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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 
มาตรา 33 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการของกิจการโทรทัศน์ไว้ว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถี่แต่ละประเภทต้องจัดผังรายการให้มีสัดส่วน
รายการตามท่ีก าหนด ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2555 ได้ให้ค านิยามของ “รายการข่าวสาร” หมายถึง รายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือท่ีเกิดขึ้นโดยเน้นเหตุการณ์ในชุมชน 
ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบรายการข่าวสด เล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าว รายการสนทนาปัญหาเหตุการณ์ปัจจุบัน 
ซึ่งรวมถึงเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีมีความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม ประเด็นทางการเมือง ท้ังใน
ระดับชาติและในระดับท้องถิ่น และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ส่วนค านิยามของ “รายการ
สารประโยชน์” หมายถึง รายการท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยส่งเสริมให้มี
การแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน ให้การศึกษา ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นต่อประชาชน
ผู้ฟัง มีเนื้อหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาในระดับชุมชน ในประเด็นสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย 
ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น รวมถึงให้ความเข้าใจท่ีดีเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือชุมชนนั้นๆ และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้น ท้ังยังหมายความรวมถึง รายการข่าวสาร รายการส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการ ส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม 
ศิลปะวัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดล้อม 

ด้วยเหตุนี้ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
บริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน และกิจการทางธุรกิจ ทุกรายจึงต้องต้องจัดท าผังรายการให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตและใบอนุญาตแต่ละประเภท 
และก าหนดให้มีการออกอากาศรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ให้อยู่ในสัดส่วนตาม
กฎหมาย เพื่อให้เป็นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ท่ีต้องการให้การใช้คล่ืนความถ่ีของผู้รับใบอนุญาตเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
เป็นส าคัญ ผ่านการน าเสนอรายการท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ อันจะเป็นการสร้างคุณค่าต่อการ
ด าเนินชีวิตให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้หลักการดังกล่าวสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน กสทช. ซึ่งมีหน้าท่ีก ากับ ดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยอยู่ในรูปแบบของการใช้อ านาจตามกฎหมาย ด้วยการก าหนด
เป็นเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาตให้มีการออกอากาศรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์อยู่
ในสัดส่วนตามท่ีกฎหมายก าหนด  

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามกฎหมายท่ีผู้รับใบอนุญาตต้องก าหนดให้มีรายการท่ีเป็นข่าวสาร
หรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นไปตามสัดส่วนข้างต้นแล้ว ประกอบกับจากสภาวการณ์

บทสรุปผู้บริหาร 
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โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ส่งผลให้ช่องรายการสร้างความน่าสนใจ
ให้กับรายการท่ีออกอากาศ เพื่อดึงดูดความสนใจเพิ่มจ านวนผู้รับชมให้สูงมากขึ้น โดยท่ีผู้ประกอบการ
ไม่ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมของเนื้อหารายการ หรือค านึงถึงว่าอาจมีความสุ่มเส่ียงเป็นการขัดต่อ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจารโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 ท่ีบัญญัติ
ไว้ว่า “ห้ามมิให้ออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบ
ต่อการให้เกิดความเส่ือมทรามทางจิตหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง......... ” 

ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อการด าเนินงานเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนในกรณีดังกล่าวได้
พบว่ามีการร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหารายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รายการท่ีจัดอยู่ในประเภทรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
โดยตลอด อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็น 
ต้องด าเนินการโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพของเนื้อหารายการท่ีมีการน าเสนอทางช่อง
โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงปัจจัยท่ีส่งผลจากการ
ประกอบการ และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ดังกล่าว ท้ังด้านป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุน ลงโทษ และกระตุ้น
จิตส านึกของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ 
และปรับเปล่ียนทัศนคติท่ีถูกต้องแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยผ่านขบวนการประเมินผล
จากผู้มีส่วนได้เสียจากการประกอบการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาแนวทางการก ากับดูแลของส านักงาน 
กสทช. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการโดยระเบียบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ประกอบ
ไปด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย การทบทวนวรรณกรรมผ่านการศึกษาแนวคิดทฤษฎีด้านเนื้อหา
รายการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ีท่ีเป็นข่าวสาร หรือ สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และการศึกษา 
และรวบรวมข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจัดผังรายการท่ีเป็นข่าวสาร หรือ สาระท่ีเป็น
ประโยชน์ หลักการออกใบอนุญาต การเสนอรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ การโฆษณา 
และประเด็นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาก าหนดเกณฑ์ และตัวชี้วัดในการประเมินรายการ และคุณภาพ
รายการ โดยจ าแนกเป็น 3 วิธี ได้แก่ (1) การประเมินโดยการสังเกต (Observation) โดยใช้วิธีการ
สังเกตแบบการเฝ้าระวังส่ือ (Media Monitor) ครอบคลุมรายการโทรทัศน์ท่ีออกอากาศผ่านระบบ
โทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัล จ านวนท้ังส้ิน 8,554 รายการท่ีออกอากาศใน 26 ช่อง ระหว่างช่วง
เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อันเป็นช่วงระยะเวลาท่ีมีการศึกษาวิจัย โดยในส่วนนี้จะเป็น
การประเมินผังรายการ และสัดส่วนรายการ และการศึกษาเนื้อหาออกอากาศบนส่ือ ท้ังในส่วนเนื้อหา
ท่ีดี มีสาระประโยชน์ และเนื้อหาท่ียังไม่เหมาะสม สุ่มเส่ียงต่อการขัดกฎหมาย และ (2) การสนทนา
กลุ่มย่อย (Focus Group) ของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหารายการ และคุณภาพรายการ และผู้ประกอบการ
กลุ่มผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถี่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นด้าน
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คุณภาพเนื้อหารายการ ประเภทรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะท่ีมีการน าเสนอ
ทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ประเด็นท่ีเป็นปัญหาด้านคุณภาพเนื้อหารายการ ประเภทรายการ
ข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แนวทางการแก้ไขปัญหา และมาตรการการส่งเสริม
คุณภาพเนื้อหารายการท่ีเหมาะสม ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ (3) การส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
เพื่อส ารวจทัศนคติของประชาชนท่ัวไปในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ครอบคลุมประเด็นด้านทัศนคติและ
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับชมรายการ และด้านทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลการวิจัยโดยใช้วิธีการสังเกตแบบการเฝ้าระวังส่ือ (Media Monitor)  พบว่า จากจ านวน
รายการท่ีมีการท้ังส้ิน 8,554 รายการ มีรายการจ านวน 1,004 รายการท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับเกณฑ์
ในการประเมิน ได้แก่ เนื้อหาเชิงบวก ให้ความส าคัญกับรายการประเภทบริการข่าวสารเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการ คิดเป็นจ านวน 693 รายการ และเนื้อหาเชิงลบ ท่ีพบ
การกระท าความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบผู้บริโภค 
คิดเป็น 311 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านผังรายการ พบว่า สัดส่วนรายการท่ีมีการออกอากาศมากท่ีสุดคือรายการ ท่ีมีระดับความ
เหมาะสม ในระดับ ท ทุกวัย คิดเป็นร้อยละ 97.81 อันดับสอง คือ ระดับ น13+ คิดเป็นร้อยละ 1.60 
และอันดับสาม คือ ระดับ ด6+ คิดเป็นร้อยละ 0.4 อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
สามารถออกอากาศได้ ตามข้อ 11 ของประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้ 
บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ข้อ 11 เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่า ยังมีปัญหา
การออกอากาศท่ีไม่สอดคล้องกับเวลาท่ีอนุญาตตามผังรายการ โดยปัญหาหลัก คือ รายการระดับ น13+ 
ซึ่งห้ามมิให้ออกอากาศ ในช่วงเวลาก่อน 20.30 นาฬิกาของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 
05.00 นาฬิกาของวันถัดไป โดยมรีายการประเภทดังกล่าว ร้อยละ 44 ท่ีออกอากาศในช่วงเวลากลางวัน 
ระหว่าง 7.00 ถึง 19.00  

ผลการวิจัยด้านเนื้อหาในเชิงบวก ในด้านเนื้อหารายการท่ีให้ความส าคัญกับรายการประเภท
บริการข่าวสารเพื่อสาธารณะประโยชน์จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการ พบว่าจากรายการท่ีมี
การประเมินจ านวนท้ังส้ิน 1,004 รายการ มีรายการข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ มีจุดเด่น และความ
น่าสนใจ คิดเป็น ร้อยละ 29.4 หรือ ประมาณ 295 รายการ ในสัดส่วนดังกล่าว พบว่ามีประโยชน์
อันดับหนึ่ง คือ ประโยชน์ด้านการเล่าข่าว คิดเป็นร้อยละ 98.98 ต่อมาในอันดับสอง คือประโยชน์
ด้านรายงานข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นข้อเท็จจริง คิดเป็นร้อยละ  60.68 และอันดับ
สาม คือประโยชน์ด้านการน าเสนอการสนทนา ถกเถียง อภิปราย และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
และเหตุการณ์ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 27.8 

ผลการวิจัยเนื้อหาในเชิงลบ ยังไม่พบเนื้อหาสาระท่ีกอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ และเนื้อหา
รายการท่ีบ่อนท าลายความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเกลียดชังแก่คนในประเทศ 
ในระหว่างช่วงท่ีมีการศึกษา แต่พบรายการท้ังส้ิน 205 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.42 ท่ีมีเนื้อหาท่ีไม่
เหมาะสม ปัญหาอันดับหนึ่ง คือ เนื้อหาท่ีมีการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม รวมท้ังการน าเสนอท่ีก่อ
หรือชักน าให้เกิดผลรุนแรง ต่อจิตใจของผู้ชม ท าให้เกิดความรู้สึกหดหู่ ความเศร้า ความเครียด    
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ความสะเทือนใจ อย่างรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 33.7 ปัญหาอันดับสอง คือ การใช้ความรุนแรงกระท า
ต่อตนเอง บุคคลอื่น ส่ิงมีชีวิตและวัตถุ คิดเป็นร้อยละ 17.1 และปัญหาอันดับสาม คือ การใช้อาวุธ  
ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระท าความผิดในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเนื้อหาท่ีขัดต่อศีลธรรม และ
ความสงบสุขของสังคม คิดเป็นร้อยละ 15.6 และมีเนื้อหาโฆษณาท่ีอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายโฆษณา 
และการเอาเปรียบผู้บริโภค จ านวนท้ังส้ิน 106 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.56 ปัญหาด้านเนื้อหา
โฆษณา อันดับหนึ่ง คือ เนื้อหาโฆษณาแจก แถม เส่ียงโชค ชิงรางวัล คิดเป็นร้อยละ 63.8 อันดับสอง 
คือ โฆษณาท่ีมีข้อความท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ อันดับสาม คือ โฆษณา
ท่ีมีข้อความท่ีเป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 1 

ผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ และกลุ่ม
ผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พบว่า รายการข่าวในประเทศไทย ยังมี
ปัญหาการน าเสนอข่าวโดยใส่อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว มีการช้ีน า หรือ ความรู้สึกท่ีโน้มเอียงไปทางใด
ทางหนึ่ง บางครั้งพบว่ามีการเสนอข่าวที่ขาดจริยธรรม ใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม ค าหยาบคาย ภาษาไม่
สุภาพ มีการใช้ค าพูดสองแง่สองง่าม อีกท้ังบางครั้งมีการละเมิดสิทธิของเด็กเยาวชน และบุคคล เช่นมี
การออกอากาศช่ือและนามสกุลจริง บางครั้งมีการออกอากาศเสียงจริง ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการใช่มุมกล้อง
หลบใบหน้าในภาพท่ีออกอากาศไป แต่ก็อาจจ าบุคคลนั้นได้ มีการน าคลิปวีดีโอ ท่ีถกูเสนออยู่ในส่ือสังคม
ออนไลน์มาออกอากาศซ้ าๆ ซึ่งหากเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงอาจเป็นการตอกย้ าทางอารมณ์มากขึ้น 
และอาจสร้างอคติให้รุนแรงเพิ่มข้ึน ยังพบปัญหาข่าวปลอม (Fake News) ซึ่งขาดการตรวจสอบก่อน
น ามาออกอากาศ อีกท้ังยังขาดการผลิตรายการข่าวประเภทข่าวเชิงสืบสวน (investigative news) 

ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพเนื้อหารายการประเภทสาระประโยชน์พบว่า จ านวนของรายการ
ประเภทสาระประโยชน์ในปัจจุบันมีการผลิตรายการประเภทนี้จ านวนน้อยในประเทศไทย และขาด
ความหลากหลาย  

ปัญหาด้านการโฆษณา พบว่า ยังมีการแสดงภาพเชิงสัญลักษณ์หรือการพูดแนะน าเพื่อการ
ช้ีน าให้เกิดความสนใจในตัวสินค้าหรือบริการในรายการปกติท่ีไม่ใช่โฆษณา ซึ่งเรียกว่า โฆษณาแฝง 
(tie-in) โดยพบปัญหาพิธีกรแนะน าสินค้าเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา ระหว่างใน
รายการสุขภาพหรือรายการเพื่อเกษตรกรท่ีมีการแนะน าสินค้าเกษตรเข้าไปโฆษณาในรายการ ซึ่งจะ
ส่งผลท าให้ผู้ชมท่ีเป็นเกษตรกรมีปัญหาในการแยกแยะระหว่างเนื้อหารายการ และการโฆษณาสินค้า  

ผลการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนและข้อจ ากัดของการให้บริการต่อเนื้อหา
รายการของผู้ประกอบการ ด าเนินการโดยการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนจ านวน 
5,000 ตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นท่ี ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และพื้นท่ี
กรุงเทพ และปริมณฑล พบว่าประชาชนมีความเห็นว่า ประโยชน์ จุดเด่น และความน่าสนใจของ
รายการประเภทบริการข่าวสารเพื่อสาธารณะท่ีรับชมในปัจจุบัน อันดับหนึ่ง คือ รายการให้ความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 10.71 
รองลงมา อันดับสอง คือ รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลายของผู้คนในสังคม 
ร้อยละ 9.91 และ อันดับสาม คือ รายการด้านการท่องเท่ียว คิดเป็น ร้อยละ 9.65 

ด้านทัศนคติต่อความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และ/หรือ 
การเอาเปรียบผู้บริโภคในเนื้อหารายการท่ัวไป พบว่า ประชาชนเคยพบการกระท า ผิดมากท่ีสุด 3 
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อันดับแรก คือ อันดับหนึ่ง เนื้อหาท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม รวมท้ังการการน าเสนอท่ีก่อหรือ
ชักน าให้เกิดผลรุนแรงต่อจิตใจ เช่น ความหดหู่ ความเศร้า ความเครียด ตกใจกลัว ความน่าเกลียด 
สยดสยอง ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 6.77 รองลงมาอันดับสอง คือ เนื้อหาท่ีแสดงให้เห็นเด็กและเยาวชนท่ี
ตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้กระท า ร้อยละ 6.76 และอันดับสาม คือ เนื้อหาการแสดงทัศนคติอย่างไม่
เหมาะสมในรายการเล่าข่าว ร้อยละ 6.46 

ความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และ/หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภค 
ในโฆษณา พบว่า ประชาชนเคยพบการกระท ามากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ โฆษณาท่ีข้อความท่ีเป็นเท็จ
หรือเกินความจริง คิดเป็นร้อยละ 17.54 รองลงมาคือ โฆษณาท่ีมีข้อความท่ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ร้อยละ 12.26 โฆษณาท่ีแสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จ 
หรือเกินความจริง ร้อยละ 9.34 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย แบ่งเป็น ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน กสทช. และข้อเสนอแนะ
ต่อผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ควรมีการด าเนินการดังต่อไปนี้  

ส านักงาน กสทช. ควรด าเนินการ 
1) จัดการอบรมจริยธรรมส่ือสารมวลชน และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการท่ีถูกต้อง 

เหมาะสม และมีความจ าเป็นต่อสังคม เพื่อแสดงตัวแบบบริบทด้านจริยธรรมท่ีเป็นมาตรฐาน
ทางจรรยาบรรณ (code of conduct) เพื่อให้ผู้ผลิต บุคลการต่างๆ เข้าใจและตระหนัก
ถึงส่ิงท่ีได้มีการเผยแพร่ออกไป ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อสังคม 

2) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการผลิตรายการประเภทสาระความรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
รายการเพื่อสุขภาพ สุขภาวะ รายการเพื่อผู้สูงอายุ หรือรายการให้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สารคดี อาทิ การจัดต้ังกองทุน หรือ การจัดประกวดแข่งขันรายการคุณภาพ 
พร้อมกับการให้รางวัลจูงใจ และในเชิงธุรกิจ อาทิ การส่งเสริมธุรกิจการผลิตเนื้อหารายการ
ท่ีมีคุณภาพ เนื้อหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะผ่านการลดหย่อนหรือการอุดหนุนต่างๆ 

3) การส่งเสริมกลไกก ากับดูแลร่วมกัน (co-regulation) ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่าง หน่วยงาน
ของภาครัฐ และตัวแทนของภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคตัวแทน
ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้บริโภค 

4) การพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังส่ือ ท่ีครอบคลุมบริบทท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพื้นท่ีต่างจังหวัด ซึ่งกลไกของหน่วยงานภาครัฐอาจเข้าไปไม่ถึงมากนัก 

5) การพัฒนากลไกในก ากับดูแลท่ีมีความเสมอภาคในการควบคุมรายการ ท้ังการออกอากาศ
ทางรายการโทรทัศน์ดิจิทัล และในรายการบริการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Over-The-
Top - OTT) ต่างๆ 

6) การจัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังปัญหา และแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ
ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนผู้ผลิตได้เสนอถึงปัญหาและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจาก กสทช. อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดการส่ือสารจากท้ังสองฝ่าย โดยไม่มี
ความคลาดเคล่ือน 
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7) การก ากับปริมาณการโฆษณาให้เหมาะสม โดย กสทช. ควรมีความเข้มงวดในการก ากับผัง
รายการท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลเพื่อมิให้มีปริมาณการโฆษณา
มากเกินไปกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 

8) การจัดระดับความเหมาะสม (จัดเรทต้ิง) เนื้อหารายการท่ีเข้มงวดกว่าเดิม โดย กสทช. 
ควรมีการพัฒนาการก ากับการจัดระดับความเหมาะสมเนื้อหารายการอย่างเข้มงวด อย่าง
มีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ท้ังจากภาคประชาชน ประชาสังคม ตัวแทนองค์กรผู้ชมผู้ฟัง 
องค์กรตัวแทนผู้บริโภค ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ผู้ผลิตส่ือ 
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
รายการในช่วงเวลาท่ีเด็กเยาวชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ 

9) การเข้มงวดกับการโฆษณาแฝง (tie-in) ในรายการ โดย กสทช. ควรก าหนดนิยามของการ
โฆษณาแฝงให้ชัดเจน ท้ังในวัตถุประสงค์ท่ีปรากฏในโฆษณาแฝง รูปแบบของภาพที่น าเสนอ 
การใช้ค าพูด การบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมีการโฆษณา หรือ ใช้เกณฑ์ด้าน
การเงินท่ีมีการตรวจสอบช่องทางการเงินเพื่ออุดหนุนผู้ผลิตรายการให้มีการใช้โฆษณาแฝง 
ตลอดจนมีการก าหนดการใช้ค าอธิบายใต้โฆษณาในกรณีท่ีมีเนื้อหารายการท่ีมีการโฆษณาแฝง 
เพื่อแยกเนื้อหารายการดังกล่าวออกจากเนื้อหารายการหลัก รวมถึงการก าหนดให้มีการนับ
ช่วงเวลาท่ีมีการโฆษณาแฝงจัดเป็นเวลาโฆษณา อีกท้ังในบางรายการท่ีมีความอ่อนไหว 
เช่น รายการเกี่ยวกับเด็กเยาวชน หรือรายการเกี่ยวกับแม่และเด็ก ควรมีการจ ากัดการ
โฆษณาแฝงมิให้มีการออกอากาศ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ควรมีการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1) การตรวจสอบรายการประเภทข่าว ซึ่งเป็นรายการท่ีต้องการความเท่ียงตรงและรวดเร็ว ต้องมี
การตรวจสอบเนื้อหา การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งข่าว และมีการรายงานข่าว
ด้วยความเท่ียงตรง ปราศจากอคติ อย่างสม่ าเสมอในทุกรายการ 

2) การพัฒนาช่องทางแสดงความคิดเห็น ให้ผู้บริโภคได้มีการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นเสียงตอบกลับ
(Voice back) ในการให้ความเห็นและมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงผังรายการ เนื้อหารายการ 
และคุณภาพรายการ รวมไปถึงผู้น าเสนอหรือบุคลากรต่างๆ ได้อย่างรอบด้านและทันท่วงที 
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Executive Summary 
 

Broadcasting and Television Businesses Act B.E. 2551 Section 2 Act 33 stated 
the criterion for broadcasting licensees using spectrum to set program schedule in 
accordance with Notification of the National Broadcasting and Telecommunications 
Commission on Criterion for Broadcasting Licenses Approval B.E. 2555, which provided the 
definition of “news” and “informative programs”.  According to the regulation, news 
were defined as “the programs that provide content about current situations or facts 
that are beneficial to the public or communities, which can be in the form of news 
report, talk shows, news analysis, current discussion, and others.  The contents include 
topics of social debates, political issues at national or local level, and topics related 
to public policy.  While the “informative programs” were defined as “the programs 
that create educational process to the citizens in the communities by encouraging 
the exchange of information and opinions, providing educations, knowledge, and skills to 
audiences, with contents that aim to improve the communities in areas of health, 
environment, economies, democracy, culture, customs, and traditions, as well as the 
knowledge about public and community benefits and enhancement of community 
relations.  These also include news, education programs to promote democracy, 
education, ethics, arts, culture, and understanding of economics, social, quality of life, 
and environment. 

