรรไกรแทงสุจิรา แตสุจิราหนีไป
ไดและหนีลงบันไดหนีไฟ แตเกิดสะดุดลม ราชาวดีเดินตามมาอยางใจเย็น ถีบสุจิราตกบันไดตาย 
จนรุงเชา มีแมบานมาพบศพของสุจิรา และเปนขาวออกโทรทัศน 
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ฉากเพชรใชปนขูราชาวดี 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

เพชรโดนพิงพันธผูเปนพอดาวาเปนไอโง โดนราชาวดีหลอกใช ทําใหพิงพันธไมไดลงเลือกตั้ง เพชร
รูสึกเสียใจ และตองการพิสูจนใหพิงพันธเห็นวาตัวเองไมไดโง เพชรเอาปนไปขมขูราชาวดี แลวเกิด
การแยงปน เพชรทําปนล่ันใสราชาวด ี
 

 

 

ฉากเพชรยิงปนใสริยา 

การใชอาวุธทรายผูอ่ืน 

ริยาไดยินเสียงดังล่ัน จึงเขามาดูที่หองราชาวดี เห็นราชาวดีโดนยิงแนน่ิงอยูบนเกาอ้ี เธอเห็นเพชร
ถือปนอยู จึงบอกใหเพชรมอบตัว แลวใหพอชวยเรื่องคดี แตเพชรคิดวาหากตนมอบตัวเขาคุก ริยา
จะแยงสมบัติทุกอบางไปจากตน จึงใชปนยิงริยาจนเสียชีวิต แลวปายความผิด เอาปนไปใสมือริยา
แทน 

 
 

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  
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(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละครซิทคอม เสือชะนีเกง 2019 ออกอากาศวันที่ 31/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

ตอน สงครามนักปน  

หลังจาก “เอิงเอย” โกหก “ตั้ม” วาไดคบกับ “พี่นอต” เพื่อใหตั้มลืมเธอและไปเริ่มตนชีวิตใหมกับผูหญิงคนอ่ืน ตั้ม
เสียใจ “ชีตาร” และ “เจออย” อยากใหตั้มกลับมาเปนเสือตั้มเหมือนเดิม จึงชวนตั้มไปออกไปลาเหยื่อ แตตั้มไมมี
อารมณไป ชีตารและเจออยจึงไปหาผูหญิงมาใหตั้มอยางละคนทั้งสองแขงขันกันเพื่อใหตั้มเลือกคนของตนเอง  

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 

ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากตั้มไมพอใจชีตารที่แกลงพลอยใส 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ตั้มตบหัวชีตารดวยความโมโหที่ชีตารแกลงใสสลอดลงไปในนํ้าจนทําใหพลอยใสทองเสียเขา
โรงพยาบาล 

  

ฉากนาเต็มเอาผาฟาดหัวน่ิมน่ิม 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ชีตารจางน่ิมน่ิมใหเอาสลอดใสในนํ้าของพลอยใสซ่ึงระหวางหาวิธีใสสลอด ก็ถูกนาเต็มเอาผาฟาด
ไปที่หัว 
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ฉากชีตาร เจออยคุยกับตั้มหลังกินบุฟเฟต 

ความรุนแรงทางเพศ 

ชีตารขอบคุณเพื่อน ๆ ที่พาไปเล้ียงบุฟเฟต ชีตารชวนตั้มไปฮาราคีรี ดวยการยืนหันหลังยื่นกน
ใหตั้ม ซ่ึงภาพที่ปรากฏแสดงถึงการเชิญชวนไปทํากิจกรรมทางเพศ และในตอนทายของฉากชีตาร
และเจออยอาสาเปนเหยื่อใหตั้มขย้ํา โดยชีตารอาสาเปนกวางนอยพรอมยืนหันหลังกมตัวลงยื่นกน
ใหตั้ม สวนเจออยอาสาเปนนกนอยใหขย้ํา โดยเดินเดินมาหนาตั้มพรอมสายนมใหขย้ํา (ซิทคอม
นําเสนอเรื่องเพศออกมาในรูปแบบของความตลกสนุกสนาน) 
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ฉากที่ชีตารพานองลิซามาแนะนําใหตั้มรูจัก 

ความรุนแรงทางเพศ 

ชีตารพาลิซามาใหรูจักกับตั้ม และชีตารตองการใหตั้มเลือกลิซามากกวาพลอยใส เน่ืองจากพนัน
กับเจออยไว ซ่ึงลิซาแตงกายดวยชุดสีแดงเขารูป ชีตารพยายามอธิบายถึงความเซ็กซ่ีของลิซาพรอม
ชวนใหดูรูปรางของลิซาดวย เพื่อใหตั้มเกิดความสนใจในตัวลิซา (ซิทคอมนําเสนอเรื่องเพศออกมา
ในรูปแบบของความตลกสนุกสนาน) 

  
 

  

(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7) ฉากเจออยแกลงลิซาเด็กของชีตาร 
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การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธในการทํารายผูอ่ืน 

เจออยชมวาผมของชีตารทั้งสวยและหอม ระหวางน้ันก็เอานํ้าปลาราที่ใสมาในขวดนํ้าหอมฉีดใสหัว
ลิซา ทําใหลิซาหัวเหม็น 

  

ฉากชีตารจางน่ิมน่ิมเอาสลอดใสในนํ้าใหพลอยใสดื่ม 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธในการทํารายผูอ่ืน 

ชีตารจางน่ิมน่ิมใหเอาสลอดใสในนํ้าของพลอยใสเพื่อแกแคนเจออยที่แกลงลิซาเด็กของชีตาร ซ่ึง
ระหวางหาวิธีใสสลอด ก็ถูกนาเต็มเอาผาฟาดไปที่หัว 

  
 

  

(V8)  

(V9)  
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(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1) ฉากที่ชีตารพานองลิซามาแนะนําใหตั้มรูจัก 

การแตงกาย/ ใชมุมกลอง-ภาพที่เนนใหเห็นหนาอก 

ชีตารพาลิซามาใหรูจักกับตั้ม และชีตารตองการใหตั้มเลือกลิซามากกวาพลอยใส เน่ืองจากพนัน
กับเจออยไว ซ่ึงลิซาแตงกายดวยชุดสีแดงเขารูป ชีตารพยายามอธิบายถึงความเซ็กซ่ีของลิซาใหตั้ม
ฟง พรอมชวนใหดูรูปรางของลิซาดวย มุมกลองเนนไปที่กนและหนาอกของลิซา โดยเฉพาะฉากที่ 
ชีตารใหลิซายืนเลือกรูป 

  

  

(S2)   
  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากชีตาร เจออยคุยกับตั้ม 
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คําพูดที่ส่ือนัยยะทางเพศ/ คําคุกคามทางเพศ 

ชีตารขอบคุณเพื่อน ๆ ที่พาไปเล้ียงบุฟเฟต ชวนตั้มไปฮาราคีรี (ภาพประกอบแสดงถึงกิจกรรมทาง
เพศ) และชีตารและเจออยอาสาเปนเหยื่อใหตั้มขย้ํา (ภาพประกอบแสดงถึงกิจกรรมทางเพศ) 

ชีตาร: แตก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะ อะริกะโตะ อายิโนะโมโตะ …. โคนัน อิคึอิไต (ชีตารยกมือทําทา
ประกอบ รวมถึงนํ้าเสียงและหนาตาที่ส่ือนัยยะเรื่องเพศ) 
ตั้ม: น่ีถามึงไมรูภาษาญ่ีปุนก็ไมตองม่ัวก็ได  
ชีตาร: หลังจากน้ีไมมีอะไรทํา ไปฮาราคีรีกันไหม แตไมตองควานทองดวยมีดนะเวย ควานทองดวย
กระบองมึงก็ได (ชีตารมองไปที่เปาของตั้ม กมตัวลงหันกนใหตั้ม ทาทาง นํ้าเสียงและหนาตาส่ือนัย
ยะเรื่องเพศ)   
ชีตาร: ควานฉันเลยๆ โอยยยย ควานฉันเลย 
ชีตารและเจออยใหกําลังใจเพื่อนหลังจากมีปญหาเรื่องความรัก 
ชีตาร: เม่ือไรจะ Move on ออกไปลาเหยื่อซักที ลาตอนน้ีเลยเอาไหม เดี๋ยวกูยอมเปนกวางนอยให
มึงลาเอง (ชีตารกมตัวลงหันหลังยื่นกน ทาทาง นํ้าเสียงและหนาตาส่ือนัยยะเรื่องเพศ) ลาฉัน
เลยๆ…  
เจออย: เลนอะไรไมรูจักเวลา…มึงลากูก็ไดเวย เดี๋ยวกูเน่ียจะเปนนกนอยใหมึงขย้ํา ๆ (ทําทาสายนม
ประกอบ) 

ฉากชีตารกับเจออยคุยกันเรื่องหาผูหญิงใหตั้ม 

คําพูดที่ส่ือนัยยะทางเพศ 

เจออย: กูจะดันนองพลอยใสของกู แลวมึงคอยดูเด็กใครจะถึงฝงฝนไดพิชิตหินตาอีตั้มไดกอนกัน 

ฉากชีตารคุยกับตั้มเรื่องลิซา 

คําพูดที่ส่ือนัยยะทางเพศ/ คําคุกคามทางเพศ 

ชีตารใหลิซาลุกจากเกาอ้ียืนเลือกรูป 

ชีตาร: พี่วายืนดีกวา อูยยย ตายแลว ๆ อีตั้มมึงดู ตูดเปนตูด เอวเปนเอว แมพันธชั้นดีเลยเน่ีย เปน
กูหนอยไมไดโอโฮ กูลากไปกินในหองแลว…มึงไปกินเลยไหมถามึงจะกินเดี๋ยวกูเปดทางให 
ตั้ม: ไมเอา กูยังไมรูจักนองเคาเลย 
ชีตาร: ก็เอาอยางน้ีดิ มึงก็เอานองของมึงกับนองของเคา (มองที่เปา) มาน่ังคุยกันรับรองสนิทกัน 

ฉากที่ชีตารพานองลิซามาแนะนําใหตั้มรูจัก 

คําพูดที่ส่ือนัยยะทางเพศ/ คําดา/ คําคุกคามทางเพศ 

ชีตาร: …พอนองเคาเห็นรูปมึงนะเคารีบมาเลย 

ตั้ม: คือมึงจะใหจีบนองเคาวางั้น 

ชีตาร: เปลากูไมไดใหมึงจีบแตกูใหมึงกินนองเคาเลย เน้ือสดมาใหกินถึงที่ ถามึงไมกินนะ มึงไมใช
เสือนะเวย มึงจะเปนหมานะคะ 
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ฉากชีตารกับเจออยคุยกันเรื่องหาผูหญิงใหตั้ม 

คําดา 

เจออย: งั้นคนน้ีนองพลอยใสอยูบริษัทการตลาด…..แบวๆ ใสๆ เหมือนคุณเพื่อเอิงเปะ 

ชีตาร: หนาแบบน้ีไมไดเรียกวาแบวนะจะ หนาแบบน้ีดูโงกวานังชะนีนอยตั้งเยอะ 

ทั้งสองคนตางทะเลาะกันเพราะคิดวาผูหญิงที่ตนหามาใหตั้มเหมาะกวาจนพี่เต็มเดินเขามาหามแลว
แนะนําวาใหตั้มเลือกเอง 

เจออย: น่ีใครใหออกความคิดเห็นเหอะ วันๆ จะเผือกเหมือนอีน่ิมน่ิมแลวนะ เขาไปทํางานเลยไป 

ฉากเจออยแกลงลิซา 

คําดา 

เจออยเอานํ้าปลาราแอบฉีดใสผมของนองลิซา เด็กที่ชีตารหามา 

เจออย: ผมสวยขนาดน้ีขอดมหนอยนะคะ วาย นองโทษนะ น่ีหัวคนหรือหัวหมา ทําไมมันเหม็น
ขนาดน้ี ถามจริงๆ สระผมครั้งสุดทายน่ีชาติที่แลว…. 

เจออยใหตั้มดมผม แตชีตารไมยอม 

ชีตาร: ไมตองๆ เดี๋ยวกูดมเองอยากจะรูนักอีน้ีมันตอแหลรึเปลา 

เม่ือลิซาเดินผานเปดและตั้ม 

เปด: โคตรเหม็นเลยวะเฮย นองเคาตายไปแลวไมรูตัวเปลาเน่ีย 

นอกจากน้ีในตอนน้ีมีการใชคําแทนตัวเองและคําเรียกคนอ่ืน เชน กู มึง อี ไอ มัน นัง ตลอดทั้งเรื่อง 
เน่ืองจากตัวละครในเรื่องเปนเพื่อนสนิทกัน สวนคําดาพบหลายคํา เชน เผือก ตอแหล ชั่ว หัวเหม็น
เหมือนหัวหมา หูรูดเส่ือม พวกผีบานผีเรือนสัมพเวสี เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชคําวา “โง” 
ในตอนน้ีตอนเดียวพบวามีการใชคําหรือประโยคในการเปรียบเทียบความฉลาดและความโงของตัว
ละคร มากกวา 12 ครั้ง เชน คุณควาย Buffalo is still Buffalo คนกับควายความฉลาดมันไม
เหมือนกันนะเวย ควายกวา ควายที่สุด ควาย level สุด เปนตน 

(L2) คําลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องรูปรางหนาตา 

ในตอนน้ีมีการภาษาที่ไมสุภาพนํามาซ่ึงการลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไดแก การเปรียบเทียบ
ความฉลาดและความโงกับสัตว เชน อีควาย ซ่ึงพบหลายครั้งมากในตอนน้ี การเปรียบเทียบเรื่อง
รูปรางหนาตาของผูหญิงที่เลือกมาใหตั้ม รวมถึงเปรียบเทียบกันเองระหวางเจออยกับชีตาร 
ตัวอยางเชน  

เจออย: เราตองหาผูหญิงที่มีคาแรคเตอรคลายคุณเพื่อนเอยใหมากที่สุดเวย 

ชีตาร: ออ ผูหญิงที่นมแบนๆ ใชไหม …ออ ที่แตงหนาจืด ๆ ชืด ๆ ที่เวลาเดินผานนึกวาเปนรูปปน
จาเฉยใชไหม 

เจออย: น่ีมึงนอกจากหนาตาไมดีแลว นิสัยมึงยังไมดีดวยเนอะ… 
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ชีตาร : เราตองหาคนสวย ๆ แซบ ๆ มาปลุกความเปนเสือในตวัไอตั้มมันใหได นองคนน้ีเคาเปนรุน
นองของกูเองเรียนอยูที่ออสเตรเลีย ชื่อวาริตา…โสด สวย แซบ แลวก็แรดนิดๆ นะจะ 

เจออย: ill หนาแข็งขนาดน้ันกูถามจริงๆ เหอะ น่ีฉีดโบหมอเถื่อนมาปะ 

ชีตาร: ill ill มึงก็กลาไปดาหนาเคาแข็งเนอะ มึงไมแข็งเลยเนอะ น่ีถาเกิดรถบรรทุกขับทับหนามึง
ใชปะ หนามึงไมเปนไรนะ แตลอเคาพังนะจะ 

เจออย: จา อีหนานุม หนาเนียนใส มึงก็หมอเดียวกับกูน่ีแหละวะ งั้นคนน้ีนองพลอยใสอยูบริษัท
การตลาด…..แบวๆ ใสๆ เหมือนคุณเพื่อเอิงเปะ 

ชีตาร: หนาแบบน้ีไมไดเรียกวาแบวนะจะ หนาแบบน้ีดูโงกวานังชะนีนอยตั้งเยอะ 

(L3) คําแสลง/ แสดงถึงนัยยะเรื่องเพศ 

พบการใชคําแสลงที่ใชเฉพาะกลุม ซ่ึงสวนใหญมีความหมายส่ือนัยยะทางเพศ เชน ไปดูหินตาหิน
ยาย หมายถึงอวัยวะเพศชายและหญิง การมีเพศสัมพันธ ฮาราคีรี หมายถึง การมีเพศสัมพันธ นัง
ชะนีนอย ใชเรียกแทนผูหญิง เปนตน 

หมายเหตุ 
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ละครซิทคอม เสือชะนีเกง 2019 ออกอากาศวันที่ 28/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

ตอน เธอผูไมแเพ (เหรอ?)  

“ชีตาร” คิดแกแคน “ตั้ม” เม่ือเจอ “ดาว” ก๊ิกเกาของตั้ม จึงวางแผนเอาคืนดวยการชวนดาวใหนอนคางที่หองตั้ม 
และวางแผนใหตั้มตกเปนสามีของดาว ขณะเดียวกันเม่ือตั้มไดรูแผนของชีตาร จึงไปขอความชวยเหลือจาก “เจ
ออย” เจออยจึงวางแผนชวน “มะนาว” ก๊ิกเกาอีกคนของตั้ม มาเจอกันที่คอนโด เพื่อขัดขวางแผนของชีตาร 
เรื่องราววุนวายจนทั้งสองฝายทะเลายัน สุดทายตั้มตองแกปญหาทั้งหมดดวยแผนของตัวเอง  

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากนาเต็มใชผาฟาดหัวน่ิมน่ิม 

ความรุนแรงทางรางกาย 

หลังจากน่ิมน่ิมพูดกวนประสาทชีตาร ทําใหชีตารโมโห เต็มเห็นเขาเลยเดินมาเอาผาที่อยูในมือฟาด
ไปที่หหัวน่ิมน่ิม แลวบอกวาใหพูดใหนอยลงหนอย 

  

ฉากตั้มถีบชีตาร 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ตั้มไมพอใจชีตารที่ส่ังใหน่ิมน่ิมใสยานอนหลับในกาแฟนตั้มสลบ และลากขึ้นมานอนรอดาวในหอง
พออกมาจากหองตั้มก็ถีบชีตารจากดานหลัง ทําใหชีตารลมลงไปที่พื้น (มีการย้ําภาพสโลว 3 ครั้ง) 
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ฉากดาวเจอตั้มในหอง 

ความรุนแรงทางเพศ 

ดาวหยิบปลอกหมอนที่มีรูปของดาวใสชุดวายนํ้ามาโชวใหตั้มดู พรอมพูดกลอนและทําทาประกอบ
ในเชิงทางเพศ เชน เตรียมถอดกระโปรง ลูบไลตัวตั้มแลวเอามือมาดม และเอาปลอกหมอนมาทํา
เปนกระโปรงแลวใหตั้มดม (ซิทคอมนําเสนอเรื่องเพศออกมาในรูปแบบของความตลกสนุกสนาน) 
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(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7) ฉากนาเต็มใชผาฟาดหัวน่ิมน่ิม 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธในการทํารายผูอ่ืน 

หลังจากน่ิมน่ิมพูดกวนประสาทชีตาร ทําใหชีตารโมโห เต็มเห็นเขาเลยเดินมาเอาผาที่อยูในมือฟาด
ไปที่หัวน่ิมน่ิม แลวบอกวาใหพูดใหนอยลงหนอย 
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ฉากชีตารวางยาตั้ม1 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธในการทํารายผูอ่ืน 

ชีตารใหดาวเอาคุกก้ีโรยผงยานอนหลับไปใหตั้ม ตั้มระแวงวาชีตารจะใสยานอนหลับในคุกก้ี จึงให
เปดกินแทน เปดกินไดเพียงคําเดียวก็สลบไปนอนอยูที่พื้น 

  

ฉากชีตารวางยามะนาว 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธในการทํารายผูอ่ืน 

ชีตารหาทางกําจัดมะนาวใหพนทางความรักระหวางดาวและตั้ม จึงวางแผนใสยานอนหลับแบบนํ้า
ลงในนํ้าดื่มใหมะนาวดื่ม มะนาวดื่มแลวหมดสติ มะนาวถูกนําตัวมาไวที่บันไดหนีไฟ 

  

ฉากชีตารวางยาตั้ม2 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธในการทํารายผูอ่ืน 

ชีตารวางแผนใหน่ิมน่ิมใสยานอนหลับลงในกาแฟที่เอาไปเสิรฟใหตั้มเพื่อใหตั้มสลบ น่ิมน่ิมไป
บอกตั้ม ทําใหตั้มรูถึงแผนการของชีตารจึงแกลงสลบ และสรางสถานการณขึ้นมาวาตัวเองถูกดาว
ลักหลับไปแลว  
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(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2) ฉากดาวเลาใหชีตารฟงวาเอาของมาฝากตั้ม 

การใชวัสดุ อุปกรณ ที่สามารถตีความถึงเรื่องเพศได 

ดาวหยิบคุกก้ีและปลอกหมอนที่มีรูปของดาวใสชุดวายนํ้ามาโชวใหชีตารดู พรอมพูดและทําทา
ประกอบในเชิงทางเพศ (ซิทคอมนําเสนอเรื่องเพศออกมาในรูปแบบของความตลกสนุกสนาน) 

  

ฉากดาวเจอตั้มในหอง 

การใชวัสดุ อุปกรณ ที่สามารถตีความถึงเรื่องเพศได 

ดาวหยิบปลอกหมอนที่มีรูปของดาวใสชุดวายนํ้ามาโชวใหตั้มดู พรอมพูดกลอนและทําทาประกอบ
ในเชิงทางเพศ เชน เตรียมถอดกระโปรง ลูบไลตัวตั้มแลวเอามือมาดม และเอาปลอกหมอนมาทํา
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เปนกระโปรงแลวใหตั้มดม 

  

  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากดาวเลาใหชีตารฟงวาเอาของมาฝากตั้ม 

คําพูดที่ส่ือนัยยะทางเพศ/ คําคุกคามทางเพศ 

ดาวหยิบคุกก้ีและปลอกหมอนที่มีรูปของดาวใสชุดวายนํ้ามาโชวใหชีตารดู พรอมพูดและทําทา
ประกอบในเชิงทางเพศ  

ดาว: เน่ียดูซิคะทีน้ีพี่ตั้มจะไดหอม (ทําทาสูดลมหายใจ) ฮือ ฮู ฮู ดาวไดทุกสวนเลยคะ 

ฉากดาวเจอตั้มในหอง 

คําพูดที่ส่ือนัยยะทางเพศ/ คําคุกคามทางเพศ 

ดาวเขามาทักทายตั้มดวยการกอดพรอมพูดกลอนและทําทาประกอบในเชิงทางเพศ 

ดาว: ตอนอยูไกลใจวาเตนแรงแลว ยิ่งอยูใกลไมแคลวเตนแรงกวา คนมันรอนรอนรุมในอุรา อยาก
แกผาตอหนาพี่ตรงน้ีเลย 
ตั้ม: เดี๋ยวๆ ใจเย็น 
ดาว: ดาวไมแกหรอกคะ แกผาไปก็อายซิคะ ชวงน้ีตูดเปนสิวอยู 
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ฉากที่ออยคุยกับมะนาวเรื่องที่มะนาวเคยไดเสียกับตั้ม 

คําพูดที่ส่ือนัยยะทางเพศ/ คําคุกคามทางเพศ 

เจออย:  น่ีนองดาว มะนาวเน่ีย เคาไมไดแครูจักอีตั้มธรรรมดานะคะ เคาเคยไปดูหินตาหินยายมา
ดวยกัน 
มะนาว: ใช แตพี่ตั้มไมเคยพามะนาวไปดูหินตาหินยายที่สมุยนะคะ 
เจออย: หินตาหินยายเน่ีย หมายถึงวาเลนจํ้าจ้ีมะเขือเปราะแปะกันอะไรอยางน้ี 
มะนาว: หูย จํ้าจ้ีมะเขือเปราะแปะ มะนาวกับพี่ตั้มก็ไมเคยเลนคะ 
เจออย: โอยยยย ฉันหมายถึงวาหลอนกับอีตั้มเคยไดเสียกันแลว 
ดาว: โหวว คุณมะนาวกับพี่ตั้มเคย เฮอ เฮอ เฮอ กันแลว….. 

ฉากชีตารแนะนําใหดาวปลํ้าตั้ม 

คําพูดที่ส่ือนัยยะทางเพศ/ คําคุกคามทางเพศ 

ดาว: พี่ชีตารจะใหดาวปลํ้าพี่ตั้มเหรอคะ 
ชีตาร: นองดาวอยาไปเรยีกวาเปนการปลํ้า เรียกวาเปนการใหนองของเราทั้งคูไดทําความรูจักกัน
กันไงจะ 
ดาว: แตจริงๆ แลวเน่ียก็ทําความรูจักกันภายนอกก็ไดคะ 
ชีตาร: ยังไงอะ 
 
ดาวทําทายกเปาไปใกล ๆ ตั้ม 
ดาว: สวัสดีจะสบายดีไหม หะ สบายดี  
ชีตาร: ดาวไมตลกซิคะ …..หัดใชสมองคิดดวย ถาเกิดเธอไมยอมดูหินตาหินยายกับมัน มันจะยอม
เอาเธอเปนเมียไหมคะ 
ดาว: แตถาดาวดูหินตาหินยาย โดยที่พี่ตั้มไมรูสึกตัว ก็เหมือนวาดาวยัดเยียดความเปนเมียใหกับ
เคา ดาวทําไมได แลวนองอาย (มองไปที่เปา) 
ชีตาร: นองดาวฟงพี่นะ ไอตั้มเคยบอกพี่นะเวย มันไมรูจะเริ่มยังไง มันอยากตื่นขึ้นมาแลวไดนอง
ดาวเปนเมียเลย จริง ๆ  
ดาว: จริงเหรอคะ โธ พี่ตั้มอยากจะเฮอ เฮอ เฮอ แบบน้ีไมบอก  
ชีตาร: ถอดเส้ือผาเลยดีกวา  
ดาว: เหรอคะ แลวรออะไรคะ ออกไปซิคะ เดี๋ยวรวบตึงภายใน 5 นาที เสร็จ จบปงเลยคะ 
ชีตาร: เต็มที่นะ ขึ้นสุดลงสุด 

และในตอนน้ีมีการใชคําแทนตัวเองและคําเรียกคนอ่ืน เชน กู มึง อี ไอ มัน ตลอดทั้งเรื่อง เน่ืองจาก
ตัวละครในเรื่องเปนเพื่อนสนิทกัน สวนคําดาพบหลายคํา เชน เพอเจอ ไอชั่ว ไอออน สาระแน อี
มะนาวตางดุด หนาไมอาย แก เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชคําวา “โง” ในตอนน้ีตอนเดียว
พบวามีการใชคําหรือประโยคในการเปรียบเทียบความฉลาดและความโงของตัวละคร มากกวา 20 
ครั้ง เชน อีควาย ถามโง ๆ โงแลวโงเลย รอยหยักในสองมันไมเพิ่มขึ้นเลยเหรอคะ แกแลวไมรูจักคิด 
ฟงภาษาคนไมรูเรื่อง สมองมีแตขี้เล่ือย คนฉลาด ๆ อยางฉัน อีฉลาด เปนตน 

(L2) คําลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องรูปรางหนาตา 

ในตอนน้ีมีการภาษาที่ไมสุภาพนํามาซ่ึงการลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไดแก การเปรียบเทียบ
ความฉลาดและความโง กับสัตว เชน อีควาย ซ่ึงพบหลายครั้งมากในตอนน้ี การเปรียบเทียบการน่ัง
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ไมอยูกับทีว่าเหมือนหมาที่ถูกพยาธิไชกน และการเปรียบเทียบคนกับขยะ  

นอกจากน้ีมีอยูฉากหน่ึงที่พูดถึงเพศทางเลือกในเชิงขําขันดวย  

ฉากดาวเจอชีตารที่รานกาแฟ 

ดาว: ไมเจอกันตั้งนาน ยังเปนตุดเหมือนเดิมไมเปล่ียนเลย นึกวาหายแลว 
ชีตาร: นองดาวเน่ียก็ชอบอําพี่ตลอดเลยนะคะ พี่เปนตุดนะนองดาว ไมไดเปนฝุน PM2.5 ที่มา ๆ 
หาย ๆ มา ๆ ไป ๆ 

(L3) คําแสลง/ แสดงถึงนัยยะเรื่องเพศ 

พบการใชคําแสลงที่ใชเฉพาะกลุม ซ่ึงสวนใหญมีความหมายส่ือนัยยะทางเพศ เชน ไปดูหินตาหิน
ยาย ตั้มนอย ฟจเจอริ่ง ซ่ึงหมายถึงอวัยวะเพศชายและหญิง การมีเพศสัมพันธ  

หมายเหตุ 
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ละครซิทคอม เสือชะนีเกง 2019 ออกอากาศวันที่ 07/03/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

ตอน บัวใตแกนโลก 

ดาวสงขอความมาบอกชีตารวาไมไดมีอะไรกับตั้มในคืนน้ัน เม่ือชีตารรูก็โกรธมากที่เพื่อนๆ รวมหัวกันแกลง 
เน่ืองจากเขาใจอยูคนเดียววาตั้มมีอะไรกับนองดาวแลว ชีตารจึงเอาคืนเพื่อนๆ ดวยการบอกเรื่องที่ทุกคนวางแผนให
น่ิมน่ิมแกผาแลวนอนกับเปดเพื่อใหเปดเขาใจผิด แลวรับผิดชอบน่ิมน่ิม ชีตารไปบอกนาเต็มกับเปด เปดโกรธตั้มมาก 
สวนน่ิมน่ิม ตั้ม และเจออยก็ถูกนาเตม็ตอวา ชีตารสะใจมากที่แผนการสําเร็จ สุดทายทุกคนรูความจริงวาชีตารเปน
คนวางแผนก็ไมพอใจชีตาร 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากชีตารมาขมขูน่ิมน่ิมใหบอกความจริงเรื่องวางยานอนหลับตัม้ 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ชีตารถามหาน่ิมน่ิม พรอมขมขูใหบอกความจริงเรื่องวางยานอนหลับตั้ม ชีตารถอยหลังไปงางมือจะ
ตบน่ิม ๆ พรอมทั้งจับหนาน่ิมน่ิมมาใกล พรอมบีบหนาน่ิมน่ิมไปบอกความจริงเรื่องน้ีใหใครรู 

  

ฉากชีตารตามหาตั้ม 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ชีตารตามหาตั้มไมเจอ เปดแซววาตั้มอยูในรูตูด ชีตารเลยเตะเปด (ภาพสโลว 3 ครั้ง) 
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ฉากตั้มและเจออยทะเลาะกับชีตาร 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ตั้มรูความจริงวาชีตารเปนคนเปดเผยเรื่องการจัดฉากใหน่ิมน่ิมนอนกับเปด ตั้มกับเจออยเดินเขามา
ถามชีตารในหอง ตั้มตบหวัชีตาร สวนเจออยตบหนาชีตาร 
 

  
 

  

ฉากตั้ม เอย และเปด คุยเรื่องนางแบบรองเทา 

ความรุนแรงทางเพศ 

เอิงเอยคุยกับตั้มเรื่องการใชนางแบบมาชวยขายรองเทา เอิงเอยแซวตั้มวาไมมีนายแบบไมกําลังใจ
ในการทํางานเหรอ เปดดินเขามาพรอมบอกวากําลังใจของเปดอยูที่นางแบบพรอมทําทาโยกเอว
และเดงเปาประกอบ (ซิทคอมนําเสนอเรื่องเพศออกมาในรูปแบบของความตลกสนุกสนาน) 
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ฉากชีตารเสนอตัวใหตั้มลักหลับ 

ความรุนแรงทางเพศ 

ชีตารอยากรูวาหลังจากที่ตั้มโดนดาวลักหลับรูสึกอยางไร ตั้มเลยใหเปดมาชวย แตเปดไมเอา ชีตาร
เลยเสนอตัวใหตั้มลักหลับตนเอง ชีตารหันหลังกมตัว โดนหันกนใหตั้ม (ซิทคอมนําเสนอเรื่องเพศ
ออกมาในรูปแบบของความตลกสนุกสนาน) 

  

ฉากชีตารชวนเปดมีเพศสัมพันธ 

ความรุนแรงทางเพศ 

หลังจากแกลงเจออยไดสําเร็จชีตารรูสึกอารมณดี จึงชวนเปดมามีเพศสัมพันธ ชีตารว่ิงไปที่โซฟา 
แลวนอนควํ่าหันหลังฉีกขาใหเปด (ซิทคอมนําเสนอเรื่องเพศออกมาในรูปแบบของความตลก
สนุกสนาน) 
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ฉากชีตารขมขูเปดใหบอกความจริงเรื่องดาว 

ความรุนแรงทางเพศ 

ดาวสงขอความมาบอกชีตารวาตัวเองรักตั้มดวยใจจริง ในคืนน้ันไมไดลักหลับตั้ม เปดถูกชีตารขมขู
ใหบอกความจริงไมงั้นจะจับทําเมีย ชีตารเดินเขาหาเปดแลวเดงเปาใสเปดจนเปดตองยกมือไหว
และบอกความจริงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ซิทคอมนําเสนอเรื่องเพศออกมาในรูปแบบของความตลก
สนุกสนาน) 

  

ฉากชีตารตามหาตั้ม 

ความรุนแรงทางเพศ 

ชีตารตามหาตั้มไมเจอ เปดแซววาตั้มอยูในรูตูด ชีตารงอน เปดเลยหอมแกมชีตารเพื่อเปนการขอ
โทษ เม่ือเปดหอมไปสองครั้ง ชีตารชอบแลวบอกเปดใหหอมเพิ่ม เปดปฏิเสธ (ซิทคอมนําเสนอเรื่อง
เพศออกมาในรูปแบบของความตลกสนุกสนาน) 
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ฉากชีตารคุยกับเจออยเรื่องดาว 

ความรุนแรงทางเพศ 

เจออยเดินเขาไปหาชีตารพรอมสายนม หลังจากถูกเยาะเยยวาแกเปนแมของตั้ม เปดเดินเขา
มาแลวมองไปที่หนาอกพรอมแสดงความสนใจที่อยากจะดูดนมของเจออย (ซิทคอมนําเสนอเรื่อง
เพศออกมาในรูปแบบของความตลกสนุกสนาน) 

  

(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7) ฉากนาเต็มใชผาฟาดหัวน่ิมน่ิม 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธในการทํารายผูอ่ืน 

น่ิมน่ิมพูดจาไมเขาหูนาเต็มจึงถูกเอาผาตีไปที่หัว (2 ฉาก 3 ครั้ง) 

  

ฉากชีตารชวนเปดมีเพศสัมพันธ 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธในการทํารายผูอ่ืน 

หลังจากแกลงเจออยไดสําเร็จชีตารรูสึกอารมณดี จึงชวนเปดมามีเพศสัมพันธ (เชิงขําขัน) ชีตารว่ิง
ไปที่โซฟา แลวนอนควํ่าหันหลังฉีกขาใหเปด เปดเดินมาแลวเอาผาฟาดไปบริเวณหวางขา 
(ภาพสโลว 3 ครั้ง) 
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(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1) ฉากชีตารคุยกับเจออยเรื่องดาว 

การแตงกาย/ ใชมุมกลอง-ภาพที่เนนใหเห็นหนาอก 

เจออยเดินเขาไปหาชีตารพรอมสายนม หลังจากถูกเยาะเยยวาแกเปนแมของตั้ม มุมกลองและ
ทาทางประกอบทําใหเนนไปที่หนาอกของเจออยอยางชัดเจน 

  

(S2)    

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 
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(L1) ฉากตั้ม เอย และเปด คุยเรื่องนางแบบรองเทา 

คําพูดที่ส่ือนัยยะทางเพศ/ คําคุกคามทางเพศ 

ตั้ม: น่ีคุณ แนใจนะวาครั้งน้ีจะไมใชนางแบบ 
เอิงเอย: พอไมมีนางแบบสวยๆ แลวเน่ีย นายไมมีกําลังใจในการทํางานหรือไง 
ตั้ม: กําลังใจของผมไมไดอยูที่นางแบบ แตอยูที่คุณ 
เปด: แตคุณเอิงเอยครับ กําลังใจของเปดอยูที่นางแบบเลยนะครับ คุณเอิงเอยจางนางแบบเลยครับ 
เปดขอรอง (พูดไปก็โยกเอวไปดวย) 

ฉากชีตารเสนอตัวใหตั้มลักหลับ 

คําพูดที่ส่ือนัยยะทางเพศ/ คําคุกคามทางเพศ 

ชีตารคุยกับตั้มแตมองไปที่เปาตลอดเวลา 

ชีตาร: จะวาไปนะเวยนองชายของมึงน่ีมันสุดยอดมากเลย น่ีขนาดโดนกูมอมยานอนหลับไปนะเน่ีย 
นองชายของมึงยังตื่นมาดูนองสาวของนองดาวไดอยูเลยอะ แข็งแรงมากเลยครับ (ทํามือประกอบ) 
ตั้มแตกูถามมึงจริง ๆ นะเวย การโดนลักหลับมันรูสึกยังไงเหรอวะ 
ตั้ม: มึงอยากรูใชไหม มึงก็ลองเดะ เดี๋ยวกูใหเปดชวยเอาเปลา 
เปด: เฮยๆ เฮียจะใหเปดชวยถามเปดซักคําไหม หืมมเปดไมเอาหรอกเดี๋ยวคัน 
ชีตาร: กูกะเทยนะเวยไมใชหมามุย แหมม น่ีแตถามึงอยากใหกูรูวาการลักหลับเปนอยางไร มึงลอง
ใหกูกอนดิตั้ม (ทําทากมตัวแลวหันกนให แลวกระโดด) 
ตั้มเตะกน 
ตั้ม: มีเดงดวย ๆ 

ฉากชีตารชวนเปดมีเพศสัมพันธ 

คําพูดที่ส่ือนัยยะทางเพศ/ คําคุกคามทางเพศ 

ชีตาร: คือวาวันน้ีพี่อารมณดีมาก ๆ เละอะคะ เปดชวยไรพี่อยางไดไหมคะ 
เปด: ใหชวยไร 
ชีตาร: ตั้มพี่ที ตรงน้ี เร็วๆ ตั้มหนวยเร็ว (ทําทานอนควํ่าแหกขาประกอบ) 
เปด: แหมพี่ อารมณดีก็ใหตั้ม อารมณเสียก็ใหตั้ม ยังไงกันแนเน่ียเรา 
ชีตาร: เปดไมเคยไดยินเหรอเซกสสามารถบําบัดไดทุกอยาง แตถาเกิดวันน้ีแกไมอยากตั้มพี่ เดี๋ยว
พี่ตั้มแกเอง 

ฉากชีตารคุยกับเจออยเรื่องดาว 

คําดา/ คําพูดที่ส่ือนัยยะทางเพศ/ คําคุกคามทางเพศ 

เจออย: ไดขาวมาเยาะเยยอีตั้ม เรื่องนองดาวอีกแลวเหรอ 
ชีตาร: หูยๆๆๆ น่ีอีตั้มไปฟองอีเจเลยเหรอเน่ีย เหมือนกลับไปฟองแมมึงเลยเนอะ ตกลงแลวมึงเปน
ลูกมันหรือไงกันเน่ีย อีตั้ม 
เจออย: เฮยๆๆๆ พึ่งหยานมได 3 วันเองอะ (ทําทาสายหนาอกใสหนาชีตาร) 
เปด: หูยยย แมครับ ๆ เปดหิวนมครับ (เปดจองหนาอกเจออย) 
เจออย: เดี๋ยวตบให 
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ฉากชีตารตามหาตั้ม 

คําพูดที่ส่ือนัยยะทางเพศ/ คําคุกคามทางเพศ 

ชีตาร: เปด ไอตั้มมันยังไมกลับมาจากหองนังชะนีนอยอีกเหรอ 
เปด: กลับมาแลว ตอนน้ีเฮียซอนอยูในรูตูดเปดจะดูไหม  
ชีตาร: มึงแหกกูก็ดูอะ แตถามึงไมแหก เดี๋ยวกูแหกตูดมึงเองเอาไหม 

และในตอนน้ีมีการใชคําแทนตัวเองและคําเรียกคนอ่ืน เชน กู มึง อี ไอ มัน ตลอดทั้งเรื่อง เน่ืองจาก
ตัวละครในเรื่องเปนเพื่อนสนิทกัน สวนคําดาพบหลายคํา เชน ชั่ว บา ตอแหล อีสวม เปนเพื่อนที่
เลว ๆ คิดแบบน้ีไงมันเลยไมเจริญ เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชคําวา “โง” ในตอนน้ีตอนเดียว
พบวามีการใชคําหรือประโยคในการเปรียบเทียบความฉลาดและความโงของตัวละคร มากกวา 30 
ครั้ง เชน อีควาย โงโงโง มอมอมอ บัวใตแกนโลกที่ถูกลาวาทับอีกทีนึง อีเห็บควาย โงยิ่งกวาควาย 
เห็นควายโงกวาคนก็คราวน้ี เขางอกเพิ่มมาอีกอันนึง เปนตน 

(L2) คําลดทอนศักดิ์ศรีเรื่องรูปรางหนาตา 

ในตอนน้ีมีการภาษาที่ไมสุภาพนํามาซ่ึงการลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เชน การเปรียบเทียบ
หนาตากับตัวเงินตัวทอง การเรียกเจาของรานจากมาดามวาหมาดํา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เปรียบเทียบความฉลาดและความโง กับสัตว เชน อีควาย ซ่ึงพบหลายครั้งมากในตอนน้ี 

ฉากเจออยพูดถึงแฟนเกา 

ตั้ม: มึงอยากมีผัวใชไหมโทรหาไอบอมซิวะ เพราะมันสแตนบายเปนผัวมึงตลอด (ทําทาแลบล้ิน) 
เจออย: ยี้ ไมเอา เวลามันแลบล้ินทีนะเวย กูเห็นหนามึงเปนตัวเงินตัวทองทุกทเีลย 
 
นอกจากน้ีมีอยูฉากหน่ึงที่ที่พูดถึงเพศทางเลือกในเชิงขําขันดวย  

ฉากที่ตั้มเสนอเปดใหชีตารลักหลับ  

ตั้ม: มึงอยากรูใชไหม มึงก็ลองเดะ เดี๋ยวกูใหเปดชวยเอาเปลา 

เปด: เฮยๆ เฮียจะใหเปดชวยถามเปดซักคําไหม หืมม เปดไมเอาหรอกเดี๋ยวคัน 

ชีตาร: กูกะเทยนะเวยไมใชหมามุย แหม… 

(L3) คําแสลง/ แสดงถึงนัยยะเรื่องเพศ 

พบการใชคําแสลงที่ใชเฉพาะกลุม ซ่ึงสวนใหญมีความหมายส่ือนัยยะทางเพศ เชน ตั้ม อะมุตะมะ 
นองชาย นองสาว ซ่ึงมีความหมายเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ และอวัยวะเพศ 

หมายเหตุ 
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4. ชอง GMM25 
 
ละคร เมียนอย ออกอากาศวันที่ 15/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

หลังจาก ชลาธร ยายเขาไปอยูกับ เส่ียชูชัย ไดไมนาน เจหยก ซ่ึงเปนภรรยาของเส่ียรูเขาก็โกรธมาก ตามมา
อาละวาดตบตีชลาธรทันที พอเส่ียชูชัยรูเรื่องก็ไมพอใจตอวาเจหยกอยางหนักและส่ังหามเจหยกยุงเก่ียวกับชลาธร
เด็ดขาด ซ่ึงน่ันทําใหเจหยกโกรธมากที่  ชลาธรเปนตนเหตุใหเธอเจ็บตัว เจหยกจึงขูชลาธรวาจะเอาเรื่องที่ชลาธรเปน
เมียนอยของเส่ียไปฟองคนในตลาด 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากที่เส่ียชูชัยเขามาจะขมขืนชลาธรอีก   

ความรุนแรงทางรางกาย/ ความรุนแรงทางเพศ 

เปนฉากที่ชลาธรขอรองเส่ียวาอยาทําอะไรเลย เปนฉากที่เส่ียชูชัยซ่ึงบังคับใหพอของชลาธร ตอง
เอาตัวชลาธรมาขัดดอกเบี้ย โดยชลาธรไดขอรองและออนวอนเส่ียชูชัยวาอยาทําอะไรเลย แตเส่ียชู
ชัยไมยอม ใชกําลังคุกคามทางเพศดวยการโดยชลาธร จับตัวชลาธรเหว่ียงลงบนที่นอน เอาหนาซุก
ไปที่ใบหนาของชลาธร ตบตีชลาธรกอนที่จะขมขนื ชลาธรมีสีหนาที่เจ็บปวดทรมาน 
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ฉากเส่ียขูชัย ตบตี ชกทองชลาธร 

ความรุนแรงทางรางกาย/ ความรุนแรงทางเพศ  

ฉากชลาธรยอมไปอยูกับเส่ียชูชัย เพื่อลางหน้ีใหครอบครัว แตไมยอมใหเส่ียชูชัยมีความสัมพันธทาง
เพศดวย เลยโดนเสียชูชัยทํารายรางกาย เปนฉากที่เส่ียชูชัยดึงเส้ือผาชลาธร ดึงตัวชลาธรมากอด 
เอาหนาซุกไปที่บริเวณหัวไหล ตบตีทํารายรางกาย ชกทอง ใชมือบีบไปที่หนาของชลาธร ใบหนา
ของชลาธรบวมแดง ปากมีรอยเลือดดวยความเจ็บปวด แลวทําการขมขืน และการใชมุมกลองซูม
ใหเห็นหนาของเส่ียชูชัยเพื่อใหเห็นถึงความนากลัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ฉากภรรยาของเส่ียชูชัยตามมาดาชลาธรที่บาน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เปนฉากที่ภรรยาเส่ียชูชัยรูวาเส่ียชูชัยมีเมียนอยเลยตามมาดาที่บานที่ชลาธรอาศัยอยู ภรรยาของ
เส่ียชูชัยใชมือฉุดกระชากแขน ผลัก และกดชลาธรลงกับพื้น พรอมทั้งตบหนา ใชมือทั้งสองขางกด
มือของชลาธรเพื่อทํารายรางกายไมใหมีทางสูได 
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ฉากเส่ียชูชัยตบภรรยาตัวเอง 

ความรุนแรงทางรางกาย 

หลังจากที่เจหยกไปตบชลาธรที่บาน ทําใหเส่ียชูชัยพอรูและไมพอใจจึงมาดาและตบเจหยก โดยที่
เส่ียชูชัยไดใชความรุนแรงทางรางกายโดยใชมือตบไปที่ใบหนาของเจหยก ภรรยาของตนเอง จนทํา
ใหรางของเจหยกกระเด็นไปที่โฟซา เจหยกเอามือปดหนาของตัวเองและรองดวยความเจ็บปวด 

 

 

 

 

 

 

ฉากภรรยาของเส่ียชูชัยตามมาตบชลาธรในหองนํ้าหางสรรพสินคา 

ความรุนแรงทางรางกาย  

เจหยกไมพอใจที่เส่ียชูชัยมาตบหนา เจหยกเลยตามไปดูเส่ียชูชัยและชลาธรที่ ไปซ้ือของใน
หางสรรพสินคา พอเจหยกเมียของเส่ียชูชยัเห็นชลาธรเดินเขาไปในหองนํ้า เลยตามไปตบที่หองนํ้า   
เจหยกใชความรุนแรงดวยการใชมือฉุดกระชากมือของชลาธรดึงเขามา และกดหัวชลาธรลงไปที่
อางลางหนา รวมทั้งใชดึงมีดขึ้นมาขูชลาธร นอกจากน้ียังบังคับใหชลาธรกราบไปที่เทาของตนเอง 
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(V4) ฉากเจหยกขวางทองใสหนาชลาธร 

ความรุนแรงที่ใชวัตถุส่ิงของเปนอาวุธ 

เจหยกไมพอใจชลาธรที่มาหลอกสามีของเจหยกซ้ือของทองใหที่หางสรรพสินคา ก็ตามไปตบและ
ขวางปาถุงทองใสชลาธร โดยเปนฉากที่ทํารายรางกายโดยการปาส่ิงของใส ซ่ึงเจหยกไดควาทองที่
เส่ียชูชัยซ้ือใหชลาธรขวางใสหนาชลาธร โดยที่เจหยกฉุดกระชากแขนชลาธรที่พยายามปองกัน
ตนเองออก 

 

 

 

 

 

 

(V5)  

(V6) ฉากภรรยาของเส่ียชูชัยตามมาตบชลาธรในหองนํ้าหางสรรพสินคา 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

เจหยกเลยตามไปดูเส่ียชูชัยและชลาธรที่ไปซ้ือของในหางสรรพสินคา พอเจหยกเมียของเส่ียชูชัย
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เห็นชลาธรเดินเขาไปในหองนํ้า เลยตามไปตบที่หองนํ้า ใชดึงมีดขึ้นมาขูชลาธร  

 

 

 

 

 

 

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากภรรยาเส่ียชูชัย (เจหยก) ดาชลาธรที่บาน 

คําดา 

เจหยก : ไหนวาขอดูหนาหนอยสิ อีหนาดานที่แยงผัวฉัน 

ชลาธร  : คุณเปนใครน่ี 

เจหยก  : ไหนทองอยูไหน อยูไหน แกเอาผัวฉันไปนอนทั้งคืน หะ แกไมมีสิทธ์ิมาโกรธฉันนะ จํา
เอาไว ผัวมันเปนของฉัน ฉันไมยอม 

ฉากเส่ียชูชัยดาเจหยกที่เจหยกไปดาชลาธรที่เปนเมียนอยของเส่ีย 
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คําหยาบ 

เจหยก : เส่ียมาตบอ้ัวทําไมเน่ีย 

เส่ียชูชัย : กูเคยบอกมึงแลวใชไหมวากูจะมีเมียนอยที่ไหนมันก็เรื่องของกู กูใหมึงกินมึงใชไป ก็ตาง
คนตางอยูไป แลวมึงเสือกตบเด็กกูทําไม 

เจหยก : ก็หม่ันไสไง เปนเมียนะโวย ไมไดเปนหมดใหอยูเฝาบานเน่ีย ถาใครรูวาผัวมีเมียนอยก็ตาม
ทั้งน้ันแหละโวย ตบเลยเฮีย ตบเลยแลวฉันจะเอาแผลไปหาหมอ แลวใหหมอเขียนใบรับรอบแพทย
แลวฉันก็จะไปฟองหยา แลวฉันจะเอาเงินที่ไดไปเล้ียงผูชายในบารโฮส 

เส่ียชูชัย : เดี๋ยวน้ีมึงกลาขูกูเหรอ กูจะบอกใหมึงฟงนะที่กูเก็บมึงไวเน่ีย เพราะวาพอมึงที่ตายไป เขา
มีบุญคุณกับกู ที่มึงมีทุกวันน้ีก็เพราะเขา มึงก็ควรจะตองเจียมตัว แลวอยาทําใหกูปวดหัวอีก เขาใจ
ไหม 

เจหยก : ถาจะหลงเด็กคนน้ีมากนะ ระวังจะโดนเด็กหลอกละกัน 

เส่ียชูชัย : มึงเปนเมียกู มึงยังไมรูจักกูเลย คนอยางกู ไมมีวันใหเด็กวันหรอกโวย 

ฉากภรรยาเส่ียชูชัย (เจหยก) ดาชลาธรที่หองนํ้าในหางสรรพสินคา 

คําหยาบ 

เจหยก : ไหนวาแกไมอยากเปนเมียนอยไง เม่ือก้ียังออนผัวฉัน กราบตีนฉันน้ี จะกราบรึใหกรีดหนา 
เลือก กู ไมรอแลวโวย ตีนอยูไหน 

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร เมียนอย ออกอากาศวันที่ 21/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

ในตอนน้ีน้ันถึงตอนที่ชดชอย ออย ระเบียบ และวิโรจน ไดพาชลาธร ไปซ้ือเส้ือผาใหมพรอมแปลงโฉมใหชลาธรเพื่อ
ไปสมัครประกวดมิสเมษาฮาวาย พอถึงวันประกวด ชลาธร ตื่นเตนมากจนเดินชนปานวาด ทําใหปานวาดไมคอย
พอใจชลาธร เกิดมีปากเสียงกัน และยิ่งโมโหเม่ือกรรมการตัดสินใหชลาธรชนะ ซ่ึงหลังจากชลาธรไดรางวัล  พอเส่ียชู
ชัย รูเรื่องก็โมโหมากจึงไดส่ังหามชลาธรออกจากบานอยางเด็ดขาด 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท  

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากเส่ียชูชัยทํารายรางกายชลาธร 

ความรุนแรงทางรางกาย  

ฉากที่เส่ียชูชัยรูวาชลาธรไปประกวด เส่ียชูชัยไมพอใจ และกลับมาบาน ทั้งตบ ทั้งเตะ ชลาธร และ
ขูวาจะทํารายรอบครัวชลาธร การใชความรุนแรงดวยการทีเ่ส่ียชูชัยใชน้ิวชี้จ้ิมไปที่หนาผากของชลา
ธร ใชมือผลักชลาธรไปที่มุมผาฝนังของบาน ถือเตารีดขึ้นมาขูชลาธรวาจะทํารายใบหนาของชลาธร
ใหเสียโฉม จากน้ันใชมือตบทํารายรางกายชลาธรจนลงไปกองกับพื้น จนชลาธรเลือดไหลกลบปาก 
จากน้ันเส่ียชูชัยก็ใชมือดึงกระชากไปที่ผมของชลาธร ชลาธรยกมือไหวขอรองเส่ียดวยสีหนาที่
เจ็บปวด และมีเลือดไหลออกมาจากปาก 
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(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากที่เส่ียชูชัยรูวาชลาธรไปประกวด เส่ียชูชัยไมพอใจ  

คําหยาบ 

เส่ียชูชัย  :  น่ีมึงมีความสุขมากใชไหม ที่ไปประกวดเอาความสวยใหผูชายมันด ู
คนใชเส่ีย : เส่ียอยาๆ อยาคะ 
เส่ียชูชัย : มึงไมตองมายุง กูบอกมึงแลวใชไหมวา มึงอยาออกไปแรดที่ไหน 
ชลาธร : ฉันไมไดออกไปแรด 
เส่ียชูชัย : มึงแนใจนะ ไมไดออกไปแรด แลวมึงออกไปโชวตูด โชวนม ใหผูชายมันดู มันหมายความ
วายังไง ที่กูแตะตัวมึง มึงทําเปนสะดีดสะดิ้งจะเปนตาย ทําหนาระรื่นมีความสุข มึงอยากมีผัวใหม
มากใชไหม 
ชลาธร : เปลา ฉันไมไดคิดแบบน้ันเลย 
เส่ียชูชัย : กูบอกมึงแลวใชไหม ถายังคิดจะมีผัวใหมมึงตองรอใหกูเบื่อกอน 
 
ฉากแมออยพาชลาธรสมัครประกวดมิสเมษาฮาวายที่ผับ 

คําดา 

แมออยพาชลาธรไปที่ผับเพื่อประกวดมีสเมษาฮาวาย และไปเจอวาดกับพี่เล้ียงที่พามาสมัคร
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ประกวดดวยเชนกัน ระหวางที่เดินสวนกัน ชลาธรและวาดก็เดินชนกัน ทําใหวาดและพี่เล้ียงไม
พอใจ 

พี่เล้ียงวาด : วาย! ตายแลว รองเทานองวาด 
วาด : น่ีแกเดินประสาอะไรของแกไมดูตามาตาเรือ รูไหมวารองเทาน้ันซ้ือมาจากที่ไหน 
ออย : ฮูย.. รองเทาตัวเองยังไมรูเลยวาซ้ือมาจากที่ไหน แลวมาถามคนอ่ืนแบบน้ีใครเขาจะรู..อีโง 
วาด : แกน่ันแหละที่โง ฉันพูดแบบน้ีเพื่อใหพวกแกรูวาฉันซ้ือรองเทามาจากตางประเทศ แลวมันก็
แพงมาก แลวจะยืนซ่ือทําไม ทําไมไมขอโทษ 
 

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร เมียนอย ออกอากาศวันที่  11/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

“เส่ียชูชัย” ไดบังคับใหชลาธร ซอมเดินประกวดอยางหนักและยังใหสิริพร เขามาดูแลเพื่อปรับลุคตางๆ ใหกับชลาธร
อยางใกลชิด ทางดานตุลาเอง หลังจากที่เขาน้ันขาดการติดตอกับชลาธรไป เขาเองก็ไดเจอกับนิภา เพื่อนเกาสมัย
มัธยมที่เธอน้ันพยายามที่จะเขามาใกลชิดเพื่อพัฒนาความสัมพันธกับตุลาใหคืบหนามากไปกวาคําวาเพื่อนในขณะที่
ตุลาเองก็ระวังตัวและพยายามรักษาความสัมพันธฉันเพื่อนเอาไว 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท  

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากที่ออยตบตีกับเด็กใหมของเส่ียนพพล/ฉากเส่ียนพพลทํารายออย 

ความรุนแรงทางรางกาย  

ฉากที่ออยไมพอใจเด็กใหมของเส่ียนพพล พอออยเห็นเส่ียนพพลเดินมากับเด็กใหมจึงตามไปตบที่
หองนํ้า และฉากที่เส่ียนพพลมาเห็นและทํารายออยอ่ืน 

เปนฉากความรุนแรงที่เม่ือเด็กใหมของเส่ียนพพลเดินเขาหองนํ้า ออยซ่ึงเห็นและเดินตามเขามาเกิด
ความไมพอ จึงดึงผมของเด็กใหม กระชากเด็กใหมไปที่หนาโตะกระจกในหองนํ้า จากน้ันก็ใชมือดัน
เด็กใหมไปที่ขางฝาผนัง ใชตัวบังคับและกด รวมถึงใชมือตบไปที่ใบหนาของเด็กใหม ในระหวางน้ัน
เส่ียนพพลเดินมาเห็นพอดีและเกิดโมโหไมพอใจออยที่ทําแบบน้ี จึงเขามาหามออย และใชมือจับหัว
ออย และตบใบหนาออย จนออยกระเด็นไปที่ตูเก็บของ จากน้ันก็ใชมือขางบีบไปที่หนาของออย
อยางแรง โดยที่กลองซูมใบที่ฉากมือกับใบหนาของออยที่แสดงอาการเจ็บปวด ออยกมไปที่ขาของ
เส่ียนพพล ยกมือไหวขอโทษเส่ีย และขอรองเส่ียนพพลอยาทิ้งออยไป แตเส่ียนพพลกลับไมสนใจ 
และใชเทาแตะไปที่ลําตัวออยดวยความรุนแรง 
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ฉากเส่ียชูชัยขับรถไลชนพอของออยเพื่อนชลาธร 

ความรุนแรงทางรางกาย 

พอออยเพื่อนชลาธรไปแอบดูชลาธรอบตัวที่บาน เส่ียชูชัยรูจึงขับรถไลชนพอของออย แตพอออยว่ิง
ไปชนรถมอเตอรไซคทําใหพอของออยไดรับบาดเจ็บ นอกจากน้ีเส่ียชูชัยยังถมนํ้าลายใสพอของออย 
เส่ียชูชัยรูสึกสะใจกับส่ิงที่ตัวเองทํา เปนฉากความรุนแรงที่เส่ียชูชัยใชรถเกงสีขาวยี่หอเบนซ ขับเพื่อ
ไลชนพอของออย พอออยว่ิงหนีดวยความหวาดกลัว ว่ิงมาจนถึงทางแยก แลวมีมอเตอรไซคผานมา
พอดีทําใหพุงชนรางของพอออยอยางแรง ภาพตัดไปที่ใบหนาของเส่ียชูชัย ที่หัวเราะสะใจที่เห็นพอ
ออยบาดเจ็บจากการถูกรถมอเตอรไซคชนไดรับบาดเจ็บเลือดไหล นอนไปกองที่พื้น จากน้ันตามมา
พูดจาดูถูก และถมนํ้าลายใสพอออยอีกดวย 
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(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากออยเพื่อนชลาธรตามไปดาเด็กใหมเส่ียนพพล 

คําหยาบ/ คําดูหม่ิน 

เพื่อนชลาธร เปนเด็กของทานนพพล สะกดรอยตามทานเพื่อดูวามีเด็กคนใหม พอเจอก็ตามเขาไป
ในหองนํ้า เด็กใหมทานนพพลก็ไมตกใจและไมพอใจ 

เด็กใหมทานนพพล : แกเปนใคร 
ออย : มึงอยากรูเหรอวากูเปนใคร กูก็เมียของทานนพพลไง อีชั่ว 
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เด็กใหมทานนพพล : อยางมึงเขาไมเรียกเมียหรอกนะ มึงมันก็แคเด็กใจแตกอยากไดผูชายแกๆ 
รวยๆ ที่แทก็ทําเพื่อแลกเงินทั้งน้ันแหละ แถวบานกูมันเขาเรียก “อีตัว” 
ออย : มึงมันก็ไมตางจากกูหรอก ทําเปนยิ้มหนาระรื่น วันน้ีกูจะตบใหหนาแยก ดูซิวาทานจะรักมึง
อยูไหม ชวยดวยๆ 
เด็กใหมทานนพพล : รองไปเลยนะ ไมมีใครชวยมึงไดหรอก 
ออย : ตอแหล 
 
ฉากคุณนายมารับตัวชลาธรที่บาน และมาเจอออย 

ภาษาเสียดสี 

ออย : ออน่ีชลาจะไปขัดตัวใชไหม ฉันไปดวยด ิ

คุณนาย : แกจะไปทําไม 

ออย : ก็ไปขัดตัวด ิ

คุณนาย : ชลาเขาไปขัดตัวเพราะเขาประกวด เธอไปเปนเพื่อนจะไปทําไม ไปโชวใคร 

ออย : คุณนายไมตองหวงหนูหรอกคะ หนูมีคนใหโชวอยูแลว 

คุณนาย : ใครใหแกไป จะไปทําไม ขึ้นรถฉัน ฉันไมอยากใหรถฉันเปนเสนียดหรอก 

ฉากที่คุณนายพาชลาไปสมัครประกวด แลวออยไปดวย และไปเจอกับวาดที่พี่เล้ียงพามาสมัครดวย 

คําดา/ คําเสียดสี 

ออย : ชลา น่ีอีคุณนายไมเห็นพาอีเด็กออนคนน้ันมาประกวดเลยอะ ฉันคิดวานะ เพราะวาฉันตบ
มันหนาแหกมันคงมาประกวดไมไดเลย ..อุย น่ีมันอีนังหมาบาดาวน่ีหวา 
ระเบียบ : ใชตัวเดิมเลย แตก็อยางวาละเนอะครั้งที่แลวคุณชลาเราชนะ เพราะฉะน้ันครั้งน้ี คุณชลา
ก็ตองชนะ 
วาด : เบื่อจริงๆ เลยอีกพวกที่ไดมงจากผับ แลวเอาความม่ันหนาหวังวาจะไดมงกุฎจากเวทีแบบน้ี 
จะบอกอะไรใหรูนะ อยาหวังเลยอีแคมงกุฎนะ เอา 50 คนใหรอดกอนเถอะ  
พี่เล้ียงวาด : ไปเถอะนองวาด แถวน้ีสัมพะเวสี ชะนีแกเยอะ 
ระเบียบ : ตายขุดหลุมฝงตัวเองใหทันนะ 

ฉากพอออยไปแอบดูชลาอาบนํ้าที่บานแลวเส่ียชูชัยจับได 

คําดา/ คําหยาบ 

ฉากพอออยไปแอบดูชลาอบผิวที่บาน เส่ียชูชัยเห็น จึงไมพอใจขับรถไลชนแตพอออยว่ิงไปชน
มอเตอรไซค บาดเจ็บกอน 

เส่ียชูชัย : ทีหลังมึงอยามายุงกะเมียกูอีก เอาเหรียญน่ีไปหัดอมไว เส่ียโยนเหรยีญบาทใสพอออย  

เส่ียชูชัยก็ถมนํ้าลายใสพอออยดวย “ถุย” 

(L2) ฉากคุณนายพาพชลาธรไปขัดตัว ออยตามไปดวย 
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ภาษาเหยียดชนชั้น 

คุณนายที่พาชลาธรไปเสริมความงาม ขัดผิว พูดจาดูถูกเพื่อนของชลาธร คือ ออย 
ออย : คุณนายๆ จะพาชลาไปขัดตัวเหรอ ฉันขอไปดวย 
คุณนาย : ทําไมฉนัตองพาแกไป ถอยไป ปะชลา 
ออย : เดี๋ยวคุณนายๆๆๆ เดี๋ยวกอน 
คุณนาย : อะไรแกมาดึงฉันทําไม นังเด็กเม่ือวานซืน  
ชลาธร : คุณนายใจเย็นๆ กอนนะคะ 
คุณนาย : ก็ดูเพื่อนเธอทํากับฉันสิ น่ีนะถาเส่ียไมไดจายเงินใหฉันพาเธอมาทําสวยโนนน่ีนะ คน
อยางฉันไมมีวันมาเกือกก้ัวกับเธอเหรอ “นังคนชั้นต่ํา”  
ออย  : ถึงฉันจะเปนคนชั้นต่ํา ฉันก็... 
ชลาธร : น่ีออยๆ เขาบานไปเลยนะ 
ออย : เดี๋ยวสิชลาฉันเขาแน แตฉันขอถามอะไรอีคุณนายน่ีสักหนอยเถอะวะ 
……… 
ชลาธร : น่ีเขาบานไป 
ออย : เดี๋ยวกอนชลาที่ฉันพูดน่ีฉันหวังดีกับอีคุณนายน่ีหรอกนะ เพราะถาทานนพพลมีคนใหมจะได
ตามทัน  
คุณนาย : คนอยางฉันมันคนชั้นสูง ฉันไมลงไปเกือกก้ัวกับคนชั้นต่ําที่มาเกาะผัวฉันกินหรอกนะ 
เพราะคนอยางแกดูลักษณะทาทางใจงาย ผูชายก็แคแวะกินขางทาง ชลาขึ้นรถปะ 
 

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร กอนอรุณจะรุง ออกอากาศวันที่ 16/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

อําพลและ อรดีเปนพอแมที่รักลูกมาก ลูก 3 คน คือ อรุณฉาย ลูกสาววัยสิบเจ็ด อโณทัย 5 ขวบและ อุษาแสง 3 
ขวบ สองสามีภรรยาตองทํางานนอกบานเพื่อหาเล้ียงปากทอง เน่ืองจากไมไดมีฐานะร่ํารวย จึงให บัว ญาติหาง ๆ 
มาชวยเล้ียง นอกจากน้ี คุณยายเอ้ือน มารดาของอรดีก็ยังเปนหูเปนตาให จนมาวันหน่ึงเกิดเหตุการณเลวรายขึ้นเม่ือ 
อรุณฉายบอกกับอรดีวา “พอขมขืนหนู” ทําใหอรดีเจ็บปวดทรมานมาก 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากผูจัดการทํารายอร 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ฉากที่ผูจัดการชอบลวนลามผูหญิงสาวสวยๆที่ทํางาน อรบอกกับนองๆที่ทํางานวาอยาไปยอม
ผูจัดการ ผูจัดการไดยินที่อรพูดก็เลยเรียกไปพบ และเกิดปากเสียงกัน เปนฉากความรุนแรงทาง
รางกายโดยที่ผูจัดการใชน้ิวชีไ้ปที่ใบหนาของอร พุงตรงที่ตัวอร และฉุดกระชาดมือของอร ดึงตัวอร 
และพรอมที่จะทํารายรางกาย อรขัดขืน จึงฉุดยื้อดึงกันไปมา 
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ฉากอรโดนพอขมขืน 

การใชความรุนแรงทางรางกาย/ การใชความรุนแรงทางเพศ 

พอของอรุณฉายเมาแลวเขาบานมา แลวกดกริ่งเรียกลูกสาวไปเปดประตูบาน ไมมีใครอยูบาน ลูก
สาวอาบนํ้าเสร็จลงมาเปดประตู พออรุณฉายมากินเหลาตอ พอไดยินเสียงดังจากหองลูกสาว พอ
ขึ้นไปดูเห็นลูกสาวลมอยูที่พื้น พอก็อุมขึ้นไปบนเตียง พอเมาขาดสติขมขืนลูกสาวตัวเอง เปนความ
รุนแรงดวยการที่พอของอรุณฉาย อุมอรุณฉายขึ้นไปที่บนเตียงเน่ืองจากเห็นอรุณฉายสลบ ไมไดสติ
จากน้ัน กลองก็ซูมไปที่มุมขาที่ขาวของอรุณฉาย เพื่อใหเห็นถึงการเกิดอารมณทางเพศของผูเปนพอ 
พอก็ใชมือและจับตัวอรุณฉาย (กลองตัดฉาก) ไปตอนที่พออรุณฉายเดินออกจากหอง และถือหอ
กระดาษทิชชู เพือ่ใหผูชมรูวาเปนหอของอสุจิ ซ่ึงแสดงวาพออรุณฉายไดขมขืนอรุณฉายสําเร็จแลว 
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(V4)  

(V5)  

(V6)  
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(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2) ฉากนายจางของอรเรียกอรเขาไปพบ 

คําดูถูก 

นายจางของอรรูสึกไมพอใจที่รูวาอรไปบอกลูกนองสาวสวยคนอ่ืน ๆ ใหไปแจงความ ไมตองยอม
นายจางที่มาลวนลาม นายจางรูจึงไมพอใจ 

ผูจัดการ : จะรีบไปเหรอ 
อร : ผูจัดการเรียกฉันมาทําไมคะ เขามาน่ังตั้งนานไมเห็นพูดอะไรเลย 
ผูจัดการ : ออ เผอิญวันน้ีผมไดยินคุณพูดกับเด็ก 
อร : เด็กที่ไหนคะ8t 
ผูจัดการ : คุณก็รูนิ 
อร  : ออ น่ันมันไมใชเด็กแลวนะคะ 
ผูจัดการ : แตผมไมพอใจมากนะ 
อร : ฉันก็ตองขอโทษดวยคะ ฉันพูดไปตามที่ฉันคิด 
ผูจัดการ : มันไมใชเรื่องอะไรของคุณเลยนะ 
อร : แตฉันคิดวาฉันมีความคิดเรื่องน้ีได 
ผูจัดการ : คุณมองดีๆ นะ วาในน้ันมีขอเท็จจริงที่คุณไมรูอยู แตคุณทึกทักอยางน้ันทําไม 
อร : ฉันก็ไมไดทึกทักอะไรเกินไปนะคะ ขอเท็จจริงฉันก็รูอยู เอาเปนวาฉันขอโทษละกันคะ 
ผูจัดการ : ไดผมรับคําขอโทษ 
อร : แตฉันไมเปล่ียนความคิดนะคะ 
ผูจัดการ : คุณเปนลูกจางที่แยมากนะ ผมเปนเจานายคุณ คุณมาพูดแบบน้ีกับผมไดไง 
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อร : มีคําพูดไหนเหรอคะที่ฉันพูดกับเจานายไมได 
ผูจัดการ : ก็น่ีไง คําน้ีไง 
อร : เดี๋ยวนะคะ ฉันแคพูดวาฉันไมเปล่ียนความคิด 
ผูจัดการ : ก็น่ันแหละ สองคําน้ันแหละ 
อร : ฉันไมเคยกาวลวงอะไรคุณเลยนะ เพียงแตฉันไมเปล่ียนความคิดที่คิดวาคุณเปนคนที่ผิด ผิดทั้ง
จรรยาบรรณของนายจาง และก็ผิดทั้งกฎหมายดวย 
ผูจัดการ : ถาอยางน้ันเน่ียใหผม ขมขืนดูกอนดีไหม 
อร : งั้นถาเกิดมีใครมาทําอยางน้ันกับลูกสาวของคุณ คุณก็จะไมรูสึกอะไรเลยจนกวาเขาจะขมขืน
ลูกสาวของคุณ แลวคุณถึงจะรูสึกวาเขาผิดใชไหมคะ 
ผูจัดการจะตบอร 
อร : อยานะ ถาตบนะ ผิดกฎหมายแนนอน 
ผูจัดการ : มึงไปเรียกมาเลยนะ ตํารวจเขาไมเชื่อมึงหรอก 
อร : ก็คอยดูสิ 
ผูจัดการ : มึงไมตองทําละงานกูไลมึงออก 
อร : ไลได เตรียมจายเงิน ก็แลวกัน 10 เดือน 
ผูจัดการ : กูไมจาย มึงทําอะไรกูไมไดหรอก เพราะวาหลักฐานมึงนะไมมี ตํารวจเขาไมมีทางเชื่อมึง
แน 
อร : หลักฐานนะมันมีอยูเต็มบริษัท แลวเรื่องของฉัน ฉันอัดเทปไวแลว 
ผูจัดการ : เอามาน่ี 
อร : ไมๆๆ ไมให 