Therefore, broadcasting licensees, including public television, community television, 
or business television licenses must provide program schedule in accordance to the 
objectives of each license and provide the news and informative programs in accordance 
with Broadcasting and Television Businesses Act B.E. 2551 that aimed to provide spectrum 
uses for the public benefits through quality broadcasting programs that can provide 
benefits to audiences, their families, and society as a whole.  Therefore, in order to 
effectively achieve the mentioned objectives, the Office of National Broadcasting and 
Telecommunications Commission, which has the responsibilities to regulate broadcasting 
and television industries through providing the criterion for licensees to broadcast 
news and informative programs as specified by law. 

Beside the provision of news and informative programs, the current competitive 
situation in terrestrial digital televisions forced the licensees to produce more popular 
contents for the audiences that may infringe the Broadcasting and Television Businesses 

Executive Summary 
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Act B.E. 2551 Act 37, which prohibits broadcasting the content that “seek to overthrow 
democratic system with monarchy as the head of state or disturb public security, social 
harmony, or public morality, obscenity, or contents that lead to moral deterioration 
or harmful to citizens’ health …” 

Content Regulation and Announcer Development Bureau, which is the responsible 
agency to manage complaints regarding to contents, especially in news and informative 
programs, has found it necessary to study and evaluate the quality of television contents 
in terrestrial digital television in order to understand the problems and obstacles from 
business operations, as well as prevent, encourage, penalize, and create ethical standard, 
as well as encourage the for television licensees to obtain more knowledge and have 
the right attitude toward content production in accordance to Broadcasting and Television 
Businesses Act B.E. 2551, through the evaluation of broadcasting content that will lead 
to more efficient supervision by the Office of National Broadcasting and Telecommunications 
Commission.   

This research had been conducted using mixed methodology research through 
qualitative research and quantitative research.  The qualitative study employed the 
literature review of theories on news or informative contents, the licensing principles, 
the presentation of news and informative contents, advertising theories, and other related 
topics, in order to develop criterion to evaluate quality of broadcasting programs.  
The evaluation processes were divided into 3 methods, including (1) observation using 
media monitoring study, which studied all of 8,554 programs broadcasted on 26 digital 
terrestrial channels during the study period of January to February 2019.  The media 
monitoring study evaluated the program schedule and broadcast content, including 
positive and informative topics and inappropriate topics that may violate the law.  (2) 
The second method used focus group discussion with experts on contents and television 
licensees to gather opinions on evaluation of television contents on news and informative 
programs on digital terrestrial televisions, as well as solutions to solve problems of 
inappropriate contents and promotion measures for quality contents.  The two qualitative 
methods were utilized along with quantitative study using (3) survey of citizens’ opinions 
from all regions of Thailand, covered the topics of audiences’ attitudes and satisfactions 
toward broadcast contents, as well as toward television broadcasters. 

The results of observation using media monitoring technique found out that 
from the total 8,554 programs being observed, there were 1,004 programs that fitted 
the criterions.  From this figure, there were 693 programs that showed news and informative 
contents for public interests and 311 programs that showed inappropriate contents, 
violated the advertising laws, and exploit consumers. 
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On the topic of program schedule, it was found out that the highest proportion of 
program rating were programs that suitable to all ages accounted for 97.81%, followed by 
programs that suitable for children aged over 13 years old at 1.60%, and third for programs 
that suitable for children aged over 6 years old at 0.4%. However, after the analysis of 
program schedule in Notification of the National Broadcasting and Telecommunications 
Commission on Program Schedule for Broadcasting and Television B.E. 2556 Act 11, which 
aimed to protect children and youth. It was found out that there were problem of 
programs that suitable for children aged over 13 years old that were broadcasted 
outside the watershed program schedule, which could be broadcasted between 
specified times of 20.30 to 05.00 of the following day; there were 44% of these programs 
that were broadcasted between the periods of 7.00 to 19.00.  

The evaluation of contents related to news and informative programs found 
out that from 1,004 programs, there were 295 programs (accounted for 29.4%) that 
fitted the criterion.  From that figure, the highest benefit was the benefit of explanations 
about current news to the audiences at 98.98%, followed by informing about facts 
on current situations at 60.68%, and third benefits were to present the discussions, 
debates, and expressions of opinions regarding the current issues at 27.8%. 

The evaluation of contents did not reveal any negative contents that may 
overthrow democratic government with monarchy as head of state, have impact on 
state security, undermine public security, or incitement of hatreds.  However, there 
were 205 programs or about 20.42% that showed inappropriate contents; from this 
figure the highest problem at 33.7% was contents that showed inappropriate behaviors, 
created or induced violence, depressions, stresses; followed by contents that showed 
self-inflicted violence or violence toward others, towards animals, and objects at 17.1, 
and third problem was the contents that show the uses of weapons, drugs, and unethical 
behaviors or disturbance of social peace at 15.6%. Moreover, there were 106 programs 
or 10.56% that revealed the problems in advertising including advertisings that show 
giveaways, gamble, or lucky draws at 63.8%; followed by second problems of false or 
over-claim advertisements at 33.3, and third by the advertisement that directly or 
indirectly promote illegal activities at 1%. 

The result of focus groups with experts on contents and licensees of broadcasting 
and television businesses found out that there were problems of news reporting that 
were emotional, misleading, or biased.  Sometimes, there were news reports that were 
unethical, using inappropriate and rude languages.  There were some violations of 
children right found such as news announcements using children’s real names, 
sometimes there were interviews using real children’s voices and broadcast of 
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children’s faces that even though the pictures were shot from different angles, someone 
may still remember them.  Also, some news also used VDO clips from online social 
media, which usually were broadcasted repetitively.  If these clips contained violence 
messages, broadcasting them repetitively may lead to reproduction of violence, which 
may lead to more discriminations or biases. Moreover, the problems of fake news from 
unverified sources revealed cross checking incorporated into broadcasting procedures.  
Lastly, there was the lack of investigative news being produced. 

On the problems relating to informative programs, there were lacks of number and 
diversity of these programs being produced in Thailand.  

The problems of advertisings, there were problems of tie-in advertisings that 
showed the symbols or introduction speeches for the products or services, especially 
in the health programs or programs for farmers with agricultural products being advertised 
during the shows, which may cause confusion for audiences whom were usually farmers 
to distinguish between actual program contents and product advertisements.  

The results of survey on audiences’ satisfactions and perceived limitations on 
broadcasters’ services, which was collected from 5,000 samples from North, Northeast, 
Central, Southern, and Greater Bangkok regions revealed that the audiences perceived 
that the advantages and attractiveness of news and informative programs could be 
ranked as followed; 1st highest perceived program attractiveness came from providing 
of knowledge and understanding of economic, social, quality of life, and environment 
at 10.71%, 2nd perceived attractiveness came from providing knowledge and understanding 
of diversity in the society at 9.91%, and 3rd perceived attractiveness was the information 
regarding travel and tourism at 9.65%. 

On the topics of inappropriate contents, advertisement that violate related 
laws, or exploitation of consumers in normal television programs, it was found out 
that audiences had witnessed the following problems regarding inappropriate contents; 
1st highest problem was from inappropriate behaviors, including behaviors that may 
lead to depression, sadness, stress, panic, disgust, or dreadfulness at 6.77%, followed 
by the 2nd highest problem of showing the children or youth being victimized or youth 
committed crimes at 6.76%, and 3rd highest problem was the expression of inappropriate 
attitudes in news reporting at 6.46%. 

On the topics of contents in advertisement that violate related laws, or exploitation 
of consumers, it was found out that audiences had experienced the following problems; 
1st highest problem found was false or over-claim advertisements at 17.54%, followed by 
2nd problem of misleading advertisements, and 3rd problem of showing false medicine 
properties at 9.34%. 
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The recommendations from the research results could be divided into recommendations 
to Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission and Television 
Broadcasters as followed;  

The Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission should 
conduct the following; 

1) Provide trainings on ethical journalism and provide trainings on appropriate 
program production that are appropriate and fulfill the social requirements.  
These trainings should be able to show the examples of ethical journalism 
standard and provide examples of code of conduct for program producers 
and related stakeholders to become aware and understand the impacts of 
their works on the society. 

2) Providing support for production of informative programs; especially health 
knowledge; programs for youth and elderly; scientific, technology, and documentary 
programs; as well as providing incentives and support businesses through tax 
incentives or subsidies to produce quality programs. 

3) Promote the co-regulation mechanism between representatives of government 
agencies and private sector, as well as representatives from the citizen groups, 
civil societies, and audiences. 

4) Promote the media watchdog network, especially in the provincial rural 
areas where state agencies may not have supervisory reaches. 

5) Develop equitable content supervisory mechanism for traditional television 
broadcasting and Over-The-Top (OTT) broadcasting via the internet.   

6) Arrange the public hearing seminars to listen to problems in broadcasting 
and exchange of ideas with broadcasters, as well as provide the venues for 
broadcasters to receive recommendations from National Broadcasting and 
Telecommunications Commission. 

7) Regulate the advertising time on digital terrestrial television broadcasting 
media to be within time limitations set out by National Broadcasting and 
Telecommunications Commission’s regulations. 

8) Develop more stringent content rating enforcement with more involvement 
from stakeholders such as representatives from citizen groups, civil societies, 
audiences, consumers, radio and broadcasters television broadcasters, content 
producers, as well as government agencies to evaluate appropriateness of 
contents suitable for children and youth. 

9) Stricter supervision of tie-in advertising, in which National Broadcasting and 
Telecommunications Commission should provide the definitions of tie-in 
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advertising, objectives of tie-in advertising, representations and description 
that could be classified as tie-in advertising,  or financial criterion for evaluation 
whether there were tie-in advertisings within the program, in order to separate 
tie-in advertisings from normal program contents, as well as counting the 
broadcast time for tie-in advertisings as part of advertising time.  Moreover, 
there should be limitation against tie-in advertising in mother and children 
programs. 

The television broadcasters should conduct the following;  
1) Evaluation of news content and news sources for accuracy with strict enforcement 

of ethical standard on news reporting to be impartial, indiscriminate, and 
consistent. 

2) Create voice-back channels for audiences to express their opinions and 
feed backs to help improve the program schedule, content, and quality of 
program, as well as provide the timely feedback to presenters or staffs 
involved in the program productions. 
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บทน า 
 

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
มีรายละเอียดโครงการต่อไปนี้ 

1.1 หลักการ และเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 

หมวด 2 มาตรา 33 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการของกิจการโทรทัศน์ไว้ว่า ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ีแต่ละประเภทต้องจัดผังรายการให้มี
สัดส่วนรายการตามท่ีก าหนด โดยในบทบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดเงื่อนไขการน าเสนอรายการ โดยพิจารณา
จาก “รายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์” ซึ่งมีสัดส่วนแตกต่างกันตามประเภทของ
ใบอนุญาต ดังนี้ 

1.1.1  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะต้องก าหนดให้มีรายการท่ีเป็น
ข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 

1.1.2  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนก าหนดให้มีรายการท่ีเป็นข่าวสาร
หรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 

1.1.3  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจต้องก าหนดให้มีรายการท่ีเป็นข่าวสาร
หรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า 

ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ.2555 ได้ให้ค านิยามของ “รายการข่าวสาร” หมายถึง รายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบันหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือท่ีเกิดขึ้นโดยเน้นเหตุการณ์ใน
ชุมชน แล้วแต่กรณี ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบรายการข่าวสด เล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าว รายการสนทนาปัญหา
เหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีมีความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม ประเด็น
ทางการเมือง ท้ังในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ส่วนค านิยาม
ของ “รายการสารประโยชน์” หมายถึง รายการท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน 
โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน ให้การศึกษา ความรู้ และทักษะท่ี
จ าเป็นต่อประชาชนผู้ฟัง มีเนื้อหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาในระดับชุมชน ในประเด็นสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น รวมถึงให้ความเข้าใจท่ีดีเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
หรือชุมชนนั้นๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ค านิยามของ
รายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสารประโยชน์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะว่าหมายความรวมถึง รายการ
ข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริม
การศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษกิจ สังคม คุณภาพ
ชีวิต และส่ิงแวดล้อม 

บทที่ 1 
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ด้วยเหตุนี้ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน และกิจการทางธุรกิจ ทุกรายจึงต้องก าหนดให้มีกา ร
ออกอากาศรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ ให้อยู่ในสัดส่วนตามกฎหมาย นอกจากนี้ 
ยังมีผลท าให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ
ท่ีได้รับใบอนุญาตและใบอนุญาตแต่ละประเภท ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ท่ีต้องการให้การใช้คล่ืนความถี่ของ
ผู้รับใบอนุญาตเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ ผ่านการน าเสนอรายการท่ีเหมาะสมและมี
คุณภาพ อันจะเป็นการสร้างคุณค่าต่อการด าเนินชีวิตให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมโ ดยรวม 
ดังนั้น เพื่อให้หลักการดังกล่าวสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน กสทช. 
ซึ่งมีหน้าท่ีก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยอยู่ในรูปแบบของการ
ใช้อ านาจตามกฎหมาย ด้วยการก าหนดเป็นเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาตให้มีการออกอากาศรายการท่ี
เป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์อยู่ในสัดส่วนตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งหากผู้รับใบอนุญาตไม่
ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษตามกฎหมาย เพราะถือเป็นการขัดต่อเงื่อนไขใบอนุญาต นอกจากนี้ ยังมี
การก ากับดูแลท่ีอยู่ในรูปแบบของการสร้างการจูงใจ เพื่อผลักดันให้ผู้รับใบอนุญาตเพิ่มสัดส่วนการ
น าเสนอรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้มากขึ้น โดยผู้รับใบอนุญาต
สามารถขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในแต่ละปีได้  หากมีสัดส่วนรายการท่ี
เป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดท้ังปีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามกฎหมายท่ีผู้รับใบอนุญาตต้องก าหนดให้มีรายการท่ีเป็น
ข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นไปตามสัดส่วนข้างต้นแล้ว ประกอบกับจากสภาวการณ์
โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ส่งผลให้ช่องรายการสร้างความน่าสนใจ
ให้กับรายการท่ีออกอากาศ เพื่อดึงดูดความสนใจเพิ่มจ านวนผู้รับชมให้สูงมากขึ้น โดยท่ีผู้ประกอบการ
ไม่ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมของเนื้อหารายการ หรือค านึงถึงว่าอาจมีความสุ่มเส่ียงเป็นการขัดต่อ
พระราชบัญญัติกระประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจารโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 ท่ีบัญญัติ
ไว้ว่า “ห้ามมิให้ออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้
เกิดความเส่ือมทรามทางจิตหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง......... ” 

ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อการด าเนินงานเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนในกรณี
ดังกล่าวได้พบว่ามีการร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหารายการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรายการท่ีจัดอยู่ในประเภทรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่าง
ต่อเนื่องโดยตลอด อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพของเนื้อหารายการท่ีมีการน าเสนอทาง
ช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงปัจจัยท่ีส่งผลจากการ
ประกอบการ และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ดังกล่าว ท้ังด้านป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุน ลงโทษ และกระตุ้นจิตส านึก
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ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับเปล่ียน
ทัศนคติท่ีถูกต้องแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยผ่านขบวนการประเมินผลจากผู้มีส่วนได้
เสียจากการประกอบการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาแนวทางการก ากับดูแลของส านักงาน กสทช. ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค ์
1.2.1  เพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ (ข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ) 

ท่ีมีการน าเสนอทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
1.2.2  เพื่อทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบในการน าเสนอเนื้อหารายการ (ข่าวสารหรือสาระ

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ) ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
1.2.3  เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการน าเสนอเนื้อหารายการ (ข่าวสารหรือสาระ

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ) ทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
 

1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
1.3.1  ศึกษาและรวบรวมข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจัดผังรายการท่ี

เป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ีใน
แต่ละประเภท 

1.3.2  ท าการประเมินรายการ และคุณภาพรายการของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ
ดิจิทัลทุกช่อง โดยจะต้องมีประเด็นครอบคลุมการประเมิน ดังนี้ 

-  การจัดท าผังรายการและการก าหนดสัดส่วนประเภทรายการ กับความสอดคล้อง
กับหมวดหมู่ของประเภทช่องรายการท่ีได้รับอนุญาต 

-  การให้ความส าคัญกับรายการประเภทบริการข่าวสารเพื่อสาธารณะประโยชน์
จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการ 

-  การกระท าความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณาและ 
การเอาเปรียบผู้บริโภค 

-  ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับชมรายการ รวมถึงผู้ประกอบการท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบในการให้บริการ 
1.3.3  การประเมินให้ใช้ท้ังวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 

การจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ การส ารวจทัศนคติ
ความพึงพอใจของประชาชนและข้อจ ากัดของการให้บริการต่อเนื้อหารายการของผู้ประกอบการ 

1.3.4  ในการส ารวจข้อมูลภาคสนาม ต้องใช้ตัวอย่างจ านวน 5,000 ตัวอย่าง กระจายใน
ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศตามสัดส่วนประชากร ได้แก่ 1) ภาคเหนือ 2) ภาคอีสาน 3) ภาคกลาง 4) ภาคใต้ 
และ 5) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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1.3.5  จัดท าเอกสารสรุปผลการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ พร้อมท้ังข้อเสนอแนะ 
แนวทางในการก ากับดูแลรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ
ดิจิทัล 

 
1.4 ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา 150 วันนับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา 
 

1.5 ระยะเวลาการส่งมอบงาน 
ท่ีปรึกษาต้องส่งมอบงานเป็นภาษาไทย ดังนี้ 
1.5.1  รายงานเบ้ืองต้น (Inception Report) พร้อม CD จ านวน 3 ชุด ท่ีประกอบด้วย

รายละเอียดผลการศึกษาในหัวข้อ 1.3.1 โดยให้ส่งมอบภายใน 30 วัน นับถัดวันท่ีลงนามในสัญญา 
1.5.2  รายงานขั้นกลาง (Interim Report) พร้อม CD จ านวน 3 ชุด ท่ีประกอบด้วย

รายละเอียดผลการศึกษาในหัวข้อ 1.3.2, 1.3.3 และ 1.3.4 โดยให้ส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดวันท่ี
ลงนามในสัญญา 

1.5.3  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อม CD จ านวน 3 ชุด ท่ีประกอบด้วย
รายละเอียดผลการศึกษาในหัวข้อ 1.3.5 โดยให้ส่งมอบภายใน 150 วัน นับถัดวันท่ีลงนามในสัญญา 

 
1.6 เง่ือนไขการช าระเงิน 

ส านักงาน กสทช. จะจ่ายเงินให้กับท่ีปรึกษา โดยแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1  ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ 15 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อได้ส่งมอบงาน ตามข้อ 

1.5.1 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ 2  ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ 65 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อได้ส่งมอบงาน ตามข้อ 

1.5.2 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ 3  ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อได้ส่งมอบงาน ตามข้อ 

1.5.3 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 
 การทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วยการศึกษา ทบทวนเอกสารจากการวิจัย บทความ และ
ประมวลกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมแนวคิด และทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
อันมีรายละเอียดดังนี้ 
  

2.1 นิยามของเนื้อหารายการที่เป็นข่าวสาร หรือ สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  
จากการศึกษาประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการให้เข้าถึง หรือรับรู้ และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจกิจการโทรทัศน์ (2559: 8) ได้อธิบายว่า รายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ หมายความถึงรายต่างๆ ดังนี้  

(1) รายการข่าวสาร  
(2) รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
(3) รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม  
(4) รายการให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
(5) รายการส าหรับเด็กและเยาวชน เฉพาะที่มีเน้ือหาตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  
(6) รายการเกี่ยวกับพระราชพิธี พิธีส าคัญทางศาสนา 
(7) รายการตามภาคผนวกของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่
ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(8) รายการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศหรือก าหนดให้เป็นรายการข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นรายการที่ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือ
มิใช่เพื่อการบันเทิง 

 
2.2 ความส าคัญของเนื้อหารายการที่เป็นข่าวสาร หรอืสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  

รายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ นั้นมีเนื้อหารายการที่
ครอบคลุมหลากหลาย ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษา จริยธรรม 
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สามารถสรุปความส าคัญของรายการดังกล่าวได้ ดังนี้   

2.2.1  การเสริมสร้างสติปัญญา รายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสติปัญญาของผู้ชมในด้านต่างๆ ช่วยให้ผู้ชมมี

บทที่ 2 
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ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ โดยไม่จ ากัดสถานภาพของผู้ชม และสามารถน า
รายการเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอนได้ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองได้   

2.2.2  การสะท้อนภาพทางสังคม รายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะสามารถเป็น “ภาพสะท้อน” ของสังคมได้ โดยท าหน้าที่รายงานความเป็นไปในสังคม บนพื้นฐาน
ของความเป็นจริง รวมทั้งช่วยในการตรวจตรา และตรวจสอบความเป็นไปในสังคมด้วยว่า มีอะไรผิดปกติ
เกิดขึ้นหรือไม่ หากมีก็สามารถรายงานให้สังคมได้รับทราบโดยทั่วกัน  