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร กอนอรุณจะรุง ออกอากาศวันที่ 28/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

ในตอนน้ีถึงตอนที่ในวันเรียนจบ เอกภพเองก็ไดตัดสินใจขออรุณฉายแตงงานทันที อรุณฉายเองเม่ือสํารวจความ
พรอมในทุกๆ อยางแลวก็ตอบตกลงทันทีน่ันจึงทําใหอรดีผูเปนแมดีอก ดีใจเปนอันมากดวยเพราะคิดวาอรุณฉายน้ัน
กําลังที่จะไดเริ่มตนชีวิตใหมหลังจากแตงงานแตทวานภัสเองกลับกังวลใจเปนอยางมากเพราะเขาน้ันเปนหวงเรื่องที่
เอกภพยังแอบมีผูหญิงอีกคนหน่ึงน่ันเอง 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ  ท  

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากเพื่อนบานของอรที่เปนสามีภรรยาทะเลาะกัน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

อรตองเจอกับการกระทําความรุนแรงของคนแถวบาน บางทีทําใหอรทนไมไหวตองเขาไปหาม เปน
ฉากเพื่อนบานของอร ซ่ึงเปนสามีภรรยากัน โดยสามีทํารายรางกายภรรยาของตนเอง ดวยการใช
มือฉุดกระชาก และดึงผมภรรยา ตบจนภรรยาลมลงไปกับพื้น ภรรยาพยายามยกมือไหวเพื่อขอรอง 
แตสามีก็ไมยอม ภรรยาก็พยายามว่ิงหนี แตสามีก็ว่ิงตามและฉุดตัวภรรยามากระชาก ดึงผมดวย
ความรุนแรง 
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ฉากที่เอกมีความสัมพันธกับแฟนเกา 

ความรุนแรงทางเพศ 

หลังจากที่เอกและอรุณฉายทะเลาะกัน อรุณฉายก็กลับบาน เอกที่อยูคอนโด ก็มีผูหญิงที่เคยคบกัน
โทรมา จะมาหาเอกที่คอนโด เอกยอมใหมาหา ทําใหเกิดมีความสัมพันธกันอีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9)  
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(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากเพื่อนขางบานอรที่เปนสามีภรรยาทะเลาะกัน 

คําหยาบ 

ฉากที่สามีภรรยาที่เปนเพื่อนขางบานอรทะเลาะกัน สามีพูดไมสุภาพกับภรรยา 

สามี : อีสม กูบอกมึงก่ีครั้งแลวกูอยากกินอะไรมึงตองหาใหกูใหได 
ภรรยา : พี่ขอรอง อยาทําฉันเลย 
สามี : อยาทําเหรอ หะ 
ภรรยา : ฉันไมไหวละนะ 
สามี : ไมไหวอะไร ออ มึงคิดจะมีผัวใหมใชไหม มึงจะหนีไปไหน 
ภรรยา : ชวยดวย ชวยดวย  
สามี : เรื่องของผัวเมียคนอ่ืนไมเก่ียวโวย  ไปกลับบาน 
อร : อยานะ หยุดทํารายเขาเดี๋ยวน้ีนะ 
สามี : เปนใครอะ 
อร : มีอะไรทําไมไมพูดกันดีๆ ทําไมตองทําเขาเจ็บดวย น่ีเขาเปนเมียคุณนะ 
สามี : อาวก็น่ีเมียกู กูเปนผัวมัน กูมีสิทธ์ิจําอะไรมันก็ได 
อร : น่ีคุณเขาใจอะไรผิดรึเปลา คุณไมมีสิทธ์ิทํารายเขานะ ถึงเขาจะเปนเมียคุณก็ตาม 
สามี : หัวหมอซะดวยอีน่ี จะมีสิทธ์ิรึไมมีสิทธ์ิ กูไมสนโวย ไปอีสมกลับบาน 
ภรรยา : ไมไป ไมไป 
สามี : อีน่ีนิ กูพูดดีๆ กับมึงละนะ จะใหลงมือใชไหม ไปๆ 
อร : น่ีหยุด ฉันจะบอกใหคุณรูไวนะ คุณจะทํารายรางกายเขาไมได คุณก็เหมือนกัน ไปยอมเขา
ทําไม ไปแจงความเลย 
สามี : แจงความ อีน่ีเหรอจะแจงความ ไวรอชาติหนาเถอะหลีกไป 
ภรรยา : ฉันไมไป ชวยดวย 
อร : อยานะ หยุด 
ยาย : อยาไปยุงกับเขา 
อร : ทําอยางน้ีทุกวันเหรอคะแม 
ยาย : ก็ใชนะสิ ก็กินเหลาทุกวันนิ 
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อร : ทํายังไงใหคนแบบน้ีหมดไปจากโลกน้ีคะแม 
ยาย : เหน่ือยตายละอร ซอยเรามีบานเดียวที่ไหน 
อร : มีอีกเหรอคะ ที่ไหนคะแม 
ยาย : ถัดบานเราไปอีก 5 บานเน่ีย เปนขาราชการดวยนะ แตพอตกเย็นมากินเหลาเมาซอมเมีย   
น่ีแลวสุดซอยนะที่เขาตัวเปนแคมปคนงานเห็นมะ ไอน่ันนะดงเลยนะ ทั้งเหลาทั้งยา เห็นเมียเปน
กระสอบทรายกันหมด 
อร : ผูหญิงตองลุกขึ้นมาสูบาง 

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร กอนอรุณจะรุง ออกอากาศวันที่ 6/03/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

ในตอนน้ีน้ันถึงตอนที่ และแลวชีวิตครอบครัวของเอกภพกับอรุณฉาย มีปญหากันมาโดยตลอดตั้งแตแตงงานดวยกัน
มาดวยเพราะวาอรุณฉายน้ันยังคงไมสามารถที่จะทําหนาที่ของภรรยาไดอยางเหมาะสมจนทําใหเอกภพมีผูหญิงอ่ืน
และชอบใชกําลังกับอรุณฉาย จนทําใหนภัสทนไมไหวและรีบรุดมาปลอบใจอรุณฉาย และการแสดงดังกลาวน้ันก็ทํา
ใหเอกภพรูสึกไมพอใจเปนอันมาก 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท  

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากเอกภพขมขืนอรุณฉาย 

ความรุนแรงทางรางกาย/ความรุนแรงทางเพศ 

อรุณฉายมีปญหาเรื่องครอบครัว อรุณฉายมีปมในใจเพราะถูกพอขมขืนทําใหอรุณฉายไมสามารถ
นอนกับสามี (เอก) ได อรุณฉายสารภาพวาตัวเองที่เปนแบบน้ีเพราะตัวเองเคยถูกขมขืนมา เปน
ฉากที่เอกใชความรุนแรงกับอรุณฉาย ดวยการกระชากแขนอรุณฉายอยางแรง แลวลากอรุณฉาย
เขาหอง และเอกไดถอดเส้ือผาของตนเอง เหลือแตผาขนหนู ผลักอรุณฉายไปที่เตียง ภาพตัดมาที่
อรุณฉายรองไหเสียใจ ซ่ึงแสดงวาอรุณฉายไดถูกขมขืนแลว 
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(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  
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(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากเอกพูดจาไมดีกับอรุณฉาย 

คําดูถูก 

เปนฉากที่เอกไมพอใจที่อรุณฉายไมยอมมีอะไรดวยตั้งแตแตงงาน อรุณฉายจึงสารภาพวาตัวเองเคย
ถูกพอขมขืน ทําใหเอกไมพอใจ 

อรุณฉาย : เอก อรุณเมีเรื่องสําคัญจะพูดดวย 

เอก : วามาดิ ทําไมนะไหนพูดใหมสิ ใครโดนขมขืนเหรออรุณ 

อรุณฉาย : ใช 

เอก : เม่ือไร ถามวาเม่ือไร 

อรุณฉาย : ตอนอายุ 17 ป 

เอก : แลวบอกตอนน้ีทําไม แลวไมบอกตั้งแตแรก 

อรุณฉาย : แลวเอกจะถามทําไม ก็อรุณบอกเอกไปแลวนิ 

เอก : ก็บอกตอนน้ีทําไม บอกแลวมันเกิดอะไร ถามอยูก็ตอบดิ จะมองแบบน้ีทําไมวะ จะพูดอะไรก็
พูดมาแบบน้ีไมรูเรื่อง ที่เลามาเน่ีย คิดวาจะทําอะไรใหมันดีขึ้นใชไหม ไดมาพิสูจนกัน 

อรุณฉาย : เอก อยาๆๆ 

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีส Club Friday รักนอกใจ: เจ็บแตไมจบ ออกอากาศวันที่  5/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

แม็คสถาปนิกออกแบบ เปนคนไมคอยแตงตัว ไมชอบเที่ยว จนกระทั่งโจเพื่อนที่ทํางานบังคับแม็คใหไปงานเล้ียง
ฉลองวันเกิดในอาบอบนวดดวยกัน และเลือก โฟนพนักงานนวดสาวสวยใหมาดูแลแม็ค แม็ครูสึกสงสารและแวะมา
หาโฟนประจํา จนแม็คตัดสินใจชวนโฟนใหเลิกทําอาชีพน้ี และลงทุนเปดรานขายเส้ือผาตามที่โฟนฝนไวให 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท  

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากหมอนวดทะเลาะกัน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ฉากหมอนวดคนใหมมาทํางาน แลวมาน่ังโตะที่แตงหนาที่โฟนและเจก๊ิกหมอนวดที่ทํางานมากอน 
ทําใหเกิดอาการไมพอใจ เพราะมาแยงที่น่ังจึงเกิดทะเลาะกัน เปนฉากที่ใชความรุนแรงดวยการที่
โฟนใชนํ้าราดไปที่หัวของเจก๊ิก ไมพอใจที่มาแยงเกาอ้ีน่ังของตนเอง เจก๊ิกก็ไมยอมไดใชน้ิวชี้จ้ิมไปที่
หนาผากของโฟนอยางรุนแรง ตางฝายตางตบกัน ดึงผม ตบกัน และดึงมือ ฉุดกระชากเพื่อตบตีกัน 
โดยที่ฝายของโฟนก็มีคนชวยจับตัวเจก๊ิกไว เพื่อใหโฟนตบและทํารายรางกายไดงาย 
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ฉากโฟนทะเลาะกับแฟน 

ความรุนแรงทางรางกาย 
โฟนทะเลาะกันกับแฟน มีปากเสียงกันและแยงรถกัน ความรุนแรงทางรางกายโดยเปนฉากที่แฟน
ของโฟนเปดประตูอยางแรงและฉุดกระชากโฟนใหลงจากรถ โฟนไมยอมลงมา แฟนของโฟนก็เลย
ดึงโฟนออกมา และใชมือตบโฟนจนลงไปน่ังกับพื้น ทําใหขาวของโฟนกระจัดกระจายบนพื้น 
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(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากหมอนวดทะเลาะกัน 

คําดา/ คําหยาบ 

เรื่องราวเก่ียวกับหมอนวด ไมพอใจกัน เน่ืองจากหมอนวดที่เปนเด็กใหมมาแยงเกาอ้ีของโฟน 
และเจก๊ิก ซ่ึงเปนหมอนวดมากอน 

เจก๊ิก : ถอยไป ใหมันรูซะม้ังวาใครใหญ อีพวกหมอนวดสาวๆ อยาคิดนะ วาแขกเรียกพวกมึงทุกคืน
มึงจะเหยียบหัวใครก็ได สังคมไทยเปนสังคมระบบพี่นองโวย พวกมึงตองนับถือกูเปนรุนพี่ เขาใจ
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ไหม? 

รุนนองหมอนวด : คะ 

เจก๊ิก : อีโฟน มึงเอานํ้ายาลางสวมมาราดหัวกูทําไม มึงลืมไปแลวเหรอวากูอะรุนไหน 

โฟน : กูไมลืมหรอกวามึงอะเปนหมอนวดรุนบุกเบิก ตั้งแตอีดํา หมาหลังรานเพิ่งเกิด จนมันตายไป
แลวปานน้ีมึงยังหนังเหนียว หนาดานไมตายตามมันไปอีก คนอ่ืนอาจไมกลายุงกับมึงนะ แตกูกลา
โวย เพราะเม่ือคืนมึงตัดราคาแยงลูกคากู 

เจก๊ิก : อีโฟน 

โฟน : ทําไม เครื่องในมึงอะคงไมคอยไดใชงาน จนหินปูนมันขึ้นแลวใชไหม หนาดานมาแยงลูกคากู
น่ีไง กูเลยเอานํ้ายาลางสวม ลางหินปูนใหมึง 

เจก๊ิก : ของแบบน้ีมันโทษกูคนเดียวไมไดรึเปลาวะ มันขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาโวย 

โฟน : กูเขาใจนะ วามึงอะ คงหมดสภาพจนไมมีแมแตหมาจะออฟมึง แตมึงก็แยงลูกคาคนอ่ืนไมได
โวย ถามึงอัปจนหนทางนะ กูแนะนําใหวาใหมึงกลับไปไถนาที่บาน เอาเวลาและแรงที่มึงยังมี
เหลืออยู ไปทําประโยชนใหบานเกิด อยามาน่ังเปนสัมพะเวสี ใหเด็กมันสมเพศอยูเลย ทุเรศ 

เจก๊ิก : ถึงมึงจะเปนเบอรตอง มึงจะมาดาแบบน้ีไมได เพราะเม่ือกอนกูก็เปนเบอรตองแบบมึง และ
เดี๋ยวมึงก็ตองอยูสภาพเดียวกับกู 

โฟน : โอยกวาจะถึงวันน้ันนะ มึงคงตายเปนอาหารใหรากมะมวงไปแลวอิเจ กูอายุเทาไร กูอายุ
เทาไร 

เจก๊ิก : เรื่องแบบน้ีไมเก่ียวกับอายุรึเปลาวะ มันขึ้นอยูกับสภาพการผานงานมากกวา กูรูมานะวา
มึงเน่ียมีผัวตั้งแตยังไมขึ้น ม.3 ถึงมึงจะอายุนอยกวากู แตสภาพเครื่องในมึงคงพังไมตางจากกู 

ดี้ : ชางเถอะอีโฟน คิดวาทําบุญทําทานใหหมาแก ไปรับลูกคาดีกวา 

เจก๊ิก : อีน่ี มึงดาใครหมาแกหะ 

โฟน : ดามึงแหละอีเจ 

เจก๊ิก : มึงน่ีปากดีนะ วันน้ีกูจะตบมึงใหไมมีหนาไปรับแขกเลย 

โฟน : มึงคิดวากูจะปลอยใหมึงทําคนเดียวเหรอ 

เจก๊ิก : อีดี้มึงมาจับกูทําไม พวกมึงมาชวยกูสิวะ 

 
ฉากโฟนทะเลาะกับแฟน 

คําดา/ คําหยาบ 

เปนฉากที่โฟนกับแฟนทะเลาะกันขางทาง แลวแม็คเดินผานมาเห็นและชวยหาม 
แฟนโฟน : ลงมา 
โฟน : กูไมลงโวย 
แฟนโฟน : กูบอกใหมึงลงจากรถกู 
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โฟน : ไหนรถมึง น่ีรถกูโวย กูเปนคนผอน 
แฟนโฟน : กูผอนโวย 
โฟน : มึงจะเอาปญญาที่ไหนมาผอน ขนาดซ้ือปลากระปองมึงยังขอกูเลย 
แฟนโฟน : กูไมสน รถเปนชื่อกู มึงอยากโงเองที่ผอน 
โฟน : มึงจะเอารถกูไปรับชะนีคนอ่ืนเหรอ มึงฝนไปเถอะ กูไมลง 
แฟนโฟน : นังโฟน ทําบาอะไรเน้ีย (โฟนโดนตบ) 
แฟนโฟน : หยุด 
โฟน : รถกูซ้ือมาทําไมกูจะทําไมได 
แม็ค : เฮยๆ อยาทํารายผูหญิง 
แฟนโฟน : เรื่องผัวเมีย มึงไมตองมายุง 
โฟน : ใครเมียมึง กูไมใชเมียมัน กูไมมีผัวเปนแมงดาโวย 
แฟนโฟน : ตอไปมึงไมตองมายุงกับกูอีก 
โฟน : มึงไมตองบอกกูหรอก กูเลิกกับมึงกอน ไอควาย 

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีส Club Friday รักนอกใจ: เจ็บแตไมจบ ออกอากาศวันที่  19/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

บีเอาคลิปที่ โฟนอยูกับผูชายที่เกาหลีสงมาใหแม็คดูทําใหแม็ครูวาที่โฟนไปเกาหลีไมไดไปซ้ือเส้ือผามาขายอยางที่
บอกแตไปขายตัว แม็คเสียใจมากที่ถูกโฟนหลอก เลยตัดสินใจเลิกกับโฟน โฟนเลยแกลงบอกแม็ควาจะฆาตัวตาย 
และขอคืนดีกับแม็ค 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากโฟนมาทํารายรางกายบีที่ทํางาน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ฉากที่โฟนไมพอใจที่รูวาบีเปนคนสงคลิปที่ตนเองไปทํางานที่เกาหลีใหแม็คดู เลยตามไปอาละวาดที่
ทํางานบี โดยที่โฟนใชมือถือเพื่อถายคลิปวีดีโอ และใชมือตบไปที่หนาบี เน่ืองจากไมพอใจที่บีสง
คลิปที่โฟนไปทํางานขายบริการที่ประเทศเกาหลีใหแม็คดู 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(V4)  

(V5)  
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(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากโฟนไปทํารายรางกายบีที่ทํางาน 

คําดา/ คําหยาบ 

เปนฉากที่โฟนไมพอใจบีเพื่อนของแม็ก ที่นํารูปที่โฟนไปขายตัวที่ประเทศเกาหลีสงใหแม็กดู  

แม็ก : โฟน โฟนทําอะไรอะ 
บี : น่ีแกมาถายหนาฉันทําไม  
โฟน : ก็ถายเอาเอาไปประจานไง วาหนาแบบน้ีชอบแยงผัวชาวบาน 
แม็ค : น่ีโฟนพูดอะไรเน่ีย 
โฟน : รึไมจริง มันเอาคลิปปลอมมาใสรายโฟน อยากใหฉันเลิกกับผัวใชไหม 
บี : คลิปแบบน้ีไมมีใครเขาปลอมไดหรอก 
โฟน : ตอแฟล อยาคิดนะวาคนทํางานดีแลวจะดี คนทํางานดี แตแรดเงียบก็มีแบบอีน่ีไง 
แม็ค : โฟน โฟน พอเถอะกลับไดแลว โฟนหยุดเถอะ 
โฟน : อยาคิดนะวาทําใหฉันเลิกกับผัวไดงายนะ แกมันก็แคยืนคุย สวนฉันมันนอนคุยโวย แกคิดวา
ผัวฉันจะเชื่อใครหะ 
แม็ค : โฟน พอแลว โฟนกลับเถอะ หยุดโฟน 
หัวหนา : เกิดอะไรขึ้น 
โฟน : หัวหนาหรอ คุณชวยควบคุมความประพฤติลูกนองคุณหนอยนะคะ อีน่ีคะ ชวยเตือนมัน
หนอย ทํางานดวยกันก็คือเพื่อนรวมงาน อยาพยายามเปนเพื่อนรวมเตียง 
โฟน : หนาตาก็ดีทํางานก็ดี ไมมีปญญาหาผัวเหรอ ชอบแยงผัวชาวบาน ผูหญิงหนาดาน 
แม็ค : ไปไดแลวโฟน 
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(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีส Club Friday รักนอกใจ: เจ็บแตไมจบ ออกอากาศวันที่  26/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

หลังจากที่โฟนแกลงฆาตัวตายเพื่อขอคืนดีกับแม็ค แม็คอยากใหโอกาสกับโฟนอีกอีกครั้ง เลยกลับไปคืนดีกับโฟน แต
โฟนก็กลับไปทําตัวเหมือนเดิม แตคราวน้ีโฟนไปยุงกับลูกคาประจําของก๊ิก หมอนวดคูอริเกา ทําใหก๊ิกไมพอใจไป
บอกแม็ค แม็คแอบเช็คโทรศัพทวาโฟนนอกใจเขาจริงหรือไม แม็คก็ตัดสินใจเลิกกับโฟนไดในที่สุด 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท  

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากเจก๊ิกตามไปทํารายรางกายโฟนที่จับไดวาโฟนยุงกับแฟนของตน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ฉากที่โฟนแอบไปมีอะไรกับสามีเจก๊ิก เจก๊ิกจับไดเลยนัดแม็คมาดูใหเห็นกับตาตัวเอง ก็เลยเกิดการ
ทะเลาะกัน เปนฉากที่เจก๊ิกตบโฟน และทํารายรางกายกัน ตบและตีไปที่หนาของโฟน เน่ืองจากไม
พอใจที่โฟนไปยุงกับสามีของตนเอง โดยเจก๊ิกไดใชแรงบังคับ ขึ้นคอมตัวโฟนใหอยูกับพื้น ใชมือทั้ง
สองขางกดมือโฟน และเหว่ียงมือตบไปที่ใบหนาของโฟนอยางแรง  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(V4)  
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(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2) ฉากโฟนยั่วยวนสามีของเจก๊ิก 

การยั่วยวนทางเพศ 

ฉากที่ โฟนยั่ วยวน คนที่ เจ ก๊ิกอางวาเปนสามีของเจ โฟนเหมือนแยงสามีของเจ ก๊ิก และมี
ความสัมพันธทางเพศดวย เปนฉากที่โฟนเตนเพื่อยั่วยวนสามีเจก๊ิก ดวยการใชมือตนเองยกแกว
เหลาเพื่อใหผูชายดื่ม ใชมือกอดไปที่คอของผูชาย ดวยการยั่วยวน และใชมือคอย ๆ ถอดเส้ือของ
ผูชายออก ใชมุมกลองเพื่อบังหนาของโฟนที่เอาหนาของตนเองไปซุกที่คอของผูชาย แลวผลักผูชาย
ลงไปนอนบนเดียง และใชตัวเองขึ้นคอมเพื่อยั่วยวนอารมณทางเพศ 
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(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด  

(L1) ฉากเจก๊ิกตามไปดาโฟนที่มีอะไรกับสามีเจกิก 

คําดา/ คําหยาบ 

โฟนแอบไปมีอะไรกับแฟนเจก๊ิก เจก๊ิกไดนัดแม็คมาดูใหเห็นกับตาตัวเอง วาโฟนยังทําอาชีพขาย
บริการ หรือหมอนวดเหมือนเดิม 

เจก๊ิก : อีโฟน มึงยุงกับผัวกู มึงกลามากนะที่มายุงกับของ ของกู 
โฟน : ก็มึงบอกเองไมใชเหรอวาของแบบน้ีมันอยูที่ผูชาย 
เจก๊ิก : แตผัวกูคนน้ีไมได มึงคิดวามึงเด็กกวา สวยกวาใชไหม วันน้ีกูจะตบใหหมาไมมองหนามึงเลย 
โฟน : เซโตะ ชวยไอดวย 
เจก๊ิก : ไอเซโตะ มึงอยาเขามานะ ถามึงยุงละก็ กูจะตบจากเซโตะ ใหเปนเซตายไปเลยมึง 
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โฟน : ไอเซโตะมา ชวยกูหนอย 
เจก๊ิก : ไมมีใครชวยมึงไดหรอกนะ วันน้ีกูจะตบใหมึงตายไปเลย 
โฟน : มึงคิดวามีมือคนเดียวเหรอ มึงคิดวาไอเซโตะ จะเอามึงจริงเหรอ แกๆ เหี่ยวๆ อยางมึงอะ 
อยาคิดจะทําอะไรกูงายๆ เลย กูเปนหมอนวดเกาชีวิตโวย ไมตายงายๆ หรอกโวย 
เจก๊ิก : อีโฟน ไปใหพน 

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 
 

5. ชอง 8 
 
ละคร ปมรักสลับหัวใจ ออกอากาศวันที่  23/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

คนางศไดเดินทางมายื่นใบสมัครงานที่ออฟฟศ ขณะกําลังกลับ เธอบังเอิญเดินชนกับเตชิต คนางศดีใจมากที่ไดเจอ
เตชิตอีกครั้ง แตดูเหมือนเตชิตจะจําคนางศไมได ขณะเดียวกันรตีรัตนมาพบพอดีทําใหรตีรัตนไมชอบหนาคนางศ 
เลยแอบไปดักรอ จนคนางศเดินมา รตีรัตนแกลงเดินชนคนางศลมและเหยียบใบสมัครงานพรอมพูดจาดูถูกคนางศ 
เตือนใหระวังตัว คนางศหัวเสียเดินออกไป รตีรัตนไปหาเตชิตและเขาไปออดออนเหมือนเชนเคย 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท  

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากเตชิตถูกคนรายเอาเครื่องช็อตไฟฟาจ้ีทํารายในรถสวนตัว 

ความรุนแรงทางรางกาย  

เตชิตน่ังรอคนางคในรานอาหาร และเตรียมแหวนเพชรเพื่อจะขอคนางคแตงงาน เตชิตรออยู
นาน ไมเห็นคนางคจะมาถึงซักที แลวก็มีขอความเขามือถือ เตชิตอานขอความแลวรีบออกจาก
รานอาหารไปขึ้นรถ จูๆ ก็มีคนรายที่แอบซอนอยูเบาะหลังใชเครื่องช็อตไฟฟาจ้ีที่คอเตชิตจน
สลบ แลวนํารางเขาไปตึกราง เตชติรูสึกตัวขึ้นมา คนรายใชไฟฟาช็อตเขาอีกรอบจนสลบ แลวนํา
รางไปทิ้งไว จนมีคนและเจาหนาที่มาพบเจอ 
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ฉากคนางคเอานํ้าสาดหนาผูจัดการ 

ความรุนแรงทางรางกาย  

คนางคเขาประชุมบริษัทสาย เน่ืองจากเจอเหตุการณอุบัติเหตุ จึงโดนผูจัดการเรียกไปตําหนิ แต
ผูจัดการยื่นขอเสนอใหมีความสัมพันธอยางลับ ๆ กับผูจัดการ เน่ืองจากผูจัดการมีความพึงพอใจ
ในตัวคนางค คนางคจึงใชนํ้าสาดใสหนาผูจัดการ พรอมขอลาออก 

  

  

ฉากรตีรัตนแกลงชนคนางคแลวผลักคนางคลมลง 

ความรุนแรงทางรางกาย 

คนางคมาสมัครงานใหมที่บริษัทของเตชติและเตชิน แลวไดเจอเตชิตแฝดผูพี่ จึงเขาไปทักเพราะ
เขาใจวาเปนเตชินแฝดผูนองที่เคยเจอกันในเหตุการณอุบัติเหตุ รตีรัตนซ่ึงคบหากับเตชิตมาเห็น
เขา จึงเกิดความหึงหวง ไมพอใจ แกลงเดินชนกับคนางคแลวผลักคนางคจนลมลงกับพื้น พรอม
ทั้งเหยียบเอกสารของคนางคดวย 



262 
 

  

ฉากรตีรัตนมาหาเตชิตที่บริษัท แลวเลขาเตชิตไมใหเขาไป  

ความรุนแรงทางรางกาย 

รตีรัตนไดผลักเลขาของเตชิตที่เขาขวางเธออยางแรงจนเลขาพนทางประตู และเธอก็ไดเขาไปหา
เตชิตไดสําเร็จ 

  

ฉากเตชินฝนราย 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เตชินไดฝนรายถึงตอนเด็ก ที่เขาและพี่ชายถูกพอทําราย โดยมีแมเขาชวยหาม แตก็ไมสามารถ
หยุดพอได 
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ฉากรตีรัตนแยงเอกสารจากเลขาของเตชิต แลวฉีกทิ้งลงถังขยะ 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

เลขาของเตชิตไดนําใบสมัครตําแหนงเลขาคนใหม ใหเตชิตพิจารณาเลือก เตชิตไดเหลือบเห็นใบ
สมัครของคนางค หญิงสาวที่เขามาทักเขาเม่ือวันกอน จึงเลือกใบสมัครของคนางคขึ้นมา แลวให
เลขาติดตอมาสัมภาษณ รตีรัตนบังเอิญมาหาเตชิตและเห็นเขา เม่ืออกจากหอง รตีรัตนจึงแยงใบ
สมัครมา แลวฉีกทิ้งทําลายลงถังขยะ พรอมขมขูเลขาใหหาวิธีจัดการตอไป 

   

  

(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากเตชิตถูกคนรายเอาเครื่องช็อตไฟฟาจ้ีทํารายในรถสวนตัว 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 
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เตชิตน่ังรอคนางคในรานอาหาร และเตรียมแหวนเพชรเพื่อจะขอคนางคแตงงาน เตชิตรออยู
นาน ไมเห็นคนางคจะมาถึงซักที แลวก็มีขอความเขามือถือ เตชิตอานขอความแลวรีบออกจาก
รานอาหารไปขึ้นรถ จูๆ ก็มีคนรายที่แอบซอนอยูเบาะหลังใชเครื่องช็อตไฟฟาจ้ีที่คอเตชิตจน
สลบ แลวนํารางเขาไปตึกราง เตชิตรูสึกตัวขึ้นมา คนรายใชไฟฟาช็อตเขาอีกรอบจนสลบ แลวนํา
รางไปทิ้งไว จนมีคนและเจาหนาที่มาพบเจอ 

  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร ปมรักสลับหัวใจ ออกอากาศวันที่  24/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

อดิศรซ่ึงเคยคบหากับรตีรัตนไดเดินมาหารตีรัตน และพยายามที่จะลวนลามรตีรัตน แตทวารตีรัตนเองกลับไมยอม
และขัดขืน อดิศรเองก็พยายามที่จะเขามากอด เขามาจูบ จนทําใหรตีรัตนโมโหมากและไดตบหนาอดิศรไป อดิศรเอง
โกรธมากและขูรตีรัตนวา ถาหากเธอน้ันไมยอมเอาเงินมาใหเขาจะขูปลอยคลิปตอนที่อดิศรและรตีรัตนยังคงเปนสามี
ภรรยากัน ทําใหรตีรัตนกลืนไมเขาคายไมออกเลยออกปากกรี๊ดล่ันหองพรอมกับปาขาวของกระจัดกระจาย เพราะไม
มีทางเลือกและตองจนใจทําตาม 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท  

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากคนางคถูกชาญชัยลวงพาไปแตงงาน 

ความรุนแรงทางรางกาย  

ชาญชัย ชายหนุมที่เคยถูกคนางคและเตชินชวยนําสงโรงพยาบาลเม่ือครั้งประสบอุบัติเหตุรถเฉี่ยว
ชน เขาตกหลุมรักคนางคอยางจัง เม่ือหายดีแลว เขาออกตามหาคนางคจนพบวา คนางคไดทํางาน
ใหมที่โชวรูมรถหรูแหงหน่ึง เขามาหาคนางคทุกวัน เขาบอกกับคนางควา เขาสนใจจะซ้ือรถ โดย
อยากทดลองขับรถดูกอน คนางคตกลง จึงหยิบกุญแจรถใหชาญชัยและน่ังรถไปกับเขา เขาขับรถ
ออกนอกเสนทาง คนางคพยายามจะติดตอใหคนชวย แตเขาแยงมือถือคนางคไป และพาคนางคไป
สถานที่แหงหน่ึง คนางคพยายามหนีแตไมสําเร็จ ชาญชัยไดใชมีดขมขูใหคนางคเขาไปขางใน
ดวยกัน จากน้ันชาญชัยขมขูจะทํารายคนางค คนางคไดใชกอนอิฐทุบเขาที่ศรีษะของชาญชัยอยาง
ไมทันตั้งตัว ทําใหเขาไดรับบาดเจ็บ 
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ฉากรตีรัตนบังคับใหมลถอดสรอยที่เตชิตไดซ้ือให ทิ้งไป 

ความรุนแรงทางรางกาย 

รตีรัตนมาหาเตชิตที่บริษัท และไดเจอมล พยาบาลสาวประจําบริษัท รตีรัตนเห็นสรอยที่มลใส จึง
จําไดวาเคยเห็นที่หองทํางานเตชิต โดยเตชิตอางวาจะเอาไปใหแม รตีรัตนโกรธมาก จึงบอกใหมล
ถอดสรอยที่คอออก แตมลไมยอม รตีรัตนจึงเขาไปทํารายมล โดยตบหนาและกระชากผม พรอมกับ
ดึงสรอยออกจากคอขวางทิ้งไป มลไมสู ไดแตรองไห  
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ฉากอดิศรมาขอคืนดีกับรตีรัตน 

การคุกคามทางเพศ 

อดิศรพยายามจะขอคืนดีกับรตีรัตน เขาเขากอดและจูบรตีรัตน แตเธอขัดขืนและตอวาเขาอยาง
เสียหาย 
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(V4) ฉากรตีรัตนโมโหที่โดนอดิศรขมขู 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

อดิศรไดมาหา รตีรัตนเพื่อที่จะขอคืนดีแตรตีรัตนไมยอมและยังดาทออดิศรอยางหยาบคาย อดิศร
โมโหจึงขมขูรตีรัตนวา หากไมนําเงิน จํานวน 300,000 บาท มาให เขาจะปลอยคลิปที่อดิศรและ 
รตีรัตนมีความสัมพันธกันใหเตชิตไดเห็น รตีรัตนไดแตกรี๊ดและขวางขาวของกระจัดกระจาย 

  

  

(V5)  

(V6) ฉากคนางคถูกชาญชัยลวงพาไปแตงงานและใชมีดขมขูจะทํารายคนางค 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ชาญชัย ชายหนุมที่เคยถูกคนางคและเตชินชวยนําสงโรงพยาบาลเม่ือครั้งประสบอุบัติเหตุรถเฉี่ยว
ชน เขาตกหลุมรักคนางคอยางจัง เม่ือหายดีแลว เขาออกตามหาคนางคจนพบวา คนางคไดทํางาน
ใหมที่โชวรูมรถหรูแหงหน่ึง เขามาหาคนางคทุกวัน จนคนางครูวาเขารูสึกอยางไรกับเธอ เธอได
ปฏิเสธเขาไปอยางไมใยดี วันหน่ึง เขาบอกกับคนางควา เขาสนใจจะซ้ือรถ โดยอยากทดลองขับรถ
ดูกอน คนางคตกลง จึงหยิบกุญแจรถใหชาญชัยและน่ังรถไปกับเขา เขาขับรถออกนอกเสนทาง 
คนางคพยายามจะติดตอใหคนชวย แตเขาแยงมือถือคนางคไป และพาคนางคไปสถานที่แหงหน่ึง 
คนางคพยายามหนีแตไมสําเร็จ ชาญชัยไดใชมีดขมขูใหคนางคเขาไปขางในดวยกัน 
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ฉากคนางคใชกอนอิฐทุบหัวชาญชัย 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ระหวางที่ชาญชัยขมขูจะทํารายคนางค คนางคไดใชกอนอิฐทุบเขาที่ศรีษะของชาญชัยอยางไมทัน
ตั้งตัว ทําใหเขาไดรับบาดเจ็บ 

  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  
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ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากอดิศรมาขอคืนดีกับรตีรัตน 

คําดา 

อดิศรมาขอคืนดีกับรตีรัตน แตรตีรัตนไมยอมและตอวาอดิศรเปนคนไมมีอนาคต ทําธุรกิจไม
ประสบความสําเร็จ ใชเงินมรดกไปกับการพนันจนหมด ไมมีอะไรดีที่จะเทียบกับเตชิตได  

อดิศร : ก็คลิปเรา 2 คนตอนที่รักกันดื่มด่ํา สมัยที่เปนผัวเปนเมียกันนะ 

รตีรัตน : แก ถาเทียบกับเขาแลว แกมันก็แคหมาตัวนึง! 

อดิศร : อีรตี! 

ฉากรตีรัตนบังคับใหมลถอดสรอยที่เตชิตไดซ้ือให ทิ้งไป 

คําดา 

รตีรัตนมาหาเตชิตที่บริษัท และไดเจอมล พยาบาลสาวประจําบริษัท รตีรัตนเห็นสรอยที่มลใส จึง
จําไดวาเคยเห็นที่หองทํางานเตชิต โดยเตชิตอางวาจะเอาไปใหแม รตีรัตนโกรธมาก จึงบอกใหมล
ถอดสรอยที่คอออก แตมลไมยอม รตีรัตนจึงเขาไปทํารายมลและแยงสรอยที่คอขวางทิ้งไป 

รตีรัตน : ไมตองมาตอแหลเลนบทเปนนางเอกไดม้ัย อยาคิดวาฉันไมรู ผูหญิงที่เอาตัวเขาแลกอยาง
แกจะเปนคนยังไง ฉันรูทันหมดแหละ แรดเงียบ! คิดจะเอาเตาไตงั้นเหรอ ถอดสรอยเสนน้ีออกมา
เดี๋ยวน้ีเลยนะ สรอยเสนน้ีไมเหมาะกับคนต่ําๆ อยางแก ถอดออกมาเดี๋ยวน้ีเลยนะ ถอดมา! 

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ละคร ปมรักสลับหัวใจ ออกอากาศวันที่  31/03/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

รตีรัตนเดินทางมาหาเตชินทเพื่อที่จะบอกวาเธอรูวาแทจริงแลวใครที่เปนคนฆาเตชิต ซ่ึงเม่ือเตชินทไดฟง เขาก็มีทาทีที่อึดอัด รตี
รัตนบอกวาแทจริงแลวคืออดิศรที่เปนคนทํา แตเตชินทก็ยังไมไดปกใจเชื่อ เตชินทเดินกระวนกระวายจนกระทั่งมาเจอฟาที่กําลัง
เลนตูจับตุกตาอยู เตชินททิ้งเรื่องที่คิดเดินตรงเขาไปหาคนางค ทั้งคูชวยกันคีบตุกตาอยางมีความสุข หนาของทั้งคูใกลกันจน
จมูกคนางคชนแกมของเตชินท โดนมีรตีรัตนและแพรไหมยืนมองดวยสายตาชิงชังอยูหางๆ 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากคนางคถูกรตีรัตนกับแพรไหมรุมทําราย 

ความรุนแรงทางรางกาย 

รตีรัตนกับแพรไหมเขามาหาเรื่องคนางคดวยความหึงหวงเตชินท แพรไหมคิดวาคนางคคิดจะคบกับเตชินท
หลังจากที่เตชิตเสียไป รตีรัตนตบหนาคนางค คนางคโตตอบคืน ทั้ง 2 ฝายทะเลาะกัน คนางคถูกรตีรัตนกับ
แพรไหมรุมทําราย ธนิศารีบมาชวยคนางคโดยดึงรตีรัตนแยกออกมา  

  

  

(V4)  
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(V5)  

(V6) ฉากที่เตชินทและคนางคถูกลอบทําราย 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

ระหวางที่คนางคกับกําลังดูของอยูน้ัน เตชินทเหลือบเห็นคนรายเดินมา และไดเล็งปนประดิษฐไปทางคนางค 
เตชินทรีบว่ิงไปชวยคนางคไวโดยที่ไมรูวาตนเองก็ถูกปองรายจากคนรายอีกกลุมหน่ึงที่อดิศรจางมา เตชินท
ชวยคนางคไวไดทัน แตตนเองก็ถูกยิงไดรับบาดเจ็บที่แขนจากคนรายที่จะทํารายคนางคน่ันเอง 

  

   

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1) ฉากรตีรัตนขอใหเตชินทชวยถายรูปชุดวายนํ้า 
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การแตงกายลอแหลม 

รตีรัตนไดขอใหเตชินทชวยถายรูปเธอขณะใสชุดวายนํ้า เพื่อตองการยั่วยวนใหเตชินทสนใจในตัวเธอ เตชินท
ตกลง แตสุดทายเขารูสึกประหมาและอึดอัด จึงเดินหนีไป 

  

  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากที่รตีรัตนและแพรไหมกําลังยืนมองคนางคกับเตชินทเลนคีบตุกตาที่ตูหยอดเหรียญ 

คําสบถ/คําหยาบ 

รตีรัตนมาหาเตชินทเพื่อบอกวา คนที่ทํารายเตชิต พี่ชายฝาแฝดของเตชินท คือ อดิศร แตเตชินทยังไมปกใจ
เชื่อ เขาเดินเขามาหาคนางคและเลนคีบตุกตาดวยกัน เม่ือเตชินทคีบตุกตาได คนางคดีใจมาก รีบหันไปทางเต
ชินท จมูกของคนางคชนแกมของเขา ทั้งคูเขินอาย เตชินทยื่นตุกตาใหคนางครับไว แลวเดินออกไป รตีรัตน
และแพรไหมยืนมองอยางชิงชัง รตีรัตนจึงสบถออกมาวา ดัดจริต! และจะเดินเขาเขาไปหาเรื่องคนางค แตแพร
ไหมหามไว 

ฉากแพรไหมถามรตีรัตนวาสนใจในตัวเตชินทหรือไม 

คําดูถูก 

แพรไหมเขามาถามรตีรัตนเรื่องเตชินท เพราะเธอสงสัยวารตีรัตนซ่ึงเคยคบหากับเตชิตแฝดผูพี่ จะหันมาสนใจ
เตชินทแฝดผูนองซ่ึงเปนชายที่เธอหมายปองเชนกัน รตีรัตนยอมรับวาสนใจในตัวเตชินทและเธอจะตองไดเต
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ชินทมาครอบครอง 

แพรไหม : นังงูพิษ! ทํามาเปนชวยฉัน ที่แทก็แทงขางหลังฉันงั้นเหรอ ดูสารรูปตัวเองซะหนอยก็ดีนะ ไมใชวา
เธอไมสวย แตเธอไมสด! เธอก็แคของเหลือเดนจากพี่ชิต คิดวาพี่ชินจะเอาเหรอ ตอใหเธอแกผาตอหนาเขา เขา
ก็ไมเอาคนอยางเธอหรอก!  

รตีรัตน : แกกับชั้น กระดูกมันคนละเบอรกัน เดี๋ยวเรามารูกันวาใครจะอยู ใครจะไป 

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ผลการวิเคราะหละครตางประเทศ 

6. ชอง MONO29 

ซีรีส NCIS หนวยสืบสวนแหงนาวิกโยธิน ออกอากาศวันที่  02/03/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

ทีมเจาหนาที่ NCIS ไดเขาปฏิบัติภารกิจบุกทลายกลุมกองกําลังแนวรวมสภาปฏิวัติ หรือ RAC ที่ลักลอบคาแร
ยูเรเนียม และไดชวยเหลือตัวประกันที่เปนเด็ก แตดวยสถานการณคับขัน ทําใหกิบสและแมกกีถูกทิ้งและโดนจับไป
เปนนักโทษในคุกเถื่อนที่ปารากวัย ขณะเดียวกันเกิดเหตุการณชายถูกยิงที่ตูโทรศัพทสาธารณะ ตรวจสอบพบวา เขา
พยายามโทรเขามาที่สํานักงาน NCIS แตไมทันไดพูดอะไรก็โดนยิงเสียกอน เม่ือตรวจสอบขอมูลพบวาเขาเปนผู
ลักลอบเดินยาและมีสวนเก่ียวของกับ RAC ทีมเจาหนาที่สืบสวนจนพบวาผูที่อยูเบื้องหลังเหตุการณสังหารชายคน
น้ัน คือ เจาของบารแหงหน่ึง และสาวไปถึงตนทางที่ปารากวัยไดสําเร็จ ซ่ึงที่น่ันก็คือที่ที่กิบสกับแมกกีถูกจับขังไว 
กิบสกับแมกกีสามารถเอาตัวรอดและเขาถึงตัวหัวหนา RAC ได เขาไดติดตอใหทีม NCIS ชวยเหลือออกมาอยาง
ปลอดภัย รวมทั้งทลายแก็งคคาแรยูเรเนียมไดสําเร็จ 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากบุกชวยเหลือตัวประกันที่ปารากวัย 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ทีมงาน NCIS ไดเขาปฏิบัติภารกิจชวยเหลือตัวประกันที่ประเทศปารากวัย ผูรายไดบุกเขามายิงปน
ใส กิบส หัวหนาทีม NCIS ไดใชระเบิดและปนยิงใสฝายตรงขาม พวกเขาสามารถชวยเหลือตัว
ประกันไวได 
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ฉากทอเรสส่ังใหคนขับเฮลิคอปเตอรกลับไปรับทีมงาน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ดวยสถานการณที่คับขัน การชวยเหลือตัวประกันจึงตองเรงรีบ เม่ือเฮลิคอปเตอรรับตัวประกันมา
ได ก็รีบบินกลับ แตเจาหนาที่กิบสและแมกกี ยังอยูบนพื้นลาง ทอเรส หน่ึงในทีมงาน NCIS จึงส่ัง
ใหนักบินขับเฮลิคอปเตอรกลับไปรับ แตเขาแจงวานํ้ามันไมเพียงพอและไมรับคําส่ังจากทอเรส ทอ
เรสโกรธมาก จึงใชปนจ้ี ขมขู บังคับใหนักบินบินกลับไปรับคนที่เหลือ สุดทายก็ไมสามารถทําได 

  

ฉากเจาหนาที่กิบสและแมกกีถูกขังในคุกแหงหน่ึงที่ปารากวัย 

ความรุนแรงทางรางกาย 

หลังจากที่ไดบุกปะทะกลุมกองกําลังและเขาชวยเหลือตัวประกันที่ปารากวัย กิบสและแมกกีถูกจับ
ตัวมาขังที่คุกนักโทษ ทั้งสองอยูในสภาพอิดโรย มีรอยบาดแผล มีคนดูแลนักโทษนําอาหารมาให 
เปนเพียงนองไกที่ถูกกินไปแลวเกือบหมดเพียง 1 นอง เทาน้ัน 
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ฉากเจาหนาที่เก็บหลักฐานที่เกิดเหตุ 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เจาหนาที่ไดรับขอมูลคลิปเสียง มีคนโทรเขามาที่สํานักงาน NCIS จากน้ัน ก็มีเสียงปนดังขึ้น เม่ือ
ตรวจสอบพิกัด เจาหนาที่จึงไปยังที่เกิดเหตุ พบวามีชายถูกยิงจนเสียชีวิตอยูบริเวณตูโทรศัพท 
ทีมงานจึงเขาตรวจสอบพื้นที่และเก็บหลักฐาน 
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ฉากเจาหนาที่กิบสโดนทรมาน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

หัวหนากลุมกองกําลังไดยื่นขอเสนอใหแกกิบสและแมกกี โดยใหเขายอมขายขอมูลของสํานักงาน 
NCIS เพื่อชดเชยกับการที่กิบสและทีมงานเขาขวางการดําเนินธุรกิจมืดขายแรยูเรเนียม ทําใหกลุม
ตองขาดทุน แตกิบสปฏิเสธ จึงถูกจับมาทรมานโดนใชผาคลุมหนาแลวเทนํ้าใสจนสําลัก 

  

  

ฉากกิบสทะเลาะกับแมกกี 

ความรุนแรงทางรางกาย 

แมกกียอมบอกวันเดือนปเกิดของตนใหแกกลุมกองกําลัง เพื่อแลกกับเศษอาหาร และนํารัม เรซิน 
มาใหกิบสที่หองขังดวย แตกิบสปดทิ้ง  แมกกีไมเห็นดวยกับวิธีของกิบสที่จะยอมตาย ไม
ประนีประนอม กิบสชกหนาแมกกีกอน ทั้งคูทะเลาะกัน จนผูคุมนักโทษเขามาแยกทั้งคูออกไป 
กิบสโดนปลายปนตบใสทายทอย เขาลมลงกับพื้น แตเขาก็สามารถแอบฉกมีดจากคนคุมมาได 
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ฉากเจาหนาที่กิบสและแมกกีบุกเขาถึงตัวหัวหนากองกําลัง 

ความรุนแรงทางรางกาย 

กิบสใชมีดแทงลูกนองกลุมกองกําลังแลวบุกเขาถึงตัวหัวหนา สวนแมกกีมีปน 
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(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากบกุชวยเหลือตัวประกันที่ปารากวัย 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ทีมงาน NCIS ไดเขาปฏิบัติภารกิจชวยเหลือตัวประกันที่ประเทศปารากวัย ผูรายไดบุกเขามายิงปน
ใสเจาหนาที่ กิบส หัวหนาทีม NCIS ไดใชระเบิดและปนยิงใสฝายตรงขาม พวกเขาสามารถ
ชวยเหลือตัวประกันไวได 
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ฉากทอเรสส่ังใหคนขับเฮลิคอปเตอรกลับไปรับทีมงาน 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ดวยสถานการณที่คับขัน การชวยเหลือตัวประกันจึงตองเรงรีบ เม่ือเฮลิคอปเตอรรับตัวประกันมา
ได ก็รีบบินกลับ แตเจาหนาที่กิบสและแมกกี ยังอยูบนพื้นลาง ทอเรส หน่ึงในทีมงาน NCIS จึงบอก
ใหนักบินขับเฮลิคอปเตอรกลับไปรับ แตเขาแจงวานํ้ามันไมเพียงพอและไมรับคําส่ังจากทอเรส ทอ
เรสโกรธมาก จึงใชปนจ้ี ขมขู บังคับใหนักบินบินกลับไปรับคนที่เหลือ แตก็ไมสามารถทําได 

  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  
เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  
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(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีส NCIS หนวยสืบสวนแหงนาวิกโยธิน ออกอากาศวันที่  03/03/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

การสืบสวนคดีเริ่มขึ้น เม่ือเจาหนาที่ดูแลสุสานกําลังเคล่ือนยายโลงศพเพื่อที่จะเคลียรพื้นที่เพื่อขยายเลนถนน ขณะ
ทําการเคล่ือนยายน้ัน เกิดการผิดพลาดทางเทคนิค ทําใหโลงศพเปดออกมา แลวพบวามีการบรรจุ 2 ศพ ในน้ัน 
เจาหนาที่จาก NCIS จึงเริ่มสืบคดี นําทีมโดยเอลินอร บิชอป ที่มาทําหนาที่หัวหนาแทนกิบส พวกเขาเริ่มสืบสวน 
พบวาผูตาย คือ นายทหารเกาที่หายตัวไป เม่ือ 1 ปครึ่ง ที่ผานมา เขาหายตัวไปกอน 1 วัน ที่เขาจะไปเปนพยานชี้ตัว
คนรายในศาล คดีปลน ทีมเจาหนาที่ผาตัดพิสูจนหลักฐาน พบวาเขามีรอยบาดเจ็บที่ไหล รอยบาดแผลที่กะโหลก แต
น่ันไมใชสาเหตุที่ทําใหเขาเสียชีวิต ส่ิงที่ทําใหเขาเสียชีวิต คือ ยาแกปวด 3 ชนิด เม่ือกินรวมกัน จะทําใหเกิดพิษ
สะสมในตับ ยาแกปวด 2 ใน 3 ชนิดน้ัน เปนยาผิดกฎหมาย และคนที่ใหยาแกเขา คือ เพื่อนของเขาที่เปดยิมออก
กําลังกาย แตแอบคายาผิดกฎหมายอยูเบื้องหลัง น่ันเอง  

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3)  

(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9) ฉากแมกกีมาหากิบสที่บาน 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

แมกกีมาปรึกษากิบส เรื่องที่เขาตองเขาพบจิตแพทยหลังจากที่พวกเขาผานเหตุการณรายๆมา 
กิบสรินเหลาและยื่นใหแมกกี 
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(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  
เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด  

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
ยากตอการ

ตีความ 
ฉากเจาหนาที่กําลังเคล่ือนยายโลงศพ 

เจาหนาที่กําลังเคล่ือนยายโลงศพในสุสานเพื่อที่จะเคลียรพื้นที่ขยายเพิ่มเลนถนน ขณะที่ยกโลงศพ
เพื่อออกจากหลุม เกิดการผิดพลาดทางเทคนิค โลงศพแกวงกระแทกไปโดนกระดานไม 1 ครั้ง พอ
เจาหนาที่ใชรถยกเคล่ือนยายอีกที โลงศพแกวงและเปดฝาออก เจาหนาที่ผูหญิงรีบหนีไดทันกอนที่
จะโดนศพหลนใส 
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ยากตอการ
ตีความ 

ฉากหมอดั๊กก้ีและหมอพามเมอรกําลังผาพิสูจนศพ 

หมอดั๊กก้ีและหมอพามเมอรกําลังผาพิสูจนศพที่เจอในสุสานขณะเคล่ือนยายโลงศพ ความผิดปกติ 
คือ มี 2 ศพ ใน 1 โลง มีผูรายไดสังหารเหยื่อที่เปนทหารแลวนําศพมาซอนไวในโลงของผูอ่ืน จึงมี
การสืบสวนคดีขึ้น 
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ยากตอการ
ตีความ 

ฉากหมอพามเมอรเปนลมเพราะโดนพิษจากตับขณะผาพิสูจนเก็บตัวอยาง 

หมอพาวเมอรกําลังเก็บตัวอยางออกจากตับของศพ เขากําลังบนกับหมอดั๊กก้ีวา กล่ินเหม็นฉุนไป
ทั่วหอง แตหมอดั๊กก้ีกลับตอบวา เขาไมไดกล่ินเพราะเขาชินแลว ขณะเดียวกัน หมอพามเมอรก็ลม
ลง หมอดั๊กก้ีรีบกดปุมฉุกเฉิน หมอพาวเมอรไดรับการปฐมพยาบาลเบื้องตน เขาก็ฟนขึ้นในหองผา
ศพ หมอดั๊กก้ีบอกวา เปนพิษจากตับที่หมอพามเมอรกําลังเก็บตัวอยางอยู ทําใหเขาเปนลมหมดสติ
ไป 
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ซีรีส NCIS หนวยสืบสวนแหงนาวิกโยธิน ออกอากาศวันที่  16/03/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

เคร หน่ึงในเจาหนาที่ NCIS ไดเขากลุมเปดใจ เพื่อบําบัดอาการติดเหลาที่โบสถแหงหน่ึงในทุกเชาวันอังคาร เขาได
รูจักกับผูหญิงคนหน่ึง เธอชื่อเมลิสซา มาเขากลุมเปดใจเพื่อบําบัดอาการติดเหลาเชนกัน วันสุดทายของการเปดใจ 
เธอไดบอกกับเครวาเธอสามารถบอกเลิกแฟนไดแลว และกําลังจะหาที่พักและงานใหมทํา ขณะเดินออกจากโบสถ 
เขาไดเห็นเมลิสซาถูกลักพาตัวไปตอหนา เครคิดวาตองเปนฝมือของแฟนเธอแนๆ เขาและทีมงานจึงชวยกันสืบคน
ขอมูลจนพบวา เอดเวิด แฟนของเมลิสซาเปนวิศวกรพลเรือนและทํางานใหหนวยขาวกองทัพเรือ เขาเขียนโปรแกรม
อากาศยานไรคนขับใหกองทัพ ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญมาก มันหายไปกับเอดเวิด เครและทีมงานพยายามตามหาทั้งคูจน
พบ เมลิสซาไดพล้ังมือฆาแฟนของเธอ โดยเมลิสซาเลาวา เอดเวิดพยายามยิงเธอ แตเกิดการยื้อแยงปนจนปนล่ันใส
เอดเวิด เมลิสซารอดพนการดําเนินคดี แตสุดทายก็ไมอาจรอดพนการสืบสวนของเจาหนาที่ เธอวางยาในพายไกให
แฟนกิน จากน้ัน ขโมยโปรแกรมไปประกาศขายบนอินเทอรเน็ต เพื่อแกแคนที่แฟนของเธอแอบนอกใจเธอ และเธอ
เขามาที่กลุมบําบัดน้ี เพื่อเขามาตีสนิทกับเคร หวังใหเขาเปนพยานวาเธอเปนฝายถูกแฟนทํารายรางกายมาตลอด 
และเหตุการณลักพาตัว เธอก็ไดรวมมือกับคนดูแลหองเชาใหสวมบทเปนคนรายมาลักพาตัวเธอไป น่ันเอง 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากเมริซาเขากลุมบําบัดจิต 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เมริซาเขารวมบําบัดจิตแบบกลุมที่โบสถ ที่ใหทุกคนไดเลาเรื่องราวของตนเอง แชรประสบการณ 
เพื่อเปนการระบายความทุกขและหาทางแกปญหา หน่ึงในสมาชิกที่รวมรับฟงคือ เคร เขาไมเคย
พูดเปดใจอะไรในกลุม เมริซาเขามาคุยกับเคร บอกวา เธอสามารถบอกเลิกแฟนไดแลว และก็เก็บ
ขาวของออกมา เตรียมหาที่พักและงานใหม โดยจะมีเพื่อนเธอมารับ เครยินดีกับเมริซา แตเธอได
โชวรอยฟกช้ําที่แขนใหเคร ดู เครแสดงความเปนหวงเมริซาและอยากชวยเหลือเธอ แตเธอปฏิเสธ
และพรอมที่จะออกเดินทางไปใชชีวิตใหม 
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ฉากเมริซาโดนลักพาตัวขึ้นรถไป 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เมริซาไดบอกลาเคร เธอเดินออกมารอเพื่อนที่จะมารับ เม่ือรถมาถึง เธอเปดประตู แตเหมือนวาคน
ที่ขับรถมารับเธอจะไมใชเพือ่น เธอโดนลากขึ้นรถไป เคร เห็นเหตุการณทั้งหมด เขาพยายามว่ิงตาม 
แตไมทัน 

  

  

ฉากเครและบิชอป เขาตรวจคนหองเชาเพื่อตามหาเมลิสซา 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เครและบิชอปพยายามตามหาเมลิสซาที่โดนลักพาตัวไป เม่ือไดขอมูลวาเมลิสซาไดเชาหองพักอยู
กับเอดเวิด จึงรีบมายังหองเชาน้ี แตไมพบใครเลย เม่ือตรวจดูสภาพหองเบื้องตน เห็นโคมไฟแตก 
รอยเลือดบนผนัง และผาขนหนูเปอนเลือด เครนึกถึงเรื่องที่เมลิสซาเคยเลาวาเธอถูกแฟนหนุมทํา
ราย เขาเสียใจมาก ที่ชวยเธอไวไมได 



290 
 

 

  

  

ฉากเครพบเมลิสซาที่กระทอมสวนตัว 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เครและทีมเจาหนาที่ NCIS ไดสืบหารองรอยของเมลิสซาเอิดเวิด แฟนของเธอ หลังจากที่เมลิสซา
โดนลักพาตัวไป จนพบรองรอยวาทั้งคูเคยไปที่กระทอมหลังหน่ึง เขาไปยังกระทอมน้ัน มีเจาหนาที่
ตํารวจมาถึงกอนแลว เขาพบเมลิสซา เธอรองไหสารภาพวาเธอไดพล้ังมือฆาแฟนของเธอ 
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(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  
เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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7. ชอง เวิรคพอยท ทีวี 
 
ซีรีสอินเดีย โปรุส ศึกสองราชันย ออกอากาศวันที่  24/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

โอลิมเปยสมาเยาะเยยถึงหองนอน วาไมตองเสียเวลาชวยอนุสยาที่จะไมมีวันฟนขึ้นมาไดอีก ถึงยังไงอเล็กซานเดอรก็
จะยกทัพมาที่น่ีและฆาทุกคน โปรุสโกรธมาก เพราะเขาใหเกียรติโอลิมเปยสมาโดยตลอด แตวันน้ีโอลิมเปยลํ้าเสน
มากเกินไปจึงทําใหทั้งสองทําศึกสงครามตอสูกันจนเกิด ความสูญเสียขึ้น 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ น.13 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากการทําสงครามระหวางอินเดียกับโอริมเปย   

ความรุนแรงทางรางกาย 

เปนฉากสงครามที่มีการตอสูกันและมีคนบาดเจ็บและลมตายมากมายฝายคนของอินเดีย เน่ืองจาก
ถูกโจมตีจากฝายตรงขาม และโดนเผาฐานตั้งรับทั้งหมด แสดงใหเห็นวา บานเมืองตองถูกทําลาย
ความสงบสุขไดหายไป และมีเหลาทหารที่รักษาบานเมืองเสียชีวิตไปเปนอยางมาก ทําสงคราม
บานเมือง ระหวางอินเดียกับโอริมเปย  แสดงใหเห็นถึงความรุนแรงและความสูญเสีย เปนฉากที่ใช
มีดดาบในการตอสูกัน และมีการจุดไฟเผา โดยใชมีดดาบฟนไปที่หนาอกของฝายตรงขาม โดยโปรุส
ขี่มาโดยที่มือขวาถือมีดดาบ และมือขางซายใชบังคับมา นํากองทัพอยูดานหนา โดยมีทหารเหลา
กองทัพก็ใชอาวุธเปนมีดดาบ และควบมาเชนเดียวกัน โดยโปรุสออกรบพรอมกับพระเจานานามี 
ซ่ึงเปนบิดาของโปรุสน่ันเอง 

ฉากตาง ๆ ไดแสดงถึงการทําสงคราม การใชมีดดาบในการสูรบ นอกจากโปรุสแลวยังมีราชินีอีก 2 
พระองค ที่ตอสูดวยในสงคราม โดยใชมีดดาบฟนไปที่ตรงหนาทองของศัตรู ศัตรูลมลง และมีเลือด
ติดมีดดาบ หลังสงครามโปรุสก็ไดขี่มาวนดูเหลาทหาร พบศพทหารลมตาย ทหารมีใบหนาที่เปอน
เลือด มีไฟไหมบริเวณรอบๆ ปาไม พื้นที่ที่ใชในการทําสงคราม 
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ฉากกษัตริยโปรุสแทงทหารฝายตรงขาม 

ความรุนแรงทางรางกาย 

โดยกษัตริยโปรุสที่แทงทหารฝายตรงขาม โดยทําการจวงแทงอยางตั้งใจและโหดเหี้ยมเน่ืองจาก
ตองการใหฝายตรงขาม ถอยทัพไป โดยใหเห็นถึงความโหดเหี้ยมที่สามารถฆาทหารของฝายตรง
ขามไดอยางไมลังเล เปนฉากที่แสดงถึงความรุนแรงตอผูอ่ืนดวยการใชมีดดาบจวงแทงไปที่บริเวณ
ทองของศัตรู จนศัตรูลมตาย 

 

 

 

 

 

 

(V4) ฉากราชินีโมโหที่นึกถึงคําดูถูก 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

ที่โมโหจากการโดนดูถูกจากราชินีอนุสยา ซ่ึงฉากน้ีเปนฉากที่ราชินีนึกครุนคิดถึงเหตุการณที่ตน 
โดนดูถูกจากราชินีอนุสยา จึงทําใหเกิดวามโมโหและทําลายขาวของ เปนความรุนแรงตอวัตถุ
ส่ิงของโดยที่ราชินีใชมือขางขวาของตนเองเก็บวัตถุที่เปนเหรียญวงกลมสีทอง แลวขวางไปดวย
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ความโมโหลงพื้นอยางแรง 

 

 

 

 

 

 

(V5)  

(V6) ฉากการทําสงครามระหวางอินเดียกับโอริมเปย โดยใชอาวุธมีดดาบ 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ฉากทําสงครามบานเมือง ระหวางอินเดียกับโอริมเปย  แสดงใหเห็นถึงความรุนแรงและความ
สูญเสีย ฉากดังกลาวเปนฉากตอเน่ืองกันในการทําสงคราม โดยที่นอกจากจะขี่มา และใชมีดดาบใน
การสูรบแลวน้ัน โปรุสยังใชเทาถีบไปที่ตัวศัตรู รวมถึงตัวมา เพื่อใหศัตรูตกมา และใชมีดดาบแทง
เพื่อเปนการย้ําอีกครั้ง เน่ืองจากโปรุสตอสูกับทหารฝายตรงขามหลายคน จึงมีฉากที่รุนแรงดวยการ
ทํารายรางกายกับทหารคนอ่ืนอีกมาก เชน ฉากที่ทหารฝายตรงขามลมลง โปรุสจึงใชเทาถีบเขาไป
ที่บริเวณหนาอกของฝายทหาร ผลักกันตอสูกับพระเจาอเล็กซานเดอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉากเจาหญิงราชิถูกฝายโอริมเปยทํารายดวยธนูขณะทําสงคราม 
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การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

โดยฉากน้ีราชินีไดโดนอาวุธจากฝายตรงขามอยางจัง จนทําใหตนไดรับบาดเจ็บ เปนฉากที่เจาหญิง
ราชินีถูกทหารฝายตรงขามยิงธนูออกมา ธนูก็พุงตรงไปปกที่กลางหลังของราชินีได โดยสีหนาของ
ราชินีหันไปมองทางศัตรูดวยความเจ็บแคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  
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ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีสอินเดีย โปรุส ศึกสองราชันย ออกอากาศวันที่  25/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

อนุสยาถูกอัมพิราชาพี่ชายของตนลวงมาติดกับดักเขาวงกตและไดเกิดการตอสูกันแตอนุสยาไมสามารถตานทานได
แลตนไมสามารถเอาชนะอัมพิราชาไดกอนที่กองทัพเสริมจากสามีจะมาชวยไดทัน ดานโปรุสสูกับอเล็กซานเดอรและ
ไดฆามาศึกคูกายของอเล็กซานเดอรจนเกิดบันดานโทสะเครียดแคนและลาถอยทัพกลับไป 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ น.13 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากราชินีอนุสยาใชดาบฆาฟนคอศัตร ู

ความรุนแรงทางรางกาย 

เปนภาพแสดงความรุนแรง โดยการใชดาบฆาฟนคอศัตรู ของราชินีอนุสยา ซ่ึงทําใหเห็นถึงความ 
โหดเหี้ยม และสะเทือนใจ เพราะการฆาดวยวิธีน้ีถือเปนการฆาที่ทําใหผูถูกฆารู สึกทรมาน โดย
ราชินีถือดาบดานขวามือ และฟนไปที่คอของศัตรู โดยเห็นรอยฟนที่คอ เปนรอยเลือดที่คอของศัตรู 
โดยศัตรูคุกเขา และลมเอียงตายในที่สุด 

 

ฉากโปรุสใชหอกแทงคอมาของอเล็กซานเดอร 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ภาพความรุนแรงทางรางกายดวยการใชอาวุธคือหอก เปนฉากที่โปรุสใชหอกแทงไปที่คอมาของ 
อเล็กซานเดอร ซ่ึงถือวาเปนฉากที่ทําใหรูสึกถึงความรุนแรงและสงสารสัตวที่ถูกกระทํา 
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ฉากราชินีอนุสยาโดนทําราย 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เปนฉากที่กษัติริยอัมพิราชา แหงเมืองตักศิลา ทํากับดักเขาวงกต ทําใหราชินีอนุสยาตกอยูในเขา
วงกตที่รอบลอมไปดวยศัตรู เปนการใชความรุนแรงตอสตรีเพศโดยการใชดาบฟนแขนและขาทั้ง
สองขางของราชินีอนุสยา นอกจากน้ียังใชกําปนชกเขาไปที่ใบหนาของราชินีอนุสยา จนทําใหเลือด
ของพระราชินีอนุสยาพุงกระเด็นออกมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉากทําศึกสงครามทหารของโปรุสยิงธนูไฟใสทหารของอเล็กซานเดอร 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เปนทหารของกษัตริยโปรุสยิงธนูไฟใสทหารของกษัตริยอเล็กซานเดอร ซ่ึงยิงธนูไฟลอยขึ้นไปบนฟา 
และไปปกที่หนาอก และบริเวณทองของทหารกษัตริยอาเล็กซานเดอรจนลมลง แตกษัตริยอเล็ก
ซานเดอรมีเกาะปองกันธนูไว 
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ฉากทําศึกสงคราม/กษัตริยอเล็กซานเดอรใชมีดดาบฟนไปที่แขนกษัตริยโปรุส 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เปนฉากที่กษัตริยกษัตริยอเล็กซานเดอรขี่มา และใชมีดดาบฟนไปที่แขนกษัตริยโปรุส ซ่ึงเปนจังหวะ
ทีเผลอของกษัตริยโปรุส ที่อีกฝงหน่ึงพระมารดาถูกเหลาทหารของกษัตริยอัมพิราชาฟนเขาพอดี 
ทําใหโปรุสลมและนอนลงไปที่พื้น แตก็สามารถลุกขึ้นมาตอสูกับกษัตริยอเล็กซานเดอรตอได 

 

 

 

 

 

 

ฉากทําศึกสงครามที่ราชินีตอสูกับศัตร ู

ความรุนแรงทางรางกาย/การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

เปนฉากที่ราชินีตอสูกับเหลาศัตรู โดยที่ใชดาบในการตอสูกัน ฟนกันไปมาสลับกันในศึกสงคราม ซ่ึง
ยังไมรูวาใครเปนฝายชนะ 
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ฉากพี่ชายราชินีอนุสยาเตรียมจะใชอาวุธมีดดาบในการตอสู 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เปนฉากที่กษัติริยอัมพิราชา แหงเมืองตักศิลา กําลังจะตอสูกับนองสาวของตนเองคือราชินีอนุสยา 
ซ่ึงเปนแมของพระมหากษัตริยโปรุส  

 

 

 

 

 

 

(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
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ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 
(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีสอินเดีย โปรุส ศึกสองราชันย ออกอากาศวันที่  20/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

กษัตริย โปรุส และ ราชินีลาชิ ไดพาประชาชนของตน อพยพหนีออกมาและไดพาไปหาอาหารเพื่อใหสามารถดํารง
อยูตอไปได ดานของ กษัตริยอเล็กซานเดอรยังคงโศกเศราเสียใจอยูกับเหตุการณที่ตนเองไดฆาทหารที่ซ่ือสัตยลัภักดี
ตอตนเอง จนตองดื่อเหลาเมามาย และหมดสติไป 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ น.13 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3)  

(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากลอบฆากษัตริยอเล็กซานเดอร 

ความรุนแรงทางรางกาย 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน โดยการหวังจะลอบฆา กษัตริยอเล็กซานเดอร ฉากที่พระราชินีใชมีดดาบ
เตรียมที่จะฆากษัตริยอเล็กซานเดอร 

 

 

 

 

 

 

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  
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(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(L1)  

(L2)   

(L3)  

หมายเหตุ 
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8. ชอง 8 
 
ซีรีสอินเดีย พิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร ออกอากาศวันที่  22/02/62  