2.2.3  การเป็นตัวแทนของผู้ชม หรือกลุ่มคนในสังคม รูปแบบรายการที่เป็นข่าวสาร หรือ
สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสามารถช่วยสะท้อนความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคน หรือกลุ่มคน
ในสังคมโดยมีการน าเสนอข่าวสาร เรื่องราว หรือประเด็นปัญหาต่างๆ บนพื้นฐานของความส าคัญที่
เท่าเทียมกัน แทนที่จะน าเสนอแต่เฉพาะข่าวสาร เรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่เป็นกระแสหลักแต่เพียง
อย่างเดียว 

2.2.4  การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว  เพื่อสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เสริมพลังสมองให้แก่เด็กและเยาวชน  สร้างครอบครัวไทยให้
เข้มแข็ง และพร้อมจะก้าวไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะได้อย่างยั่งยืน  

 
2.3 แนวทางการประเมินรายการ และคุณภาพรายการที่เป็นข่าวสาร หรือ สาระที่เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะ   
2.3.1 แนวคิดการประเมินคุณภาพรายการ  

การประเมินคุณภาพรายการเป็นขั้นการพิจารณาว่ารายการมีคุณภาพและควรแก่
การออกอากาศหรือไม ่หรือต้องปรับปรุงอย่างไร รวมทั้งตรวจสอบว่าเมื่อได้ออกอากาศไปแล้วมีผลย้อนกลับ
จากผู้ชมอย่างไรซึ่งอาจท าได้ ดังนี้  

2.3.1.1 การประเมินขณะผลิตรายการ สามารถกระท าได้โดยการให้บุคลากร
ทางด้านเทคนิคตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียงที่บันทึกไว้ ว่ามีระดับและคุณภาพตามที่ต้องการหรือไม่ 
พิจารณาจากเทปที่บันทึกไว้แม้ว่าภาพและเสียงออกมาดีหรือไม่อย่างไร ควรมีการลองบันทึกเทปดูทุกครั้ง
ที่ซ้อมผ่านฉากและกล้องเพื่อจะได้เล่นกลับและตรวจสอบคุณภาพทางเทคนิค ในขณะที่ผลิตรายการผู้
ก ากับต้องใช้สายตาประเมินภาพการแสดงและความถูกต้องของการพูดได้ด้วย และจะต้องสั่งตัด หรือ
ยุติการแสดงทันทีที่เห็นอะไร และเมื่อบันทึกรายการแล้วทั้งรายการควรเล่นกลับรายการที่บันทึกเพื่อ
ประเมิน หากมีอะไรที่ผิดพลาดก็สามารถถ่ายซ่อมได้ทันที  

2.3.1.2 การประเมินเมื่อผลิตรายการแล้ว หมายถึง การประเมินโดยกลุ่มบุคคล
ที่สถานีโทรทัศน์ หรือหน่วยงานการผลิตแต่งตั้งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการ คณะกรรมการประเมินมักจะ
ประกอบด้วย ตัวแทนของฝ่ายจัดรายการ ฝ่ายเทคนิค ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานควบคุมการออกอากาศ
รายการ 

2.3.1.3 การประเมินเมื่อได้ออกอากาศรายการไปแล้ว คล้ายกับการประเมินผล
การใช้จริงเมื่อออกอากาศรายการไปแล้ว ครั้งแรกก็ประเมินปฏิกิริยาของผู้ชมทันที 2 ระยะ คือ ประเมิน



       
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพเน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 

หน้า 2-3 

ทันทีหลังจากออกอากาศ 1 วัน เพื่อประเมินว่า ผู้ชมมีความนิยมชมชอบในรายการประการใด และประเมิน
หลังจากออกอากาศไปแล้วช่วงเวลาหน่ึง 

นอกจากการประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์ก่อนการออกอากาศแล้ว ยังสามารถ
ประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์หลังการออกอากาศได้อีกขั้นตอนหนึ่ง โดยการประเมินทั้ง 2 ขั้นตอน 
มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

2.3.1.4 การประเมินก่อนการออกอากาศ เป็นการประเมินหลังจากการผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน์สิ้นสุดลง เพื่อค้นหาข้อบกพร่องของรายการที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการผลิตรายการ 
เพื่อน าแก้ไขปรับปรุงก่อนออกอากาศโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการประเมินรายการ ดังนี้  

(1) เพื่อประเมินด้านเนื้อหา เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
ด้านเนื้อหาก่อนการออกอากาศ ใน 4 ด้าน คือ ความถูกต้องเชิงวิชาการ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
เน้ือหาความสอดคล้องกับหลักกฎหมาย และความเหมาะสมในการน าเสนอ  

(2) เพื่อประเมินด้านการผลิตรายการ เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ด้านเทคนิคการผลิตรายการก่อนการออกอากาศ ซึ่งโดยทั่วไป เกณฑ์การประเมินมัก
ครอบคลุมเทคนิคการผลิต 5 ด้านคือ การถ่ายภาพ การล าดับภาพ การใช้เทคนิคภาพพิเศษ การบันทึก 
เสียงบรรยายและการบันทึกเสียงดนตรี  

(3) เพื่อประเมินด้านเทคนิคเป็นการประเมินคุณภาพเชิงเทคนิคที่เกิด
จากเครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิตรายการ เช่น ความชัดเจนของภาพ ความเนียนของแสง ความถูกต้อง
ของส ีการผสมเสียงที่นุ่มนวล เป็นต้น 

 
ตารางที่ 2.3-1  การประเมินรายการวิทยุโทรทัศน์ก่อนการออกอากาศ 

การประเมินก่อนการออกอากาศ 

ด้านเนื้อหา ด้านการผลิตรายการ ด้านเทคนิค 

 ความถูกต้องเชิงวิชาการ  
 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเน้ือหา  
 ความสอดคล้องกับหลักกฎหมาย  
 ความเหมาะสมในการน าเสนอ  
 

 การถ่ายภาพ  
 การล าดับภาพ  
 การใช้เทคนิคภาพพิเศษ  
 การบันทึกเสียงบรรยาย  
 การบันทึกเสียงดนตรี  

 เทคนิคที่เกิดจาก
เครื่องมือ และ อุปกรณ์
การผลติรายการ  

 

 
ผู้ประเมินการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ด้านเนื้อหาและการผลิตรายการ มักเป็นผู้มี

ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของรายการแต่ละรายการ เช่น รายการสอนภาษาญี่ปุ่น 
จ าเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น และการประเมินคุณภาพด้านการผลิต
รายการจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการผลิตรายการมาเป็นผู้ประเมิน  
เป็นต้น ส่วนผู้ประเมินประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจ าเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคนิค และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากจ าเป็นต้องมาเครื่องมือเฉพาะในการตรวจสอบเทคนิคต่างๆ เช่น การตรวจสอบ
ระดับสัญญาณ และความถูกต้องของสี เป็นต้น 
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2.3.1.5 การประเมินหลังการออกอากาศ เป็นการประเมินติดตามผลของรายการ
วิทยุโทรทัศน์ที่ได้ออกอากาศไปแล้วว่า กลุ่มผู้ฟังผู้ชมเป้าหมายคิดอย่างไรกับรายการที่ได้ชมไปแล้ว 
รายการที่น าเสนอนั้นมีประโยชน์มีความน่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด  สภาพการรับฟัง
รับชมรายการเป็นอย่างไร การประเมินรายการหลังการออกอากาศจึงมีวัตถุประสงค์ส าคัญดังนี้  

(1) เพื่อประเมินความสนใจของกลุ่มผู้ฟังผู้ชมเป้าหมายต่อรายการว่าสอดคล้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไวหรือไม่  

(2) เพื่อประเมินความคิดเห็นของกลุ่มผู้ฟังผู้ชมเป้าหมายเพื่อน าข้อคิดเห็น
นั้นไปปรับปรุงรายการให้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป  

(3) เพื่อประเมินประโยชน์ของรายการที่มีต่อกลุ่มผู้ฟังผู้ชมเป้าหมาย 
 
แผนภูมิที่ 2.3-1  การประเมินรายการโทรทัศน ์
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3.2 วิธีการประเมินรายการวิทยุโทรทัศน์  

การประเมินการผลิตรายการวทิยุโทรทัศน์เป็นการประเมินที่ต้องน าผลมาใช้เพื่อ
การด าเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ใน 3 ลักษณะ คือ 1) เพื่อวางแผนผลิตรายการโทรทัศน์ 2) เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการผลิตรายการโทรทัศน์ และ 3) เพื่อพัฒนารายการโทรทัศน์ให้สอดคล้อง
กับการก าหับดูแลของหลักเกณฑ์ของ กสทช. สามารถก าหนดรูปแบบหรือวิธีการประเมินรายการได้ 
ดังนี้   

2.3.2.1 การประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างไม่เป็นทางการ การประเมิน
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์อย่างไม่เป็นทางการ เป็นการประเมินผลการผลิตรายการจากการตอบรับ 
หรือการแสดงความคิดเห็นของผู้ชม/กลุ่มผู้ชมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถท าได้ ดังนี้  

เน้ือหารายการ การผลติรายการ คุณภาพด้านเทคนิค 

ก่อนออกอากาศ 

การประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์ 

หลังออกอากาศ 

ความสนใจของผู้ชมรายการ ความคิดเห็นของผู้ชมรายการ ประโยชน์ที่มีต่อผู้ชมรายการ 
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(1) การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ชมรายการในห้องส่ง เป็นการประเมิน
ง่ายๆ ในขณะด าเนินการผลิตรายการ โดยกระตุ้นให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในรายการเพื่อเป็นการตรวจสอบ
เบื้องต้นว่าผู้ชมมีปฏิกิริยาตอบสนอง (React) ต่อรายการอย่างไร นอกจากนั้น ผู้ท าการประเมินอาจ
สร้างแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ที่กระชับ ชัดเจน เพื่อไปสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้ชมรายการใน
ห้องส่งภายในระยะเวลาสั้นๆ ก็ได้เช่นกัน 

(2) การสังเกตพฤติกรรมผู้ชมรายการ เป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ
แบบง่ายๆ ด้วยการสังเกตพฤติกรรมของผู้ชมขณะชมรายการ ซึ่งผู้สังเกตต้องออกไปอยู่ร่วมกับกลุ่มผู้ชม
ขณะชมรายการ หรือสังเกตพฤติกรรมขณะที่ผู้ชมมาร่วมชมการผลิตรายการในห้องส่ง ทั้งนี้ การสังเกต
พฤติกรรมผู้ชมรายการอาจไม่เพียงพอส าหรับการประเมินจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการอย่างอื่นประกอบด้วย 

(3) การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมรายการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
โทรสาร จดหมาย เว็บไซต์ (Website) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail-E-mail) และระบบ
การส่งข้อความสั้น (Short Message Service SMS) เป็นต้น 

ในปัจจุบัน การประเมินด้วยวิธีการดังกล่าว โดยเฉพาะการประเมินผ่านทาง
สื่อสมัยใหม่ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงที ดังที่
เรามักเห็นผู้ชมรายการทางบ้านส่งข้อความสั้นมาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในขณะที่รายการก าลัง
ออกอากาศสดอยู่เสมอๆ ทั้งในด้านการน าเสนอรายการและด้านเทคนิค เช่น สัญญาณการออกอากาศ
ไม่ชัดเจน โทรทัศน์ถูกคลื่นรบกวน เป็นต้น นับได้ว่าสื่อสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการ
ประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคปัจจุบัน 

(4) การรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชน สื่อมวลชน
เป็น “ตัวแทน” ที่สะท้อนความคิดเห็นของผู้ชมรายการผ่านทางข้อเขียน บทความ หรือคอลัมน์ต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ชมรายการบางกลุ่มเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อมวลชนมากกว่า
จะแสดงความคิดเห็นมายังรายการโดยตรง อีกทั้งบางครั้งภาคส่วนต่างๆ ก็ออกมาแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับรายการผ่านทางสื่อมวลชนเพื่อให้เกิดเป็นพลังในการต่อรองอีกทางหนึ่ง  

(5) การตรวจสอบจากการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายในรายการ เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีการโฆษณาและส่งเสริมการขายในรายการโทรทัศน์ในปริมาณที่สูงมาก  ดังนั้น ยอดขาย
ของสินค้าที่มีการโฆษณาในรายการ (โดยเฉพาะสินค้าใหม่ที่ไม่มีการโฆษณาที่ใดมาก่อน) และจ านวน
ชิ้นส่วนของสินค้าที่ส่งเข้ามาร่วมชิงโชคในรายการ จึงเป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการที่เด่นชัดอีก
ประเภทหนึ่ง 

(6) การเรียกร้องจากกลุ่มกดดันทางสังคม (Pressure Group) แม้ว่าการ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์จะถูกควบคุมโดยกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และได้ผ่านการตรวจสอบ
หลายขั้นตอนก่อนจะน าออกอากาศ ก็ตามแต่ในบางครั้ง รายการวิทยุโทรทัศน์บางรายการก็อาจไป
กระทบกับผู้ชมบางกลุ่ม และเกิดเป็นกลุ่มกดดังทางสังคมขึ้นเช่น กรณีที่มีกลุ่มมวลชนรวมตัวกันเรียกร้อง
ให้ระงับการออกอากาศรายการที่ส่งเสริมค่านิยมตะวันตกที่ไม่เหมาะสมแก่เยาวชน เป็นต้น 

2.3.2.2 การประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างเป็นทางการ การประเมินผล
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์อย่างเป็นทางการ เป็นการก าหนดการประเมิน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
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ผลิตรายการโทรทัศน์มีการจัดท าเป็นระบบแบบแผน ประเภทของการประเมินการผลิตที่มักมีการด าเนินการ
กันโดยทั่วไป มีดังนี้ 

(1) การตรวจสอบจากผังรายการ เป็นการพิจารณาจากผังรายการจาก
ทางสถานีโทรทัศน์ ให้คณะกรรมการ กสทช. ได้ท าการตรวจสอบในเบื้องต้นว่า มีความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของประเภทรายการแต่ละชนิดหรือไม่ โดย กสทช. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ของประเภท
ใบอนุญาตที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของสัดส่วนรายการ เนื้อหา และเวลาในการออกออากาศ โดย
ก าหนดให้เจ้าของสถานีต้องส่งผังรายการให้คณะกรรมการ กสทช. พิจารณาทุกครั้งก่อนการออกอากาศ 
รวมทั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงผังรายการใหม่ จะต้องส่งให้คณะกรรมการ กสทช . พิจารณาใหม่อีก
ครั้งด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดที่เจ้าของสถานีต้องชี้แจงข้อมูลให้กับคณะกรรมการ กสทช. ได้พิจารณา
ประกอบด้วย  

ก. สัดส่วนรายการ ต้องแสดงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เป็นอย่างน้อย ได้แก่  
 ชื่อรายการ 
 ประเภทของรายการ 
 จ านวนรายการ 
 จ านวนนาทีที่ออกอากาศต่อสัปดาห์  
 จ านวนร้อยละที่ออกอากาศต่อสัปดาห์ 
 รายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระที่ประโยชน์ต่อสาธารณะ    

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ   
ข. ที่มาของรายการ  

 จ านวน / ร้อยละของรายการที่ผลติดว้ยตนเอง  
 จ านวน / ร้อยละของรายการที่ผลติดว้ยผู้อื่น พรอ้มทั้งแหล่งที่มา  
 จ านวน / ร้อยละที่ให้ผู้อืน่เช่าเวลา   
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ตารางที่ 2.3-2  แบบฟอร์มสัดส่วนรายการเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน ์
 

ภาคผนวก ค 
สัดส่วนรายการเพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

.......................................................... 
 

1.  สัดส่วนรายการ 
1.1  ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อรายการ ประเภทของ
รายการ 

จ านวน
รายการ 

จ านวนนาทีท่ี
ออกอากาศต่อสัปดาห์ 

คิดเป็นสัดส่วน 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

       
       
       

รวมทั้งสิ้น     
 
 
 ข้อมูลที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นนั้น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการใช้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4)  

(2) การพิจารณาจากข้อมูลสิทธิการเผยแพร่รายการ และข้อมูลทรัพย์สิน
ทางปัญญา คณะกรรมการ กสทช. ได้ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ
โทรทัศน์ ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเผยแพร่รายการ และสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพิจารณา
ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งรายการ แหล่งก าเนิดรายการ ประเภทรายการ ภาษาที่ใช้
ในการออกอากาศ และสิทธิในการเผยแพร่ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.3-3 

 



       
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพเน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 

หน้า 2-8 

ตารางที่ 2.3-3  แบบแสดงข้อมูลสิทธิการเผยแพร่รายการ และข้อมูลทรพัย์สินทางปัญญา 
 

 

 
ส านักงาน กสทช. 

แบบแสดงข้อมูลสิทธิการเผยแพร่รายการ 
และข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส.06 

หน้า ................ จาก ............... 
เลขรับที่ .................................... 
วันที่รับ ...................................... 

 
เรียน คณะกรรมการ 
 ตามที่ ........................................... ได้ย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ จึงขอ
ย่ืนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเผยแพร่รายการ และสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของรายการ ไว้ต่อคณะกรรมการ 
ดังนี้ 
ล าดับที ่ รายการ* แหล่งก าเนิด

รายการ (ผลิต
เอง/ร่วมผลิต/

ได้รับสิทธิ) 

ประเภทรายการ 
(ข่าวสาร/

สาระ/บันเทิง/
อื่นๆ(ระบุ)) 

ภาษาที่ใช้ในการ
ออกอากาศ 
(ภาษาไทย/

ภาษาต่างประเทศ) 

สิทธิในการเผยแพร ่
ได้รับสิทธิ เจ้าของสิทธิ 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

 ผู้รับใบอนุญาตขอรับรองว่า การด าเนินการเผยแพร่ออกอากาศของสถานี เป็นการด าเนินการโดยถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 หรือกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้วทุกประการ 

ลงชื่อ ..................................................ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน 
(.....................................................) 

 
 

(3) การตรวจสอบหรือเฝ้าระวังรายการ (Media Monitor) เป็นการ
ตรวจสอบเนื้อหารายการขณะออกอากาศ หรือหลังการออกอากาศ เพื่อพิจารณาว่า มีเนื้อหารายการใด
ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือขัดต่อหลักเกณฑ์ของ กสทช . โดยหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณานั้น เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 2 หลักเกณฑ์ ดังนี้  

ก. หลักเกณฑ์ของระบบการจ าแนกเนื้อหาที่ควรมีการจ ากัด พิจารณา
จากภาพ เสียง และเนื้อหาในรายการ ประกอบกับเจตนาในการผลิต และการจัดท าวัตถุประสงค์ และ
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วิธีการในการน าเสนอภาพหรือเสียง น้ าหนักของการด าเนินเรื่อง รวมทั้ง มุมกล้องของการถ่ายท า ที่
ท าให้ผู้ชมรับรู้ในทางที่ไม่เหมาะสม และอาจมีผลต่อการพัฒนาค่านิยมและพฤติกรรมในด้านลบ โดย
พิจารณาใน 3 ประเด็น คือ (1) พฤติกรรมและความรุนแรง (2) เรื่องทางเพศ และ (3) ภาษา 

 
ตารางที่ 2.3-4  หลักเกณฑ์ของระบบการจ าแนกเนื้อหาที่ควรมีการจ ากดั จ าแนกเป็นประเด็นต่างๆ  

ประเด็นในการพิจารณา ลักษณะการพิจารณา 
1. พฤติกรรมและความรุนแรง พิจารณาจากภาพ เสียงและเนื้อหา ที่อาจท าให้เกิดการเรียนรู้ที่

ไม่เหมาะสม ในเรื่องพฤติกรรมที่รุนแรง หรือน าไปสู่ความรุนแรง
และอันตราย ประกอบด้วย 

(1) การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการน าเสนอ
ที่ก่อหรือชักน าให้เกิดผลรุนแรงต่อจติใจของผู้ชม ท าให้
เกิดความรู้สึกทางจิตใจ เช่น ความหดหู่ ความเศรา้ 
ความเครียด ความสะเทือนใจอย่างรุนแรง รวมตลอดถึง 
องค์ประกอบของรายการที่ท าให้ผู้ชมตกใจกลัว     
ความน่าเกลียด สยดสยองขยะแขยง 

(2) การใช้ความรุนแรงกระท าต่อตนเอง บุคคลอื่น สิ่งมีชีวิต
และวัตถ ุ

(3) การใช้อาวุธ ยาเสพตดิ การแสดงภาพของการกระท า
ความผิดในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเนื้อหาที่ขดัต่อศลีธรรม 
และความสงบสุขของสังคม 

(4) การน าเสนอที่ก่อหรือชักน าให้เกิดการอคติ การเลือก
ปฏิบัติอันน ามาซึ่งการตอ่ต้านหรือล่วงละเมิดบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล รวมถึง การส่งเสริม การสรา้งทัศนคติ 
ความเชื่อ การชักจูงใจใหเ้กิดการลว่งละเมิดหรือการ
ต่อต้าน การดูหมิ่นเหยียดหยาม การลดทอนหรือการ
ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนการส่งเสริมหรอืชักจูงให้เกิดการต่อตา้น      
ดูหมิ่น สร้างทศันคติเชิงลบ การล้อเลียนให้เกิดความ
อาย กลายเป็น “ตัวตลกในสังคม” ที่มีผลต่อตัวบคุคล 
กลุ่มบุคคล ทั้งในประเด็นของเชื้อชาติ สัญชาต ิชาติ
พันธุ ์เพศ รสนิยมทางเพศ ชนชั้น สถานะ สภาพทาง
เศรษฐกิจ อายุศาสนา สีผิว โรคหรือภาวะสุขภาพ
ความพกิารทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และสติปัญญา 

2. เรื่องทางเพศ พิจารณาจากภาพ เสียงและเนื้อหา ที่อาจท าให้เกิดการเรียนรู้ที่
ไม่เหมาะสม ในด้านการแต่งกาย การแสดงออกทางเพศ การ
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ประเด็นในการพิจารณา ลักษณะการพิจารณา 
แสดงท่าทางหรือกิริยาทีไ่ม่เหมาะสมในทางเพศการล่วงละเมิด
ทางเพศ การสนทนาหรอืใช้ค าพูดเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศที่
ล่อแหลมหรือไม่เหมาะสมการสร้างทัศนคติทางลบเกี่ยวกับ
เน้ือหาทางเพศในประเด็นต่างๆ เช่น การเหยียดเพศ เป็นต้น 

3. ภาษา  พิจารณาจากภาพ เสียงและเนื้อหา ที่อาจท า ให้เกิดการเรียนรู้
ที่ไม่เหมาะสมในเรื่องการใช้ภาษา ไวยากรณ์ทางภาษา การใช้
ภาษาที่ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ รวมถึง 
การใช้ภาษาที่ก้าวรา้ว ดูหมิ่น น ามาซึ่งการลดทอนศักดิ์และศรี
ของผู้ฟัง 

 
ข. หลักเกณฑ์ของระบบการจ าแนกเนื้อหาที่ควรมีการส่งเสริม พิจารณา

เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่สนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  
โดยใช้เกณฑ์ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ๖ ประเด็น เป็นตัวชี้วัด ดังนี้ 

 เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด กล่าวคือ ให้คิดเป็นตามความสามารถ 
ของสมองในแต่ละวัย ตลอดจนการส่งเสริมด้านพัฒนาการทางสมองและสติปัญญา ให้สามารถมีความรู้ 
มีความเข้าใจ มีความสามารถในการประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผนการตัดสินใจการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

 เนื้อหาที่ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ ตลอดจนความรู้ศาสตร์
สาขาต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้วิชาการในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนศาสตร์ประยุกต์ และศาสตร์
ในเชิงบูรณาการ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได ้เช่น ความรู้ในด้านภาษาศาสตร์ ตรรกะ 
และคณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา ตลอดจนความรู้ในด้านวิชาชีพ รวมถึง การสร้างความรักในการเรียนรู้ 

 เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิด
การเรียนรู้และเข้าใจถึงคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเกิดความรู้สึกนึกคิดและความเชื่อ แรงบันดาลใจ
ที่จะประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรมในมาตรฐานของความเป็นมนุษย์ 

 เน้ือหาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต ให้รู้จักและ
เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะในการใช้ชีวิตในสังคมที่เหมาะสมกับกาลและเทศะ สามารถน าทักษะดังกล่าวไป
ใช้ในชีวิตของตนเองได้ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างเหมาะสมได้ 

 เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชม
ความหลากหลายในสังคม ทั้งในเรื่องของสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา สถานะทางสังคม 
เพศและวัย เป็นต้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในความแตกต่างหลากหลาย และสามารถอยู่ร่วมกัน กับ
ความแตกต่างหลากหลายนั้นได้อย่างสันติ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและขจัดความ
ขัดแย้งอันเกิดจากความแตกต่างหลากหลายนั้นได้ 

 เนื้อหาที่ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท าให้เกิดการเรียนรู้ในความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว  ทั้ง
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เรียนรู้และเข้าใจกันและกันของคนในครอบครัว ตลอดจนการท าให้เกิดศรัทธาและแรงบันดาลใจใน
สถาบันครอบครัว 

ค. การทดสอบรายการ เป็นรูปแบบของการประเมินผลการผลิตรายการ
ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนก่อนการออกอากาศ มักท าในลักษณะการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประเมินความสนใจ
และทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการ การทดสอบรายการ จ าแนกออกเป็นการทดสอบแนวคิด เป็นการ
น าแนวคิดของรายการที่ต้องการน าเสนอต่อสถานีมาทดสอบกับกลุ่มผู้ชมรายการ  ก่อนจะนาไปผลิต
เพื่อออกอากาศต่อไป การทดสอบรายการน าร่องเป็นการน ารายการใหม่ที่ก าลังจะออกอากาศมาทดสอบ
เพื่อดูปฏิกิริยาของผู้ชมรายการ  

ง. การส ารวจผู้ชมรายการวิทยุโทรทัศน ์เป็นวิธีการที่เป็นที่นิยมและน ามาใช้
กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เน่ืองจากเป็นวิธีการศึกษายอดผู้ชม (Audience rating) ที่เป็นระบบและ
เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงระดับความส าเร็จของรายการแต่ละรายการ โดยข้อมูลต่างๆ ที่เกิดจากการส ารวจ
ผู้ชมรายการจะถูกน ามาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนารายการ ตลอดจนเป็นตัวก าหนดราคาของพื้นที่โฆษณา
ในรายการต่างๆ อีกด้วย 

 
2.4 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจัดผังรายการที่เป็นข่าวสารหรือ

สาระท่ีเป็นประโยชน์ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ในแต่ละประเภท  
กฎหมายและกฎระเบียบหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่คือ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุ  
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 ซึ่งให้อ านาจแก่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการก ากับดูแลคุณภาพ
เน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์1   

นอกจากนั้น มาตรา 31 ได้ให้อ านาจแก่ กสทช. ในการตรวจสอบผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
ไม่ให้มีการด าเนินการที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะ
เป็นการค้าก าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. 
ก าหนด และให้ กสทช. มีอ านาจสั่งระงับการด าเนินการดังกล่าวได้ 

                                           
1 ตามมาตรา 4 ได้นิยามความหมายของค าว่ากิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ไว้ดังนี้ 
“กิจการกระจายเสียง” หมายความว่า กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียงซึ่งให้บริการการส่งข่าวสาร
สาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ 
ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการ
อื่นท านองเดียวกันที่ กสทช. ก าหนดให้เป็น 
กิจการกระจายเสียง 
“กิจการโทรทัศน์” หมายความว่า กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือ
รายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบ
สาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอ่ืน
ท านองเดียวกันที่ กสทช. ก าหนดให้เป็นกิจการโทรทัศน ์
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ทั้งนี้ กฎหมายนี้ก าหนดให้ กสทช. มีอ านาจก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรทัศน ์
(มาตรา 27 (3)) และอ านาจในการพิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ และ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม  และก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวด้วย (มาตรา 
27 (6)) นอกจากนั้น กสทช. ยังมีหน้าที่ต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบ
จากผู้ประกอบกิจการ (มาตรา 27 (13)) ซึ่ง กสทช. ก็มีอ านาจในการก าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพดังกล่าวได้ด้วย (มาตรา 32)  

กฎหมายยังก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ของการประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต (มาตรา 34) ต้องจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจาย
เสียงและกจิการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป (มาตรา 36) และต้องจัดเนื้อหารายการให้มี
สาระที่เป็นประโยชน์ และมีคุณภาพ โดยต้องไม่ให้มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรั ฐ  
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมี
ผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง (หากไม่
ด าเนินการแก้ไขตามที่ถูก กสทช. สั่งแล้ว อาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้ (มาตรา 37) 

ในส่วนที่ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับการจัดผังรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ มีกฎหมายและกฎระเบียบดังต่อไปนี้  

 
2.4.1  กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาต 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  มาตรา 41 ก าหนดให้การขอใช้คลื่นความถี่เพื่อ
กิจการโทรทัศน์ ต้องได้รับอนุญาต ซึ่งใบอนุญาตแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆ คือ  

(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ 
(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน 
(3) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ 
ทั้งนี้ การออกใบอนุญาตจะต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและต้อง

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมรายการทีม่ีเน้ือหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชนด้วย 
นอกจากนั้นยังปิดกั้นการโอนใบอนุญาตหรือการมอบการบริหารจัดการให้ผู้อื่นท าแทนด้วย (แต่อาจให้เช่า
เวลาด าเนินรายการบางช่วงเวลาได้ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด)  

กฎหมายหลักที่ส าคัญอีกฉบับหนึ่งคือ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งก าหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ไว้ดังนี้ 

o การประกอบกิจการต้องได้รับใบอนุญาตจาก กสช. (มาตรา 7) 
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o ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 คือต้องบุคคลสัญชาติไทย 
และไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วยังไม่ครบ 3 ปี อีกทั้งต้อง
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับกิจการแต่ละประเภทด้วย (มาตรา 14-15) 

o ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภทต้องเป็นบุคคลหรือองค์กรตามที่กฎหมาย 
(มาตรา 11-13) ก าหนดไว้ด้วย  

o ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องระบุสถานีระบบ และวิธีการที่จะใช้ในการสงวิทยุ 
กระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์  รวมทั้งต้องเสนอแผนบริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ให้คณะกรรมการพิจารณา โดยต้องให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ด้วย (มาตรา 16) 

 
กฎหมายฉบับนี้ยังได้ก าหนดให้ใบอนุญาตมีสองประเภทใหญ่ๆ คือ ใบอนุญาต

ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ และใบอนุญาตส าหรับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (แบบบอกรับสมาชิกและแบบไม่มีการบอกรับสมาชิก) แต่งานวิจัย
โครงการนี้จะเน้นศึกษาเฉพาะกิจการที่ใช้คลื่นความถี่เท่านั้น 

ส าหรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์โดยใช้คลื่น
ความถี่ มาตรา 10 ก าหนดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถ่ีและก ากับกจิการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 คือมีอยู่สามประเภท แต่จะมี
รายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับแต่ละประเภทมากขึ้น ดังต่อไปน้ี 

 
(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ มาตรา 10 ก าหนดให้แบ่ง

ออกเป็นสามประเภทคือ ประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สอง และประเภทที่สาม  
 

หลักการ คุณสมบัติเฉพาะ (มาตรา 11) คุณสมบัติต้องห้าม (มาตรา 14) 
การออก
ใบอนุญาต 
ค านึงถึงหน้าที่
ตามกฎหมาย
หรือความจ าเป็น
เพื่อการบริการ
สาธารณะ 
ใช้คลื่นความถ่ี
ที่จัดสรรไว้
ส าหรับภาครัฐ  
(มาตรา 17) 

ต้องมีสถานะภาพดังต่อไปน้ี 
(1) กระทรวง ทบวง กรม องค์กร
อิสระตามกฎหมาย องคก์รปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น องคก์ารมหาชน  หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐทีม่ิใช่
รัฐวิสาหกจิ (ซ่ึงมีหน้าที่ตามกฎหมาย
หรือมีความจ าเป็นต้องด าเนินกิจการ
กระจายเสียงหรือกจิการโทรทัศน์ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด) 
(2)  สมาคม มูลนิธ ิหรือนิติบุคคลอื่น
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (ที่มี
วัตถุประสงค์ในการด าเนนิกิจการเพือ่
ประโยชนสาธารณะโดยไม่แสวง หา

ด้านสัญชาติ 
ผูม้ีอ านาจกระท าการผูกพนัต้องมีสัญชาติไทย 
ด้านการบริหาร  
ไม่มีกรรมการหรอืบุคคลผู้มีอ านาจกระท า
การผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตที่เคยเป็น
กรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการ
ผูกพันของผู้รับใบ อนุญาตอื่น ซึ่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอันเป็นผลมาจากการบริหารกิจการ
ของผู้น้ันและระยะเวลาการถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตยังไม่ครบก าหนดสามปี 
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หลักการ คุณสมบัติเฉพาะ (มาตรา 11) คุณสมบัติต้องห้าม (มาตรา 14) 
ก าไรในทางธรุกิจ ซึ่งมีความเหมาะสม
กับการประกอบกิจการบรกิาร
สาธารณะตามลักษณะและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด) 
(3)  สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการใช้
ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนหรือ
การเผยแพรความรูสู้ส่ังคม ตาม
ลักษณะและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 
(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน 

 

หลักการ คุณสมบัติเฉพาะ (มาตรา 12) คุณสมบัติต้องห้าม (มาตรา 14) 
การออก
ใบอนุญาต
ค านึงถึงความ
ต้องการที่
หลากหลาย 
ความพรอ้มและ
ประโยชน์
สาธารณะของ
ชุมชน   
 
ใช้คลื่นความถ่ีที่
จัดสรรไว้ส าหรับ
ภาคประชาชน 
(มาตรา 17) 

ต้องมีสถานะภาพดังต่อไปน้ี 
•  สมาคม มูลนธิิ นิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งข้ึน
ตามกฎหมายไทย ซึ่งไมใช่หน่วยงานของรัฐ 
และมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหาก าไรใน 
ทางธุรกิจ หรือกลุ่มคนในท้องถิ่นที่ไม่เป็น
นิติบุคคล ซึ่งรวมตวักันเพื่อสรา้งความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน   
•  ต้องมีความเหมาะสมกับการประกอบ
กิจการบริการชุมชนตามลักษณะที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด (โดยค านึง 
ถึงประโยชนในการส่งเสริมการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ
ประชาชนในชุมชนหรือในท้องถิ่น รวมทั้ง
ป้องกันการครอบง าการประกอบกิจการ
ดังกล่าว 

ด้านสัญชาต ิ
ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันต้องมี
สัญชาติไทย 
ด้านการบริหาร  
ไม่มีกรรมการหรอืบุคคลผู้มีอ านาจ
กระท าการผกูพันผู้ขอรับใบอนุญาตที่
เคยเป็นกรรมการหรือบคุคลผู้มี
อ านาจกระท าการผกูพันของผู้รับ
ใบอนุญาตอื่น ซึ่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอันเป็นผลมาจากการ
บริหารกิจการของผู้น้ัน และระยะ 
เวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่
ครบก าหนดสามป ี
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(3)  ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการธุรกิจ ซึ่งมาตรา 10 แบ่งออกเป็นสาม
ประเภทคือ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน  

 
หลักการ คุณสมบัติเฉพาะ (มาตรา 13) คุณสมบัติต้องห้าม (มาตรา 15) 

การออก
ใบอนุญาต
ค านึงถึงการ
ส่งเสริมการ
แข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็น ธรรม 
และสนับสนุนให้
มีการประกอบ
กิจการประเภทที่
ให้บริการข่าว 
สารและสาระใน
สัดส่วน ที่
เหมาะสม 
 
 
 
ใช้คลื่นความถ่ีที่
จัดสรรไว้ส าหรับ
ภาคเอกชน    
(มาตรา 17) 

ต้องมีสถานะภาพดังต่อไปนี้ 
•  ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย   
•  กิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค
และระดับท้องถิ่น ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตจะต้อง 
o เป็นนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นอัน

เป็นทุนหรือที่ผู้ลงทุนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามมีภูมิล าเนา
อยู่ในเขตภูมิภาคหรือท้องถิน่
นั้น แล้วแต่กรณ ีและ 

o ต้องมีฐานะทางการเงินมัน่คง  
มีระบบการตรวจสอบบัญชี 
และมีลักษณะอื่นใด ซึ่ง
ประกันความมั่นคงในการ
ประกอบกิจการ  

 กิจการทางธุรกจิระดับชาติ ผู้
ขอรับใบอนุญาตต้อง 
o เป็นรัฐวิสาหกิจหรือบริษทัที่

จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ประกอบกิจการโทรทัศน ์

ด้านสัญชาติและการบรหิาร 
•  เป็นนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
ลงทุนหรือถือหุ้นอันเป็นทุนไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของทุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
•  เป็นนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมี
อ านาจตามกฎหมายหรอืตามข้อบังคับหรือ
ตามข้อตกลงในการออกเสียงลงคะแนนไม
น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนคะแนนเสียงที่
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
•  ในกรณีเป็นบริษัท กรรมการต้องไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด
และกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการผกูพัน
นิติบุคคลนั้นต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
•  กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือห้าง
หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หุ้นส่วนผู้จัดการ
หรือผู้จัดการ ต้องเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย 

 
นอกจากนั้น กสทช. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับทีสอง พ.ศ. 2557 ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มี
อยู่สี่ลกัษณะ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและพัฒนาการของเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (ข้อ 2) คือ 1) การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 2) การให้บริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 3) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และ
การให้บริการแบบประยุกต์ รวมทั้งให้ความหมายของการให้บริการแบบประยุกต์ไว้ด้วย (ข้อ 3/1) ว่า
หมายความถึงการให้บริการข้อมูล โดยการเผยแพร่ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม และการให้บริการสื่อประสม โดยการน าโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ไปแสวงหา
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ผลประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือจากการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ รวมถึงการส ารวจความนิยม
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการก าหนดอัตราค่าโฆษณา
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

 
2.4.2  กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเสนอรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ 

 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
2551 ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้อง “จัดผังรายการ” ให้มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์2 ซึ่งมีสัดส่วนแตกต่างกันตามประเภทของใบอนุญาต ตามที่มาตรา 33 ก าหนดไว้ ซึ่ง กสทช. 
ได้ออก “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ซึ่ง
ก าหนดไว้ในท านองเดียวกัน (ข้อ 6) รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ที่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของบริการแต่ละประเภทไว้ (ข้อ 5) ดังต่อไปนี้ 
 

ประเภท     
ใบอนุญาต 

วัตถุประสงค์ของบริการ การเสนอรายการข่าวสารหรือ    
สาระท่ีเป็นประโยชน์ 

1) บริการสาธารณะ 
 

เพื่อการส่งเสริมความรู้ การศกึษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิ่งแวดล้อม 
การเกษตร และการส่งเสริมอาชพีอื่นๆ 
สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริม
คุณภาพชวีิตของประชาชน 

ประโยชน์ต่อสาธารณะ ต้องมีสัดส่วน
รายการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 

2) บริการชุมชน 
 

เพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ 

ประโยชน์ ต่อชุมชนหรือท้องถิ่น ต้องมี
สัดส่วนรายการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3) ประกอบ
กิจการทาง

เพื่อการกระจายข้อมูล ข่าวสาร เพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดรีะหว่างรัฐบาล

ประโยชน์ต่อสาธารณะตอ้งมีสัดส่วน
รายการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 

                                           
2 ภาคผนวก ข ของ ประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 นิยาม “หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ” 
หมายความว่า การให้บริการโทรทัศน์ที่เน้นการน าเสนอรายการที่เป็น การเผยแพร่ข่าวสารหรือสาระ ทั้งข้อเท็จจริง 
ข้อวิเคราะห์และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสังคม เศรษฐกิจ หรือคุณภาพชีวิต และค านึงถึงความเท่าเทียม
และโอกาสของประชาชนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีการ น าเสนออย่างเที่ยงตรง รอบด้าน อิสระ และเป็นกลาง ทั้งนี้
จะต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น ประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ รวมทั้ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผังรายการ เนื้อหารายการส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ที่คณะกรรมการก าหนด และ
ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การน าเสนอรายการข่าวสารหรือสาระต้องมีการกระจายเวลาที่เหมาะสม 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้ชมส่วน ใหญ่สามารถเข้าถึงได้ (ไพรม์ไทม์) ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ หรือตามที่
คณะกรรมการก าหนด 
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ประเภท     
ใบอนุญาต 

วัตถุประสงค์ของบริการ การเสนอรายการข่าวสารหรือ    
สาระท่ีเป็นประโยชน์ 

ธุรกิจ 
ระดับชาต ิ
ระดับภูมิภาค 
ระดับท้องถ่ิน 

 

กับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน 
การกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
ส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้
การศกึษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข บริการ
ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อยโอกาส 
หรือกลุ่มความสนใจที่มีกจิกรรม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือบริการข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอืน่ 

 

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  พ.ศ. 2555 
ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดสัดส่วนรายการและผังรายการ (ข้อ 9 
(6)  โดยได้ให้นิยามค าว่า “ผังรายการ” หมายความว่า ข้อมูลแสดงวันและเวลาออกอากาศรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” และค าว่า “รายการ” หมายความว่า เนื้อหาที่ผลิต
ขึ้นเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มิใช่โฆษณาโดยผลิตขึ้นเองหรือจัดหาจากผู้อื่นผลิต 
นอกจากนั้น ยังได้ระบุไว้ในภาคผนวก (ก) (ข) และ (ค) ดังนี้  

 ส าหรับบริการสาธารณะ หมายถึง รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นรายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษาจริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

 ส าหรับบริการชุมชน หมายถึงรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือ
เหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือที่เกิดขึ้นโดยเน้นเหตุการณ์ในชุมชน 
แล้วแต่กรณี ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบรายการข่าวสด  เล่าข่าวและวิเคราะห์ ข่าวรายการสนทนาปัญหา 
เหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม ประเด็น
ทางการเมือง ทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ และ
รายการสารประโยชน์ หมายถึงรายการที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยส่งเสริม
ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน ให้การศึกษา ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นต่อ
ประชาชนผู้ฟัง มีเน้ือหาที่ส่งเสริมการพัฒนาในระดับชุมชน ในประเด็นสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
ประชาธิปไตย ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น รวมถึงให้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือ
ชุมชนนั้นๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
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 ส าหรับบริการธุรกิจ หมายถึง หมายถึง รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบรายการขา่ว 
เล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าวรายการสนทนาปัญหา เหตุการณ์ปัจจุบัน และรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่มีความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม ประเด็นทางการเมืองทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น 
และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ และรายการสารประโยชน์ หมายถึง รายการที่สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นใน
ระหว่างกัน ให้การศึกษา ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นต่อประชาชนผู้ฟัง มีเนื้อหาที่ส่งเสริมการพัฒนา
ในประเด็นสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น รวมถึงให้ความ
เข้าใจที่ดีเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ 