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

อสูรจันฑะ และอสูรอีกมากมายตางทึ่งในความงามของเทวีเกาศิกี เทวีเกาศิกีจัดการกับกองทัพอสูรของอสูรจันฑะ
อยางส้ินซากอสูรมหิษปุรทะรักและอสูรรูรุ เม่ือเห็นวาผูหญิงที่ตนสูอยูดวยน้ันเปนมารดาของโลก และจักรวาล จึงคิด
จะถอนตัวออกจากการรบ ที่จะจับตัวทวีเกาศิกีไปใหจอมอสูรศุมภะทันที อสูรจันฑะส่ังใหอสูรที่เหลือจัดการกับเทวี
เกาศิกี แตดวยฤทธ์ิเดชที่มากของเทวีแหงโลกและจักรวาลของเทวีเกาศิกีก็สามารถจัดการเหลาอสูรไดอยางงายดาย 
และดวยพลังของเทวีกาลีที่เขามาชวยอีกแรง 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท  

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากเทวีกาลีถีบอสูรรูร ุ

ความรุนแรงทางรางกาย 

เทวีเกาศิกีเม่ือเห็นวาทหารภูติฝายตนไมสามารสูกับอสูรรูรุได จึงอวตารรางเปนเทวีกาลีใหมีขนาด
เทากับอสูรรูรุ เทวีกีไดถีบอสูรรูรุจนกระเด็นลอยไป เปนฉากที่เทวีไดแปลงรางตัวเองใหมีขนาดใหญ
ขึ้น แลวใชเทาถีบไปที่ทองของอสูรอยางแรง จนทําใหอสูรที่ตัวมีพลังอยูกระเด็นลอยออกไป 
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(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากทหารอสูรของฝายจันฑะและมุณฑะสูรบกับทหารภูติของฝายเทวีเกาศิกี 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ฝายกองทัพของอสูร 2 พี่นอง จันฑะและมุณฑะยกทัพมาเพื่อที่จะจับเทวีเกาศิกีตามคําส่ังจอม
อสูรศุมภะ เทวีเกาศิกีจึงเรียกกองทัพภูติมาสูกับกองทัพอสูร  เปนฉากที่ใชธนูเพื่อยิงไปยังศัตรู หรือ
อสูร โดยธนูพุงตรงไปปกที่หนาอกกลางหนาอกของอีกฝาย นอกจากน้ียังเปนความรุนแรงโดยการ
ใชหอกขวางไปยังฝายตรงขาม การใชมีดดาบเพื่อฟน เปนความรุนแรงที่เห็นไดชัดเจน 
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(V7)  

(V8) ฉากเทวีเกาศิกีเรียกทัพทหารภูติมาสูกับทหารอสูร 

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ 

เทวีเกาศิกีไมยอมใหทัพอสูรจันฑะและมุณฑะจับตัว จึงเรียกทหารภูติมาสูกับทหารอสูร เปนการใช
ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการดวยการรวบรวมพลัง ซ่ึงส่ือออกมาในรูปแบบของแสง เปนการ
รวมพลังเพื่อตอสูกับฝายตรงขาม 

  

ฉากจันฑะมุณฑะใชเวทมนตจับทหารของเทวีเกาศิกี 

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ 

ฝายจันฑะและมุณฑะเห็นวา ทหารอสูรของตนเปนฝายเสียเปรียบ จึงใชพลังแสงตางๆ เขาชวยซ่ึง 
เปนการใชความรุนแรงทางจินตนาการ โดยจับทหารภูติมัดรวมกัน โดยการใชเวทมนตในการเรียก
พลังแสงเพื่อใชมาเปนเชือกไวมัด และจับใหพวกเหลาทหารภูมติมัดรวมกัน 
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ฉากอสูรรูรุใชเวทมนตตอสูกับเทวีกาลี 

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ  

เปนฉากที่มีการตอสูอยางตอเน่ืองกัน โดยที่อสูรรูรุมีความเคารพยําเกรงในพลังอํานาจและบารมี
ของเทวีกาลี แตดวยความเขลา ไมมีเหตุผล และถูกอสูร 2 พี่นอง จันฑะและมุณฑะหลอกใหสู จึง
ตัดสินใจสูกับเทวีกาลีอีกครั้ง โดยใชเวทมนตมัดมือเทวีกาลีไว แตถูกเทวีกาลีใชพลังน้ันเลนงาน
ตนเองกลับ โดยใชความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการที่เปนพลังอํานาจแสง พุงตรงไปยังตัวของอสูร 
และตัวของอสูรก็ถูกมัดเปนเสนๆ ของแสง จากน้ันเทวีกาลี ก็ใชมือปดขึ้นจนรางของอสูรรูรุกระเด็น 
และลอยจนลมไปทับทหารของฝายตัวเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(V9)  

(V10)  
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(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2) ฉากเทวีกาลีเจรจากับฝายอสูรจันฑะและมุณฑะ 

ภาษาเหยียดชนชั้น 

เม่ือเทวีกาลีไดปรากฏตัวขึ้น และถีบอสูรรูรุกระเด็นออกไป 

เทวีกาลี : เจามาที่น่ีเพื่อมาพาเทวีเกาศิกีไป แตเจาจะเขาใกลนางไดก็ตอเม่ือผานขาไปแลวเทาน้ัน 
บอกขามา! เจากลาที่จะสูกับขาหรือไม 

อสูรจันฑะ : เฮ! สตรีชั้นต่ํา! อยาประเมินความแข็งแกรงของเราต่ําไป 

 

 

 

 

 

 

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีสอินเดีย พิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร ออกอากาศวันที่  25/02/62  

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

จันฑะ มุณฑะแมทัพอสูรที่เปรียบเสมือนมือขวาและมือซายของจอมอสูรศุมภะไมกลาที่จะสูรบกับพระแมกาลี จนมา
ทะเลาะกันเองกับอสูรตัวอ่ืนๆ อสูรมหิษปุนทะรักยอมสูรบกับพระแมกาลี เพราะยอมที่ถูกพระแมกาลีผูเปนมารดา
แหงโลกที่ใหกําเนิดตัวเองฆาตายในสนามรบ พระคเณศรีบไปหามพระขันธกุมารที่จะเขาไปชวยพระแมกาลีรบกับ
เหลาอสูร เหลากองทัพอสูรทั้งหมดถูกพระแมกาลีทําลาย หลังจากที่พระแมกาลีไดสังหารอสูรมหิษปุนทะรัก อสูร
จันฑะ และมุนฑะไดถูกการลงโทษจากพระแมกาลีจนระลึกถึงส่ิงที่ตัวเองไดทําผิดในที่สุด 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท  

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากมุณฑะและมหิษปุนทะรักทะกัน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

จันฑะและมุณฑะไมไดบอกมหิษปุนทะรักใหรูแตแรกวา ผูที่ตนจะตองทําสงครามดวยน้ัน คือ เทวี
กาลี อสูรมหิษปุนทะรักจึงไมคิดจะสูรบกับเทวีกาลีและไดโตเถียงกับมุณฑะ จนทะเลาะกันขึ้นมา 
แตจันฑะไดหามไว และสองอสูรพี่นองก็เกล้ียกลอมใหมหิษปุนทะรักตัดสินใจสูกับเทวีกาลีไดสําเร็จ 
เปนความรุนแรงโดยที่จันทะ ไดใชมือชี้ไปที่มหิษปุนทะรัก จากน้ันก็เกิดความไมพอใจกัน ทาง
จันฑะจึงเดินพุงไปหา ใชมือจับและผลักซ่ึงกันและกัน เกิดการตอสูเกิดขึ้น จนมุณฑะมาหาม โดย
การใชมือทั้งสองดันรางของทั้งสองคน 
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(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากจุนฑะและมุณฑะสูกับเทวีกาลี 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

จุนฑะและมุณฑะถูกเทวีกาลีใชพลังของฝายตนเลนงานกลับ โดยถูกมัดแลวฟาดเขาดวยกันหลาย
ครั้ง จนตกลงสูพื้น เม่ือสองอสูรลุกขึ้นได จึงใชอาวุธทั้งมีดดาบและธนูก หอก ในการเขาสูกับเทวี
กาลีอีกครั้ง แตถูกเทวีกาลียิงศรธนูใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(V7)  

(V8) ฉากมหิษปุนทะรักยกทัพสูกับเทวีกาลี 

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ (Fantasy Violence) 

มหิษปุนทะรักตัดสินใจสูกับเทวีกาลี โดยยกทัพทหารอสูรเขาโจมตี มหิษปุนทะรักแปลงกายเปน
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กระทิง สวนเทวีกาลีใชมวยผมเสกเปนรางอวตารของเทวีจันทรมาลี เปนการตอสูกับสัตวกระทิงมี
เขาอันแหลมคม เปนการตอสูในรูปแบบความรุนแรงแบบจินตนาการ นอกจากน้ีมหิษปุนทะไดตอสู
กับเทวีจันทรมาลี ดวยการใชวิธีแปลงกายสลับเปนกระทิงและอสูร 
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ฉากอสูรจันฑะและมุณฑะ ลอยอยูบนอากาศ 

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ 

จันฑะและมุณฑะ ลอยอยูบนอากาศเพื่อแสดงพลังและปลุกใจใหทหารสูกับเทวีกาลี แตก็ถูกพลัง
อํานาจของเทวีกาลีทําใหกลับลงมายอยูบนพื้น โดยไมรูตัว เปนฉากที่มีการตอสูกันอยางตอเน่ือง 
และมีการใชความรุนแรงในรูปแบบของจินตนาการ โดยการใชพลังปลอยไปทําใหฝายตรงกันขาม
ตัวลอยไปในอากาศ นอกจากน้ันแลวจันฑะและมุณฑะก็ใชพลังสายฟาเพื่อสูกับเทวีกาลี แตทวีกาลี
สามารถรับมือกับพลังน้ันได โดยการแยกรางแลวใชโลสะทอนพลังน้ันกลับใสทหารอสูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉากเทวีกาลีลงโทษจุนฑะและมุณฑะ 

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ  

เทวีกาลีปรากฏตัวอยูจักรวาล ดึงพลังของจุนฑะและมุณฑะมัดอสูรทั้งสองแลวฟาดเขาดวยกันอยาง
แรงหลายครั้ง จนสองอสูรแนน่ิงลงกับพื้น เปนฉากความรุนแรงในรูปแบบของจินตนาการที่
ตอเน่ืองกันโดยสุดทายแลว เทวีกาลีปรากฏตัวอยูในจักรวาล และไดใชพลังปลอยแสงเขาไปยังอสูร
ทั้งสองลอยไปอยูในหวงอวกาศที่มีความมืดอยูดานหลัง และมีแสงสวางที่ปรากฎออกมาที่ใชเปน
อาวุธในการสูกับอสูร 

 

 

 

 



313 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีสอินเดีย พิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร ออกอากาศวันที่  26/02/62  

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

อสูรจันทะและมุนฑะถูกพระแมกาลีลงโทษจนเกิดความกลัวตายและสํานึกผิดตอความผิดของตัวเองในที่สุด แตดวย
ความที่อสูรทั้งสองสํานึกผิดเพราะกลัวความตายจึงทําใหพระแมกาลีสังหารอสูรทั้งสองทันที อสูรรักตะพีช ออกจาก
เมืองสวรรคเพื่อไปพบพระแมเกาศิกี เพราะคําส่ังของจอมอสูรศุมภะ อสูรรักตะพีชใชกลลวงพระแมกาลีเพื่อที่จะ
สังหารพระแมเกาศิกี พระแมกาลีโจมตีอสูรรักตะพีชจนเลือดออกทวมกาย แตสุดทายก็มีอสูรรักตะพีชเกิดขึ้นมาเปน
กองทัพ 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท  

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากเทวีกาลีสูกับอสูรรักตะพีช 

ความรุนแรงทางรางกาย 

รักตะพีชมาหาเทวีเกาศิกีเพื่อที่จะขอสูดวย เพื่อลบคําดูหม่ินจากศุมภะที่กลาวหาวามารดาของตน
ทรยศตอเหลาอสูร เทวีกาลีขอสูกับรักตะพีชแทน เทวีเกาศิกีอนุญาต รักตะพีชจึงไดใชกลลวงตอ
เทวีกาลี โดยรักตะพีชสูกับเทวีกาลี แลวแกลงทําดาบตก ซ่ึงเทวีกาลีจะโจมตีใสศัตรูก็ตอเม่ือศัตรูมี
อาวุธเทาน้ัน เทวีกาลีจึงส่ังใหรักตะพีชเก็บดาบขึ้นมาสู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(V4)  
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(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8) ฉากอสูรศุมภะใชพลังสะกดรักตะพีช 

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ (Fantasy Violence) 

รักตะพีชพูดเตือนศุมภะและนิศุมภะวา ไมมีผูใดสามารถสูกับเทวีเกาศิกีผูเปนมารดาแหงโลกได 
เพื่อปกปองรักษาเผาพันธุอสูร จึงไมอยากใหทําสงครามกับเทวีเกาศิกี ศุมภะจึงแกลงยั่วยุใหรักตะ
พีชโกรธ โดยกลาวหาวา มารดาของรักตะพีชทรยศตอเหลาอสูร และยังสําสอนกับเหลาเทพ จึง
สงผลใหรักตะพีชไมใชอสูรที่แทจริง มีจิตใจคิดฝกใฝฝายเทพ รักตะพีชโกรธมาก จึงจะสูกับศุมภะ 
แตโดนศุมภะใชพลังสะกดไว โดยการใชพลังแสงในรูปแบบของจินตนาการ ดวยการชี้น้ิวไปที่ฝาย
ตรงกันขาม แลวเกิดแสงบนใบหนาของอีกฝาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉากเทวีกาลีสูกับอสูรรักตะพีชดวยการแยกราง 

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ 

เทวีกาลีสังหารรางแยกของรักตะพีชจนทั้งหมด แตกลับยิ่งเพิ่มจํานวนรางแยกของรักตะพีชมากขึ้น 
เน่ืองจากเลือดของรักตะพีช สามารถกลายรางเปนรางใหมขึ้นมาได กองทัพของรักตะพีชจึงเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อย ซ่ึงฉากดังกลาวเปนฉากที่มีการตอสูกันอยางตอเน่ืองในรูปแบบของความรุนแรงทาง
รางกาย และการใชความรุนแรงในรูปแบบของจินตนาการดวยการแยกรางออกเปนจํานวนมาก 
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ฉากเทวีกาลีสังหารอสูรจันฑะและมุณฑะ 

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ 

เทวีกาลีใชพลังแปลงเปนบวงมัดเทาของจันฑะและมุณฑะ สรางความเจ็บปวดใหแกอสูรทั้งสองเปน
อยางมาก จันฑะและมุณฑะจึงไดวิงวอนรองขอชิวิตจากเทวีกาลี แตเทวีกาลีรูวาทั้งสองไมไดสํานึก
ผิด เพียงแตกลัวตาย เทวีกาลีจึงไดลากทั้งสองไปกับพื้น และหยุดอยูตรงหนาเทวีเกาศิกี จากน้ัน จึง
ใชดาบฟนที่คอของจันฑะและมุณฑะจนส้ินชีวิต และเม่ืออสูรทั้งสองตาย รางอสูรทั้งหมดก็มอดไหม
หายไป 
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(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2) ฉากทหารอสูรกลับไปรายงานการสูรบแกอสูรศุมภะ  

ภาษาเหยียดชนชั้น 

ทหารอสูรกับมารายงานการสูรบตอเทวีเกาศิกีใหแกอสูรศุมภะทราบวา แมทัพฝายอสูร ไดแก รูรุ 
มหิษปุนทะรัก จันฑะและมุณฑะ ถูกเทวีกาลีสังหารหมด ศุมภะเสียใจที่ไดเสียทหารที่เกงไป นิศุม
ภะผูเปนนองอสูรศุมภะไดยินเชนน้ัน จึงโกรธแคนและพูดวา นางผูหญิงชั้นต่ํา! ขาจะไปฆามันเอง 

(L3)  

หมายเหตุ 
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9. ชอง PPTV 
 
ซีรีสเกาหลี รัก 100 วัน ของฉันและองคชาย ออกอากาศวันที่  16/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

องครัชทายาท “ลียูล” ตองการที่จะจัดงานรื่นเริงเพื่อสืบหาเบาะแสบางอยางเก่ียวกับการตายของหมอหลวง แต
ระหวางเดินทางไปรวมพิธีขอฝน ถูกกลุมนักฆาลอบทํารายโดยไมทันตั้งตัว จนเปนเหตุใหตกเขาศีรษะกระแทกหิน 
ทําใหความจําเส่ือม “ยอน” พอบุญธรรมของ “ฮงชิม” ไดชวยชีวิตไว และใหสวมรอยเปน “วอนดึก” หนุมสามัญชน
คนธรรมดาซ่ึงเปนคูหม้ันของฮงชิมเพื่อชวยใหฮงชิมไมถูกบังคับใหเปนอนุภรรยาของเสนาบดี “พัค”  

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากซงซอนหมอผูชวยถูกฆา 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ซงซอนหมอผูชวยถูกนักฆายิงธนูเสียบเขาที่คอตอหนาตอตาลียูล (มีการเบลอภาพในตําแหนงคอที่
ถูกธนูปก) 

  

ฉากลียูลยอนคิดถึงวัยเด็กที่เห็นกลุมนักฆาใชดาบแทงผูอ่ืน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ลียูลยอนคิดไปถึงวัยเด็กที่มีกลุมนักฆาไปทํารายพอของอีซาจนตาย ซ่ึงคนที่อยูเบื้องหลังคือเสนาบดี
คิมชาออน ทําใหลียูลจําภาพน้ันฝงใจจนถึงปจจุบัน เสนาบดีคิมชาออนใชดาบยาวแทงเขาไปที่ทอง
ของพออีซา ปลายมีดแทงทะลุดานหลังจนเลือดพุงออกมา (มีการเบลอภาพในตําแหนงทองที่ถูก
แทง) 
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ฉากลียูลถูกกลุมนักฆาไลฆาในปาระหวางเดินทางไปรวมพิธีขอฝน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ลียูลเดินทางไปรวมพิธีขอฝนเพื่อลดปญหาภัยแลงใหราษฏร ระหวางเดินทางในปา มีกลุมนักฆา
หลายสิบคนลอบทํารายจนลียูลและดงจูทหารคนสนิทถูกทํารายดวยธนู ลียูลกล้ิงตกเขาไปศีรษะ
กระแทกพื้นความจําเส่ือม สวนดงยูถูกธนูยิงตกหนาผาเสียชีวิต ซ่ึงในฉากน้ีมีการตอสูกันหลาย
รูปแบบทั้งใชกําลัง ใชอาวุธ ไดแก ดาบ และธนู (มีการเบลอภาพในตําแหนงที่ถูกดาบแทงหรือธนู
ปก) 
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ฉากฮงชิมถูกโบยดวยไม 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ฮงชิมถูกโบยดวยไมเน่ืองจากไมยอมเปนอนุภรรยาที่ 5 ของเสนาบดีพัค 

  

(V4) ฉากลียูลถูกกลุมนักฆาไลฆาในปาระหวางเดินทางไปรวมพิธีขอฝน 

การใชความรุนแรงตอชีวิต 

ลียูลเดินทางไปรวมพิธีขอฝนเพื่อลดปญหาภัยแลงใหราษฏร ระหวางเดินทางในปา มีกลุมนักฆา
หลายสิบคน ลอบทําราย นักฆาใชธนูยิงที่มาจนมาตาย 
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(V5)  

(V6) ฉากซงซอนหมอผูชวยถูกฆา 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน  

ซงซอนหมอผูชวยถูกนักฆายิงธนูเสียบเขาที่คอตอหนาตอตาลียูล (มีการเบลอภาพในตําแหนงคอที่
ถูกธนูปก) 

  

ฉากลียูลยอนคิดถึงวัยเด็กที่เห็นกลุมนักฆาใชดาบแทงผูอ่ืน 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน  

ลียูลยอนคิดไปถึงวัยเด็กที่มีกลุมนักฆาไปทํารายพอของอีซาจนตาย ซ่ึงคนที่อยูเบื้องหลังคือเสนาบดี
คิมชาออน ทําใหลียูลจําภาพน้ันฝงใจจนถึงปจจุบัน เสนาบดีคิมชาออนใชดาบยาวแทงเขาไปที่ทอง
ของพออีซา ปลายมีดแทงทะลุดานหลังจนเลือดพุงออกมา (มีการเบลอภาพในตําแหนงทองที่ถูก
แทง) 
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ฉากลียูลถูกกลุมนักฆาไลฆาในปาระหวางเดินทางไปรวมพิธีขอฝน 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ลียูลเดินทางไปรวมพิธีขอฝนเพื่อลดปญหาภัยแลงใหราษฏร ระหวางเดินทางในปา มีกลุมนักฆา
หลายสิบคน ลอบทํารายจนลียูลและดงจูทหารคนสนิทถูกทํารายดวยธนู ลียูลกล้ิงตกเขาไปหศีรษะ
กระแทกพื้นความจําเส่ือม สวนดงยูถูกธนูยิงตกหนาผาเสียชีวิต ซ่ึงในฉากน้ีมีการตอสูกันหลาย
รูปแบบทั้งใชกําลัง ใชอาวุธ ไดแก ดาบ และธนู (มีการเบลอภาพในตําแหนงที่ถูกดาบแทงหรือธนู
ปก) 
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ฉากฮงชิมถูกโบยดวยไม 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ฮงชิมถูกโบยดวยไมเน่ืองจากไมยอมเปนอนุภรรยาที่ 5 ของเสนาบดีพัค 

   

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
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ประเด็นยอย รายละเอียด 
(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีสเกาหลี รัก 100 วัน ของฉันและองคชาย ออกอากาศวันที่  31/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

“ฮงชิม” ถูกกลุมคนรายจับตัวไป “วอนดึก” รีบไปชวยเหลือ วอนดึกใชเพียงก่ิงไมสูกับกลุมคนรายที่มีดาบ จนกลุม
คนรายหนีไป แตหลังจากน้ันวอนดึกกลับถูก “ปารค ซอนโด” และ “โช พูยอง” จับตัวไปเพื่อนําตัวมาทดสอบยิงธนู 
เน่ืองจากทั้งสองคนสงสัยวาวอนดึกคือคนรายที่ยิงจดหมาย เน่ืองจากฝมือการสูรบไมมีใครสูได ฮงซิมรีบไปที่ศาลา
กลาง เพื่อชวยเหลือวอนดึก  

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากฮงชิมถูกกลุมคนรายลักพาตัว 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ฮงชิมถูกกลุมคนรายลักพาตัวไปไวกลางปา วอนดึกเขาไปชวย วอนดึกถูกรุมแตดวยความสามารถ
ดานการตอสูที่ซอนอยูในตัว วอนดึกใชก่ิงไมตอสูจนคนรายตองหนีไป ในฉากน้ีฮงชิมถูกคนรายตบ
หนา วอนดึกมาชวยโดยใชก่ิงไมเปนอาวุธในการตอสูกับกลุมคนรายที่ใชดาบ 
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ฉากชองแจยุนและนางในจากพระตําหนักกลางถูกลงโทษ 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ซองแจยุนและนางในถูกลงโทษดวยการใชไมขนาดใหญงัดใหขาทั้งสองขางถางออก  

  

ฉากนักฆาลอบเขามาหานางโลมเพื่อมาเอาเอกสารที่ซองแจยุนฝากไว 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ซองแจยุนนําเอกสารลับมาฝากไวที่นางโลม เม่ือนางโลมกลับที่พัก นักฆาที่ซอนตัวอยูลอบมาทาง
ดานหลังแลวใชดาบจ้ีที่คอ ขมขูใหสงเอกสารมา (มีการเบลอภาพในตําแหนงที่ดาบจ้ีคอ) 

  

ฉากมูยอนนึกถึงชีวิตในวัยเด็ก 

ความรุนแรงทางรางกาย 

มูยอนเปนพี่ชายของอีซอ ในวัยเด็กหลังจากที่คนในบานถูกฆาตายหมด สองพี่นองหนีออกมาก เม่ือ
หนีตอไปไมได มูยอนซอนอีซอดวยการเอาใบไมสุมวางทับไว สวนตัวเองลอไปอีกทางจนถูกจับได 
เม่ือเอาไปรายงานตัวตอชาออน มูยอนจับลูกสาวของชาออนเปนตัวประกัน สุดทายมูยอนก็ถูก
เสนาบดีคิมชาออนทําราย ในฉากน้ีมีการใชดาบเปนอาวุธ (มีการเบลอภาพในตําแหนงที่มีการจ้ีคอ
หรือการวางดาบในตําแหนงใกลบริเวณใบหนา และคอ) 
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ฉากวอนดึกถูกจับตัว 

ความรุนแรงทางรางกาย 

วอนดึกถูกปารค ซอนโดและโช พูยองจับตัวมาเพื่อทดสอบความสามารถ เพื่อหาตัวคนยิงจดหมาย 
โดยใหวอนดึกทดลองใชธนู วอนดึกปฏิเสธโดยอางวาตัวเองความจําเส่ือม ไมเคยใชธนูมากอน 
ปารค ซอนโดบังคับใหวอนดึกยิงธนู ถาไมทําจะฆาฮงชิม ในฉากน้ีโช พูยองตบหนาวอนดึกจนหนา
หัน และปารค ซอนโดใชดาบจ้ีที่คอของฮงชิม (มีการเบลอภาพในตําแหนงที่มีการวางดาบใกลคอ)  
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(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากฮงชิมถูกกลุมคนรายลักพาตัว 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ฮงชิมถูกกลุมคนรายลักพาตัวไปไวกลางปา วอนดึกเขาไปชวย วอนดึกถูกรุมแตดวยความสามารถ
ดานการตอสูที่ซอนอยูในตัว วอนดึกใชก่ิงไมตอสูกับกลุมคนรายที่ใชดาบ จนกลุมคนรายตองหนีไป 
วอนดึกถูกดาบฟนเขาที่แขนเลือดไหล 
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ฉากชองแจยุนและนางในจากพระตําหนักกลางถูกลงโทษ 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ซองแจยุนและนางในถูกลงโทษดวยการใชไมขนาดใหญงัดใหขาทั้งสองขางถางออก  

  

 

ฉากนักฆาลอบเขามาหานางโลมเพื่อมาเอาเอกสารที่ซองแจยุนฝากไว 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ซองแจยุนนําเอกสารลับมาฝากไวที่นางโลม เม่ือนางโลมกลับที่พัก นักฆาที่ซอนตัวอยูลอบมาทาง
ดานหลังแลวใชดาบจ้ีที่คอ ขมขูใหสงเอกสารมา (มีการเบอลภาพในตําแหนงที่ดาบจ้ีคอ) 
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ฉากมูยอนนึกถึงชีวิตในวัยเด็ก 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

มูยอนเปนพี่ชายของอีซอ ในวัยเด็กหลังจากที่คนในบานถูกฆาตายหมด สองพี่นองหนีออกมาก เม่ือ
หนีตอไปไมได มูยอนซอนอีซอดวยการเอาใบไมสุมวางทับไว สวนตัวเองลอไปอีกทางจนถูกจับได 
เม่ือเอาไปรายงานตัวตอชาออน มูยอนจับลูกสาวของชาออนเปนตัวประกัน สุดทายมูยอนก็ถูก
เสนาบดีคิมชาออนทําราย ในฉากน้ีมีการใชดาบเปนอาวุธ (มีการเบลอภาพในตําแหนงที่มีการจ้ีคอ
หรือการวางดาบในตําแหนงใกลบริเวณใบหนา และคอ) 

  

ฉากวอนดึกถูกจับตัว 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

วอนดึกถูกปารคซอนโดและโช พูยองจับตัวมาเพื่อทดสอบความสามารถ เพื่อหาตัวคนยิงจดหมาย 
โดยใหวอนดึกทดลองใชธนู วอนดึกปฏิเสธโดยอางวาตัวเองความจําเส่ือม ไมเคยใชธนูมากอน    
ปารคซอนโดบังคับใหวอนดึกยิงธนู ถาไมทําจะฆาฮงชิม ในฉากน้ีปารคซอนโดใชดาบจ้ีที่คอของ   
ฮงชิม (มีการเบลอภาพในตําแหนงคอ)  

   

(V7) ฉากฮงชิมถูกกลุมคนรายลักพาตัว 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธในการทํารายผูอ่ืน 

ฮงชิมถูกกลุมคนรายลักพาตัวไปไวกลางปา วอนดึกเขาไปชวย วอนดึกถูกรุมแตดวยความสามารถ
ดานการตอสูที่ซอนอยูในตัว วอนดึกใชก่ิงไมเพียงก่ิงเดียวตอสูจนคนรายตองหนีไป 
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ฉากวอนดึกถูกจับตัว 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธในการทํารายผูอ่ืน 

วอนดึกถูกปารค ซอนโดและโช พูยองจับตัวมาเพื่อทดสอบความสามารถ เพื่อหาตัวคนยิงจดหมาย 
ขณะที่โช พูยองกําลังจะทํารายวอนดึก ผูตรวจการหลวงมาชวยไดทันเวลา ผูตรวจการหลวงหยิบไม
ในบริเวณน้ันขวางในระยะไกลใสโช พูยองที่กําลังว่ิงหนีจนลมลง 

  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  
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ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากฮงชิมทําแผลใหวอนดึก 

คําพูดส่ือนัยยะทางเพศ 

ฮงชิม: ตอนน้ีนอนเถอะ 

วอนดึกจับมือและจองตาฮงชิม 

วอนดึก: ขาไมอยากใหผานวันน้ีไปเลย ย้ําอีกทีขาสูเกงนะ 

ฉากซองแจยุนนําจดหมายลับมามอบใหนางโลม 

คําพูดที่ส่ือนัยยะทางเพศ 

นางโลม: ฤดูใบไมผลิน้ีไปชมดอกไมกันนะเจาคะ 

ซองแจยุน: ขาคงจะไปดวยไมได ขามีคนในใจที่จะไปดวยแลว 

นางโลม: ใจกับรางกายมันไปดวยกันไมไดใชไหม ถาอยางน้ันมาดูรางกายขาซักแปปซิ 

ซองแจยุน: ขาวาเจาควรระวังหนอยนะ 

นางโลม: ขาวาขาไมสามารถหันหลังใหทานได เวลาที่ขาไดมองตาทาน 

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีสเกาหลี รัก 100 วัน ของฉันและองคชาย ออกอากาศวันที่  06/03/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

เสนาบดี “คิม ชาออน” วางแผนกําจัดองครัชทายาท “ลียูล” ดวยการลวงไปสงครามที่คายหมิง และไดอางวาไดจับ
ตัว “ฮงชิม” ไว ทําใหลียูลคิดหาวิธีไปชวยเหลือ คนสนิทรวมถึงพระราชไมยอมใหลียูลไป เพราะเชื่อวาเปนแผนการ
ของเสนาบดีคิม ชาออน ลียูลตัดสินใจไปที่คายหมิงพรอม “ชอง แจยุน” และเตรียมกําลังพลไวสวนหน่ึง ลียูลสูกับ
เสนาบดีคิมจนเสนาบดีคิมถูกดาบฟนเขาที่แขน และถูกลูกธนูจากกําลังพล เสนาบดีคิมตาย ลียูลตามหาฮงชิมจนพบ
แตถูกฮงชิมปฏิเสธความรัก พระราชาหาคูครองมาใหลียูลมากมาย แตลียูลก็ยังไมเลือกใคร จนมีขาวลือวาลียูลเปน
พวกชายรักชาย สุดทายพระราชาออกกฎใหชายโสดและหญิงโสดตองแตงงานกัน ถาใครไมมีคูจะถูกโบย 100 ที 
ชองแจยุนรีบไปหาฮงชิมที่หมูบาน เพื่อขอฮงชิมเปนคูครอง สวนลียูลเม่ือทราบเรื่องเลยตองตามไปดวย เพื่อขอฮงชิม
แตงงาน 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากลียูลถูกลอบทําราย 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ลียูลถูกกลุมนักฆาของเสนาบดีคิมชาออนลอบทําราย โชคดีที่ซองแจยุนเขามาชวยในฉากน้ีมีการใช
อาวุธดาบตอสูกัน (มีการเบลอภาพในตําแหนงที่ถูกดาบแทง) 
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ฉากลียูลตอสูกับคิมชาออนจนตาย 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ลียูลไปที่คายหมิงตามคําส่ังของเสนาบดีคิม ชาออน ทั้งสองตอสูกัน จนเสนาบดีคิม ชาออนตาย ใน
ฉากน้ีมีการใชอาวุธดาบและธนูตอสูกัน (มีการเบลอภาพในตําแหนงที่ถูกดาบแทงหรือธนูปก) 

  

  

(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากลียูลถูกลอบทําราย 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ลียูลถูกกลุมนักฆาของเสนาบดีคิมชาออนลอบทําราย โชคดีที่ซองแจยุนเขามาชวย ในฉากน้ีมีการใช
อาวุธดาบตอสูกัน (มีการเบลอภาพในตําแหนงที่ถูกดาบแทง) 
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ฉากลียูลโดนลอบทําราย 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ลียูลไปที่คายหมิงตามคําส่ังของเสนาบดีคิมชาออน ทั้งสองตอสูกัน จนเสนาบดีคิมชาออนตาย ใน
ฉากน้ีมีการใชอาวุธดาบและธนูตอสูกัน (มีการเบลอภาพในตําแหนงที่ถูกดาบแทงหรือธนูปก) 

  

  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  
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(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2) ฉากลียูลจูบกับอีซอ 

การจูบ 

ลียูลขออีซอแตงงาน ทั้งคูจูบกันดวยความโรแมนติค 

  

  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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10. ชอง True 4 U 
 
ซีรีส มหัศจรรยรักขามภพ ออกอากาศวันที่  03/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

พระเจาซุกจงไดส่ังปลดและขับพระมเหสีอินฮยอนออกจากวัง พรอมทั้งเนรเทศและกําจัดขุนนางฝายตะวันตก
ออกไปจากราชสํานัก ตามคํายุยงของขุนนางฝายใต แตแลวพระเจาซุกจงทรงเริ่มรูสึกผิดที่ปลดและขับพระมเหสี
อินฮยอนออกจากวัง ประกอบกับขุนนางฝายตะวันตกไดยื่นถวายฎีกาเพื่อขอใหพระเจาซุกจงทรงเมตตาพระมเหสี
อินฮยอน เสนาบดีฝายขวา นามวา มินนัม จึงวางแผนกําจัดพระมเหสีอินฮยอน แตโชคดีที่ไดคิมบุงโดชวยเอาไวได
ทัน คิมบุงโดจึงถูกตามกําจัด แตไดใชยันตเครื่องรางขามมิติมาในโลกปจจุบัน 

ในโลกปจจุบัน ฮีจินเปนนักแสดงที่ตองรับบทเปนพระมเหสีอินฮยอน และไดพบกับคิมบุงโดที่ขามมิติมายังโลก
ปจจุบันในวังหลวง ซ่ึงเปนสถานที่ถายทําหนังของฮีจินพอดี  

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากคิมบุงโดถูกไลลา  

ความรุนแรงทางรางกาย 

ฉากเปดเรื่อง คิมบุงโดขี่มาเพื่อหลบหนีจากการไลลา โดยบังคับมาใหกระโดดขามกําแพง ในขณะที่
คนรายขวางหอกตามหลัง หวังทํารายคิมบุงโดใหไดรับบาดเจ็บ แตอีกฝายสามารถหลบหนีไปไดทัน 

  

ฉากฝายตรงขามถูกทรมาน  

ความรุนแรงทางรางกาย 

บรรยายเหตุการณในป 1694 ในรัชสมัยพระเจาซุกจง เม่ือพระมเหสีอินฮยอนถูกปลดออกจาก
ตําแหนง ในขณะที่ผูตอตานถูกกวาดลาง ลงโทษ ภาพแสดงใหเห็นนักโทษถูกจองจํา ดวยเครื่องมือ
ทรมาน  
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คนรายบุกวัง 

ความรุนแรงทางรางกาย 

คนรายบุกวังเพื่อลอบปลงพระชนมมเหสีอิฮยอน ในฉากมีการตอสูระหวางทหารรักษาพระองคและ
คนราย มีการใชโซรัดคอ การใชหมัดมวยกังฟู การปามีดส้ัน และการใชกระบี่เขาตอสูกัน คนราย
สามารถบุกประชิดตัวพระมเหสี แตคิมบุงโดใชกระบี่แทงคนราย ชวยพระมเหสีเอาไวไดทัน   