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง หรือระงับรายการที่มีเนื้อหา
สาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมี
การกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 

ในการจัดท าผังรายการ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตแต่ละประเภท (มาตรา 34) โดยเฉพาะจะต้องค านึงถึงการคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน รวมทั้งคนพิการและคนด้อยโอกาสด้วย ซึ่งจะต้องได้รับการบริการที่เหมาะสม ที่ออก 
อากาศรายการอ่านหนังสือเต็มเวลา หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ บริการค าบรรยาย
เป็นอักษรวิ่ง หรือบริการค าบรรยายเป็นเสียง ส าหรับรายการที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 
(มาตรา 36)  นอกจากน้ัน ก็มีหน้าที่ต้อง “ออกอากาศรายการ” ที่มีเน้ือหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้าง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะ
ลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
อย่างร้ายแรง (มาตรา 37) 
 เพื่อประโยชน์แก่การส่งเสริมและพัฒนากิจการโทรทัศน์ กสทช. มีหน้าที่ต้องด าเนินการ
จัดให้มีการประเมินคุณภาพรายการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ต่อสังคมและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(มาตรา 51 (2) 
 นอกจากนัน้ ในการจัดท าผังรายการ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ “ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556” ได้ก าหนดไว้ 
โดยเฉพาะในการก าหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ ซึ่งมาตรา 6 วรรคท้าย 
นิยามไว้กว้างมาก ให้หมายความรวมถึงรายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการ ส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยประกาศฯ นี้มี
สาระส าคัญดังต่อไปน้ี 
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1)   ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดผังรายการให้มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ โดยพิจารณาจากประเภทของกิจการบริการ ดังนี้ (ข้อ 6) 

 กิจการบริการสาธารณะ ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 

 กิจการบริการชุมชน ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
หรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ โดยต้องที่มีรายการ
ที่เกี่ยวกับชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการและต้องมีรายการที่ผลิตโดยคนในชุมชน
หรือท้องถ่ินที่รับบริการในสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของเวลาออกอากาศ
ทั้งหมด 

 กิจการทางธุรกิจ ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า โดยกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและ
ระดับท้องถิ่นต้องที่มีรายการที่ผู้รับใบอนุญาตผลิตเองในสัดส่วนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละห้าสิบของเวลาออกอากาศทั้งหมด 

2)   ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ต้องจัดให้มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ 
สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน อย่างน้อยวันละหกสิบนาที ระหว่างช่วงเวลา 16.00-18.00 
นาฬิกา ของทุกวัน และระหว่างช่วงเวลา 07.00-09.00 นาฬิกา ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ข้อ 7)  

3)   ในระหว่างช่วงเวลา 18.00 – 22.00 นาฬิกา เป็นช่วงเวลาที่มีจ านวนผู้รับชมสูง ซึ่ง
เด็กและเยาวชนอาจรับชมอยู่ด้วย ให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและจะไม่เป็น
ภัยต่อการพัฒนาทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคมของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจ
ประกาศก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัดส่วนและช่วงเวลาออกอากาศที่เหมาะสมส าหรับรายการ
ดังกล่าวเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้รายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชนดังกล่าว 
จะต้องเป็นรายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ ป หรือ ด หรือ ท ตามภาคผนวก ก 
หรือตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

4)   ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการออกอากาศรายการที่เป็นเพลงชาติไทยและข่าวใน
พระราชส านักตามเวลาที่ก าหนดไว้ (ข้อ 9) 

5)   ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการให้บริการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาค
กับบุคคลทั่วไป โดยอาจจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ บริการค าบรรยายเป็นอักษรวิ่ง 
หรือบริการค าบรรยายเป็นเสียง หรือบริการในรูปแบบอื่นใดที่ท าให้คนพิการและคนด้อยโอกาสเข้าถึง
หรือรับรู้การให้บริการได้ส าหรับรายการที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะในเวลาออกอากาศอย่างน้อย
วันละหกสิบนาที (ข้อ 10) 

6)   รายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ ฉ เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
หมายรวมถึงรายการดังต่อไปนี้ (ข้อ 11) 

 มีการกระท าซึ่งอาจเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือยั่วยุทางเพศ หรือแสดงถึง
ความรุนแรงทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศ หรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
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ลอกเลียนแบบในทางเพศหรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือการแต่งกายที่ล่อแหลม
หรือไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพ เสียงเน้ือหาและพฤติกรรมต่าง ๆ 

 การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรง หรือน าไปสู่ความ
รุนแรง ทารุณโหดร้าย ที่ก่อให้เกิดผลต่อความรู้สึกทางจิตใจอย่างรุนแรง 

 การน าเสนอที่ก่อให้เกิดการอคติ การเลือกปฏิบัติ การกระท าอันขัดต่อหลัก
มนุษยธรรม ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของชาติ 

 มีการกล่าวอ้างหรือจูงใจให้เชื่อว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอ านาจ
พิเศษหรือความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ 

 ชี้น าหรือให้ข้อมูลหรือแสดงออกเพื่อจูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดการเล่นการพนัน 
 

2.4.3  กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการก ากับดูแลเนื้อหารายการ  
 

ความหมายของค าว่า “รายการ” คือ เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ที่มิใช่โฆษณาโดยผลิตขึ้นเองหรือจัดหาจากผู้อื่นผลิต (ข้อ 4) ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการคัดเลือก จัดหา ก ากับดูแลรายการเนื้อหาในอกจากนี้มีการก าหนดเนื้อหาและ
การก ากับดูแลเน้ือหารายการเนื้อหาใด ๆ รวมถึงการประกาศหรือการโฆษณาที่ให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ (ข้อ 14) ดังปรากฏอยู่ในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555  

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เป็น
กฎหมายหลักกฎหมายหนึ่งที่ก ากับดูแลเนื้อหารายการ พระราชบัญญัตินี้ห้ามมิให้ออกอากาศรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ
หรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง (มาตรา 37) 

ทั้งนี้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบ และให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหา
สาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมี
การกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงหากผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการ ให้กรรมการซึ่ง กสทช. มอบหมาย
มีอ านาจสั่งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการนั้นในทันที และให้ กสทช. สอบสวน
ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยพลัน ในกรณีที่เห็นว่าการกระท าดังกล่าวเกิดจากการละเลยของผู้รับ
ใบอนุญาตจริง ให้ กสทช. มีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขตามที่สมควร หรืออาจพักใช้ 
หรือเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 37 วรรคสองและวรรคสาม) 
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นอกจากนี้มีการก าหนดเนื้อหาและการก ากับดูแลเนื้อหารายการ ตามที่ระบุไว้ในประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556” 
ได้แก่ 

(1)  ผูร้ับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ต้องจัดให้มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์
สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน อย่างน้อยวันละหกสิบนาที ระหว่างช่วงเวลา 16.00-18.00 
นาฬิกา ของทุกวัน และระหว่างช่วงเวลา 07.00-09.00 นาฬิกา ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ข้อ 7)  

(2)  ในระหว่างช่วงเวลา 18.00-22.00 นาฬิกา เป็นช่วงเวลาที่มีจ านวนผู้รับชมสูง ซึ่ง
เด็กและเยาวชนอาจรับชมอยู่ด้วย ให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและจะไม่เป็นภัย
ต่อการพัฒนาทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคมของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจ
ประกาศก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัดส่วนและช่วงเวลาออกอากาศที่เหมาะสมส าหรับรายการ
ดังกล่าวเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้รายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชนดังกล่าว 
จะต้องเป็นรายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ ป หรือ ด หรือ ท ตามภาคผนวก ก 
หรือตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด (ข้อ 7) 

(3)  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการออกอากาศรายการที่เป็นเพลงชาติไทยและข่าวใน
พระราชส านักตามเวลาที่ก าหนดไว้ (ข้อ 9) 

(4)  ผูร้ับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการให้บริการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาค
กับบุคคลทั่วไป โดยอาจจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ บริการค าบรรยายเป็นอักษรวิ่ ง 
หรือบริการค าบรรยายเป็นเสียง หรือบริการในรูปแบบอื่นใดที่ท าให้คนพิการและคนด้อยโอกาสเข้าถึง
หรือรับรู้การให้บริการได้ส าหรับรายการที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะในเวลาออกอากาศอย่างน้อย
วันละหกสิบนาที (ข้อ 10) 

(5)  รายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ ฉ เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
หมายรวมถึงรายการดังต่อไปนี้ (ข้อ 11) 

(5.1) มีการกระท าซึ่งอาจเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือยั่วยุทางเพศ หรือแสดง
ถึงความรุนแรงทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศ หรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบในทาง
เพศหรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือการแต่งกายที่ล่อแหลมหรือไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพ เสียง
เน้ือหาและพฤติกรรมต่าง ๆ 

(5.2) การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรง หรือน าไปสู่ความ
รุนแรง ทารุณโหดร้าย ที่ก่อให้เกิดผลต่อความรู้สึกทางจิตใจอย่างรุนแรง 

(5.3) การน าเสนอที่ก่อให้เกิดการอคติ การเลือกปฏิบัติ การกระท าอันขัดต่อหลัก
มนุษยธรรม ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(5.4) การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของชาติ 

(5.5) มีการกล่าวอ้างหรือจูงใจให้เชื่อว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมี
อ านาจพิเศษหรือความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ 

(5.6) ชี้น าหรือให้ข้อมูลหรือแสดงออกเพื่อจูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดการเล่นการพนัน 
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ในการออกอากาศรายการที่มีลักษณะดังกล่าวช้างต้น ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการ
จัดท าเน้ือหารายการโดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
2.4.4  กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการโฆษณา 
 

การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับ 
แหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะสินค้า หรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้
สินค้าหรือบริการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522  

ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็น
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม  

(1) ข้อความที่เป็นเท็จ หรือเกินความจริง  
(2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่า

จะกระท า โดยอ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง 
หรือไม่ก็ตาม  

(3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้มีการกระท าผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ  

(4) ข้อความที่จะท าให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน  
(5) ข้อความอย่างอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
กฎกระทรวงหลายฉบับที่ขยายความ “ข้อความอย่างอื่น” ตามที่บัญญัติในมาตรา 22 

วรรคสอง ได้แก่  
(5.1) กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) ว่าด้วยการ ควบคุมโฆษณาแจก แถม 

เสี่ยงโชค ชิงรางวัล   
(5.2) กฎกระทรวงฉบับที่ 6  (พ.ศ. 2538) ว่าด้วยการควบคุมโฆษณาสินคา/บริการ

รวมกับข้อความถวายพระพร  
(5.3) กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ว่าด้วยการควบคุมโฆษณาขายห้องชุด 

/ที่ดินแปลงย่อย/ที่ดินพรอมอาคาร 
(5.4) กฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และ

เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในโรงภาพยนตร์และทางป้ายโฆษณา พ.ศ. 2547  
(5.5) ประกาศ สคบ. เรื่องแนวทางการโฆษณาลดราคาสินค้าหรือบริการ (พ.ศ. 2555) 

บทลงโทษ –  ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยโฆษณาด้วยข้อความที่มีลักษณะตามมาตรา 22 และ
กฎกระทรวง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่อง “การโฆษณา” ซึ่งในการเสนอรายการจะมีการ
โฆษณาได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาต (มาตรา 20 ถึง 21) ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการคัดเลือก จัดหา ก ากับดูแลรายการเนื้อหาในอกจากนี้มีการก าหนดเนื้อหาและ
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การก ากับดูแลเน้ือหารายการเนื้อหาใด ๆ รวมถึงการประกาศหรือการโฆษณาที่ให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ (ข้อ 14) ดังปรากฏอยู่ในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์พ.ศ. 2555  

ในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณา ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตาม ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ด้วยการไม่ท าการ
โฆษณาอันมีลักษณะที่เป็นการค้าก าไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ (ข้อ 4)  อีกทั้ง
จะต้องไม่เป็นการโฆษณาที่มี “ลักษณะของการเอาเปรียบผู้บริโภค (ข้อ 5) ด้วย โดยเฉพาะจะต้องไม่เป็น
การโฆษณาที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวง
หรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจผิด
ในข้อเท็จจริง หรือคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ และจากการเข้าใจผิดดังกล่าว 
ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค หรือ มีการใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ถูกต้องแต่มีการปกปิด
ข้อมูลที่ส าคัญ หรือให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ไม่อาจเข้าใจได้ ก ากวม ไม่เหมาะสม จนเป็นเหตุให้ผู้บริโภค
เข้าใจผิดในบริการหรือสินค้านั้น รวมทั้งมีการละเว้นการน าเสนอข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการหรือสินค้า ซึ่งหากผู้บริโภคทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว ย่อมตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการหรือสินค้านั้น  

ประกาศ กสทช. ฉบับนี้ ยังก าหนดห้ามการโฆษณาที่เป็นการกระท าในลักษณะกีดกัน 
มิให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ตามปกติ อันเป็นเหตุให้ผู้บริโภคต้องรับภาระเพิ่มขึ้น
ในการเข้าถึงบริการ รวมทั้งการออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนดหรือบ่อยครั้ง เป็นผลให้ผู้บริโภครับชมรายการอย่างไม่ต่อเน่ืองด้วย 

โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา  33 แห่งพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้  กสทช. ไดอ้อกประกาศ  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2561 

 
ประเภท

ใบอนุญาต 
การหารายได้จากการโฆษณา 

1) บริการสาธารณะ 

ประเภท 1 
ประเภท 2 
ประเภท 3 
 

ประเภท 1  หารายไดจ้ากการโฆษณาไม่ได้ เว้นแต่ เป็นการหารายได้โดย
การโฆษณาหรือเผยแพรข่่าวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของหน่วยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกจิ สมาคม มูลนิธิ หรือนติิบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหาก าไรในทางธรุกิจ 
หรือการเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการโดยมิได้มกีาร
โฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม (ประกาศฯ ฉบับที่ 4 ข้อ 4.1) 
ประเภท 2 อาจหารายได้จากการโฆษณา ตามข้อ 4.1 หรือโฆษณาบริการ
ทางธุรกิจทั้งทางตรง และทางอ้อมก็ได ้แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินชั่วโมง
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ประเภท
ใบอนุญาต 

การหารายได้จากการโฆษณา 

ละสิบนาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวัน  เฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน
ชั่วโมงละแปดนาที และสามารถหารายไดจ้ากการแบ่งเวลาให้บุคคลอื่น
ด าเนินรายการ และรายได้จากการขอรับบริจาค สนับสนุนหรืออุดหนุนก็ได้ 
แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมรายได้แล้ว จะตอ้งเป็นไปเท่าที่เพียงพอตอ่การประกอบ
กิจการ โดยไม่เน้นการแสวงหาก าไร (ประกาศฯ ฉบับที่ 4 ข้อ 4.2) 
ประเภท 3  หารายไดจ้ากการโฆษณาไม่ได้ เว้นแต่ เป็นการหารายได ้
โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของหน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธ ิหรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ใน
การด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไมแ่สวงหาก าไรในทางธรุกจิ 
หรือการเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการโดยมิได้มกีาร
โฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม (ประกาศฯ ฉบับที่ 4 ข้อ 4.1) 

2) บริการชุมชน -หารายได้จากการโฆษณาไม่ได้  (มาตรา 21) 
3) ประกอบกิจการ

ทางธุรกิจ 
ระดับชาต ิ
ระดับภูมิภาค 
ระดับท้องถ่ิน 

 

-หารายได้โดยการโฆษณาการบริการธรุกิจ การจดัเก็บค่าสมาชิก หรือโดยวิธี
อื่นใดได้ (แต่จะโฆษณาและการบริการธุรกจิได้ไมเ่กิน 12 นาที 30 วินาที ต่อ
ชั่วโมง และรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน 10 นาทตี่อ
ชั่วโมงละ 10 นาที (มาตรา 23)) แต่ภายในห้าปีนับตั้งแต่พระราชบัญญัติใช้
บังคับ ต้องมีการทบทวนระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจ 
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกจิตามที่ก าหนด
ในมาตรา 23 วรรคสอง (มาตรา 77) 
-ต้องน าส่งเงินรายปเีข้ากองทุนไมเ่กินร้อยละสองของรายไดก่อนหักรายจา่ยที่
ได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออมและรายได้อื่นที่เกี่ยวเน่ืองกับการ
ประกอบกิจการโทรทศัน์ตามที่ไดรับอนุญาต 

 
2.5 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์เกณฑ์ในการประเมินรายการ และคุณภาพรายการของ

ช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลทุกช่อง 
2.5.1 การประเมินผังรายการ เป็นการพิจารณาจากผังรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ 

ให้คณะกรรมการ กสทช. ได้ท าการตรวจสอบในเบื้องต้นว่า มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประเภท
รายการแต่ละชนิดหรือไม่ โดย กสทช. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ของประเภทใบอนุญาตที่แตกต่างกัน ทั้งใน
เรื่องของสัดส่วนรายการ เนื้อหา และเวลาในการออกออากาศ โดยก าหนดให้เจ้าของสถานีต้องส่งผัง
รายการให้คณะกรรมการ กสทช. พิจารณาทุกครั้งก่อนการออกอากาศ รวมทั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลง
ผังรายการใหม่ จะต้องส่งให้คณะกรรมการ กสทช. พิจารณาใหม่อีกครั้งด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดที่
เจ้าของสถานีต้องชี้แจงข้อมูลให้กับคณะกรรมการ กสทช. ได้พิจารณาประกอบด้วย  
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2.5.1.1 สัดส่วนรายการ ต้องแสดงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เป็นอย่างน้อย ได้แก่  
(1) ชื่อรายการ 
(2) ประเภทของรายการ 
(3) จ านวนรายการ 
(4) จ านวนนาทีที่ออกอากาศต่อสัปดาห์  
(5) จ านวนร้อยละที่ออกอากาศต่อสัปดาห์ 
(6) รายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระที่ประโยชน์ต่อสาธารณะ คดิเป็น

สัดส่วนร้อยละ   
2.5.1.2 ที่มาของรายการ  

(1) จ านวน / ร้อยละของรายการที่ผลิตด้วยตนเอง  
(2) จ านวน / ร้อยละของรายการที่ผลิตด้วยผู้อื่น พร้อมทั้งแหล่งที่มา  
(3) จ านวน / ร้อยละที่ให้ผู้อื่นเช่าเวลา   

 
ภาพที่ 2.5-1  ตัวอย่างแบบฟอร์มสัดส่วนรายการเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
 

ภาคผนวก ค 
สัดส่วนรายการเพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

.......................................................... 
 

1.  สัดส่วนรายการ 
1.1  ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อรายการ ประเภทของ
รายการ 

จ านวน
รายการ 

จ านวนนาทีท่ี
ออกอากาศต่อสัปดาห์ 

คิดเป็นสัดส่วน 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

       
       
       

รวมทั้งสิ้น     
 
 
 ข้อมูลที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นนั้น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการใช้
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4)  

(4) การพิจารณาจากข้อมูลสิทธิการเผยแพร่รายการ และข้อมูลทรัพย์สิน
ทางปัญญา คณะกรรมการ กสทช. ได้ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ
โทรทัศน์ ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเผยแพร่รายการ และสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ
พิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งรายการ แหล่งก าเนิดรายการ ประเภทรายการ 
ภาษาที่ใช้ในการออกอากาศ และสิทธิในการเผยแพร่ โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 2.5-2  
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ภาพที่ 2.5-2  แบบแสดงข้อมูลสิทธิการเผยแพรร่ายการ และข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 
ส านักงาน กสทช. 

แบบแสดงข้อมูลสิทธิการเผยแพร่รายการ 
และข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส.06 

หน้า ................ จาก ............... 
เลขรับที่ .................................... 
วันที่รับ ...................................... 

 
เรียน คณะกรรมการ 
 ตามที่ ........................................... ได้ย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ จึงขอ
ย่ืนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเผยแพร่รายการ และสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของรายการ ไว้ต่อคณะกรรมการ 
ดังนี้ 
ล าดับที ่ รายการ* แหล่งก าเนิด

รายการ (ผลิต
เอง/ร่วมผลิต/

ได้รับสิทธิ) 

ประเภทรายการ 
(ข่าวสาร/

สาระ/บันเทิง/
อื่นๆ(ระบุ)) 

ภาษาที่ใช้ในการ
ออกอากาศ 
(ภาษาไทย/

ภาษาต่างประเทศ) 

สิทธิในการเผยแพร ่
ได้รับสิทธิ เจ้าของสิทธิ 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

 ผู้รับใบอนุญาตขอรับรองว่า การด าเนินการเผยแพร่ออกอากาศของสถานี เป็นการด าเนินการโดยถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 หรือกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้วทุกประการ 

ลงชื่อ ..................................................ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน 
(.....................................................) 

 
 

2.5.2 การตรวจสอบหรือเฝ้าระวังรายการ (Media Monitor) เป็นการตรวจสอบเนื้อหา
รายการขณะออกอากาศ หรือหลังการออกอากาศ เพื่อพิจารณาว่า มีเนื้อหารายการใดที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม หรือขัดต่อหลักเกณฑ์ของ กสทช. โดยหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณานั้น เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทาง 
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้ 
บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 2 หลักเกณฑ์ ดังนี้  



       
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพเน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 

หน้า 2-27 

2.5.2.1 หลักเกณฑ์ของระบบการจ าแนกเนื้อหาที่ควรมีการจ ากัด พิจารณาจาก
ภาพ เสียง และเนื้อหาในรายการ ประกอบกับเจตนาในการผลิต และการจัดท าวัตถุประสงค์ และวิธีการ
ในการน าเสนอภาพหรือเสียง น้ าหนักของการด าเนินเรื่อง รวมทั้ง มุมกล้องของการถ่ายท า ที่ท าให้
ผู้ชมรับรู้ในทางที่ไม่เหมาะสม และอาจมีผลต่อการพัฒนาค่านิยมและพฤติกรรมในด้านลบ โดย
พิจารณาใน ๓ ประเด็น คือ (๑) พฤติกรรมและความรุนแรง (๒) เรื่องทางเพศ และ (๓) ภาษา  
 
ตารางที่ 2.5-1  หลักเกณฑ์ของระบบการจ าแนกเนื้อหาที่ควรมีการจ ากดั จ าแนกเป็นประเด็นต่างๆ  

ประเด็นในการพิจารณา ลักษณะการพิจารณา 
1. พฤติกรรมและความรุนแรง พิจารณาจากภาพ เสียงและเนื้อหา ที่อาจท าให้เกิดการเรียนรู้ที่

ไม่เหมาะสม ในเรื่องพฤตกิรรมทีรุ่นแรง หรือน าไปสู่ความรุนแรง
และอันตราย ประกอบด้วย 

(1)  การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการน าเสนอ
ที่ก่อหรือชักน าให้เกิดผลรุนแรงต่อจติใจของผู้ชม ท าให้
เกิดความรู้สึกทางจิตใจ เช่น ความหดหู่ ความเศรา้ 
ความเครียด ความสะเทือนใจอย่างรุนแรง รวมตลอดถึง 
องค์ประกอบของรายการที่ท าให้ผู้ชมตกใจกลัว ความ
น่าเกลียด สยดสยองขยะแขยง 

(2)  การใช้ความรุนแรงกระท าตอ่ตนเอง บุคคลอื่น สิง่มีชีวิต
และวัตถ ุ

(3)  การใช้อาวุธ ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระท า
ความผิดในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรม 
และความสงบสุขของสังคม 

(4)  การน าเสนอที่ก่อหรอืชักน าให้เกิดการอคติ การเลือก
ปฏิบัติอันน ามาซึ่งการตอ่ต้านหรือล่วงละเมิดบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล รวมถึง การส่งเสริม การสรา้งทัศนคติ 
ความเชื่อ การชักจูงใจใหเ้กิดการลว่งละเมิดหรือการ
ต่อต้าน การดูหมิ่นเหยียดหยาม การลดทอนหรือการ
ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนการส่งเสริมหรอืชักจูงให้เกิดการตอ่ต้าน ดูหมิ่น 
สร้างทัศนคติเชิงลบ การล้อเลียนให้เกิดความอาย 
กลายเป็น “ตัวตลกในสังคม” ที่มีผลต่อตัวบุคคล กลุ่ม
บุคคล ทั้งในประเด็นของเชื้อชาต ิสัญชาต ิชาติพนัธุ์ 
เพศ รสนิยมทางเพศ ชนชั้น สถานะ สภาพทาง
เศรษฐกิจ อายุศาสนา สีผิว โรคหรือภาวะสุขภาพ
ความพกิารทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และสติปัญญา 
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ประเด็นในการพิจารณา ลักษณะการพิจารณา 
2. เรื่องทางเพศ พิจารณาจากภาพ เสียงและเนื้อหา ที่อาจท าให้เกิดการเรียนรู้ที่

ไม่เหมาะสม ในด้านการแต่งกาย การแสดงออกทางเพศ การ
แสดงท่าทางหรือกิริยาทีไ่ม่เหมาะสมในทางเพศการล่วงละเมิด
ทางเพศ การสนทนาหรอืใช้ค าพูดเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศที่
ล่อแหลมหรือไม่เหมาะสมการสร้างทัศนคติทางลบเกี่ยวกับ
เน้ือหาทางเพศในประเด็นต่างๆ เช่น การเหยียดเพศ เป็นต้น 

3. ภาษา  พิจารณาจากภาพ เสียงและเนื้อหา ที่อาจท า ให้เกิดการเรียนรู้
ที่ไม่เหมาะสมในเรื่องการใช้ภาษา ไวยากรณ์ทางภาษา การใช้
ภาษาที่ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ รวมถึง 
การใช้ภาษาที่ก้าวรา้ว ดูหมิ่น น ามาซึ่งการลดทอนศักดิ์และศรี
ของผู้ฟัง 

 
2.5.2.2  หลักเกณฑ์ของระบบการจ าแนกเนื้อหาที่ควรมีการส่งเสริม พิจารณา

เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่สนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  
โดยใช้เกณฑ์ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 6 ประเด็น เป็นตัวชี้วัด ดังนี้ 

(1) เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด กล่าวคือ ให้คิดเป็นตามความสามารถ 
ของสมองในแต่ละวัย ตลอดจนการส่งเสริมด้านพัฒนาการทางสมองและสติปัญญา ให้สามารถมีความรู้ 
มีความเข้าใจ มีความสามารถในการประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผนการตัดสินใจการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

(2) เนื้อหาที่ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ ตลอดจนความรู้ศาสตร์
สาขาต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้วิชาการในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนศาสตร์ประยุกต์ และศาสตร์
ในเชิงบูรณาการ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได ้เช่น ความรู้ในด้านภาษาศาสตร์ ตรรกะ 
และคณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา ตลอดจนความรู้ในด้านวิชาชีพ รวมถึง การสร้างความรักในการเรียนรู้ 

(3) เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้เกิด
การเรียนรู้และเข้าใจถึงคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเกิดความรู้สึกนึกคิดและความเชื่อแรงบันดาลใจ
ที่จะประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรมในมาตรฐานของความเป็นมนุษย์ 

(4) เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต ให้รู้จักและเรียนรู้
เกี่ยวกับทักษะในการใช้ชีวิตในสังคมที่เหมาะสมกับกาลและเทศะ สามารถน าทักษะดังกล่าวไปใช้ใน
ชีวิตของตนเองได้ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างเหมาะสมได้ 

(5) เน้ือหาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชมความ
หลากหลายในสังคม ทั้งในเรื่องของสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา สถานะทางสังคม เพศ
และวัย เป็นต้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในความแตกต่างหลากหลาย และสามารถอยู่ร่วมกัน กับความ
แตกต่างหลากหลายนั้นได้อย่างสันติ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้ง
อันเกิดจากความแตกต่างหลากหลายนั้นได้ 
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(6) เน้ือหาที่ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท าให้เกิดการเรียนรู้ในความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว ทั้งเรียนรู้และ
เข้าใจกันและกันของคนในครอบครัว ตลอดจนการท าให้เกิดศรัทธาและแรงบันดาลใจในสถาบันครอบครัว 

2.5.3  การทดสอบรายการ เป็นรูปแบบของการประเมินผลการผลิตรายการที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนก่อนการออกอากาศ มักท าในลักษณะการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประเมินความสนใจและ
ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการ การทดสอบรายการ จ าแนกออกเป็นการทดสอบแนวคิด เป็นการน า
แนวคิดของรายการที่ต้องการน าเสนอต่อสถานีมาทดสอบกับกลุ่มผู้ชมรายการ ก่อนจะน าไปผลิตเพื่อ
ออกอากาศต่อไป การทดสอบรายการน าร่องเป็นการน ารายการใหม่ที่ก าลังจะออกอากาศมาทดสอบ
เพื่อดูปฏิกิริยาของผู้ชมรายการ  

2.5.4  การส ารวจผู้ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นวิธีการที่เป็นที่นิยมและน ามาใช้กัน
อย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีการศึกษายอดผู้ชม (Audience rating) ที่เป็นระบบและ
เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงระดับความส าเร็จของรายการแต่ละรายการ โดยข้อมูลต่างๆ  ที่เกิดจากการ
ส ารวจผู้ชมรายการจะถูกน ามาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนารายการ ตลอดจนเป็นตัวก าหนดราคาของ
พื้นที่โฆษณาในรายการต่างๆ อีกด้วย 
 

2.6   การให้ความส าคัญกับรายการประเภทบริการข่าวสารเพื่อสาธารณะประโยชน์ จุดเด่น 
และความน่าสนใจของรายการ 

2.6.1  ความส าคัญของเนื้อหารายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
รายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ นั้นมีเนื้อหารายการที่ครอบคลุมหลากหลาย 
ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษา จริยธรรม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ สามารถสรุปความส าคัญของรายการดังกล่าวได้ ดังนี้   

(1) การเสริมสร้างสติปัญญา รายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสติปัญญาของผู้ชมในด้านต่างๆ ช่วยให้ผู้ชม
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ โดยไม่จ ากัดสถานภาพของผู้ชม และสามารถน า
รายการเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอนได้ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองได้   

(2) การสะท้อนภาพทางสังคม รายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะสามารถเป็น “ภาพสะท้อน” ของสังคมได้ โดยท าหน้าที่รายงานความเป็นไปในสังคม 
บนพื้นฐานของความเป็นจริง รวมทั้งช่วยในการตรวจตรา และตรวจสอบความเป็นไปในสังคมด้วยว่า 
มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ หากมีก็สามารถรายงานให้สังคมได้รับทราบโดยทั่วกัน  

(3) การเป็นตัวแทนของผู้ชม หรือกลุ่มคนในสังคม รูปแบบรายการที่เป็นข่าวสาร 
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสามารถช่วยสะท้อนความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคน หรือกลุ่มคน
ในสังคมโดยมีการน าเสนอข่าวสาร เรื่องราว หรือประเด็นปัญหาต่างๆ บนพื้นฐานของความส าคัญที่
เท่าเทียมกัน แทนที่จะน าเสนอแต่เฉพาะข่าวสาร เรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่เป็นกระแสหลักแต่เพียง
อย่างเดียว 
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(4) การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เสริมพลังสมองให้แก่เด็กและเยาวชน  สร้างครอบครัว
ไทยให้เข้มแข็ง และพร้อมจะก้าวไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะได้อย่างยั่งยืน 

2.6.2   จุดเด่น และความน่าสนใจของรายการประเภทบริการข่าวสาร 
(1) เป็นรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การศึกษา จริยธรรม ศิลปะ 
วัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

(2) เป็นรายการที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เสริมพลังสมองให้แก่เด็กและเยาวชน   

(3) เป็นรายการที่น าเสนอเรื่องราวบนพื้นฐานของความเป็นจริง ช่วยใน
การตรวจตรา และตรวจสอบความเป็นไปในสังคมด้วยว่า มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ หากมีก็สามารถ
รายงานให้สังคมได้รับทราบโดยทั่วกัน 

 
2.7   ทัศนคติ และความพึงพอใจของประชาชนที่รับชมรายการ รวมถึงผู้ประกอบการที่

เกี่ยวข้อง 
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ และความพึงพอใจของประชาชนที่รับชมรายการ

สามารถสรุปได้ ดังนี้  
2.7.1  แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรนั้นเชื่อว่า ประชากรที่มีลักษณะทางประชากร
ที่แตกต่างกันย่อมมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ส าหรับการสื่อสารที่ถือเป็นพฤติกรรมหลักและส าคัญของ
มนุษย์ มนุษย์ที่มีคุณสมบัติทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ย่อมมีการสื่อสารที่แตกต่างออกไป ไม่ว่าจะ
เป็นในรูปแบบของการด าเนินชีวิต หรือแม้แต่กิจกรรมที่ท า การสื่อสารนั้นไม่ได้กล่าวถึงแค่การเลือกใช้
ถ้อยค าในการพูดจาสื่อสารเพียงเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการเลือกใช้ภาษากายหรือที่เรียกว่า อวัจนภาษา
ก็เช่นกัน หรือแม้แต่การเลือกเปิดรับสื่อก็ตามลักษณะทางประชากรจึงเป็นสิ่งส าคัญในการแบ่งประชาชน
ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อง่ายต่อการศึกษา ซึ่งลักษณะทางประชากรนั้น มีดังนี้ (ปรมะ สตะเวทิน และ
คณะ, 2546: 106) 

(1) เพศ (Sex) เพศหญิงและเพศชาย นอกจากจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะ
ทางกายภาพแล้วเรื่องความคิด ทัศนคติ ค่านิยมก็มีความแตกต่างกัน สืบเนื่องจากกรอบของวัฒนธรรม
และสังคม ตั้งแต่สมัยก่อนที่ก าหนดค่าและบทบาทของเพศสภาพไว้แตกต่างกัน การวิจัยทางจิตวิทยา
ต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด ค่านิยม
และทัศนคติดังที่กล่าวไปข้างต้น 

(2) อายุ (Age) อายุของผู้รับสารเป็นลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่ท าให้
สามารถวิเคราะห์ผู้รับสารได้ และยังเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่เป็นตัวแปรท าให้มนุษย์มีความแตกต่าง
กันทั้งในด้านความคิดทัศนคติ หรือแม้แต่พฤติกรรม อายุเป็นตัวก าหนดความแตกต่างในด้านความคิด
และพฤติกรรม รวมถึงเป็นตัวก าหนดระดับของความยากและง่ายในการชักจูงใจด้วย โดยคนมีอายุ
น้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ ใจร้อน และมองโลกในแง่ดี มากกว่าคนที่มีอายุมาก 
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ในขณะที่คนที่มีอายุมากจะมีความคิดอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวังและมองโลกในแง่ร้าย
มากกว่า และคนที่มีอายุมากกว่าโอกาสที่จะถูกจูงใจและเปลี่ยนใจน้อยลง เนื่องจากผู้ที่อายุมากกว่า
นั้น มีประสบการณ์ชีวิตและเคยผ่านปัญหาต่างๆ มามากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย จึงท าให้ลักษณะของการ
เปิดรับสื่อมวลชนแตกต่างกัน โดยคนที่มีอายุมากมักจะเปิดรับสื่อมวลชนเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ 
มากกว่าเพื่อความบันเทิง อาทิ คนที่มีอายุมากมักจะฟังหรือรับชมรายการหนักๆ เช่น ข่าวอภิปราย
ปัญหาทางสังคมมากกว่ารายการเพื่อความบันเทิง ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่มีอายุน้อยจะแสวงหาความ
บันเทิงมากกว่า 

(3) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic Status) สถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ (Occupation) รายได้ (Income) เชื้อชาติและชาติพันธ์ (Race 
and ethic group) ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว (Family background) ซึ่งสถานะเหล่านี้ท าให้
มนุษย์มีวัฒนธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมรวมไปถึงเป้าหมายในชีวิตที่ต่างกัน รายได้ตลอดจน
เชื้อชาติมีบทบาทส าคัญต่อผู้รับสาร เนื่องจากรายได้นั้นเป็นเครื่องก าหนดความต้องการตลอดจน
ก าหนดความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ และพฤติกรรมต่างๆ ด้วย คนที่มีฐานะดีหรือมีรายได้สูง มักจะเป็นผู้
ที่มีการศึกษาสูง และมีต าแหน่งการงานที่ดี ดังนั้น จึงมักถูกผลักดันให้จ าเป็นต้องเรียนรู้ รับรู้สื่อเพื่อ
หาข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ และมักใช้สื่อสารมวลชนมากกว่าผู้ที่มีรายได้
ต่ า พวกเขามักใช้สื่อมวลชนเพื่อแสวงหาข่าวสารหนัก ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป เช่น 
การอ่านบทบรรณาธิการ ฟังหรือดูข่าวสารบ้านเมืองปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ อาชีพที่แตกต่างกัน 
ย่อมท าให้แนวคิด การมองโลก รวมไปถึงอุดมการณ์และค่านิยมแตกต่างกัน คนต่างเชื้อชาติกันย่อมมี
วัฒนธรรมย่อยของแต่ละเชื้อชาติที่คอยก ากับค่านิยมทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรมของคนในเชื้อ
ชาติที่แตกต่างกันออกไป (Burgoon, 1974: 58-59) 

(4) การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตัวแปรส าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผล
ต่อความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม อุดมการณ์ รวมไปถึงความต้องการในด้านต่างๆ (กนิษฐา ชาวนอก
, 2550: 35) กล่าวว่า การได้รับการศึกษาที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็น ยุคสมัย สังคม ระดับการศึกษารวมไป
ถึงระบบการศึกษา ทุกอย่างที่แวดล้อมและหล่อหลอมให้เกิดเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพหนึ่งๆ ก็ย่อมไป
ในทิศทางที่แตกต่างกัน จึงท าให้การศึกษาเป็นบรรทัดฐานและเป็นตัวก าหนดกระบวนการในการเลือกสรร 
(Selective Process) ดังนั้น จึงท าให้คนที่มีระดับการศึกษาที่สูงมีโอกาสได้รบัข้อมูลข่าวสารได้มากกวา่ 
กล่าวคือ คนเหล่านั้นมีความรู้ที่กว้างขวางเพราะได้รับข้อมูลกว้างกว่าและเขาเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะเป็น
ผู้รับสารที่ดี ในแง่ของด้านการสื่อสารมวลชน ผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่ามีทางเลือกในการเลือก ใช้สื่อได้มากกว่า
ผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่า พวกเขามักใช้สื่อสิ่งพิมพ์ แต่หากมีเวลามากพอ พวกเขาเหล่านี้ก็เลือกใช้สื่อโทรทัศน์ 
สื่อวิทยุและสื่อภาพยนตร์เช่นกัน ในขณะที่คนที่มีการศึกษาน้อยกว่า มักเลือกใช้สื่อวิทยุ หรือสื่อโทรทัศน์
และสื่อภาพยนตร์แทน (ปรมะ สตะเวทิน และคณะ, 2546, :108) 
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2.7.2  ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จากการใช้สื่อมวลชนเน้นความส าคัญ
ของผู้รับสาร (Audience) ในฐานะที่เป็น “ผู้กระท าการสื่อสาร” กล่าวคือ ผู้รับสารเป็นผู้เลือกรับข่าวสาร
และเลือกใช้สื่อ เพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้รับสารเองแคทซ์และคณะ ได้ให้ค า 
อธิบายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนของผู้รับสาร เกี่ยวกับ 1. สภาวะ 
สังคมและจิตใจ ซึ่งก่อให้เกิด 2. ความต้องการจ าเป็นของมนุษย์ และเกิดมี 3. ความคาดหวังจากสื่อมวลชน
หรือแหล่งข่าวสารอื่นๆ แล้วน าไปสู่ 4. การเปิดรับสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ กัน อันก่อให้เกิดผลคือ     
5. การได้รับความพึงพอใจตามที่ต้องการ และ 6. ผลอื่นๆ ตามมาซึ่งอาจไม่ใช่ผลที่ตั้งเจตนาไว้ก็ได้
องค์ประกอบต่างๆ เกีย่วกับแนวคิดในเรื่องการใช้ประโยชน์และการไดร้ับความพึงพอใจจากสื่อมวลชน
ตามที่กล่าวมาอาจแสดงให้เห็นในรูปแบบจ าลองได้ดังนี้ (Katz, Blumer, & Gurevitch, 1974:  32) 

 
ภาพที่ 2.7-1  แบบจ าลองการใช้ประโยชน์และการไดร้ับความพึงพอใจจากสื่อมวลชน 

 

 
 
2.7.3  แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) 

ทัศนคติ (Attitude) เป็นสภาพทางจิตของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรูท้ี่จะตอบสนอง
ต่อบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแสดงออกทางความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบ 
ตามปกติแล้วบุคคลจะต้องมีทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันเสมอ โดยทัศนคติ
สามารถบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสิ่งของ และบุคคลกับสถานการณ์ กล่าวคือ 
ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ ที่แสดงออกมาเป็นการประเมินค่าการบอกความรู้สึก ดี-ไม่ดี 
ชอบ-ไม่ชอบ และส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมต่อไป (ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2545: 138) 
ทัศนคติเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ดังนั้น จึงจ าเป็นที่ต้องเข้าใจถึงความหมายของทัศนคติ 
และกระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทัศนคติ เป็นแนวคิดที่มีความส าคัญมากแนวคิดหนึ่ง
จากจิตวิทยา สังคมการสื่อสาร ท าให้มีการใช้ค านีก้ันอย่างแพร่หลาย  

(1) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ จุมพล รอดคาดี (อ้างถึงใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 
2542: 37) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลนั้น มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยู่ 3 ระดับ 
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ก. การเปลี่ยนแปลงทางความคิด ซึ่งสิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดนั้น จะเกิดจากการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างและมีความน่าสนใจจากการ
น าเสนอของสื่อ 

ข. การเปลี่ยนทัศนคติ การเปลี่ยนในระดับนี้จะมาจากประสบการณ์ หรือ
ความประทับใจ หรือสิ่งที่ท าให้เกิดความสะเทือนใจ 

ค. การเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินชีวิตในสังคม 
ซึง่มีผลต่อบุคคล ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม บุคคลมักมีทัศนคติที่ไม่มั่นคงจนกว่าจะพบเจอ
ประสบการณ์ซ้ าเดิมหลายๆ ครั้ง จนก่อตัวเป็นทัศนคติขึ้นมา โดยการก่อตัวของทัศนคติไม่จ าเป็นต้อง
มาจากประสบการณ์โดยตรงต่อคน หรือสื่อ แต่อาจมาจากการได้ฟัง รับข่าวสาร หรือข้อมูล เมื่อเกิด
ทัศนคติแล้วทัศนคตินั้นจะเป็นรากฐานในการก าหนดความรู้และสร้างทัศนคติใหม่ๆ ต่อไป ทัศนคติจึง
เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวพันระหว่างความรู้สึก ความเชื่อหรือความรู้ของบุคคล กับพฤติกรรมโต้ตอบ
ในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทัศนคติ โดยทัศนคติเป็นเรื่องของจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
ที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร ส่งผลต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นไปได้ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ 
แล้วส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยทัศนคติประกอบด้วยความคิดที่มีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก 
และแสดงออกมาทางพฤติกรรมนั่นเอง 