   

คนในตระกูลคิมถูกกวาดลาง  

ความรุนแรงทางรางกาย 

เสนาบดีตระกูลจางคิดถึงเหตุการณญาติฝายคิมบุงโดถูกลงโทษกวาดลาง ทั้งการทรมานรางกาย 
การใชกระบี่ทําราย และการบังคับใหดื่มยาพิษ  
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ฉากคิมบุงโดถูกตามฆา  

ความรุนแรงทางรางกาย 

แผนการลอบปลงพระชนมพระมเหสีอินฮยองลมเหลว ตระกูลจางผูอยูเบื้องหลังแผนดังกลาว จึง
ตัดสินใจลอบโจมตีคิมบุงโด เพื่อกําจัดเส้ียนหนาม คนรายตามคิมมุงโดตั้งแตอยูในปา คิมบุง
พยายามหลบหนีเขาวังเพื่อความปลอดภัย แตคนรายก็สามารถบุกเขาไปได ทําใหคิมบุงโดตั้งขอ
สงสัยวาคนรายตองมีสวนเก่ียวของกับคนในวัง ทั้งสองฝายตอสูกันในหองสมุด โดยใชวิชากังฟู และ
กระบี่   

   

(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากคิมบุงโดถูกไลลา  

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

ฉากเปดเรื่อง คิมบุงโดขี่มาเพื่อหลบหนีจากการไลลา โดยบังคับมาใหกระโดดขามกําแพง ในขณะที่
คนรายขวางหอกตามหลัง หวังทํารายคิมบุงโดใหไดรับบาดเจ็บ แตอีกฝายสามารถหลบหนีไปไดทัน 

   

ฉากฝายตรงขามถูกทรมาน  

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

บรรยายเหตุการณในป 1694 ในรัชสมัยพระเจาซุกจง เม่ือพระมเหสีอินฮยอนถูกปลดออกจาก
ตําแหนง ในขณะที่ผูตอตานถูกกวาดลาง ลงโทษ ใหเห็นนักโทษถูกจองจํา ดวยเครื่องมือทรมาน  
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ฉากคนรายบุกวัง 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

คนรายบุกวังเพื่อลอบปลงพระชนมมเหสีอิฮยอน ในฉากมีการตอสูระหวางทหารรักษาพระองคและ
คนราย มีการใชโซรัดคอ การใชหมัดมวยกังฟู การปามีดส้ัน และการใชกระบี่เขาตอสูกัน คนราย
สามารถบุกประชิดตัวพระมเหสี แตคิมบุงโดใชกระบี่แทงคนราย ชวยพระมเหสีเอาไวไดทัน   

 

ฉากคนในตระกูลคิมถูกกวาดลาง  

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

เสนาบดีตระกูลจางคิดถึงเหตุการณญาติฝายคิมบุงโดถูกลงโทษกวาดลาง ทั้งการทรมานรางกาย 
การใชกระบี่ทําราย และการบังคับใหดื่มยาพิษ 
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ฉากคิมบุงโดถูกตามฆา  

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

แผนการลอบปลงพระชนมพระมเหสีอินฮยองลมเหลว ตระกูลจางผูอยูเบื้องหลังแผนดังกลาว จึง
ตัดสินใจลอบโจมตีคิมบุงโด เพื่อกําจัดเส้ียนหนาม คนรายตามคิมมุงโดตั้งแตอยูในปา คิมบุง
พยายามหลบหนีเขาวังเพื่อความปลอดภัย แตคนรายก็สามารถบุกเขาไปได ทําใหคิมบุงโดตั้งขอ
สงสัยวาคนรายตองมีสวนเก่ียวของกับคนในวัง ทั้งสองฝายตอสูกันในหองสมุด โดยใชวิชากังฟู และ
กระบี่   

 

(V7)  

(V8)  

(V9) ฉากผูจัดการนางเอกดื่มเบียร 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ฮีจินโทรศัพทมาบอกเพื่อนวาตัวเองมาออดิชั่นสาย เพื่อนของฮีจินเปดตูเย็น แลวหยิบกระปองเบียร
ขึ้นมาเปดดื่มระหวางคุยโทรศัพท มีการเซ็นเซอรดวยวิธีการเบลอภาพกระปองเบียร  

  

(V10)   

(V11)  

(V12)  

(V13)  
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เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2) ฉากดงมินขโมยจูบฮีจิน  

การจูบ 

ฮีจินออดิชั่นบทพระมเหสีอิฮยอนผาน ดงมินจึงอาสาเดินมาสง และแอบขโมยจูบฮจิีน  

  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีส มหัศจรรยรักขามภพ ออกอากาศวันที่  07/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

คิมบุงโดใชยันตเครื่องรางขามมิติเวลามายังโลกปจจุบัน และไดพบกับฮีจิน นักแสดงสาว ผูรับบทเปนพระมเหสีอินฮ
ยอนในหนังแนวพีเรียดอิงประวัติศาสตร ภายหลังที่ฮีจินรูความลับวาคิมบุงโดคือทหารที่ขามมิติมาจากอดีต ทั้งสองก็
สานสัมพันธจนรูสึกตกหลุมรักกัน คิมบุงโดปรับตัวเขากับโลกยุคปจจุบันได และตัดสินใจขายกระบี่ประจําตระกูล 
เพื่อนําเงินมาซ้ือรถยนตเปนของขวัญใหฮีจิน 

คิมบุงโดตัดสินใจใชยันตขามมิติกลับไปยังยุคของตัวเองอีกครั้ง แตคราวน้ีเขาถูกลอบทําราย ยันตเครื่องรางเสียหาย 
จนทําใหเวทยมนตรเส่ือม ทําใหคิมบุงโดสูญเสียความทรงจําเรื่องการขามมิติเวลา อีกทั้งยังสงผลกระทบใหเหตุการณ
ในโลกปจจุบันเปล่ียนแปลงไปทั้งหมด 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากนักฆาลอบจูโจมคิมบุงโด  

ความรุนแรงทางรางกาย 

คิมบุงโดใชยันตวิเศษเพื่อขามมิติกลับไปยุคสมัยของตนเอง แตเม่ือขามภพกลับไป กลับถูกคนราย
พุงโจมตีดวยธนู และดาบ จนคิมบุงโดไดรับบาดเจ็บ ในขณะที่ยันตวิเศษถูกฟนขาด ทําใหความทรง
จําทั้งหมดของคิมบุงโดเก่ียวกับการขามมิติสูญหายไป  

   

ฉากฮีจินตบหนาดงมิน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ยันตวิเศษที่ถูกฟนขาดเสียหาย ไมเพียงทําใหคิมบุงโดสูญเสียความทรงจํา แตยังเปล่ียนแปลง
เหตุการณในโลกปจจุบัน  โดยในเวลาเดียวกันที่ยันตถูกฟนขาด ฮีจินก็รูสึกปวดศีรษะจนกระทั่ง
ประสบอุบัติเหตุระหวางขับรถ ฮีจินตบหนาดงมินที่เดินเขามากอดตนที่เพิ่งฟนไข และรูสึกช็อกเม่ือ
รูภายหลังวาในโลกปจจุบัน เธอเปนแฟนกับมินดง ในขณะที่เหตุการณทั้งหมดเก่ียวกับกับคิมบุงโด
ในโลกปจจุบันถูกลบหายไป 
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(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากนักฆาลอบจูโจมคิมบุงโด  

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

คิมบุงโดใชยันตวิเศษเพื่อขามมิติกลับไปยุคสมัยของตนเอง แตเม่ือขามภพกลับไป กลับถูกคนราย
พุงโจมตีดวยธนู และดาบ จนคิมบุงโดไดรับบาดเจ็บ ในขณะที่ยันตวิเศษถูกฟนขาด ทําใหความทรง
จําทั้งหมดของคิมบุงโดเก่ียวกับการขามมิติสูญหายไป  

  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 
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(S1)  

(S2) ฉากฮีจินจูบปากคิมบุงโด 

การจูบ 

คิมบุงโดเซอรไพรสฮีจินดวยการเอาดาบประจําตระกูลไปขาย แลวเอาเงินที่ไดไปซ้ือรถคันใหมใหฮี
จิน ระหวางทดลองขับรถ ฮีจินอาศัยจังหวะจูบปากคิมบุงโด คิมบุงโดจึงจูบปากตอบ 

 

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด  

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีส มหัศจรรยรักขามภพ ออกอากาศวันที่  21/03/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

คิมบุงโดหาทางฟนความทรงจําของตนกลับมาได จึงตามหายันตเครื่องราง เพื่อขามมิติมายังโลกปจจุบันเพื่อพบ 
กับฮีจินอีกครั้ง  

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากคิมบุงโดคิดถึงเหตุการณที่ตนเคยถูกทํารายรางกาย 

ความรุนแรงทางรางกาย 

คิมบุงโดนึกยอนถึงเหตุการณความยากลําบากและอุปสรรคตาง ๆ ที่ตนประสบมา รวมถึง
เหตุการณที่ตัวเองถูกทํารายดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งเปนเปาธนู และเหตุการณที่ตนเองตอสูฟาดฟน
กับศัตรู 

  

ฉากคิมบุงโดถูกทหารลอม 

ความรุนแรงทางรางกาย 

คิมบุงโดเจอกับเสนาบดีโดยบังเอิญ เสนาบดีจําได จึงส่ังใหทหารไลตามจับ คิมบุงโดถูกทหารลอม
จับที่วัด ทั้งสองฝายตอสูกัน โดยมีทั้งการใชกําลัง วิชากังฟู อาวุธ เชน หอก กระบี่  ทั้งน้ี โดยมีการ
เซ็นเซอรเบลอรภาพปลายหอกที่จอคอขอตัวละคร   
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(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากคิมบุงโดคิดถึงเหตุการณที่ตนเคยถูกทํารายรางกาย 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

คิมบุงโดนึกยอนถึงเหตุการณความยากลําบากและอุปสรรคตางๆ ที่ตนประสบมา รวมถึงเหตุการณ
ที่ตัวเองถูกทํารายดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งเปนเปาธนู และเหตุการณที่ตนเองตอสูฟาดฟนกับศัตรู 

  

ฉากคิมบุงโดถูกทหารลอม 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

คิมบุงโดเจอกับเสนาบดีโดยบังเอิญ เสนาบดีจําได จึงส่ังใหทหารไลตามจับ คิมบุงโดถูกทหารลอม
จับที่วัด ทั้งสองฝายตอสูกัน โดยมีทั้งการใชกําลัง วิชากังฟู อาวุธ เชน หอก กระบี่  ทั้งน้ี โดยมีการ
เซ็นเซอรเบลอภาพปลายหอกที่จอคอขอตัวละคร   
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(V7)  

(V8)  

(V9) ฉากฮีจินดื่มเบียร 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ฮีจินน่ังดื่มเบียร น่ังนึกถึงเหตุการณตาง ๆ และความสัมพันธระหวางตนและคิมบุงโด ทบทวนบท
ภาพยนตรในสวนที่เก่ียวของกับประวัติศาสตรสมัยพระเจาซุกและพระมเหสีอินฮยอน 

  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2) ฉากคิมบุงโดนึกถึงเหตุการณที่ตนเคยจูบฮีจิน  

การจูบ 

คิมบุงโดคิดถึงฮีจิน จึงนึกถึงเหตุการณครั้งที่ตนขามภพมาในยุคปจจุบัน และเหตุการณที่ตนจูบปาก
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กับฮีจินในรถ 

 

ฉากคิมบุงโดตัดสินใจขามมิติมาพบกับฮีจินในโลกปจจุบัน  

การจูบ 

คิมบุงโดหาวิธีเดินทางขามภพมาในยุคปจจุบันไดสําเร็จ และกลับมาเจอกับจีฮิน ทั้งคูดีใจ และกอด
จูบกัน 

  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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11. ชอง 3 Family 
 
ซีรีสเกาหลี แคนรักเพลิงริษยา ออกอากาศวันที่  02/01/62  

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

ฮวายอง ฟองศาลเพื่อแยงสิทธ์ิในการเล้ียงดู จินวู (ซ่ึง ฮวายอง รับจางครอบครัวของ ยอนฮี เพื่อเปนแมอุมบุญ) จาก 
ยอนฮี (ผูหญิงที่เปนสาเหตุที่ทําใหพี่ชายของตนเสียชีวิต) และ บยองกุก (ผูชายที่เคยเปนคนรักของตน) ทั้งหมดน้ีเปน
แผนที ่ฮวายอง คิดเอาไวเพื่อแกแคนยอนฮี 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากหลังการพิจารณาคดีในศาล 

ความรุนแรงทางรางกาย 

คุณนายใหญดาวาและทําราย ฮวายอง หลังออกจากหองพิจารณาคด ี

  

ฉากที่บยองกุกเจรจากับชูจา เพื่อขอใหชวยเรื่องการถอนคด ี

ความรุนแรงทางรางกาย 

บยองกุกขอใหชูจา (แมของ ฮวายอน) ชวยพูดกับลูกสาวเพื่อใหเธอถอนคดี แตทั้งคูก็มีปากเสียงกัน     
ชูจา จึงเอานํ้าสาดใสบยองกุก 
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ความรุนแรงทางรางกาย 

ชูจาผลักจินซุก (ซ่ึงกําลังตั้งครรภอยู) ที่เขามาหามปรามทั้งคูจนลมลง 

   

ฉากที่ชูจาโกรธนองชายตนเอง 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ชูจา โกรธที่นองชายตัวเองไมยอมเขาขางตน และบอกใหไปขอโทษ จินซุก จึงดาวาและทุบตีนองชาย 

   

ฉากที่ ยอนฮี และ ฮวายอง ตอบโตในในรานเหลา 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ยอนฮี โตเถียงกับ ฮวายอง และสาดเหลาใสหนา ฮวายอน 
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(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากในศาล 

คําดา 

คุณนายใหญดา ฮวายอง ที่ฟองศาลเพื่อแยงหลานของตนไปจากครอบครัว 

คุณนายใหญดา : นังจ้ิงจอกชั่วน่ี 
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ฉากหลังการพิจารณาคดีในศาล 

คําดา 

ฮวายอง และ ยอนฮี พูดตอบโตกันหลังออกมาจากหองพิจารณาคด ี
ฮวายอง : ดูโทรมๆ ไปนะคะ เครื่องสําอางเปนขุยหมดแลว 
ยอนฮี : พอชั้นไดคุยกับเธอแลว ชั้นก็ไดรูวา ทําไมเธอถึงไมมีสิทธ์ิเปนแมคน ในหัวในเธอมีแตความ
เกลียดและความหลอกลวง กลาดียังไงจะมาเล้ียงเด็ก 

หลังจากน้ัน คุณนายใหญก็เขามาดาวาและทําราย ฮวายอง 

คุณนายใหญดา : ยัยจ้ิงจอกชั่ว มันนะอกตัญู เธอนะกลาดียังไงมาแยงจินวูของชั้นไปแบบน้ี 

ฉากที่ บยองกุก เจรจากับ ชูจา เพื่อขอใหชวยเรื่องการถอนคด ี

คําดา 

บยองกุก ขอให ชูจา (แมของ ฮวายอน) ชวยพูดกับลูกสาวเพื่อใหเธอถอนคดี แตทั้งคูก็มีปากเสียงกัน 
บยองกุก : ฮวายอนเปนแมคนไมไดหรอกครับ เพราะวาเธอมันบา 
ชูจา จึงเอานํ้าสากใส บยองกุก 
บยองกุก : แมผมพูดถูก แมเปนอยางไร ลูกสาวก็เปนแบบน้ันละ รูไหมวาน่ีมันไรมารยาท 
ชูจา : ใชไง ชั้นนะไรมารยาท แลวบานเธอดีกวานักหรือไง คิดวามีเงินแลวสูงสงเหรอ 

 … 

ชูจา : คุณมันนาสงสารนัก เขาวัยกลางคน แตยังทําตัวเปนลูกแหงอยูเลย ใครมันจะอยากไดคนอยาง
คุณละ 

ฉากหลังจากที่จินซุกกลับมาจากโรงพยาบาล 

คําดา 

คุณนายใหญ ตอวา จินซุก ที่ทองกอนแตง จนจินซุกนํ้าตาตก 

คุณนายใหญ : เธอก็นาจะละอายแกใจบางนะ ยังไมไดแตงงานเลย แลวน่ีมีคําอธิบายดีๆ บางไหม ชั้น
รอฟงเธออยู 

คุณนายใหญ : น่ีเธอเห็นชั้นบาเสียสติหรืออยางไร เธอทองลูกของเชฟเปอยูนะ ... โชคดีที่พี่ชายเธอ
ตายไปแลว ถาเขายังอยูละก็ ปานน้ีคงสงเธอไปสํานักนางชีแลวละ ชั้นรูวาโลกเราเปล่ียนไปแลว แตถา
ผูหญิงทําตัวใจงายแลวละก็...  

ฉากที่ชูจาโกรธนองชายตนเอง 

คําดา 

ชูจา โกรธที่นองชายตัวเองไมยอมเขาขางตน และบอกใหไปขอโทษ จินซุก จึงดาวาและทุบตีนองชาย 

ชูจา : โงๆ แกมันโง ไอบาเอย ... บาเอย แกน่ีมันหนาโงจรงิๆ ไอนองชั่วเอย  
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ฉากที่ ยอนฮี และ ฮวายอง ตอบโตในในรานเหลา 

คําดา 

ยอนฮี โตเถียงกับ ฮวายอง และสาดเหลาใสหนา ฮวายอน 

ยอนฮี : บอกใหไหมวาทําไม ใชแลว เธอนะมันหวยแตก แถมยังโลภมากอีก 

ฮวายอง : โลภเหรอ เอาลูกคืนน่ีโลภตรงไหน 

ยอนฮี : แยงสามีชั้น บริษัทพอของชั้น แคน้ันยังไมพอ เธอแยงลูกชั้นอีก ไมเรียกวาโลภหรอกเหรอ   

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีสเกาหลี แคนรักเพลิงริษยา ออกอากาศวันที่  08/01/62  

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

การแกแคนของ ฮวายอง ดวยการพยายามแยงชิง จินวู กําลังเปนไปดวยดี ทางออกที่เหลือของ ยอนฮี คือ ตองตามหา
สัญญาเปนแมอุมบุญของ ฮวายอง ใหได และในที่สุด สัญญาฉบับดังกลาวก็ตกไปอยูในมือของ ซังดู คนรักเกาของ ฮวา
ยอง 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากที่ ฮวายอง จะตบหนา ยอนฮ ี

ความรุนแรงทางรางกาย 

ฮวายอง จะตบหนา ยอนฮี แต มยองกุน จับแขน ฮวายอง ไดทัน 

   

ฉากทีช่านซิกหาสัญญาแมอุมบุญในหองฮวายอง 

ชูจา (แมฮวายอง) จับไดวา ชานซิก ตามหาสัญญาแมอุมบุญเพื่อเอาไปให จินซุก แทนที่จะเขาขาง 
ฮวายอง จึงดาวาและทุบต ี
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ฉากทีฮ่วายองขมขูซังดู เพื่อเอาสัญญาคืน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ฮวายอง ทุบตี ซังดู เพราะ ซังดู ไมยอมมอบสัญญาแมอุมบุญใหตน 

   

(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากทีช่านซิกหาสัญญาแมอุมบุญในหองฮวายอง 

การดา 
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ชูจา (แมฮวายอง) จับไดวา ชานซิก ตามหาสัญญาแมอุมบุญเพื่อเอาไปให จินซุก แทนที่จะเขาขาง 
ฮวายอง จึงดาวาและทุบต ี

ชูจา : แกไมไดเรือ่งไมไดราวเลย เปนนาไดยังไง 

ฉากที่ ฮวายอง ขมขู ซังดู เพื่อเอาสัญญาคืน 

การขมขู 

ฮวายอง : น่ี สัญญาอยูไหนถาทําเสียเรื่อง ชั้นจะฆาแกเลยคอยดู  
ฮวายอง : ถาแกไมเอาสัญญามาชั้นไมปลอยแกแน  
ฮวายอง : แก แกตายซะ ไอบื้อเอย แกตองตาย  

การดา 

ซังดู : ชั้นก็อยากจะฆาเธอจะตาย แตชั้นก็ไมทํา เวลาที่เธอลมเหลว ชั้นจะน่ังดูเธอพินาศไปชาๆ  ขอ
เธอบาไปตามสบายเลย  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีสเกาหลี แคนรักเพลิงริษยา ออกอากาศวันที่  24/01/62  

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

ฮวายอง หลอกครอบครัวของ บยองกุก วา โซรา (ลูกสาวของ ฮวายอง กับ ซังดู) เปนลูกของ บยองกุก โดยหวังวา
ครอบครัวของ บยองกุก จะรับตนเขาเปนลูกสะใภ แตบยองกุก ยอมรับเพียงแค โซรา และขับไล ฮวายอง ไมใหเขาบาน
ของตน 

เม่ือออกมาจากบานของ บยองกุก แลว ฮวายอง ก็ถูก ซังดู ที่กําลังโกรธลักพาตัวและขมขูวาจะพาไปฆาตัวตายดวยกัน
แตสุดทาย ซังดู ก็เปล่ียนใจไมฆา ฮวายอง แต ฮวายอง ก็ใชหินทุบหัวของ ซังดู จนลมลง 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากที่ซังดูลักพาตัวฮวายอง  

ความรุนแรงทางรางกาย 

ซังดูจับฮวายองกระแทกกําแพง และบีบคอดวยความโกรธ 

   

จากน้ัน ซังดูก็ลักพาตัวฮวายองขึ้นรถไปในที่เปล่ียว แลวใชกําลังกระชากฮวายองลงจากรถ 
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ซังดูว่ิงไลตามฮวายองที่พยายามหนี และกระชากคอฮวายองแลวเหว่ียงลงพื้น 

    

ฉากที่ ยอนฮี ไปหา ฮวายอง เพื่อตามหา ซังดู 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ยอนฮีตบฮวายอน 

   

(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7) ฉากที่ซังดูลักพาตัวฮวายอง  

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

หลังจากซังดูเปล่ียนใจไมคิดฆาฮวายอง แลวฮวายองก็ใชกอนหินทุบหัวซังดูทีเผลอ 
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(V8)  

(V9)   

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด  

(L1) ฉากที่บยองกุกปฏิเสธไมยอมรับฮวายอง  

คําดา 

บยองกุก : ออกไป คุณไมมีสิทธ์ิที่จะมาอยูบานของเราก็จริง โซราอาจจะเปนลูกสาวของผม ถาคิดวา
ตองอยูกับคุณก็ทําใหผมคล่ืนไสจะอวกแลว ดังน้ัน ก็ไปซะ รีบออกไป 

ฉากที่ ซังดู ลักพาตัว ฮวายอง  

การขมขู 

ซังดู : ยกลูกสาวของชั้นใหเปนลูก มยองกุนเพื่อที่เธอจะไดกลับเขาบานหลังน้ันอยางงั้นเหรอ  

ฮวายอง : ยังไง! จะฆาชั้นงั้นเหรอ  

ซังดู : ใชแลว ชั้นจะฆาเธอซะ 
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จากน้ันซังดูก็ลักพาตัวฮวายอง ขึ้นรถไปในที่เปล่ียว แลวใชกําลังกระชากฮวายอนลงจากรถ 

การขมขู 

ซังดู : มันจบแลว อีฮวายอน ที่เราตองทําตอนน้ีคือ ตายไปพรอมกันซะ 

ซังดู : ไปตายดวยถา อีฮวายอน พอคิดถึงส่ิงเลวๆที่เธอทําไว ชั้นวาเราตายไปเลยดีกวา 

การดา  

ซังดู : เธอมันชั่วรายนัก นารังเกียจ 

ฉากที่ ยอนฮี ไปหา ฮวายอง เพื่อตามหา ซังดู 

การขมขู 

ยอนฮี ตบ ฮวายอน กอนขู ฮวายอง 

ยอนฮี : ระวังปากไวหนอยนะชีวิตเธออยูในกํามือของชั้นแลว  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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12. ชอง Bright TV 
 
ซีรีสอินเดีย กลโกงกามเทพ ออกอากาศวันที่  05/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

แมวาโสมยาและฮารมานจะไดเขาพิธีสมรสกันแลว แตทั้งคูยังตองคอยตอสูฝาฟนอุปสรรค โสมยาถูกมัลลิกา และกลุม
หญิงขามเพศ หลอกใหไปพบที่วัด โดยมีจุดประสงคที่จะเปดเผยความจริงแกโสมยาวาโสมยาเปนหญิงขามเพศ
เชนเดียวกับพวกตน และตองการพาโสมยาไปอยูดวยกันในชุมชนหญิงขามเพศเพื่อปกปองโสมยา นิมมี และสุรภี (แม
และนองสาวของโสรยา) ไดเขามาชวยโสรยา เม่ือกลับมาถึงบาน ดวยความเสียใจในโชคชะตา โสรยาจึงพยายามกรีด
ขอมือเพื่อฆาตัวตาย 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ไมระบุ 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2) โสมยาพยายามกรีดคอมือตัวเองเพื่อฆาตัวตาย 

ความรุนแรงตอตนเอง 

โสมยานอยใจในโชคชะตา หลังจากที่คนพบวาตนเองแทจริงแลวเปนผูหญิงขามเพศ จึงกรีดขอมือ
ของตัวเองเพื่อฆาตัวตาย แตถูกฮารมานและครอบครัวชวย และพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไดทัน 
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(V3) นิมมีตบหนาสุรภ ี

ความรุนแรงทางรางกาย 

ดวยความเปนหวง นิมมีจึงรีบรอนไปตามหาโสรยาที่บานของฮารมาน แตไมเจอโสรยา            ดวย
ความกลัววาทางครอบครัวของฮารมานจะรูถึงปญหาของโสมยา จึงพยายามสงสัญญาณใหลูกสาวอีก
คน (สุรภี) เพื่อขอคุยกันตัวตอตัว แตสุรภีไมเขาใจ เม่ือมีโอกาสไดคุยกันตัวตอตัว นิมมีจึงตบหนา
สุรภีดวยความโกรธ 

นิมมี : แคเรื่องเดียวแกยังชวยชั้นไมได! โสมยาอยูไหน? สุรภี! โสมยาอยูไหน? 

  

มามินเดอ (พอของโสมยา) บีบคอและผลักโสมยาตอนเด็กตกเตียง 

ความรุนแรงทางรางกาย 

โสมยาคิดยอนถึงความหลังของตัวเองในวัยเด็ก และโดนมามินเดอทําราย เชน ถูกบีบคอ ถูกผลักตก
เตียง 

  

(V4) มัลลิกาขโมยกระเปาเงินของฮารมาน 

มัลลิกาวางแผนแยกตัวฮารมานและโสมยาออกจากกัน เพื่อตนและกลุมหญิงขามเพศจะไดเขาถึงตัว
โสมยาได จึงขโมยกระเปาเงินของฮารมาน (และนําไปฝากใหตํารวจคืนฮารมานในภายหลัง) 
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(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ราวี (นองสะใภของโสมยา) พูดจาเหยียดสุรภี (นองสาวของโสมยา) 

คําดา/การเหน็บแนม 

ในขณะที่สุรภีกําลังชวยโสมยาแตงตัวและเสริมสวยเพื่อเอาใจฮารมาน ราวีไดเขามาพูดจาจิกกัด   ทั้ง
คู ทําใหทั้งสองหนาเสีย (พรอมเสียงเอฟเฟคประกอบ) 

ราวี : แตงตัวจัดเต็มมาเชียว 
สุรภี : เจาสาวหมาดๆ ควรดูดีดูสวยตลอดเวลาไมใชหรือพี่ราวี สามีจะไดพอใจไง 
ราวี : แหม! รูดีจัง น่ีขนาดยังไมไดแตงงานนะเน่ียยังรูเสียขนาดน้ี 
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มามินเดอ (พอของโสมยา) ดาทอโสมยาในวัยเด็ก  

คําดา 

มามินเดอ : ตั้งแตเธอเกิดมา ชะตากรรมก็คอยทํารายชั้นทุกวันไมใหพัก  

พรีโต (แมสามีของโสมยา) พูดจาเสียดสีโสมยาตอหนานิมมี (แมของโสมยา) 

คําดา/การเหน็บแนม 

โสมยาขังตัวเองไวในหอง ดวยความเปนหวง ทุกคนในบานของฮารมาน รวมถึงนิมมีและสุรภี     (แม
และนองสาวของโสมยา) จึงพยายามพังประตูเขาไป แตพรีโตพูดจาเสียดสีโสมยาตอหนานิมมีและ
สุรภี และเม่ือทราบวาโสมยาพยายามฆาตัวตายดวยการกรีดขอมือ พรีโตก็ยังเสียดสีโสมยาตอ 

พรีโต : ตั้งแตแตงงานมาบานน้ีก็ตองมีดรามาไมเวนแตละวันเลยทีเดียว 

พรีโต (หลังพบวาโสมยาพยายามฆาตัวตาย) : น้ันสิราวี ไมรูวาคําสาปอะไรมาตกบานของชั้นกันแน   

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
 ละครถายทอดความขัดแยง (Conflict) และสะทอนใหเห็นความรุนแรงระหวางกลุมสังคมหลัก/  คน

ตรงเพศ (Cisgender) และคนขามเพศ (Transgender) (นําเสนอเฉพาะกลุมหญิงขามเพศ)     วา
กลุมหญิงขามเพศถูกกีดกัน ถูกรังเกียจ และอาจถูกทํารายจนถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต       จาก
คนอ่ืนๆ ในสังคม จนหญิงขามเพศจะตองแยกตัวไปอยูรวมกันใน “โลก” ของตน (ชุมชนหญิงขาม
เพศ) ซ่ึงตัวละครที่ทําหนาที่สะทอนมิติความขัดแยงดังกลาวที่ชัดเจนที่สุด คือ มัลลิกา          ซ่ึงใน
อดีตมัลลิกาเห็นโสมยาในตอนเด็กถูกพอทําราย จึงพยายามพาตัวโสมยาไปอยูดวยกันที่ชุมชนหญิง
ขามเพศ (ไมปรากฏใหเห็นภาพความรุนแรงดังกลาวในตอน แตสะทอนจากคําพูดของตัวละคร) 

มัลลิกา : โสมยาคนงามเธอไมเหมาะกับที่น่ีหรอกรูม้ัย ตัวเองก็เปนเหมือนเงาของทุกคน เราคือคนที่
นําพาโชคดีมาให แตไมมีใครตองการเรา ดังน้ันคนแบบพวกเราจะอยูรวมกับคนทั่วไปไดยังไง โลกที่
เธออยูมันไมใชของเธอ แตพวกเราคือผูไดพรพิเศษ หญิงขามเพศและพวกเขาเรียกเราวาไงรูไหม 
กาลกินี... ไมวาจะเปนนคนทรลักษณหรือเปนคนสวยแคไหน ไมมีใครจะคิดวาเปนคนปกติเหมือน
พวกเขา เพราะฉะน้ันอยาไปอยูรวมพวกเขา... เธอคิดวาพวกเขาตัดสินเราจากความดีงั้นเหรอ เธอ
เขาใจผิดแลวเพราะเราเกิดมาแตกตางจากคนปกติไง ไมวาจะดีแคไหนก็ไรประโยชนและเธอควร
เขาใจวาสังคมน้ีไมมีที่สําหรับคนอยางพวกเรา 

มัลลิกา: คิดวาฮารมานจะแตกตางจากคนอ่ืนงั้นเหรอ เขาก็เหมือนคนอ่ืนๆในสังคมน่ันละ เม่ือไรก็
ตามที่เขารูความจริงเก่ียวกับตัวเธอ เขาจะจับเธอโยนออกไปอยางไมใยด ี

มัลลิกา : ถาหากวาบานสามีของเธอรูความจริงเรื่องน้ีเขาละก็ เธอจินตนาการไมออกหรอกวาส่ิงที่
ตามมาจะรายแรงแคไหน 

มัลลิกา (พูดกับนิมมี) : ฮารักซิงเปนคนยังไงไมรูเหรอ ถาเขารูความจริงเรื่องลูกสาวของคุณ แมแต
ชีวิตเธอก็จะไมเหลือ 
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ซีรีสอินเดีย กลโกงกามเทพ ออกอากาศวันที่  03/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

โสมยาถูกมัลลิกาลักพาตัวไปอยูที่ชุมชนหญิงขามเพศที่มีอาจารยแมเปนผูดูแล โสมยาพยายามหาวิธีติดตอสุรภี 
(นองสาว) และฮารมาน (สามี) ใหมาชวย แตก็ไมสําเร็จ ในขณะเดียวกันสุรภีและฮารมานก็กําลังพยายามตามหาตัวโสม
ยา 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ไมระบุ 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2) ฉากที่พรีโต (แมของฮารมาน) พยายามฆาตัวตายเพื่อบังคับใหลูกเลิกตามหาโสมยา 

การฆาตัวตาย (ไมสําเร็จ) 

ฮารมานและคนในบานพยายามเปดประตูหองของพรีโต เพราะพรีโตขังตัวเองไวในหอง ไมยอม
ออกมา เม่ือเปดประตูหองได ทุกคนพบวาพรีโตกําลังจะผูกคอตาย โดยมีเปาหมายเพื่อบังคับใหฮาร
มานไมไปตามหาโสมยาและลืมโสมยาไปเสีย 

  

(V3)  

(V4) ฉากที่อาจารยแมทําลายโทรศัพทมือถือของคารีนา 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

อาจารยแม ผูนําของชุมชนหญิงขามเพศ ทําลายโทรศัพทมือถือและซิมการดของคารีนา เพราะจับได
วาโสมยาแอบใชโทรศัพทติดตอฮารมานใหมาชวย 
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ฉากที่พรีโตทําลายขาวของในหองฮารมาน 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

พรีโตโมโหที่ลูกชายไมยอมตัดใจจากโสมยา จึงพยายามพังขาวของของโสมยาในหองฮารมาน 

  

ฉากที่ฮารมานทําลายขาวของเพราะความเมาและความคิดถึงโสมยา 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

หลังจากที่ฮารมานไดสาบานกับพีรโต (แมของฮารมาน) วาจะไมไปตามหาโสมยาแลว ฮารมานไดดื่น
เหลาจนเมามายและทําลายขาวของในหองของตนดวยความเสียใจและความคิดถึงโสมยา เพราะ
ส่ิงของตาง ๆ ในหองตางก็เปนของที่ทําใหตนระลึกถึงภรรยาที่หายตัวไป 
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ฉากที่ฮารมานปาแกวชาที่ราวีนํามาใหตนแตก 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

ดวยความเสียใจที่ภรรยาหายตัวไป ฮารมานจึงไมอยากลุกจากเตียง เม่ือราวี (นองสาวฮารมาน) นําชา
มาใหตนดื่มที่เตียง ฮารมานก็โมโหและปาแกวชาตกแตก 

ฮารมาน : เธอไมเขาใจชั้นหรือไง ชั้นไมไดอยากกิน และไมไดบอกใหเธอเอามาใหดวย 

  

ฉากที่ราวีนํารูปภาพและขาวของที่เก่ียวของกับโสมยาของฮารมานไปเผาทําลาย 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

ราวี นํารูปภาพและขาวของที่เก่ียวของกับโสมยาของฮารมาน ไปเผาทําลายตามคําส่ังของพอ โดยหวัง
วาจะทําใหฮารมานลืมโสมยาได 

   

(V5)  
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(V6)  

(V7) ฉากที่พรียาจะเอารองเทาฟาดหนามานินเดอ  

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

มานินเดอ (พอของโสมยา) มาโวยวายเสียงดังที่บานของฮารมานและพูดจาหยาบคายกับฮารักซิง 
(สามีของพรีโต) ดวยความโมโหพรีโตจึงจะหยิบรองเทาที่สวมใสอยูเงื้อเตรียมฟาดหนาของมานินเดอ 