(2) อิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายใน เป็นเรื่อง
ของการจัดระเบียบแนวความคิดความเชื่อ และสิ่งจูงใจที่บุคคลสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ฉลอง ภิรมรัตน์ 
(2521: 45) กล่าวว่า ทัศนคติมีลักษณะเป็นนามธรรม ทั้งความคิด ความเชื่อจนก่อให้เกิดแรงจูงใจ 
(Motivation) ของบุคคลที่พร้อมที่จะกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม และแรงจูงใจนี้เอง
เป็นตัวที่ท าให้เกิดพฤติกรรมที่จะท าหรือละเว้น สิ่งการกระท าต่างๆ 

เมื่อบุคคลมีทัศนคติเกิดขึ้น ก็จะเกิดแรงจูงใจแนวทางนั้น และส่งผลต่อการ
แสดงออกดา้นพฤติกรรมที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น การที่บุคคลมีทัศนคติที่เป็นไปในทางบวก 
ก็อาจจะส่งผลให้พฤติกรรมถูกเปลี่ยนไปในทางบวก แต่ในทางกลับกันหากบุคคลมีทัศนคติในทางลบ 
ก็จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมในทางไม่ดีได้เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงทัศนคติจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกัน
โดยตรงกับความรู้ และพฤติกรรม หากถูกกระทบกระเทือนในระดับใดก็ตามจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติทั้งสิ้น นอกจากนี ้องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการสื่อสาร เช่น คุณสมบัติของผู้ส่งสาร/ผู้รับสาร 
ลักษณะของข่าวสาร ตลอดจนช่องทางในการสื่อสาร ล้วนมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ทั้งสิ้น ซึ่งทัศนคติของบุคคลเมื่อเกิดขึ้นแล้ว แม้จะคงทนแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยตัวบุคคล 
สถานการณ์ ข่าวสาร การชวนเชื่อที่ท าให้เกิดการยอมรับสิ่งใหม่ๆ แต่จะต้องมีความสัมพันธ์กับค่านิยม
ของบุคคลนั้น  
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ตารางที่ 2.7-1  สรุปแนวคิด / ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ และความพึงพอใจของประชาชนทีร่ับชม
รายการรวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิด / ทฤษฏ ี ทัศนคติ และความพึงพอใจของประชาชนที่รับชมรายการ  
รวมถงึผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

1. ลักษณะทางประชากร   เพศ 
 อายุ 
 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 การศึกษา 

2. ทฤษฎกีารใช้ประโยชน ์
และความพึงพอใจ 

 สภาวะสังคมและจิตใจ  
 ความต้องการจ าเป็นในการรับชมรายการ  
 ความคาดหวังจากสื่อมวลชนในการรับชมรายการ  
 ความพึงพอใจที่ได้รับจากการเปิดรับชมรายการ  

3. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคต ิ  คุณสมบัติของผู้ผลิตรายการ 

 ลักษณะของข่าวสารในรายการ  

 ช่องทางในการสื่อสาร 
 

2.8  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการให้บริการ  
2.8.1  ปัจจัยด้านการเปิดรับสาร 

ปัจจัยการสื่อสารที่มักถูกน ามาเป็นกรอบก าหนดความล้มเหลวของการส่งสาร
จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร คือ กระบวนการเลือกรับข่าวสาร (Selective Processes) ผู้รับสารแต่ละ
บุคคลนั้นมีกระบวนการเลือกรับรู้ข่าวสารในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความรู้สึก ความต้องการ 
ความเชื่อทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ในชีวิต จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าสารที่ถูกส่งออกไปนั้นจะ
ประสบความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าสารนั้นๆ หรือผู้ส่งสาร จะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดก็
ตามกระบวนการเลือกรับข่าวสาร (Selective Processes) เปรียบเสมือนเครื่องกรอง (Filters) ข่าวสาร
ในการรับรู้ของมนุษย์ เป็นกระบวนการของพฤติกรรมที่ท าให้เกิดการเปิดรับสารที่มีความสอดคล้อง 
ต่อเน่ืองและเชื่อมโยงกัน ซึ่งประกอบไปด้วยการกลั่นกรอง 3 ชั้น ดังนี้ 

(1) การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective 
Attention) เป็นกระบวนการกลั่นกรองชั้นแรก คือ แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ
ข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง โดยธรรมชาติของมนุษย์มักจะสนใจในสิ่งที่สอดคล้องและสนับสนุนกับ
ความคิดทัศนคติของตน และต่อต้านหรือเลี่ยงที่จะรับข่าวสารใด ที่ขัดแย้ง ไม่สนองตอบ และไม่
สอดคล้องกับทัศนคติเดิมที่มีอยู่ หากได้รับข่าวสารนั้นๆ จะก่อให้เกิดภาวะ ที่เรียกว่า “Cognitive 
Dissonance”คือ ภาวะทางจิตใจที่ท าให้ไม่พึงพอใจ ไม่สบายใจ หรือไม่มีความสุขนั่นเอง นอกจาก
ทัศนคติที่เป็นตัวก าหนดในการเลือกเปิดรับหรือสนใจข่าวสารแล้ว ปัจจัยต่างๆ ในด้านอื่นๆ ก็ยังสามารถ
เป็นตัวก าหนดได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสังคม ทางด้านจิตใจ รวมถึงลักษณะเฉพาะส่วน
บุคคล เช่น สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ เป็นต้น 
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นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านศาสนา ความเชื่อ อุดมการณ์ วัฒนธรรมประเพณีรวมถึงประสบการณ์ชีวิต 
เป็นต้น 

(2) การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) 
ถือเป็นกระบวนการกลั่นกรองชั้นต่อมา เมื่อบุคคลเลือกเปิดรับหรือสนใจข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่ง
ใดแล้ว ก็ยังมีปัจจัยด้านต่างๆ ที่เป็นตัวก าหนดว่า บุคคลนั้นๆ จะสามารถรับรู้หรือตีความหมายของ
ข่าวสารนั้นได้มากหรือน้อย หรือตรงตามเป้าประสงค์ของผู้ส่งสารหรือไม่ ทั้งนี้ความหมายของสารนั้นๆ 
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ส่งสาร ตัวอักษร หรือแม่แต่รูปภาพ แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการรับรู้ของผู้รับสารแต่ละ
บุคคล ปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อ ทัศนคติ ประสบการณ์ รวมถึงสภาวะอารมณ์
ในขณะน้ัน เป็นต้น 

(3) การเลือกจดจ า (Selective Retention) พฤติกรรมการเลือกในขั้นตอนนี้ 
เป็นการกลั่นกรองขั้นสุดท้าย เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ า โดยพื้นฐานมนุษย์มักเลือกจดจ าเฉพาะ
สิ่งที่ตนมีความสนใจ และตรงกับความต้องการและทัศนคติเดิม แต่ไม่จดจ า หลีกเลี่ยง และไม่ค่อย
เปิดรับในสิ่งที่ตรงข้ามกัน ดังนั้น การสื่อสารมวลชน เช่น การโฆษณาหรือรณรงค์ต่างๆ ที่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จนั้นแม้ว่าผู้รับสารจะเปิดรับ และตีความหมายของโฆษณาได้ แต่เมื่อเนื้อหาไม่ตรงกับความ
สนใจ หรือความต้องการแล้วนั้น ผู้รับสารก็จะไม่เกิดการจดจ า ซึ่งน าไปสู่การไม่คล้อยตามในโฆษณา
หรือการรณรงค์นั้น 

จากกระบวนการในการเลือกสรร 3 กระบวนการในข้างต้น แสดงให้เห็นถึงลักษณะ 
ความกระตือรือร้น (Active) ของผู้รับสาร และไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสารที่เฉื่อยชา (Passive audience) 
ที่รับผลจากการกระท าของสื่อเพียงทางเดียว นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า ผู้รับสารเป็นผู้เลือกใช้สื่อ
โดยแท้จริง 

 
2.8.2  ปัจจัยที่ท าให้บุคคลเลือกเปิดรับ หรือหลีกเลี่ยงการรับรู้ข่าวสาร  

ชาร์ล แอตคิน (Atkin, 1973) กล่าวว่า บุคคลจะเลือกรับข่าวสารใดจากสื่อมวลชน 
มักจะขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบระหว่างผลรางวัลตอบแทน กับการลงทุนลงแรง และพันธะผูกพันที่จะ
ตามมา ซึ่งสอดคล้องกับ วิลเบอร์ ชแรมม์ (Schramm, 1973) อธิบายให้เหตุผลว่า มนุษย์ย่อมเลือกใน
สิ่งที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุด (Least Effort) กล่าวคือ ผู้รับสารจะเลือกรับสื่อที่มีความสะดวกที่สุด
และได้รับผลตอบแทนดีที่สุด เช่น การได้รับข่าวสารตามที่ต้องการ หรือต้องใช้ความพยายามที่จะรับรู้
สูงกว่าการลงทุนลงแรง คือ การต้องลงทุนซื้อให้ได้มา มนุษย์ย่อมแสวงหาข่าวนั้น (Information Seeking) 
แต่ถ้าผลประโยชน์ที่ได้น้อยกว่าการที่จะต้องลงทุนลงแรง มนุษย์ก็อาจจะเมินเฉยต่อข่าวสารนั้นได้ 
(Information Ignore) แต่ถ้าข่าวสารนั้นก่อให้เกิดพันธะผูกพัน เช่น ท าให้เกิดความไม่สบายใจ ไม่พอใจ 
หรือไม่แน่ใจมากขึ้น มนุษย์ก็อาจจะหลีกเลี่ยง หรือไม่รับข่าวสารนั้นเลย (Information Avoidance) 
แต่ในบางครั้งถ้าต้องลงทุนลงแรงมากกว่าการพยายามที่จะหลีกเลี่ยง มนุษย์ก็อาจจะเลือกเปิดรับใน
ข่าวสารนั้นอย่างไม่เต็มใจ (Information Yielding)  

ฮันท์ และ รูเบน (Hunt & Ruben, 1993) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการเลือกเปิดรับข่าวสาร ดังนี้ 
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(1) ความต้องการ (Need) ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งในกระบวนการใน
การเลือกของมนุษย์ คือ ความต้องการทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ทั้งระดับสูงและระดับต่ า ย่อมเป็น
ตัวก าหนดการเลือกของมนุษย์ มนุษย์เลือกเพื่อสนองความต้องการ เพื่อให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ เพื่อ
แสดงรสนิยมเพื่อแลกกับการยอมรับในสังคม เพื่อความพอใจ เป็นต้น 

(2) ทัศนคติและค่านิยม (Attitudes and Values) ทัศนคติ คือ ความชอบและ
ความโน้มเอียงทางใจ (Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่างๆ ค่านิยมคือ พื้นฐานที่ยึดถือ
เป็นความรู้สึกและเป็นตัวก าหนดว่าควร หรือไม่ควรท าอะไร การมีการมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
และคนทั้งทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกเปิดรับสาร  การเลือกข่าวสาร การเลือก
ความหมายและการเลือกจดจ า 

(3) เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมายและก าหนดเป้าหมายส าหรับ
การด าเนินชีวิตทั้งในเรื่องอาชีพ การเข้าสมาคม รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นด้วยตัวของ
เราเองมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจ า
เพื่อสนองเป้าหมายของตนเอง 

(4) ความสามารถ (Capability) ความสามารถที่จะเข้าถึง หรือเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งความสามารถด้านภาษามีอิทธิพลต่อเราในการที่จะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย
และเลือกเก็บเนื้อหาของข่าวสารนั้นไว้  

(5) การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทั่วไปแล้วเราจะให้ความสนใจและใช้
ความพยายามในการที่จะเข้าใจและจดจ าข่าวสารที่เราสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น คนที่จะซื้อ
รถใหม่ ก็จะหาบทความหรือโฆษณาเกี่ยวกับรถมาอ่าน การอ่านหนังสือพิมพ์ การดูโทรทัศน์ การฟัง
วิทยุ ฯลฯ เป็นการกระท าจากการเลือกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่นกัน 

 
2.8.3  ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัล 

การให้บริการโทรทัศน์ดิจิทัลมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการ อันจะ
น าไปสู่ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของผู้ให้บริการได้ ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงควรพิจารณาทบทวน
ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้  

(1) เงินทุน การลงทุนด้วยจ านวนเงินค่อนข้างมาก อาจจะต้องใช้ระยะ 2-3 ปี หรือ
อาจมากกว่านั้นกว่าจะถึงจุดคุ้มทุน ผู้ประกอบการธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัศน์จะต้องมีเงินทุนมากพอ
ส าหรับการส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานในส่วนต่างๆ การ
ผลิตเน้ือหา ค่าเช่าโครงข่ายดิจิทัล ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมไทยคม ฯลฯ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคอย่างมาก
ส าหรับผู้ประกอบการมือใหม่ หรือผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีเงินทุนส ารองไม่มากนัก ก็จะมีความ
เสี่ยงในการปิดกิจการลงมากกว่าผู้ประกอบการรายเดิมที่มีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า หากธุรกิจเกิด
สะดุด ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ก็ยังสามารถประคับประครองและด าเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งข้อสรุป
ดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ฉบับวันที่ 28 ตุลาคม 
2556 ที่ได้อธิบายว่า เนื่องจากต้องรอการขยายโครงข่ายและการกระจายกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล 
ท าให้มีแนวโน้มต้องเช่าสัญญาณดาวเทียมเพื่อออกอากาศรายการบนช่องโทรทัศน์ดาวเทียมคู่ขนานใน
ช่วงแรก เพื่อรักษาฐานผู้ชมจนกว่าโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัศน์จะครอบคลุมจ านวนครัวเรือนทั่วประเทศ 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ทีวีดิจิทัล
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ท าให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเชื่อว่าผู้ประกอบการรายใหม่จะยังต้องใช้เวลาให้ถึงจุดคุ้มทุนในระยะ 2-3 ปี
แรกของการให้บริการ 

(2) เนื้อหารายการ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมโทรทัศน์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง 
ผู้ประกอบการแต่ละรายต่างมุ่งหวังผลก าไรที่เกิดขึ้นจากการโฆษณา ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการ    
ต่างแข่งขันกันเองในส่วนของโทรทัศน์ดิจิทัลแล้ว ยังต้องแข่งขันกับธุรกิจอื่นในรูปแบบเดียวกัน คือ 
โทรทัศน์ผ่านระบบภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) โทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม (Satellite 
Television) โทรทัศน์ผ่านระบบเคเบิ้ล (Cable Television) และผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet 
Protocol Television) เป็นต้น ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากในรูปแบบและช่องทางในการเข้าถึงที่แตกต่าง
กันออกไป อย่างไรก็ตาม รูปแบบหรือลักษณะการออกอากาศ และช่องทางในการเข้าถึงยังคงเป็น
เพียงปัจจัยรองในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมเท่านั้น ส่วนปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสร้างความแตกต่าง
ในรายการและดึงดูดความสนใจของผู้ชมนั้น ได้แก่ “เนื้อหารายการ” เพราะผู้ชมส่วนใหญ่มักเลือก
ติดตามชมรายการตามที่ตนชื่นชอบ ถึงแม้ว่าช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาอาจจะไม่สะดวกสบายมากนัก 
เช่น ออกอากาศในเวลาที่ผู้ชมไม่ว่างรับชม หรือต้องติดตั้งจานรับสัญญาณ เป็นต้น อย่างไรก็ตามหาก
ผู้ผลิตรายการสามารถถ่ายทอดเน้ือหาได้สอดคล้องกับความต้องการในการรับชมของผู้ชม ผู้ชมจะเป็น
ฝ่ายในการหาช่องทางในการเข้าถึงรายการได้เอง  

ซึ่งข้อสรุปดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับค าอธิบายของอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ (2557) 
กรรมการผู้อ านวยการบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (Nation Broadcasting 
Corporation Public Company Limited) ที่ได้อธิบายว่า โทรทัศน์ดิจิทัลจะมาเสริมกันกับโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมในส่วนเน้ือหา และเท่าที่สัมผัสผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมประมูลโทรทัศน์ดิจิทัล ทุกคน
ลงทุนในส่วนเนื้อหามหาศาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในแง่การแข่งขัน และสิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในอุตสาหกรรมนี้ รายเก่าไม่มีทางจะได้ก าไรสูงสุดแน่นอน หากช่องใดมีสายป่านยาว มีทุนหนา หรือ
เล็งเห็นช่องทางการอยู่รอดของตัวเองในอนาคต ก็คงจะต้องเร่งลงทุนกับการพัฒนาคุณภาพและความ
น่าสนใจของเนื้อหารายการ (Content) เสียตั้งแต่ตอนนี้ เพราะสุดท้าย สถานีโทรทัศน์ที่จะอยู่รอดได้
ในยุคโทรทัศน์ดิจิทัล จะต้องมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายชัดเจน และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
จะต้องเลือกต าแหน่งทางการตลาดของตนเองให้ชัดเจน และสอดคล้องกับค าอธิบายของ สมชัย สุวรรณบรรณ 
(2556: 46) ผู้อ านวยการองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้
อธิบายว่า ความน่าสนใจอยู่ที่จะท าอย่างไรให้คุณภาพของเนื้อหาไม่ซ้ ารอยกับโทรทัศน์ดาวเทียมที่
เป็นอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่แทบจะดูไม่ได้ บางช่องไร้สาระ บางสถานีจัดตั้งขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง 
โดยไม่มีความเป็นสื่อมืออาชีพ อีกหลายช่องเอาเปรียบผู้บริโภคจนน่าสงสัยว่าปล่อยให้มีการจัดรายการ
แบบน้ีอยู่ได้อย่างไร และอีกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน คือ การแข่งขันเพื่อแย่งชิงเม็ด
เงินโฆษณา ซึ่งเดิมกระจุกอยู่ใน 6 ช่อง หลังจากนี้เนื้อหาจะเป็นตัวตัดสิน ไม่ใช่แบรนด์ (Brand) ของ
สถานีอย่างที่ผ่านมา  

(3) พันธมิตรทางธุรกิจ การประมูลโทรทัศน์ดิจิทัล ผู้ประกอบการบางรายอาจเข้าร่วม
ประมูลในฐานะของตัวแทนกลุ่มเดียว แต่ในขณะที่บางรายมองหาผู้ร่วมลงทุนทางธุรกิจ ทั้งนี้เพราะ
เงินลงทุนจ านวนมหาศาล หากมีผู้ร่วมลงทุนก็อาจช่วยกระจายการลงทุนไปยังผู้ร่วมลงทุนรายอื่นๆ ได้ 
มิต้องแบกรับภาระแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง  
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(4) พฤติกรรมผู้ชม ในปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Era) สื่ออินเทอร์เน็ต
ได้เขา้มามีบทบาทส าคัญกับผู้ใช้สื่อมากขึ้น โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social 
Media) ในรูปแบบต่างๆ และสื่อกระแสหลัก เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ได้บูรณาการ
เข้ากับระบบดิจิทัลเกิดขึ้นเป็นสื่อใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้แก่ วิทยุดิจิทัลความคมชัดสูง 
(Digital High Definition Radio) โทรทัศน์ดิจิทัล (Digital Television) หนังสือพิมพ์ดิจิทัล (Digital 
Newspaper) และ ดิจิทัลแมกกาซีน (Digital Magazine) ซึ่งสื่อแต่ละชนิดล้วนมีลักษณะเฉพาะที่
แตกต่างกัน และสามารถรองรับพฤติกรรมความสนใจของผู้ใช้สื่อที่ต่างกันได้อย่างสอดคล้อง ด้วยผลที่
เกิดขึ้นดังกล่าวส่งผลให้ผู้ใช้สื่อมีทางเลือกมากขึ้น และมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากอดีตที่มีสื่อน้อยกว่า 
สามารถศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้สื่อได้อย่างไม่ซับซ้อน การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ดิจิทัล หาก
ผู้ประกอบการขาดการศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมอย่างรอบคอบ ก็อาจจะไม่สามารถสร้างแรงจูงใจจาก
ผู้ชมได้ ทั้งนี้เพราะ พฤติกรรมของผู้ชมไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์เหมือนในอดีต สื่อดิจิทัลกับเทคโนโลยี
อันทันสมัยอย่างโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (Tablet) ได้เข้า
มาช่วยเอื้ออ านวยการเข้าถึงสื่อของผู้ใช้ได้ในทุกที่ (Anyway) ทุกเวลา (Anywhere) สอดคล้องกับค าอธิบาย
ของ อดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนากิจ (2556: 82) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมของคนดูทั่วโลกก าลังพัฒนาไปสู่การ
ชมโทรทัศน์ผ่าน Second Screen ที่กลายเป็น พฤติกรรมการบริโภคสื่อโทรทัศน์ของคนอเมริกันที่มี
สัดส่วนการดูโทรทัศน์ที่เป็นจอที่ 1 (Frist Screen) ควบคู่กับจอที่ 2 (Second Screen) มากถึงร้อยละ 
60-70 เพื่อเข้าสู่การส่งต่อเน้ือหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