พรีโต : หุบปากซะ หุบปากเดียวน้ี ไมงั้นแมจะเอารองเทาตบใหหนาแดงไปเลย 

   

(V8)  

(V9) พล็อตเรื่องกําหนดใหโสมยาถูกมัลลิกาและกลุมหญิงขามเพศลักพาตัวไปอยูที่ชุมชนหญิงขามเพศ 

เน่ืองจากมัลลิกาและกลุมหญิงขามเพศตองการจะปกปองโสมยาจากอันตรายจากสังคมและจากคน
รอบตัวโสมยา (เน่ืองจากมัลลิกาในวัยเด็กเห็นโสมยาถูกพอทํารายรุนแรง) จึงนําตัวโสมยามาอยูดวยทั้ง
ที่โสมยาไมเต็มใจ (ทั้งน้ี ในภายหลังเรื่องราวจะคล่ีคลาย มัลลิกาและกลุมหญิงขามเพศม่ันใจวาโสมยา
จะปลอดภัยและสามารถใชชีวิตอยางมีความสุขกับฮารมานได มัลลิกาและกลุมหญิงจึงยอมปลอยโสม
ยากลับบานไปกับฮารมานพรอมทั้งอวยพรใหทั้งคูโชคดี) ทั้งน้ีไมพบขอความกํากับวา “เปนการกระทํา
ที่ผิดกฎหมาย” 

เม่ือฮารมานและสุรภีมาตามหาโสมยาที่บานพักในชุมชนหญิงขามเพศ โสมยาพยายาม รองตะโกน
เรียกฮารมานและสุรภี แตก็ถูกมัลลิกาปดปากและล็อกตัวไปซอน แมวาโสมยาจะตอสู ขัดขืนและกัด
แขนมัลลิกาจนหลุดออกมาได แตโสมยาก็ว่ิงตามไปหาฮารมานและสุรภีไมทัน 
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ฉากที่พรีโตขมขูฮารมานวาจะเผาบาน 

พรีโตขมขูฮารมานใหฮารมานเลิกติดตามหาโสมยา และใหทําใจลืมโสมยาไปเสีย หากไมทําตาม พรีโต
จะเผาบานทิ้ง 

พรีโต : สัญญากับชั้นสิ สัญญาสิวาแกจะลืมนังโสมยา ไมงั้นชั้นจะเผาบานน้ีใหหมดไปเลย             
แกคอยดู แกรูดีวาชั้นทําไดมากแคไหน แกรูจักชั้นดีที่สุด แกรูวาชั้นกลาทําเรื่องใหญขนาดไหน 

  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด  

(L1) ฉากที่มานินเดอบุกเขาบานฮารมานเพื่อตอวาฮารักซิง 

คําดา 

มานินเดอโมโหที่ฮารมานและสุรภีออกไปตามหาโสมยา จึงบุกไปที่บานฮารมานเพื่อตอวา        ฮารัก
ซิง ทั้งคูจึงดาทอกันไปมา 

ฮารักซิง : สมองของคุณมันยังดีอยูดีรึเปลาหรือวามันเพี้ยนไปแลว 

มานินเดอ : สมองของผมเหมือนเดิม ยังไมไดเพี้ยนไปแตสมองคุณเพี้ยนหรือไง … (พูดถึงฮารมาน) เขา
ออกตระเวนเตร็ดเตไปทั่วเพื่อออกตามหากระเทยน้ัน … คุณจะเอากระเทยไวในบาน   ไดเหรอ 

ฮารักซิง (ดามานินเดอ) : ขี้โกงทั้งครอบครัว 
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(L2) ฉากที่พรีโตกลาวเหยียดโสมยาโดยเปรียบเทียบกับวัวควาย 

ภาษาเหยียดเพศ 

พรีโต : คุณเองเปนคนแตงลูกกระเทยกับลูกชายเรา ถามีวัวหรือควายมาแทนเธอได พวกเราก็คงเอา 
อยางนอยมันคงยังอยูใหนม และคงจะใหลูกดวย (เน่ืองจากโสมยาไมสามารถตัง้ครรภได) 

ฉากที่พรีโตกลาววาโสมยาใชมนตดําหลอกลวงใหฮารมานหลงใหล 

ภาษาเหยียดเพศ 

พรีโตกลาววาลูกชายหลงใหลโสมยา คงเปนเพราะครอบครัวโสมยาใชมนตดํา ไมไดหลงรัก      โสมยา
เพราะความดี 

พรียา : ไมรูวาครอบครัวกระเทยน่ันทํามนตดําอะไรใสลูกชายชั้น ทั้งบอกวาใชเงิน จับแยกก็แลว เหลือ
อีกแคทางเดียว ตรียาชลิตา 

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีสอินเดีย กลโกงกามเทพ ออกอากาศวันที่  17/03/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

โสมยาถูกกลุมคนรายคามนุษยลักพาตัวไปขายใหชีคจากดูไบ แตฮารมาน สุรภี และมัลลิกามาชวยไดทัน แตเม่ือโสมยา
กลับมาถึงบาน ก็พบวานิมมี (แมของโสมยา) เสียชีวิตแลว 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ไมระบุ 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากที่คนรายตบหนาโชติ 

ความรุนแรงทางรางกาย 

คนรายเจอโสมยาและโชติกําลังหาทางหนี จึงเขาไปตบหนาโชต ิ

  

ฉากที่ฮารมานใชกําลังขมขูคนรายเพื่อใหบอกที่อยูของโสมยา 

ความรุนแรงทางรางกาย 
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ฉากที่ฮารมานตอสูกับชีคเพื่อชวยโสมยา 

ความรุนแรงทางรางกาย 

  

ฉากยอนอดีต มานินเดอจะขุดหลุมฝงโสมยา 

ความรุนแรงทางรางกาย 

มัลลิกาเลาใหโสมยาฟงวา ที่เธอพยายามลักพาโสมยาไปอยูดวย เพราะมัลลิกาเห็นโสมยาตอนเด็กถูก
พอทํารายและจะจับโสมยาไปฝงดิน มัลลิกาเลยตั้งม่ันที่จะปกปองโสมยา 

  

(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากที่คนรายเอาปนจอหัวฮารมาน 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

ฮารมานเขามาชวยโสมยา แตคนรายไหวตัวทันและชักปนขึ้นมาจอหัวขมขูฮารมานและโชต ิ
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(V7) ฉากที่คนรายเอาเข็มฉีดยา ฉีดยานอนหลับใสคอโสมยา 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

คนรายฉีดยานอนหลับใหโสมยาสลบ จะไดลักพาตัวไปดูไบงายๆ 

คนราย : ทานชีคครับ ไมตองหวงไปหรอก เราตองฉีดยาเธอจะไดหลับสบายไปสักพัก ไมตองหวงเธอ
ยังรูตัว แคเธอจะเบลอๆ หนอยๆ ทําอะไรไมไดแน 

ชีค : สะดวกจังนะ คุณทําใหมันเปนเรื่องงายเยอะเลยขอบใจนะ ขอบใจมาก  

   

ฉากที่คนรายพยายามใชไฟแช็คเผาเชือกเพื่อใหฮารมานและโสมยาตกหนาผา 

เน่ืองจากรถของชีคชนตนไม โสมยาจึงกระเด็นตกหนาผาขางถนน ฮารมานพยายามใชเชือกปนลงไป
ชวยโสมยา แตคนรายก็พยายามใชไฟแช็คจุดไฟเผาเชือกใหทั้งคูตกหนาผาไป โชคดีที่มัลลิกาและสุรภี
เขามาชวยไดทัน 
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(V8)  

(V9) พล็อตเรื่องกําหนดใหโสมยาถูกกลุมคนรายคามนุษยลักพาตัวไปขายใหชคีจากดูไบ 

โสมยาถูกคนรายคามนุษยลักพาตัวไปขังไว และถูกขายใหกับชีคจากประเทศดูไบ ระหวางทางที่    
โสมยาถูกพาตัวขึ้นรถไป ฮารมานก็ขับรถเขามาชวยไดทัน ทั้งน้ีไมพบขอความกํากับวา “เปนการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย” 

    

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2) ฉากที่มานินเดอหามไมใหโสมยาเขาบาน 

ภาษาเหยียดเพศ 

มานินเดอไมยอมใหโสมยากลับบาน พรอมขับไลและกลาววาไมมีใครยอมรับหญิงขามเพศหรอก 

มานินเดอ (พูดกับฮารมาน เพราะตนไมยอมใหโสมยากลับบาน) : แคลองคิดวาเก็บกระเทยไวในสังคม
แบบน้ีเน่ีย มันเปนเรื่องยากกวาน้ันมาก 

มานินเดอ : กระเทยไมมีบานที่ไหนทั้งน้ัน 
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(L3)  

หมายเหตุ 
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13. ชอง MCOT Kids & Family 
 
ซีรีสจีน ชอล้ิวเฮียง ออกอากาศวันที่  08/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

ชอล้ิวเฮียงและสือกวนอินตกลงจะใชชีวิตรวมกัน และไดพากันมาหาไตออง อูฮัวปลอมตัวเขามาฆาประชาชนที่ไต
อองไวชีวิตเพื่อสรางความเขาใจผิด กลุมประชาชนจึงรวมกลุมกันตอสูกับทหารของไตออง ชอล้ิวเฮียงเขามาหาม 

ชอล้ิวเฮียงปลอมตัวเปนออง โดยแสรงวาเดินทางออกนอกเมือง และใหไตอองแสรงวาไมสบาย เวลากลางคืนอูฮัว
ลอบทํารายไตออง ชอล้ิวเฮียงแสดงตัวทั้งสองตอสูกัน ซงเทียนเออใชอุบายหลอกใหอูฮัวเสียสมาธิทําใหอูฮัวพลาดทา
ระหวางที่ชอล้ิวเฮียงใหโอกาสตอสูอีกครั้ง หล่ีอูเหมยใชระเบิดและใหทหารมาลอมจับ อูเหมยและหล่ีอ้ีหาน (สามี) 
รวมกันวางแผนแกแคนสือกวนอินและอูฮัวเน่ืองจากเปนสาเหตุใหพี่สาวนางตาย  

อูฮัวถูกขังอยูในคุก อูเหมยขวางดาวกระจายตัดเสนเอ็นขอมือขอเทาทําลายวรยุทธ์ิอูฮัวแลวนําไปทิ้งกลางทะเลทราย 
นองสาวอูฮัวขอใหชอล้ิวเฮียงชวยตามหาอูฮัว  อูเหมยอาศัยชวงที่ชอล้ิวเฮียงไมอยูนํากําลังทหารมาจับกุมกลาวหา
วาสือกวนอินเปนคนพาอูฮัวหนี ทั้ง2 ตอสูกันสือกวนอินบีบคออูเหมย อูเหมยจึงออกอุบายใหสือกวนอินเขาใจวาเกิด
อันตรายกับชอล้ิวเฮียง ขอใหสือกวนอินยอมใหจับและใหไตอองไตสวน อูเหมยและหล่ีอ้ีหานบอกไตอองวาสือกวน
อินเปนคนพาอูฮัวหนีโดยมีพยานเท็จเปนทหารที่เดินยามบริเวณลานประลอง 

สือกวนอินถูกพันธนาการดวยโซตรวนและบีบคั้นใหพิสูจนความรักที่มีตอชอล้ิวเฮียงโดยใหเดินผานถานไฟรอนๆ ดวย
เทาเปลา หลังสือกวนอินเดินจนพนถานไฟ อูเหมยหลอกสือกวนอินวาตนไดฆาชอล้ิวเฮียงตายแลว สือกวนอินโกรธ
มากทําใหมีผมสีขาวและไลทํารายและฆาทหารไปหลายคน ชอล้ิวเฮียงกลับเขาเมืองเห็นสือกวนอินกําลังบีบคอไต
ออง จึงใชพลังฝามือผลักสือกวนอิน สือกวนอินเขาใจผิดวาชอล้ิวเฮียงไมรักแลว และเกลียดเพราะตนฆาคน กอนจาก
ไปสือกวนอินไดล่ันวาจาวาตอไปจะฆาคน และขอใหชอล้ิวเฮียงจําไววาทุกคนที่ตนฆามีสาเหตุมาจากชอล้ิวเฮียง
ทั้งส้ิน 

สือกวนอินกรีดรองอยูกลางทะเลทรายเม่ือคิดถึงอดีตที่เคยรักกับชอล้ิวเฮียง สือกวนอินพยายามใชพลังเพื่อลบภาพ
ความทรงจําที่มีตอชอล้ิวเฮียงออก และกลาววานับจากน้ีไปจะตองไมเสียนํ้าตาใหกับผูชายอีกตลอดกาล 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากอูฮัวปลอมตัวมาฆาประชาชนที่ไตอองไวชีวิต 

ความรุนแรงทางรางกาย (เบลอดาบขณะจอปลายดาบไปยังทหาร) 
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ฉากประชาชนที่ไตอองไวชีวิตตอสูกับทหารเพราะความเขาใจผิด 

ความรุนแรงทางรางกาย  

 

ฉากชอล้ิวเฮียงปลอมตัวเปนไตอองเพื่อลออูฮัวออกมา 

ความรุนแรงทางรางกาย  
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หล่ีอูเหมยใชระเบิดและใหทหารมาลอมจับอูฮัว 

 

 ฉากอูเหมยขวางดาวกระจายตัดเสนเอ็นขอมือขอเทาทําลายวรยุทธ์ิอูฮัว 

ความรุนแรงทางรางกาย  

    

   



380 
 

  

ฉากอูเหมยนําทหารมาลอมจับสือกวนอิน 

ความรุนแรงทางรางกาย (เบลอภาพขณะลูกธนูยอนกลับไปปกหาทหาร) 
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สือกวนอินบีบคออูเหมย 

   

ฉากสือกวนอินเดินลุยถานไฟดวยเทาเปลา 

ความรุนแรงทางรางกาย (เบลอภาพขณะเดินบนถานไฟทั้งภาพมุมไกลและใกล) 

   

  

 

ฉากสือกวนอินบีบคอไตอองและชอล้ิวเฮียงเขามาขัดขวาง 

ความรุนแรงทางรางกาย  
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(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากอูฮัวปลอมตัวมาฆาประชาชนที่ไตอองไวชีวิต 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน (เบลอดาบขณะจอปลายดาบไปยังทหาร) 

  

ฉากประชาชนที่ไตอองไวชีวิตตอสูกับทหารเพราะความเขาใจผิด 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

 



383 
 

 

ฉากชอล้ิวเฮียงปลอมตัวเปนไตอองเพื่อลออูฮัวออกมา 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

อูฮัวใชดาบ  

  

 ฉากอูเหมยขวางดาวกระจายตัดเสนเอ็นขอมือขอเทาทําลายวรยุทธ์ิอูฮัว 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

  

(V7) ฉากชอล้ิวเฮียงปลอมตัวเปนไตอองเพื่อลออูฮัวออกมา 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ชอล้ิวเฮียงใชพัดเปนอาวุธ 
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(V8) ฉากชอล้ิวเฮียงปลอมตัวเปนไตอองเพื่อลออูฮัวออกมา 

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ 

เหาะขึ้นไปตอสูกันบนน่ังราน 

  

  

ฉากอูเหมยนําทหารมาลอมจับสือกวนอิน 

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ 

พลธนูยิงธนูใสสือกวนอิน สือกวนอินใชพลังสกัดแลวผลักกลับไปใสทหาร  

(เบลอภาพขณะธนูยอนกลับไปปกทหาร) 
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ฉากสือกวนอินบีบคอไตอองและชอล้ิวเฮียงเขามาขัดขวาง 

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ 

ชอล้ิวเฮียงเขามาขัดขวางและใชพลังฝามือผลักสือกวนอิน 

   

สือกวนอินเหาะหนีหลังจากที่เขาใจผิดชอล้ิวฮียง 

  

ฉากสือกวนอินพยายามใชพลังเพื่อลบภาพความทรงจําที่มีตอชอล้ิวเฮียง 

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ 

สือกวนอินกรีดรองอยูกลางทะเลทรายเม่ือคิดถึงอดีตที่เคยรักกับชอล้ิวเฮียง สือกวนอินพยายามใช
พลังเพื่อลบภาพความทรงจําที่มีตอชอล้ิวเฮียง 
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(V9) ฉากไตอองน่ังเลนหมากกระดานอยูกับนองสาว 

สารเสพติด 

(เบลอภาพบารากู) 

  

(V10)   

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด(เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  
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(S2) อูเหมยและหล่ีอ้ีหาน (สามี) จูบกัน 

การจูบ  

(มุมกลอง) 

  

ฉากสือกวนอินพยายามใชพลังเพื่อลบภาพความทรงจําที่มีตอชอล้ิวเฮียง 

การจูบ  

สือกวนอินคิดถึงภาพอดตีความรักระหวางตนกับชอล้ิวเฮียง (เบลอภาพขณะจูบ) 

  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีสจีน ชอล้ิวเฮียง ออกอากาศวันที่  22/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

(หลังชอล้ิวเฮียง โอวทิฮวยและซงเทียนเออลาไตอองเดินทางออกจากเมืองจันทรา เขาไดรูความจริงวาอูเหมยเปนผู
วางแผนใสรายสือกวนอิน จากน้ันชอล้ิวเฮียงไดตามหาสือกวนอินพยายามขอคืนดีแตไมเปนผล สือกวนอินทาตอสู
แตชอล้ิวเฮียงไมตอบโต สุดทายทั้งคูไดแยกยายกันไป) ซูหยงหยง ตามกลุมชอล้ิวเฮียงมาเพื่อทองยุทธภพดวย  

มีขาวลือวาวังนํ้าทิพยกําลังเตรียมการถลม 4 สํานักใหญ ซงเทียนเออจะจับชอล้ิวเฮียงเพื่อใหไปรวมถลมวังนํ้าทิพย
พรอมกับ 4 สํานักใหญ แตกลับพลาดทาถูกชอล้ิวเฮียงมัดไวกับตนไม โอวทิฮวยเขามาชวยปลดเชือกให 

อูเหมยเปนคนปลอยขาววาวังนํ้าทิพยมีแผนการจะถลม 4 สํานักใหญเพราะตองการคัมภีรของวังนํ้าทิพยมารักษาโรค
ของตน อูเหมยและหล่ีอ้ีหาน (สามี) เดินทางมาพรอม 4 สํานักใหญดวยแพหลายลํา ระหวางที่เจาแมอินจี เจาวังนํ้า
ทิพยกําลังเปล่ียนหนากากก็ไดยินเสียงไฟอัคคี (ปนใหญ) เจาแมอินจีใชพลังทําลายแพ คนของจาก 4 สํานักตกลงไป
ในนํ้าและตอสูกับคนของวังนํ้าทิพย อูเหมยและหล่ีอ้ีหานเกาะเศษไมจากแพที่แตกอยูกลางแมนํ้าที่รายลอมไปดวย
ซากศพ กําลังขาดนํ้าดื่ม เพื่อความอยูรอดอูเหมยจึงฆาหล่ีอ้ีหานดวยมีดส้ัน 

ในวันที่ 4 สํานักใหญบุกวังนํ้าทิพย หลานเอ้ียนไดรับหนาที่ใหเฝาประตูวังนําทิพย แตหลานเอ้ียนอยูกับอูฮัวจึงไมรูวา
มีคนนอกบุกเขามา /หลานเอ้ียนชวยอูฮัวจากทะเลทรายและนํามาซอนไวที่วังนํ้าทิพย เพราะตกหลุมรัก นอกจากน้ี
หลานเอ้ียนยังไดวางยาพิษเจาแมวังนํ้าทิพยเพราะตองการครอบครองวังนํ้าทิพยกับอูฮัว ซ่ึงยาพิษกําลังเริ่มออกฤทธ์ิ 

เม่ือเจาแมอินจี เจาวังนํ้าทิพยรูตัววาถูกวางยาพิษจึงใหอาฟงออกตามหาลูกสาวเพื่อมาสืบทอดเปนเจาวังคนตอไป 
หลานเอ้ียนแอบฟง และบังเอิญพบอูเหมยลอยคออยูแถวฝงนํ้าจึงนําตัวมาซอนไวที่เดียวกับอูฮัว ทั้ง 3 รวมกัน
วางแผนใหอูเหมยปลอมตัวเปนลูกสาวเจาวังนํ้าทิพย 

อูเหมย แสรงวากําลังถูกตามลาจากกลุมชายฉกรรจเพื่อนําไปขายใหหอนางโลม ว่ิงไปขอความชวยเหลือจากลูกนอง
เจาแมอินจี อูเหมยฉวยโอกาสหนีขณะที่กลุมชายฉกรรจกําลังตอสูอยูกับคนของวังนํ้าทิพย เม่ือสูกันไปสักพักลูกนอง
เจาวังนํ้าทิพยรูจากกลุมชายเหลาน้ีวาผูหญิงที่มาขอความชวยเหลือน้ันเปนหน้ีการพนันจึงตองเอาตัวเขาใชหน้ีแตยัง
ไมทันเขาหองหอนางก็ไดฆาหัวหนาพวกเขาตาย 

ชอล้ิวเฮียงยังคงคิดถึงสือกวนอิน ซูหยงหยงพยายามชวนใหชอล้ิวเฮียงทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเขาสบายใจขึ้น / 
ขณะที่ซงเทียนเออและซูหยงหยงอาบนํ้าดวยกัน ซงเทียนเออเห็นรอยสักที่แขนซูหยงหยงแลวชอบ จึงขอใหซูหยง
หยงสักใหตนบาง ซงเทียนเออวางแผนใหซูหยงหยงแตงตัวเหมือนสือกวนอินเพื่อใหชอล้ิวเฮียงประทับใจ แตชอล้ิ
วเฮียงไดตอวาและไลซูหยงหยง ซงเทียนเออสารภาพกับชอล้ิวเฮียงวาตนเปนคนวางแผนเอง ชอล้ิวเฮียงว่ิงตามซูหยง
หยงออกไป 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉาก 4 สํานักใหญถลมวังนํ้าทิพย 

ความรุนแรงทางรางกาย  
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4 สํานักยิงปนใหญใสวังนํ้าทิพย 

  

เจาแมอินจีใชพลังทําใหเกิดนํ้าวน /บังคับแพใหลอยโดยไมมีคนพาย / เสกนํ้าใหทําลายแพ 
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การตอสูในนํ้าระหวางคนของ 4 สํานักใหญกับคนของวังนํ้าทิพย 

  

ฉากอูเหมยฆาหล่ีอ้ีหานดวยมีด 

ความรุนแรงทางรางกาย  

หลังแพของ 4 สํานักใหญแตก อูเหมยและหล่ีอ้ีหานลอยคออยูกลางแมนํ้าที่รายลอมไปดวยศพทํา
ใหขาดนํ้าและอาหาร อูเหมยฆาหล่ีอ้ีหาน 

  

ฉากหลานเอ้ียนพบอูเหมยและพามาที่ซอนที่เดียวกับอูฮัว 

ความรุนแรงทางรางกาย  

อูฮัวบีบคออูเหมย จากน้ันชักดาบของหลานเอ้ียนจะฆาอูเหมย 
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ฉากอูเหมยแสรงวาถูกตามลาเพื่อนําไปขายใหหอนางโลม  

ความรุนแรงทางรางกาย  

กลุมชายฉกรรจกําลังตอสูอยูกับคนของวังนํ้าทิพย 
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(V4)  

(V5)  

(V6) ฉาก 4 สํานักใหญถลมวังนํ้าทิพย 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

4 สํานักใหญใชปนใหญยิง 

  

ฉากอูเหมยฆาหล่ีอ้ีหานดวยมีด 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

หลังแพของ 4 สํานักใหญแตก อูเหมยและหล่ีอ้ีหานลอยคออยูกลางแมนํ้าที่รายลอมไปดวยศพทํา
ใหขาดนํ้าและอาหาร อูเหมยใชมีดส้ันฆาหล่ีอ้ีหาน 

  

ฉากหลานเอ้ียนพบอูเหมยและพามาที่ซอนที่เดียวกับอูฮัว 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

อูฮัวบีบคออูเหมย จากน้ันชักดาบของหลานเอ้ียนจะฆาอูเหมย 
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ฉากอูเหมยแสรงวาถูกตามลาเพื่อไปขายใหหอนางโลม  

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

   

(V7) ซงเทียนเออจะใชเชือกจับชอล้ิวเฮียง 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ซงเทียนเออจะใชเชือกจับชอล้ิวเฮียงเพื่อนําไปให 4 สํานักใหญเพื่อไปถลมวังนํ้าทิพย แตกลับพลาด
ทาถูกชอล้ิวเฮียงมัดไวกับตนไม  

  

(V8) ฉาก 4 สํานักใหญถลมวังนํ้าทิพย 

 ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ 

เจาแมอินจีใชพลังทําใหเกิดนํ้าวน /บังคับแพใหลอยโดยไมมีคนพาย / เสกนํ้าใหทําลายแพ 
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ฉากอูเหมยแสรงวาถูกตามลาเพื่อไปขายใหหอนางโลม  

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ 

คนของวังนํ้าทิพยมีพลังยุทธเหาะลงไปตอสูกลับกลุมชายฉกรรจ 
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(V9) ฉากโอวทิฮวยดื่มเหลาตอนเจอหยงหยง 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล (เบลอภาพขวดเหลาทั้งขณะถือและดื่ม) 

  

ซงเทียนเออจะใชเชือกจับชอล้ิวเฮียง 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล (เบลอภาพขวดเหลาทั้งขณะถือและดื่ม) 

โอวทิฮวยดื่มเหลากอนแกเชือกดวยพลังยุทธ์ิใหซงเทียนเออ 

 

(V10)   

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2) ฉากชอล้ิวเฮียงคิดถึงภาพอดีตความรักของตนกับสือกวนอิน 

การจูบ (เบลอภาพการจูบ) 
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(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1) ฉากอูเหมยแสรงวาถูกตามลาเพื่อนําไปขายใหหอนางโลม  

คําดา 

อูเหมยแสรงวาถูกตามลาเพื่อไปขายใหหอนางโลม ว่ิงมาขอความชวยเหลือจากลูกนองเจาแมอินจี 
กลุมชายฉกรรจว่ิงเขามาแลวเกิดการตอสูกันขึ้น เม่ือสูกันไปสักพักลูกนองเจาวังนํ้าทิพยรูจากกลุม
ชายเหลาน้ีวาผูหญิงที่มาขอความชวยเหลือตนเปนหน้ีการพนันจึงตองเอาตัวเขาใชหน้ีแตยังไมทัน
เขาหองหอนางก็ไดฆาหัวหนาพวกเขาตาย 

ลูกนองเจาวังนํ้าทิพย : นางแพศยาคนน้ี อยาใหขาไดพบเจาอีกนะ ไมอยางน้ันละก็ขาจะถลกหนัง
เจา กระชากเสนเอ็นเจาออกมา 

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีสจีน ชอล้ิวเฮียง ออกอากาศวันที่  04/03/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

หลังซงเทียนเออถูกเปดเผยวาไมใชลูกสาวเจาแมอินจีแหงวังนํ้าทิพย เจาแมอินจีเอ็นดูซงเทียนเออจึงขอใหอยูที่วังนํ้า
ทิพยดวยกัน 

อูเหมยแสรงทําดีตอชอล้ิวเฮียงและเพื่อนเพื่อใหทุกคนเขาใจวาตนเองเปนลูกของเจาแมอินจี อูเหมยยุยงอูฮัวใหกําจัด
หลานเอ้ียน อูเหมยเขากอดรัดอูฮัวขณะที่หลานเอ้ียนกําลังเดินเขามา อูฮัวบอกหลานเอ้ียนวาตนจําเปนตองทําตาม
ความตองการของอูเหมยเพราะอูเหมยกําลังจะไดเปนเจาวังคนตอไป แตหากหลานเอ้ียนฆาเจาแมอินจีใหเร็วที่สุด
ตอนน้ันอูเหมยก็จะไมมีความหมาย เพราะสามารถอางไดวาเจาแมอินจีตายโดยที่ยังไมไดส่ังเสียวาจะใหใครขึ้นเปน
เจาวังนํ้าทิพยคนตอไป  

อูเหมยบอกเจาแมอินจิวาเห็นผูหญิงที่มีรูปรางหนาตาคลายหลานเอ้ียนใสของบางอยางลงในอาหาร เจาแมอินจีจึงจับ
ไดวาหลานเอ้ียนเปนคนวางยาพิษตนและไลหลานเอ้ียนออกจากวัง อูเหมยตามหลานเอ้ียนออกมาแลวแทงหลานเอ้ีย
นจากน้ันผลักลงนํ้า 

หล่ีหงซ่ิวปลอมตัวเขามาประลองคัดเลือกจนไดขึ้นเปนหัวหนาพรรคกระยาจก โดยมีผูเฒาเฉินรูความลับน้ี ซุนฮูสงสัย
จึงลอบเขามากระชากหนากากที่หล่ีหงซ่ิวสวมอยูออก และปลอมตัวเปนหัวหนาพรรคแทน ผูเฒาเกาถุงทาผูเฒาเฉิน
ชนไก หากชนะจะยอมยกตําแหนงใหผูเฒาเฉิน แตหากผูเฒาเฉินแพจะตองยอมใหเมียผูเฒาเฉินมาหลับนอนกับตน 
4 คืน ผูเฒาเฉินแพพนันไมอยากใหเมียตองนอนกับคนอ่ืนจึงแลกเปล่ียนดวยการบอกความลับที่หล่ีหงซ่ิวปลอมตัว
เขามาในพรรค 

หลังผูเฒาเกาถุงรูความลับที่หล่ีหงซ่ิวปลอมตัวเขามาเปนหัวหนาพรรคจึงพาสมาชิกพรรคบางสวนเขามาลอมจับหล่ี
หงซ่ิว ซุนฮูซ่ึงปลอมตัวเปนหัวหนาพรรคเขามาขัดขวาง ผูเฒาเกาถุงจํารูปรางซุนฮูไดจึงฆาซุนฮ ู

เจาแมอินจีหารือกับอาฟงเพื่อตามหาวาใครเปนผูบงการเรื่องราวทั้งหมด อาฟงบอกอูเหมยวาเจาแมอินจีเอ็นดูซง
เทียนเออมากกวาอูเหมยซ่ึงเปนลูกเสียอีก เจาแมอินจีอาจยกตําแหนงเจาเมืองคนตอไปใหคนนอกก็ได 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)  

(V3) ฉากเจาแมอินจีจับไดวากงหลานเอ้ียนเปนคนวางยาพิษตน 

ความรุนแรงทางรางกาย  

เจาแมอินจีตอสูกับหลานเอ้ียน 
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ฉากอูเหมยแทงหลานเอ้ียน  

ความรุนแรงทางรางกาย (เบลอภาพมีดที่แทง) 

   

  

 



400 
 

ฉากผูเฒาเกาถุงฆาซุนฮู 

ความรุนแรงทางรางกาย  

ผูเฒาเกาถุงรูความลับที่หล่ีหงซิ่วปลอมตัวเขามาเปนหัวหนาพรรค จึงพาสมาชิกพรรคบางสวน
เขามาลอมจับ ซุนฮูเขามาขัดขวาง ผูเฒาเกาถุงตวัดดาบกระชากหนากากรวงลงพื้นทําใหซุนฮูไดรับ
บาดเจ็บที่ใบหนาจากน้ันผูเฒาเกาถุงก็ฆาซุนฮู 

(เบลอภาพขณะตวัดดาบลงบนคอ/เบลอภาพอาวุธที่สมาชิกพรรคนํามาจอ) 

  

  

  

(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากเจาแมอินจีจับไดวากงหลานเอ้ียนเปนคนวางยาพิษตน 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน    
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ฉากอูเหมยแทงหลานเอ้ียน  

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน    

อูเหมยใชมีดฆาหลานเอ้ียน (เบลอภาพมีดที่แทง) 

  

ฉากผูเฒาเกาถุงฆาซุนฮู 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน    

ผูเฒาเกาถุงใชดาบฆาซุนฮ ู

  

(V7)  

(V8) ฉากซุนฮูกระชากหนากากหล่ีหงซิ่ว 

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ 
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ซุนฮูสงสัยหัวหนาพรรคกระยาจกจึงลอบเหาะเขามากระชากหนากากที่หล่ีหงซ่ิวสวมอยูออก 

  

(V9) ฉากคนของพรรคกระยาจกเลนพนันชนไก 

การพนัน (ขึ้นขอความการพนันเปนส่ิงผิดกฎหมาย) 

  

(V10)   

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2) ฉากอูเหมยเขากอดรัดอูฮัวขณะที่หลานเอี้ยนกําลังเดินเขามา 

การจูบ (ใชมุมกลอง) 

อูเหมยยุยงอูฮัวใหกําจัดหลานเอ้ียน อูเหมยเขากอดรัดอูฮัวขณะที่หลานเอ้ียนกําลังเดินเขามา 
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(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด  

(L1) ฉากเจาแมอินจีจับไดวากงหลานเอ้ียนเปนคนวางยาพิษตน 

คําประชด/ เสียดสี/ แดกดัน 

เจาแมอินจี  : เจาไมใชเด็กที่หลงไหลชื่อเสียงเกียรติยศ ใครกันแนที่เปนคนบงการเจาอยูเบื้องหลัง
....เขาเปนใคร จนปานน้ีเจายังไมยอมบอกขาอีก...ขารูแลวตองเปนผูชายแนๆ ใชหรือไมใช ขาส่ัง
สอนพวกเจามาขนาดน้ีตั้งกฎขอหามมากมาย แตสุดทายเจาก็ยังทําเพื่อผูชายอยูด ี

ฉากอูเหมยแทงหลานเอ้ียน  

คําประชด/ เสียดสี/ แดกดัน 

อูเหมย : ขาไมเขาใจวาทําไมนางมารเฒาถึงไมฆาเจาซะ ดังน้ันขาก็เลยตองลงมือเอง .. 

.ฉากผูเฒาเกาถุงพาคนของพรรคกระยาจกบางสวนมาลอมจับหล่ีหงซ่ิว 

คําดูถูก 

ผูเฒาเฉิน : ประมุขหล่ี ขาขอโทษทานดวยนะ ครั้งน้ีขาไมมีทางเลือกจริงๆ 

ผูเฒาเกาถุง : ชางเถอะ ในเม่ือเปนนางโลมแลวก็ไมตองตั้งปายเชิดชูเกียรต ิ

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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14. ชอง ททบ.5 

ซีรีสจีน เจงกิสขาน ออกอากาศวันที่  14/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

“เตมูจิน” (เผาฉี่เหยียน) แตงงานและอยูกินกับ “ปวเออเถี่ย” (เผาหงจ๋ีลา) จนตั้งครรภแตเตมูจินยังไมรู ตอมาเตมู
จินเดินทางนําชุดนักรบที่แมยายนํามาเปนของขวัญแตงงานไปให “ถูมูอิน” (เผาเคอรี่) คนที่เขานับถือเหมือนพอ เพื่อ
เปนนํ้าใจใหรวมออกศึกรวบรวมแผนดินดวยกัน ระหวางที่เตมูจินไมอยู “หัวหนาถัวอา” “หัวหนาตายี่เออ” “ชี่เลอ
เกอเออ” (เผาเม่ียเออฉี)  ปลุกปนใหคนในเผาแกแคนเยซูไกพอของเตมูชินที่เคยฉุดพี่สะใภของชีเลอเกอเออ แมของ
เตมูจินพาคนในเผาหลบซอนตัวในซอกเขา แต “ปวเออเถี่ย” และ “ปูอาเฮเฉิน” ภรรยาอีกคนของเยซูไกหนีไมทันจึง
ถูกจับไป “ปูอาเฮเฉิน” ถูกบังคับใหตกเปนเมียเหออาไถ และ“ปวเออเถี่ย”ถูก “ชี่เลอเกอเออ” ขืนใจ คนรับใช
ของปวเออเถี่ยทุบตีชี่เลอเกอเออจนไดรบับาดเจ็บ ทั้ง 2 คนจึงถูกจับไปขังไวที่เชิงเขาเพื่อเปนตัวลอเตมูจิน 

เตมูจินนํากองกําลังจํานวนหน่ึงบุกเผาเม่ียเออฉีเพื่อชิงตัวภรรยาและแมเล้ียงแตพายแพเน่ืองจากมีกําลังนอยกวา 
ตอมาเตมูจิน ไดรับความชวยเหลือจาก“ถูมูอิน” (เผาเคอรี่) และ“จางมูเหอ” (เผาจาตาหลัน) ซ่ึงเปนเพื่อนรัก ชวย
ชิงตัวภรรยาและแมเล้ียง นอกจาก 2 เผาจะมาชวยแลว ชาวเผาอ่ืนๆ ที่กระจัดกระจายกันบางสวนก็กลับมารวมตัว
กันภายใต “ธงซูหลูซ่ิน” อีกครั้ง 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉาก“หัวหนาถัวอา” “หัวหนาตายี่เออ” “กูเลอเจอเออ” ฉุดเมียของเตมูชิน 

ความรุนแรงทางรางกาย (ยื้อยุดฉุดกระชาก) 

 

ฉากบังคับใหแมเล้ียงเตมูจินนอนดวย 

ความรุนแรงทางเพศ-ใชกําลังคุกคามทางเพศ 

เหออาไถ : ถอดเส้ือ บอกใหถอด...เจาจะถอดหรือไมถอด (ตบ 2 ครั้ง) รักศักดิ์ศรีเหรอ เจาไมยอม
เปนเมียนอยของขางั้นก็ดีเด็กๆ มาน่ี ลากนางออกไป แลวใหผูชายชาวเผาเม่ียเออฉีทุกคนนอนกับ
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นางคนละ1คืน 

ปูอาเฮเฉิน : ปลอยขา ขาของรองอยาทํากับขาแบบน้ี ขายอมแลว 

   

  

  

ฉากชี่เลอเกอเออมาขอใหภรรยาเตมูจินยอมตกเปนของตน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

“ปวเออเถี่ย” ตบหนา“ชี่เลอเกอเออ” 
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ฉากเตมูจินบุกเผาเม่ียเออฉีเพื่อชิงตัวภรรยาและแมเล้ียง ครั้งที่ 1 

ความรุนแรงทางรางกาย 

  

ฉากชี่เลอเกอเออขมขืนภรรยาเตมูจิน 

ความรุนแรงทางเพศ-ขมขืน 
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ความรุนแรงทางรางกาย 

คนรับใชของ“ปวเออเถี่ย”ใชไมตีชี่เลอเกอเออที่ขมขืนนายหญิงของตน 

  

(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากเตมูจินบุกเผาเม่ียเออฉีเพื่อชิงตัวภรรยาและแมเล้ียง ครั้งที่ 1 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน  (ใชดาบเปนอาวุธ)  

  

(V7) ฉากเตมูจินบุกเผาเม่ียเออฉีเพื่อชิงตัวภรรยาและแมเล้ียง ครั้งที่ 1 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน  

(ใชเชือกคลองกับตอไมจากน้ันยกขึงเพื่อใหมาสะดุดลม) 
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(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)   

หมายเหตุ 
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ซีรีสจีน เจงกิสขาน ออกอากาศวันที่  21/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

ราชฑูตหล่ีอาไห (จากเมืองหล่ีจิน) เขาพบเตมูจิน ซ่ึงไดขึ้นเปนผูนํากลุมเผาตางๆ แลว เขาบอกวาแทจริงแลวตนเปน
คนชิตัน และบอกวาอํามาตยหวันเหยียนแหงเมืองจินไวใจไมได 

“จาบูลา” สามีนองสาวของเตมูจินถูก “ซาชาเปยซี” ฆาระหวางนํารางวัลที่รบชนะไปสงใหเผาชาจูเออฉี เตมูจินโกรธ
มากจึงนํากําลังไปถลมเผาจูเออฉี เตมูจินส่ังฆา“ซาชาเปยซี”ดวยการหอดวยหนังแลวมัดเชือกไวจนขาดอากาศหายใจ
ตายตอหนาคนเผาชาจูเออฉีที่เหลือ และไดไวชีวิต “กูหล่ีปวก้ัว” เพื่อใหดูแล “เกอหลีเจินเฟย” ภรรยาอดีตผูนําคน
เกา เตมูจินถูกใจ “กูเหอหล่ี” ทาสผูซ้ือสัตยของ “ซาชาเปยซี” จึงนํามาเปนทหารสวนตัว 

“จางมูเหอ” (เพื่อนรวมนํ้าสาบานเตมูจิน) หัวหนาเผาจาตาหลันเปนแกนนําส่ังการใหเผาอ่ืนมารวมกันเพื่อกําจัดเตมู
จิน และไดสง “ตาหล่ีฟูไถ” เปนตัวแทนเพื่อไปเจรจากับ “จางหลิงกูเออ” หัวหนา “เผาตาตาเออ” ใหมารวมกําจัด
เตมูจินอีกแรง 

หลังการทําศึกกับชาวตาตาเออและชาวจูเออฉี เตมูจินมีกําลังที่แข็งแกรงและมีชื่อเสียงเกรียงไกรโดยที่เมืองจินไมผิด
สังเกตุ เตมูจินใหคนตามหา “เหอตาอัน” ทาสหญิงที่เคยชวยชีวิตไวเม่ือหลายปกอนซ่ึงเขาไดสัญญาไววาโตขึ้นจะ
แตงงานดวย เกอหลีเจินเฟยและพวกบุกมาหาเตมูจิน กลาววาที่เตมูจินฆาลูกตนเพราะทรยศเผาฉี่เหยียน ฉะน้ัน
ตอนน้ีเผาหงจ๋ีลาซ่ึงเปนเผาของภรรยาเตมูจินที่เขารวมกับกลุมจางมูเหอก็ตองนับวาทรยศเชนเดียวกันจึงตองฆาคน
ที่มาจากเผาหงจ๋ีลาดวย “สัวเออฮั่นซูลา” พอของ“เหอตาอัน” ไดกลาวแกตางให เตมูจินไมไวใจกูหล่ีปวก้ัวจึงให
นองชายทาประลองดาบกับกูหล่ีปวก้ัว กูหล่ีปวก้ัวพลาดทาถูกบีบคอจนตาย 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากฆา“ซาชาเปยซี”  

ความรุนแรงทางรางกาย 

ระหวางทําศึกกับ “เผาตาตาเออ” เตมูจินรอกําลังจากซาชาเปยใหมาชวยแตเขาไมมา เม่ือเตมูจิน
ชนะไดส่ังใหฑูต (สามีนองสาวเตมูจิน) นํารางวัลมาแบงใหแตซาชาเปยกลับฆาฑูต เตมูจินจึงส่ังฆา
“ซาชาเปยซี”ดวยการหอดวยหนังแลวมัดเชือกไวจนขาดอากาศตาย 

นองสาวเตมูจินเขาตบตีและถาม “ซาชาเปยซี” วาเปนญาติกันทําไมถึงตองฆากัน 
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เตมูจินส่ังใหลากแมของ“ซาชาเปยซี” ซ่ึงเปนภรรยาของผูนําคนกอนออกไป 

  

เตมูจินจึงส่ังฆา “ซาชาเปยซี” ดวยการหอดวยหนังแลวมัดเชือกไวจนขาดอากาศตาย 
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ฉาก “เกอหลีเจินเฟย” ภรรยาอดีตผูนําคนเกากับ “กูหล่ีปวก้ัว” (เผาชาจูเออฉี) มาหาเตมูจิน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

เตมูจินใหนองชายทาประลองดาบกับกูหล่ีปวก้ัว กูหล่ีปวก้ัวพลาดทาถูกบีบคอจนตาย 
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(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากเตมูจินพากําลังไปถลมเผาจูเออฉ ี

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน (ใชดาบเปนอาวุธ) 

  

ฉาก “ตาหล่ีฟูไถ” เปนตัวแทนเจรจากับเผาตาตาเออใหมารวมกําจัดเตมูจินชวยจางมูเหอ 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน (ใชดาบจอคอ) 

  

ฉาก “เกอหลีเจินเฟย” ภรรยาอดีตผูนําคนเกากับ “กูหล่ีปวก้ัว” (เผาชาจูเออฉี) มาหาเตมูจิน 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน  

กูเหอหล่ีใชดาบจอคอกูหล่ีปวก้ัว 

  



413 
 

เตมูจินใหนองชายประลองดาบกับกูหล่ีปวก้ัว 

  

(V7) ฉากฆา“ซาชาเปยซี”  

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ระหวางทําศึกกับ “เผาตาตาเออ” เตมูจินรอกําลังจากซาชาเปยใหมาชวยแตเขาไมมา เม่ือเตมูจิน
ชนะไดส่ังใหฑูต (สามีนองสาวเตมูจิน) นํารางวัลมาแบงใหแตซาชาเปยกลับฆาฑูต เตมูจินจึงส่ังฆา
“ซาชาเปยซี”ดวยการหอดวยหนังแลวมัดเชือกไวจนขาดอากาศตาย 
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ฉาก “เกอหลีเจินเฟย” ภรรยาอดีตผูนําคนเกากับ “กูหล่ีปวก้ัว” (เผาชาจูเออฉี) มาหาเตมูจิน 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

นองชายเตมูจินใชฟนที่ติดไฟสูกับกูหล่ีปวก้ัว 

  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 
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(L1) ฉาก “ตาหล่ีฟูไถ” เปนตัวแทนเจรจากับเผาตาตาเออใหมารวมกําจัดเตมูจินชวยจางมูเหอ 

คําดา  

จางหลิงกูเออ : เจามันชั่วไมมีอะไรเจือปนเลยนะ ที่เยซูไกพูดไวไมมีผิดเจามันคนโลภและเห็นแกตัว 

ราชฑูตหล่ีอาไหมาพบเตมูจิน  

คําดูถูก 

ราชฑูตหล่ีอาไห : นึกวาเจาเปนผูกลาโดยแท ที่จริงเปนแคคนขี้ขลาดตาขาวเชนน้ี.....มันเปนแคเศษ
กระดูกที่อํามาตยหวันเหยียนโยนใหเทาน้ัน….ตอไปเขาจะฆาเจา…. 

ฉาก “ตาหล่ีฟูไถ” เปนตัวแทนเจรจากับเผาตาตาเออใหมารวมกําจัดเตมูจินชวยจางมูเหอ 

คําดูถูก 

ฝายเผาตาตาเออไมพอใจหากกําจัดเตมูจินไดแลวจางมูเหอจะไดขึ้นมาเปนใหญ  

ตาหล่ีฟูไถ : จางมูเหอเปนชาวจาจาหลัน บรรพชนของมันกําเนิดจากหญิงตั้งทองที่ชิงมาได มันเปน
ลูกนอกคอก อยางน้ีมันจะมีสิทธ์ิอะไรมาเปนผูนํามองโกล.... 

ฉาก “เกอหลีเจินเฟย” ภรรยาอดีตผูนําคนเกากับ “กูหล่ีปวก้ัว” (เผาชาจูเออฉี) มาหาเตมูจิน 

คําดูถูก 

เตมูจินใหนองชายทาประลองดาบกับกูหล่ีปวก้ัว 

นองชายเตมูจิน  :  กูหล่ีปวก้ัว จะกลับงายๆ งั้นเหรอ.... 

กูเหอหล่ี : กูหล่ีปวก้ัว ทําไม ขาไดยินวาเจาเปนจอมพลังที่แทก็ขี้ขลาดตาขาว 

(L2) ฉาก “เกอหลีเจินเฟย” ภรรยาอดีตผูนําคนเกากับ “กูหล่ีปวก้ัว” (เผาชาจูเออฉี) มาหาเตมูจิน 

ภาษาเหยียดชนชั้น 

เกอหลีเจินเฟยกลาววาที่เตมูจินฆาลูกตนเพราะทรยศเผาฉี่เหยียน ฉะน้ันตอนน้ีเผาหงจ๋ีลาซ่ึงเปน
เผาของเมียเตมูจินที่เขารวมกับกลุมจางมูเหอก็ตองนับวาทรยศเชนเดียวกันจึงตองฆาคนที่มาจาก
เผาหงจ๋ีลาดวย “สัวเออฮั่นซูลา” ทาสของ ตาหล่ีฟูไถ แกตางให  

เกอหลีเจินเฟย : ใครเขาจะไปเชื่อคําพูดจากทาสอยางเจา….. 

(L3)   

หมายเหตุ 
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ซีรีสจีน เจงกิสขาน ออกอากาศวันที่  06/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

เตมูจินชนะศึกสามารถรวบรวมเผาตางๆ มาเปนหน่ึงเดียวได มีบางเผาที่หนีกระจัดกระจายไปรวมถึงจางมูเหอ เตมู
จินใหนอง นองบุญธรรมและลูกๆ และลูกนองคนสนิทเรียนหนังสือและมีแนวคิดใหประดิษฐภาษามองโกลขึ้น 

ลูกนองของจางมูเหอจับจางมูเหอหวังจะไดความดีความชอบจากเตมูจิน แตเตมูจินมองวาขนาดกับนายยังสามารถ
ทรยศเนรคุณไดจึงไมควรเก็บคนเหลาน้ีไว เตมูจินเห็นแกความสามารถของจางมูเหอและอดีตที่เคยสาบานเปนเพื่อน
รักกันมาถึง 3 ครั้ง ทั้ง 2 น่ังดื่มเหลาพูดคุยเรื่องอดีตที่คางคาใจจนกอใหเกิดความบาดหมางอยางที่ผานมา เตมูจินขอ
ใหจางมูเหอมาชวยบริหารบานเมืองดวยกัน แตจางมูเหอปฏิเสธและขอใหเตมูจินเปนผูส่ังประหารตนโดยที่ไมใหมี
เลือดไหลออกจากกาย (จางมูเหอขอใหเตมูจินกลาวถึงความผิดที่ผานมาของตนวาสมควรแกการประหารวามี
อะไรบาง “กอเหตุศึก 13 พันธมิตรอยางไมมีเหตุผล , ใชกระทะ70ใบตมคนทั้งเปน , เปนแกนนํา10พันธมิตรยุใหเกิด
ศึกหลายครั้ง”) 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากลูกนองจางมูเหอฆาแพะ 

ความรุนแรงทางรางกาย  

จางมูเหอใชแสฟาดลูกนอง เพราะไมพอใจที่ลูกนองยางแพะกินตอนที่ตนนอนหลับ จากน้ันลูกนอง
จางมูเหอเขามาจับตัวจางมูเหอเพื่อนําสงเตมูจิน 
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ฉากเตมูจินส่ังประหารจางมูเหอ 

ความรุนแรงทางรางกาย  

จางมูเหอปฏิเสธเขารวมบริหารบานเมืองและขอใหเตมูจินเปนผูส่ังประหารตนโดยที่ไมใหมีเลือด
ไหลออกจากกาย เตมูจินจึงส่ังใหแขวนคอจางมูเหอดวยวิธีการขึงตัวแลวพลิกใหหอยหัวลงพื้น 
จากน้ันใชเชือกที่ผูกอนหินไวถวงจนจางมูเหอส้ินใจ 
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(V4) ฉากลูกนองจางมูเหอฆาแพะ 

การใชความรุนแรงตอชีวิต 

ลูกนองจางมูเหอฆาแพะ เพื่อนํามายางเปนอาหาร 

  

  

(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9) ฉากเตมูจินและจางมูเหอน่ังดื่มเหลาพูดคุยเรื่องอดีตที่คางคาใจ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2) ฉากลูกนองจางมูเหอฆาแพะ 

ภาษาเหยียดชนชั้น 

จางมูเหอ : เจาพวกกระจอก พวกเจาสูงศักดิ์มาจากไหนกัน พวกทาสชั้นต่ํา เจากลาดียังไงมายาง
แพะกินตอนที่ขาหลับอยู เจาไมมีสิทธ์ิกินกอนขา..... 

(L3)   

หมายเหตุ 
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15. ชอง 3 SD 
 
ภ.จีนชุด ดาบมังกรหยก ออกอากาศวันที่  11/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

เตียบอก้ีและจาวหมินถูกลุงใหญและอาหกกลาวหาวา เปนคนฆาอาเจ็ดตาย ทําใหลุงใหญจะฆาเตียบอก้ี แตเตียบอก้ี
หนีไปไดและสัญญาวาจะลางแคนใหอาเจ็ด ขณะที่เฉินโหยวเหลียน (พรรคกระยาจก) และซงชิงซู (สํานักบูตึ๊ ง) 
เตรียมแผนการวางยาจางซานฟงและทุกคนในสํานักบูตึ๊ง โดยฉินโหยวเหลียนสัญญาวาไมไดฆาแควางยาเทาน้ัน แต
อินล่ีถิงไดแสดงอาการหลังจากไดรับพิษ ทําใหทุกคนรูวาถูกวางยา หลังจากที่ทุกคนแกลงสลบ ฉินโหยวเหลียนกับ
พวกก็มาที่สํานักและจะฆาทุกคน โดยเหลือแคซงงวนเก่ียซ่ึงเปนพอของซงชงิซูและจางซานฟงเทาน้ัน แตแผนลม ทํา
ใหซงงวนเก่ียจําเปนตองฆาลูกเพื่อทุกคนในสํานัก แตอาจารยมาหามเอาไวและตัดสินใจไลซงชิงซูออกจากสํานัก 

หลังจากน้ันซงชิงซูออกจึงไปรวมมือกับพรรคกระยาจก และไดแตงงานกับจ่ือรั่ว แตเตียบอก้ีมาขัดขวาง ซงชิงซูจึงบีบ
คอจ่ือรั่วขมขูจะฆาใหตาย เตียบอก้ีจึงยอมกินผงคุมคล่ัง แตมีคนมาชวยไวทัน 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากที่เตียบอก้ีและจาวหม่ินแอบฟงซงงวนเก่ียคุยกับอาหก 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ซงงวนเก่ียเห็นศพอาเจ็ดตายในขณะที่เตียบอก้ีและจาวหม่ินก็อยูในที่เกิดเหตุ จึงเขาใจผิดวาทั้งสอง
เปนคนฆาอาเจ็ด ซงงวนเก่ียจึงตบหนาเตียบอก้ี และชักดาบออกมาจะฆาเขา แตจาวหม่ินปดดาบ
ออกไปไดทัน  
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ฉากที่ซงชินซูแคนเฉินโหยวเหลียนจึงตอสูกัน 

ความรนุแรงทางรางกาย 

ซงชินซูแคนเฉินโหยวเหลียนที่มาหลอกใชกัน จึงตอสูกัน แตซงชินซูพายแพ และยอมไปอยูกับ
พรรคกระยาจก 

  

  

ฉากที่ซงชินซูแตงงานกับจ่ือรั่ว 

ความรุนแรงทางรางกาย 

ซงชิงซูไดจัดแตงงานกับจ่ือรั่ว แตเตียบอก้ีมาขัดขวาง ซงชิงซูจึงบีบคอจ่ือรัว่ขมขูฆาใหตาย  
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(V4) ฉากที่ติงหม่ินจินมาเจอหลุมสพจูเออ 

ความรุนแรงตอวัตถุส่ิงของ 

ติงหม่ินจินเจอหลุมศพของจูเออ ดวยความโกรธแคนจูเออ จึงส่ังผลักปายหลุมจนลมลงและส่ังให
ศิษยนองสองคนรื้อหลุมศพ 
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(V5)  

(V6) ฉากที่เตียบอก้ีและจาวหม่ินแอบฟงซงงวนเก่ียคุยกับอาหก 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

ซงงวนเก่ียเห็นศพอาเจ็ดตายในขณะที่เตียบอก้ีและจาวหม่ินก็อยูในที่เกิดเหตุ จึงเขาใจผิดวาทั้งสอง
เปนคนฆาอาเจ็ด ซงงวนเก่ียจึงชักดาบออกมาจะฆาเขา แตจาวหม่ินปดดาบออกไปไดทัน  

  

  

ฉากที่ซงงวนเก่ียจะฆาซงชินซู 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

หลังจากที่สํานักบูตึ๊งรูวาเหตุการณทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะซงชินซู ในฐานพอ ซงงวนเก่ียจึงตกลงกับ
ลูกวาจะฆาเขา เพื่อเปนการชดใชใหสํานัก จึงชักดาบออกมาเพื่อฆาลูก แตอาจารยปูมาหามไวทัน 
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(V7) ฉากที่เฉินโหยวเหลียนเอายาพิษใหซงชิงซู 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

เฉินโหยวเหลียนเอายาพิษ (ยาที่ทําใหคุมคล่ังขาดสติ) ใหซงชิงซูนําไปใชกับทุกคนในสํานักบูตึ๊ง แต
บอกกับซงชิงซูวา ไมไดจะฆาพวกเขา แคทําใหสลบ 

  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  
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(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ภ.จีนชุด ดาบมังกรหยก ออกอากาศวันที่  18/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

เตียบอก้ีตัดสินใจไปหาจ่ือรั่ว เพื่อพูดคุยกันใหเขาใจ แตจ่ือรั่วทั้งรักทั้งแคนเตียบอก้ี จึงอางวาไดแตงงานกับซงชิงซู
แลว เตียบอก้ีจึงจากไป แตเม่ือมีลูกนองมากระซิบวาเจอจาวหม่ินอยูบริเวณเชิงเขา จ่ือรั่วจึงใชวิชาตัวเบาไปหาและ
จะฆาจาวหม่ิน แตจูเออมาชวยไว พอดีกับเตียบอก้ีมาถึง จูเออจึงจากไป  

ติงหม่ินจินเขาไปหาจ่ือรั่วเพื่อเชิญไปกินขาว แตไมเคาะประตูจึงเห็นวาจ่ือรั่วแอบซอนคัมภีรไว หลังจากน้ันจึงแอบ
เขาไปอานคัมภีร จ่ือรั่วจับได จึงไวชีวิตและปลอยไป แตซงชินซูกลับฆาติงหม่ินจินตาย ทําใหจ่ือรั่ววางใจและมอบ
คัมภีรไวฝกฝน โดยมีเปาหมายเพื่อฆาเตียบอก้ี  

เตียบอก้ีไดขาววาจะมีการประลองจอมยุทธ เม่ือตามสืบจึงรูวา การประลองน้ันจะจัดขึ้นเพื่อฆาพอบุญธรรมของเขา 
จึงหาวิธีชวยพอบุญธรรม 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากติงหม่ินจินเขาไปหาจ่ือรั่วเพื่อเชิญไปกินขาว  

ความรุนแรงทางรางกาย 

ติงหม่ินจินเขาไปหาจ่ือรั่วเพื่อเชิญไปกินขาว แตไมเคาะประตูจึงเห็นวา จ่ือรั่วแอบซอนคัมภีรวรยุทธ
ไว จึงถูกตบหนา 1 ครั้ง 

  

ฉากที่ตงิหม่ินจินแอบเขาหองจ่ือรั่วเพื่ออานคัมภีรวรยุทธ 

ความรุนแรงทางรางกาย 

หลังจากที่จ่ือรั่วตัดสินใจปลอยติงหม่ินจินและไลออกจากสํานัก ติงหม่ินจินหันหลังเดินจากไป แต
แลวซงชินซูกลับบีบคอฆาเธอจนเสียชีวิต 



427 
 

  

  

(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7) ฉากที่ซงชินซูถูกตามจับ 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

ซงชินซูถูกกลาวหาวาทรยศพรรคกระยาจก จึงถูกตามฆา โดยเหลาลูกศิษยของพรรคไดถือไม
กระบองและดาบตามฆาเขา แตลูกศิษยสํานักงอไบมาชวยไวทัน โดยใชดาบจ้ีคอผูนําของพรรค
กระยาจก เพื่อขมขูใหปลอยตัวซงชินซู  
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ฉากที่พอของจาวหม่ินตามตัวเธอกลับบาน 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายตนเอง 

พอของจาวหม่ินมาตามเธอกลับบาน แตเธอไมยอม แมจะอางวากําลังตั้งครรภกับเตียบอก้ี พอของ
เธอก็ออกอุบายใหกลับไปอยูที่บานทั้งสองคน แตเธอไมยอมจึงใชมีดส้ันมาจอคอตัวเองเพื่อขมขู จน
ในที่สุดพอของเธอก็ยอมจากไป 

  

  

(V8) ฉากที่จ่ือรั่วใชวิชากรงเล็บกระดูกขาวจะฆาจาวหม่ิน  

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ 

เม่ือมีลูกนองมากระซิบวาเจอจาวหม่ินอยูบริเวณเชิงเขา จ่ือรั่วจึงใชวิชาตัวเบาไปหาและจะฆาจาว
หม่ิน แตจูเออมาชวยไว  
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(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ภ.จีนชุด ดาบมังกรหยก ออกอากาศวันที่  29/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

เปนวันที่ทุกคนจะเปดโปงเซงคุน และ "พญาราชสีหทองคํา" พอบุญธรรมของเตียบอก้ีมีโอกาสจึงพูดยั่วยุ หลังจากที่
ตามลางแคนเซงคุนผูเปนอาจารยมานาน ดวยความสะเทือนใจจากเหตุการณในอดีต ทั้งสองจึงตอสูกัน ทําใหตาบอด
ทั้งคู และพญาราชสีหไดลางแคนจนเซงคุนไดสูญเสียวรยุทธจนทําอะไรไมไดอีก 

อาจารยทั้งสองคนที่เคยอยูกับพอของจาวหมิงเจอกับโจวจ่ือรั่ว จึงตอสูเพื่อจะเอาคัมภีรจากโจวจ่ือรั่ว แตเตียบอก้ี
และจาวหมิงมาขัดขวาง โจวจ่ือรั่วจึงหนีไป และขอรองใหเตียบอก้ีปลอยอาจารยไป แตอาจารยทั้งสองกลับคิดราย
ตั้งใจจะฆาจาวหมิง เตียบอก้ีจึงเขาชวยเหลือ และจู ๆ ดาบมังกรหยกที่หักเปนสองทอนก็พุงเขาใสอกของอาจารยทั้ง
สองจนเสียชีวิต 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากตอสูกันของพญาราชสีหทองคําและเซงคุน 

ความรุนแรงทางรางกาย 

พญาราชสีหทองคําบิดาบุญธรรมของเตียบอก้ี ไดเจอเซงคุนผูเปนอาจารย จึงลางแคนดวยการตอสู 
กันดวยวรยุทธ และใชน้ิวทิ่มตากันและกันจนเลือดไหลนองทั้งคู  
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(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากตอสูกันของอาจารยทั้งสองกับเตียบอก้ี  

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืน   

อาจารยทั้งสองคนที่เคยอยูกับพอของจาวหมิง คิดรายจะฆาจาวหมิง เตียบอก้ีจึงเขาชวยเหลือ แต
ดาบมังกรหยกที่หักเปนสองทอนก็พุงเขาใสอกของอาจารยทั้งสองจนเสียชีวิต 
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(V7)  

(V8) ฉากโจวจ่ือรั่วจะฆาพอบุญธรรมของเตียบอก้ี  

ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ  

โจวจ่ือรั่วพยายามฆาพอบุญธรรมของเตียบอก้ีดวยการใชพลังฝามือกรงเล็บกระดูกขาว เพราะแคน
ที่เตียบอก้ีทรยศความรักของนาง แมจะมีคนขอรองไมใหฆาเขาก็ตาม แตโจวจ่ือรั่วก็ไมยอมหยุด 
จนกระทั่งมีคนเขามาชวย 

  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
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ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 
(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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16. ชอง 9 MCOT HD 
 
ซีรีสจีน หนุมหนาใส หัวใจนักปรุง ออกอากาศวันที่  06/01/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

ซงเจียหมิงและหล่ีหยูเจอกําลังหาเงินทุนทํารานอาหารจีน-ฝรั่งเศส จึงสงแผนธุรกิจรานอาหารไปรวมประกวดเงินทุน
สําหรับนักธุรกิจหนาใหม แตเยี่ยอ่ีหลานพยายามหาทางเลนงานทั้งสอง เพื่อไมใหทั้งสองไดเงินทุน แตซงเจียหมิงไม
ยอมแพ พยายามหาทางเขาถึงแหลงเงินทุนใหได 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3)   

(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 
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(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีสจีน หนุมหนาใส หัวใจนักปรุง ออกอากาศวันที่  17/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

หลังจากที่พอของซงเจียหมิงเกิดอุบัติเหตุ และนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมานานแตยังไมฟน กระทั่งถึงวัน
แตงงานของของซงเจียหมิงกับอ ูสูผิง ทุกคนจึงมารวมตัวกันในหองผูปวย จนในที่สุดเขาก็ฟนขึ้นมา เม่ือทุกคนกลับ
มาถึงบานทามกลางความสุข แตเยี่ยอ้ีหลานกลับนําขาวรายมาถึงอูสูผิง คือ ปลอมแปลงเอกสารการโอนบานและ
นําไปขูอูสูผิง จนอูสูผิงทนไมไหวจึงตบหนาเธอ รวมถึงมีคดีวาเยี่ยอ้ีหลานยักยอกเงินบริษัท จึงทําใหเธอตองหนีไปที่
อ่ืน ในที่สุดเยี่ยอ้ีหลานก็สํานึกผิดถึงส่ิงที่เคยทํารายคนอ่ืนมาตลอด จึงคิดฆาตัวตายดวยการกรีดขอมือตัวเอง แตก็ถูก
ตัวสงโรงพยาบาลจนปลอดภัย 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2) ฉากที่เยี่ยอ้ีหลานสํานึกผิดจนตัดสินใจฆาตัวตาย 

การใชความรุนแรงตอตนเอง – การฆาตัวตาย 

เยี่ยอีหลานรูสึกเสียใจและสํานึกผิด ที่ตนเองทํารายคนอ่ืนมาตลอด ทํารายแมกระทั่งแมแทๆ ของ
ตนเอง จึงตัดสินใจฆาตัวตาย เพราะคิดวาตนเองเปนคนเลวที่ไมสมควรมีชีวิตอยูตอไป จึงไปริม
แมนํ้าและกรีดขอมือ (มีเพียงภาพเลือดไหลจากขอมือเทาน้ัน) ปลอยใหเลือดคอยๆ ไหลจนสลบ  
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(V3) ฉากอูสูผิงตบหนาเยี่ยอีหลานเพื่อเตือนสต ิ

ความรุนแรงทางรางกาย 

เยี่ยอ้ีหลานใชวิธีปลอมแปลงเอกสารการโอนบานของอูสูผิงมาเปนของตนเอง และนําเอกสารมา
เยาะเยยและไลทุกคนออกจากบาน รวมถึงขูจะทุบบานทิ้ง อูสูผิงทนไมไหวที่เห็นลูกสาวแทๆ เอา
แตทําลายชีวิตคนอ่ืนรวมถึงตนดวยที่เปนแมแทๆ ของเธอ อูสูผิงจึงตบหนาเยี่ยอ้ีหลาน เพื่อ
ตักเตือนใหมีสติ อยาใชชีวิตตนเองทําลายผูอ่ืนอีก 

  

  

(V4)  

(V5)  

(V6)  

(V7)  

(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  
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เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2)  

(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
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ซีรีสจีน หนุมหนาใส หัวใจนักปรุง ออกอากาศวันที่  23/02/62 

เนื้อเร่ืองโดยสรุปของวันที่ออกอากาศ 

แมเยี่ยอ้ีหลานไดปรับความเขาใจกับทุกคน  แตยาของเธอก็ยังไมยอมหยุด รวมถึงจาวหานที่ยังคิดแคนตอหล่ี
เจ้ียนก๋ัว ซ่ึงเปนพอของหล่ีอว่ีเจอ จึงจับตัวซงเจียหมิงและคุนจินมาเปนตัวประกัน เพื่อยื่นขอตกลงกับหล่ีเจ้ียนก๋ัว 
จาวหานเอาเครื่องจับเวลามาใสไวใตเกาที่มัดตัวซงเจียหมิง (ขมขูวาเปนระเบิด) หล่ีเจ้ียนก๋ัวและซงเจียหมิงจึง
ตัดสินใจที่ตายดวยกัน แตเม่ือเครื่องจับเวลาหยุดทํางาน ทั้งสองก็ไมตาย  

จาวหานจับตัวคุนจินเพื่อแลกชีวิตกับหล่ีเจ้ียนก๋ัว โดยใชมีดขมขูไว เม่ือหล่ีอว่ีเจอตามหาพอและจาวหานเจอ 
พยายามโนมนาวใหจาวหานปลอยวางและยอมรับความจริง แตเขาไมยอมฟง จึงตั้งใจฆาล่ีเจ้ียนก๋ัวใหตาย แตหล่ีอว่ี
เจอเอาตัวบังแทน และตํารวจมาถึงพอดีจึงจับตัวจาวหานไป 

ระดับเนื้อหาที่ระบุ ท 

ความรุนแรง 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(V1)  

(V2)   

(V3) ฉากที่จาวหานใชมีดแทงหล่ีเจ้ียนก๋ัว 

ความรุนแรงทางรางกาย 

จาวหานใชมีดขมขูหล่ีเจ้ียนก๋ัวขณะที่บังคับใหเอาตัวเขาแลกกับคุนจิน ทั้งยังใชขมขูและตั้งใจฆาหล่ี
เจ้ียนก๋ัว แตหล่ีอว่ีเจอเอาตัวมาบังแทน จึงโดนแทงที่หัวไหล 

  

(V4)  

(V5)  

(V6) ฉากที่จาวหานใชมีดขมขูหล่ีเจ้ียนก๋ัว และใชมีดแทงตนเอง 

การใชอาวุธทํารายผูอ่ืนและตนเอง 

จาวหานใชมีดขมขูหล่ีเจ้ียนก๋ัวขณะที่บังคับใหเอาตัวเขาแลกกับคุนจิน ทั้งยังใชขมขูและตั้งใจฆาหล่ี
เจ้ียนก๋ัว แตหล่ีอว่ีเจอเอาตัวมาบังแทน จึงโดนแทงที่หัวไหล รวมถึงเม่ือรูความจริงวา พอแมตนเอง
ไมไดตายเพราะหล่ีเจ้ียนก๋ัว จึงไมยอมวางมีด แตหันมีดเขาหาตัวเองเพื่อฆาตัวตาย แตหล่ีอว่ีเจอเอา
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มือไปจับมีดแทนกอนที่จาวหานจะแทงตัวเอง (มีการเซ็นเซอรมีดเปนบางฉาก) 

   

  

  

(V7) ฉากซงเจียหมิงถูกจับเปนตัวประกันและมีเครื่องจับเวลาคลายระเบิด 

การดัดแปลงส่ิงของรอบตัวใหเปนอาวุธทํารายผูอ่ืน 

จาวหานใชเครื่องจับเวลามาขมขูแทนระเบิด โดยวางไวใตเกาอ้ีที่มัดตัวซงเจียหมิงไว และเอาสาย
ระเบิดมามัดรอบตัวเธอ เม่ือตํารวจมาถึงจึงบอกวาการแกะสายระเบิดออกจากตัวเธอ จะทําให
ระเบิดทํางานทันที (ตอนหลังเฉลยวา เปนเครื่องจับเวลา) 
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(V8)  

(V9)  

(V10)  

(V11)  

(V12)  

(V13)  

เพศ 
ประเด็นยอย รายละเอียด (เนื้อหา/ภาพประกอบ) 

(S1)  

(S2) ฉากที่ซงเจียหมิงถูกจับตัวและถูกมัดดวยสายระเบิด 

การจูบ 

เม่ือหล่ีอว่ีเจอและซงเจียหมิงคิดวากําลังจะตายดวยระเบิด ทั้งสองจึงแสดงความรักความอาลัยตอ
กันกอนตาย ดวยการจูบปากกัน 
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(S3)  

ภาษา 
ประเด็นยอย รายละเอียด 

(L1)  

(L2)  

(L3)  

หมายเหตุ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