(5) เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ (Advantage of Technology Uses) 
ดังที่ได้อธิบายไว้ในข้อ (4) ถึงพฤติกรรมของผู้ชมที่มีช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหารายการที่หลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต หรือ อุปกรณ์พกพารูปแบบต่างๆ ตามความสะดวกของแต่ละ
บุคคล อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตรายการสามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นช่องทางในการน าเสนอรายการ
ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นข้อดีประการหนึ่ง คือ นอกจากจะท าให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้แล้ว ยังมีต้นทุนใน
การผลิตต่ า โดยผู้ผลิตรายการยังคงผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่เป็นสื่อหลัก แล้วยังสามารถ
น าเนื้อหาเดิมป้อนลงในช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และสิ่งส าคัญ คือ สามารถใช้รูปแบบของแต่ละ
ช่องทางการสื่อสารสร้างประโยชน์ได้ตามลักษณะเฉพาะของสื่อชนิดนั้น เช่น ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์    
น าเนื้อหาเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ประเภท ยูทูปว์ ท าให้ผู้ชมสามารถรับชมรายการ แสดงความรู้สึก
หลังรับชมรายการ และสามารถแบ่งปันหรือบอกต่อได้อีกด้วย ซึ่งท าให้ผู้ชมรายการอยู่ในฐานะ “ผู้ชม 
ผู้ชอบ (Like) และผู้แชร์ (Share)” อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญที่ผู้ผลิตรายการควรระวัง คือ ช่องทางหลัก
ในการน าเสนอ คือ การออกอากาศตามปกติของสถานี หากการเพิ่งช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหารายการ
ส่งผลกระทบต่อช่องทางหลัก ก็อาจเกิดปัญหาได้ เช่น หากผู้ผลิตมีช่องทางการรับชมรายการย้อนหลัง
เป็นจ านวนมาก อาจท าให้ผู้ชมคิดว่า ไม่มีความจ าเป็นต้องดูรายการ ณ ช่วงเวลาปกติ เพราะสามารถ
รับชมย้อนหลังได้ เป็นต้น  

ซึ่งข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับค าอธิบายของ ธาม เชื้อสถาปนศิริ (2557) ได้อธิบายว่า 
ด้วยการปฏิวัติทางดิจิทัลในปัจจุบัน การหลอมรวมสื่อท าให้ระบบพื้นฐานของเทคโนโลยีมีจุดร่วมกัน
มากขึ้น เทคโนโลยีแพร่ภาพ เทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้รวมตัวเอง
เป็นสื่อใหม่ การปฏิวัติดิจิทัลท าให้ค่าคลื่นความถี่นั้นถูกลง การออกอากาศในระบบดิจิทัลลดแรงงานคน 
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ลดจ านวนอุปกรณ์ผลิตและถ่ายท า คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยให้ไม่ต้องออกแบบสตูดิโองานศิลปกรรม
มากมาย ขั้นตอนการจัดเก็บ บันทึกฐานข้อมูลท าให้ลดความเสี่ยงสูญหาย และสามารถน าเอาคลังภาพ
เสียงวิดีโอกลับมาใช้บ่อยได้ตามที่ต้องการ เทคโนโลยีดิจิทัลยังน ามาช่วยลดขั้นตอนการท างาน ลดการ
ดูแลรักษาควบคุมที่ต้องใช้แรงงานคน นั่นท าให้ต้นทุนการผลิตรายการลดต่ าลงหลายเท่าตัว ฉะนั้นการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญ เพราะในโลกดิจิทัลนั้น
การหาก าไรมันยากกว่าการลดต้นทุนหลายเท่า 

อีกทั้งเทคโนโลยียังสามารถช่วยสร้างช่องทางในการรองรับเนื้อหารายการ (Platform) 
ที่มากขึ้น ทั้งนี้เพราะ การวางผังการออกอากาศที่ถูกต้อง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการถูกค้นพบจากชม 
แต่ผู้ผลิตรายการก็ต้องคิดด้วยว่า รายการนั้นจะถูกค้นพบในแพลทฟอร์มอื่นๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ 
อินเตอร์เน็ต หรือบนยูทูบว์ได้ด้วยหรือไม่ และนั่นท าให้ผู้ผลิตรายการอาจต้องออกแบบเครื่องมือการ
เข้าถึงรายการเพิ่มขึ้น เช่น มีแอพลิเคชั่นรายการ ช่องสถานี หรือ ท าการตลาดที่ค าค้นหารายการใน
ระบบกูเกิ้ล (Google) ซึ่งถ้าเลือกค าที่โดนใจ โดนความหมาย (แม้กระทั่งการออกแบบชื่อรายการ
ตั้งแต่ต้น) ก็จะช่วยให้รายการคุณถูกค้นหาเจอได้ง่ายากขึ้น 

 
2.8.4  ปัจจัยด้านเนื้อหารายการโทรทัศน์ดิจิทัล 

เนื้อหารายการเป็นองค์ประกอบส าคัญในการรับชมรายการโทรทัศน์ของผู้ชม (Content 
is king) ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไปตามความสนใจของแต่ละบุคคล การคัดเลือกเนื้อหา
รายการที่มีความเหมาะสมกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย จึงช่วยสร้างความได้เปรียบในการให้บริการ ดังนั้น 
จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องพิจารณาทบทวนปัจจัยเนื้อหารายการที่ส่งผลต่อการเปิดรับชมรายการ
ของผู้ชม โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้  

(1) เนื้อหารายการมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Content) ลักษณะ
ของเนื้อหารายการความมีความโดดเด่น จนสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน เพราะความ
แตกต่างจะมีผลต่อการจดจ ารายการ รวมถึงแบรนด์ของสถานี ซึ่งในอดีตกับปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างกัน 
กล่าวคือ ในอดีตผู้ชมมักจดจ าเลขช่อง ทั้งนี้เพราะจ านวนช่องรายการยังมีไม่มาก แต่ในปัจจุบันช่อง
รายการมีจ านวนมากขึ้น และจะมากขึ้นอีกในอนาคต ท าให้ยากต่อการจดจ า และก่อให้เกิดการสับสน
ได้โดยง่าย สอดคล้องกับผลการศึกษาของกนกกาญจน์ ประจงแสงศรี (2557) ที่พบว่า กว่าร้อยละ 78 
ของผู้ชมโทรทัศน์ดิจิทัล จ าเลขช่องรายการไม่ได้ ผู้ชมเลือกที่จะจดจ ารายการและเนื้อหารายการมากกว่า 
เช่น หากพูดถึงข่าว จะนึกถึงช่องไทยรัฐทีวี และหากพูดถึงรายการวาไรตี้ จะนึกถึงช่องเวิร์กพอยท์ 
เป็นต้น 

(2) เนื้อหาเข้าใจง่าย ชัดเจน (Clarifying Content) เนื้อหาสาระควรมีความชัดเจน 
และเข้าใจง่าย ถึงแม้ว่าผู้ชมจะมีระดับการศึกษา และประสบการณ์ที่ต่างกันก็สามารถเข้าใจในเนื้อหา
เดียวกันได้โดยง่าย สอดคล้องกับหลักการ 7Cs Communication ที่อธิบายว่า ควรมีความชัดเจนของ
สารที่น าเสนอทั้งในด้านเนื้อหาสาระและวิธีการน าเสนอ รวมทั้งมีความเหมาะสมกับการรับรู้ และการ
ตีความ (ดวงทอง พิสุทธยางกูร, 2557: 7) นอกจากการล าดับภาพ และการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการ
เข้าใจแล้ว ผู้ผลิตรายการยังสามารถใช้เทคโนยีระบบดิจิทัล ช่วยให้การน าเสนอเข้าใจง่าย และมีความ
น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งเป็นความสามารถอย่างหน่ึงของโทรทัศน์ดิจิทัลในปัจจุบัน  



       
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพเน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 

หน้า 2-40 

(3) เนื้อหาสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชม (The Content according to audience 
behavior) เนื้อหาส าหรับรายการโทรทัศน์ควรเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชม ซึ่งมีความ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ความนิยม และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ตามปกติแล้วผู้ชมมักเลือก
เปิดรับเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิด และความสนใจของตน หรือพิจารณาแล้วว่าเป็น
ประโยชน์กับตน รวมทั้งจะหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ขัดแย้งกับความรู้ ทัศนคติ และความเชื่อของตน (ภากิตติ์ 
ตรีสุกล, 2554: 92) ดังนั้น ผู้ผลิตรายการจึงมีความจ าเป็นต้องทราบข้อมูลด้านพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชม
เป้าหมายว่าชอบ หรือไม่ชอบเนื้อหาแบบใด ด้วยวิธีการส ารวจพฤติกรรม หรือให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับ
รายการ สิ่งส าคัญที่ผู้ผลิตรายการมักท าผิดพลาด คือ “การติดกับดักทางความคิดของตนเอง” เพราะ
หลุมพรางของคนท าสื่อโทรทัศน์ คือ มักคิดเรื่องใกล้ตัวตนเอง ตามโลกทรรศน์ของเขาเท่านั้น ซึ่งเป็น
เรื่องที่เขารู้ดีที่สุด แต่เรื่องที่ดีคือเรื่องที่ใกล้ตัวผู้ชมต่างหาก (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2557: 66) 

(4) ผสมผสานข้ามสื่อ (One Content, Multiplatform) หลักการผสมผสานข้ามสื่อ
เป็นการน าเน้ือหาในรายการโทรทัศน์ ไปออกยังสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความหลากหลายของช่องทาง โดย
พิจารณาจากความเหมาะสมของรูปแบบของสื่อ และบูรณาเนื้อหาเข้าด้วยกันเป็นองค์รวม ซึ่งมิใช่การ
น าเนื้อหาเก่ามาเล่าในสื่อใหม่ หรือเสนอซ้ าเท่านั้น เพราะสื่อแต่ละรูปแบบมีคุณลักษณะเฉพาะที่
แตกต่างกัน ผู้ชมก็ใช้สื่อต่างๆในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันด้วย เช่น การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่าน
สื่อโทรทัศน์ในเวลาปกติ การรับชมรายการย้อนหลังและผังรายการผ่านเว็บไซต์ และการร่วมกิจกรรม
ชิงรางวัลในรายการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น  

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ในการให้บริการได้ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2.8-1  สรุปปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการให้บริการ 

 

แนวคิด / ทฤษฏ ี ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการให้บรกิาร 
1.  ปัจจัยด้านการเปิดรับสารของผู้ชม  ความสนใจของผู้ชม 

 สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้ ประสบการณ์ชีวิต 

 ความเชื่อ อุดมการณ์  
 วัฒนธรรม ประเพณี  
 ความรู้ความเข้าใจ 

 ความเชื่อ และทัศนคติ  
2.  ปัจจัยทีท่ าให้บุคคลเลือกเปิดรับ 
หรือหลีกเลี่ยงการรับรู้ข่าวสาร 

 ความต้องการของผู้ชมรายการ 
 ความสะดวกในการรับบริการ 
 ผลตอบแทนที่ได้จากการเปิดรับบริการ  
 ทัศนคติและค่านิยมของผู้ชม  
 การใช้ประโยชน์ในการรับบริการ  
 ความสามารถในการเข้าถึงบริการ 

3.  ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ของธุรกิจ  เงินทุน 
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แนวคิด / ทฤษฏ ี ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการให้บรกิาร 
โทรทัศน์ดจิิทัล  เน้ือหารายการ 

 พันธมิตรทางธุรกิจ 
 พฤติกรรมผู้ชม 
 เทคโนโลย ี

4.  ปัจจัยด้านเนื้อหารายการโทรทัศน์
ดิจิทัล 

 ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
 ความเข้าใจง่าย ชัดเจน 
 ความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชม 
 การผสมผสานข้ามสื่อ (One Content, Multiplatform) 

 
2.9  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2557: 5-2 ถึง 5-3) ได้ศึกษา
การประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พบว่า การประเมิน
คุณภาพรายการโทรทัศน์ในภาพรวม คุณภาพรายการโทรทัศน์ช่องหลักทั้ง 6 ช่อง อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 โดยมีตัวชี้วัดคุณภาพรายการที่มีค่าสูงที่สุด ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษา 
จริยธรรม และศีลธรรมแก่สังคม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 และตัวชี้วัดคุณภาพรายการที่มีค่าต่ าที่สุด 
ได้แก่ การไม่มีโฆษณาแฝง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 ส าหรับโทรทัศน์ช่องหลักที่ท ารายการโทรทัศน์
ตามตัวชี้วัดคุณภาพรายการได้ดีที่สุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ พบว่า ช่อง 3 ท ารายการ
โทรทัศน์ตามตัวชี้วัดคุณภาพรายการได้ดทีี่สุด 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของประชาชน
ในการพัฒนาประเทศ และการส่งเสริมความบันเทิงโดยไม่ขัดกับศีลธรรมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของชาติ และช่อง 7 ท ารายการโทรทัศน์ตามตัวชี้วัดคุณภาพรายการได้ดีที่สุด 3 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม 
และศีลธรรมแก่สังคม และการส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ภูมิภาครวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน โดยโทรทัศน์ช่องหลักที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ได้แก่ 
TPBS ท ารายการโทรทัศน์ตามตัวชี้วัดคุณภาพรายการด้านนี้ได้ดีที่สุดเพียงแค่อันดับ 3 และช่อง 11 
ท ารายการโทรทัศน์ตามตัวชี้วัดคุณภาพรายการด้านนี้ ได้เป็นอันดับสุดท้ายเท่านั้น 

พัทธนันท์ เด็ดแก้ว (2544) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการรับชมรายการโทรทัศน์ 
ประเภทสาระความรู้ และสาระบันเทิง การจดจ าได้ และการน าไปใช้ประโยชน์ ผลการวิจัย  พบว่า 
การรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทสาระความรู้มีความสัมพันธ์กับการจดจ าได้อยู่ในระดับต่ า และการ
น าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับต่ า  

ชลีพร เกษโกวิท (2544) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 
ผลการศึกษาพบว่า สิ่งที่รายการ TV มหัศจรรย์ควรปรับปรุงเพิ่มเติม คือ เน้ือหารายการที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรม และประเพณีของไทย ซึ่งจะช่วยขัดเกลาทัศนคติ ค่านิยม และความประพฤติของเด็กได้  

สุทิติ ขัตติยะ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา
ของเรา ผลการศึกษาพบว่า ข้อดีของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง“รัฐสภาของเรา” ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ของรายการ เนื้อหาสาระ และความยาวของรายการ กล่าวคือ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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ของโครงการ เนื้อหาสาระที่น าเสนอมีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการ เนื่องจากเนื้อหา และ ข้อบกพร่อง ประกอบด้วย รูปแบบการน าเสนอ วิธีการน าเสนอ 
และข้อมูลในการผลิตรายการ กล่าวคือ รูปแบบการน าเสนอไม่เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย 
วิธีการน าเสนอไม่เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
ประกอบด้วย เน้ือหาสาระ ควรเป็นเรื่องที่มาจากความสนใจของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย และควรเป็นเรื่อง
ที่ใกล้ตัว ท้องถิ่น ชุมชน ซึ่งกลุ่มผู้ฟังสามารถเชื่อมโยงและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพิ่มการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย และปรับปรุงวิธีการน าเสนอรายการ ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นเด็กและ
เยาวชน เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองและความสอดคล้องของเนื้อหาในรายการเพลง หรือเสียงประกอบที่
ใช้ควรสอดคล้องกับรูปแบบและเนื้อหา    

พวงชมพู บ ารุงสุข (2541) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริม
สถาบันครอบครัว ประกอบด้วย การสร้างการจดจ า การสร้างความสนใจ การมีส่วนร่วม การสื่อสาร 
2 ทาง การเรียนรู้จากแม่แบบในสื่อมวลชน การวางจุดขายที่ชัดเจน และการสอดแทรกสาระบันเทิง  

สันทนา วรรณกะลัศ (2535) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินเนื้อหารายการโทรทัศน์ ดินด า
น้ าชุ่ม ในด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และความเป็นประโยชน์ รวมทั้งความพึงพอใจใน
เน้ือหารายการ ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการรับชมรายการ ผู้ชมได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ มีระเบียบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาโครงการ 

การศึกษาในโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ประกอบไปด้วยการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วย 

3.1.1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีด้านเนื้อหารายการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถี่ท่ีเป็นข่าวสาร 
หรือ สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนิยามของเนื้อหารายการ
ท่ีเป็นข่าวสาร หรือ สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ความส าคัญของเนื้อหารายการท่ีเป็นข่าวสาร 
หรือ สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แนวทางการประเมินรายการ และคุณภาพรายการที่เป็นข่าวสาร 
หรือ สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อน าแนวคิดทฤษฎีเป็นพื้นฐานส าหรับการก าหนดเกณฑ์  
และตัวชี้วัดในการประเมินรายการ และคุณภาพรายการ ตามหลักการประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์
ต่อชุมชน ประโยชน์ทางสังคม และเศรษฐกิจ  

3.1.2 การศึกษา และรวบรวมข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจัดผังรายการ
ท่ีเป็นข่าวสาร หรือ สาระท่ีเป็นประโยชน์ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ี
แต่ละประเภท เป็นการศึกษา รวบรวม และสังเคราะห์ กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการ
ออกใบอนุญาต การเสนอรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ การโฆษณา และประเด็นอื่นๆ   
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกรอบ เกณฑ์ในการประเมิน และตัวช้ีวัดในการประเมินรายการ และคุณภาพ
รายการ  

3.1.3 การก าหนดเกณฑ์ในการประเมินรายการ และคุณภาพรายการของช่องโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลทุกช่อง เป็นการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีด้านเนื้อหารายการโทรทัศน์
ท่ีใช้คล่ืนความถ่ีท่ีเป็นข่าวสาร หรือ สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะร่วมกับข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับหลักเกณฑ์การจัดผังรายการท่ีเป็นข่าวสาร หรือ สาระท่ีเป็นประโยชน์ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ีแต่ละประเภท เพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์ และตัวช้ีวัดประกอบเครื่องมือ
ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็น  

3.1.3.1 แบบการประเมินผังรายการ และสัดส่วนรายการ เพื่อประเมินความ
สอดคล้องระหว่างผังรายการ และสัดส่วนรายการท่ีออกอากาศ จ าแนกตามเงื่อนไขใบอนุญาตโทรทัศน์
ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัล ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย ช่องประเภทรายการท่ัวไป ภาพคมชัด

บทที่ 3 
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สูง ช่องประเภทรายการท่ัวไป ภาพคมชัดปกติ ช่องประเภทรายการข่าวสาร และสาระ และช่อง
ประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

3.1.3.2 แบบการศึกษาเนื้อหาออกอากาศบนส่ือแบบการเฝ้าระวังส่ือ (Media 
Monitor) เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างรายการ และเนื้อหารายการท่ีออกอากาศให้ตรงกับ 

(1) เงื่อนไขใบอนุญาตโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัล ประกอบด้วย  
(1.1) การเป็นข้อเท็จจริง การแสดงถึงข้อวิเคราะห์และข้อคิดเห็นต่างๆ 

ท่ีมีผลกระทบกับสังคม เศรษฐกิจ หรือคุณภาพชีวิต อย่างครอบคลุมถี่ถ้วน เป็นธรรม และเป็นกลาง 
การแสดงถึงความเท่าเทียมและโอกาสของประชาชนทุกกลุ่มในสังคม การน าเสนออย่างเท่ียงตรง รอบด้าน 
อิสระ และเป็นกลาง ภายใต้หลักการการเสริมสร้างสติปัญญา การสะท้อนภาพทางสังคม การเป็นตัวแทน
ของผู้ชม หรือกลุ่มคนในสังคม เป็นต้น 

(1.2) การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ประกอบด้วย 6 ประเด็นได้แก่ (1) เนื้อหาท่ีส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด (2) เนื้อหาท่ีส่งเสริม
ความรู้ในเรื่องวิชาการ ตลอดจนความรู้ศาสตร์สาขาต่างๆ (3) เนื้อหาท่ีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม (4) เนื้อหาท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต (5) เนื้อหาท่ีส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และช่ืนชมความหลากหลายในสังคม ท้ังในเรื่องของสังคม วัฒนธรรม 
เช้ือชาติ สัญชาติ ภาษา สถานะทางสังคม เพศและวัย เป็นต้น และ (6) เนื้อหาท่ีส่งเสริมการพัฒนา
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นต้น 

(2) การตรวจสอบเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม ท่ีมีพฤติกรรม และความรุนแรง 
เรื่องทางเพศ หรือ เนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น 

(3) การผิดกฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบผู้บริโภค ประกอบด้วย 
(1) การค้าก าไรเกินควร (2) การจูงใจใหผู้้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวงหรือกระท า
ใหเ้กิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้า (3) การใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ 
สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง (4) การใช้ข้อมูลท่ีเป็นเท็จ หรือข้อมูลท่ีถูกต้อง
แต่มีการปกปิดข้อมูลท่ีส าคัญ หรือให้ข้อมูลท่ีไม่ชัดเจน ไม่อาจเข้าใจได้ ก ากวม ไม่เหมาะสม จนเป็น
เหตุให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในบริการหรือสินค้านั้น (5) การกระท าในลักษณะกีดกันมิให้ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพได้ตามปกติ (6) การออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้า
เกินกว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดหรือบ่อยครั้ง เป็นต้น 

3.1.3.3 แบบสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหารายการ 
และคุณภาพรายการ ซึ่งประกอบด้วยการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ประเภทรายการข่าวสารหรือ
สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะท่ีมีการน าเสนอทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ประเด็นท่ีเป็น
ปัญหาด้านคุณภาพเนื้อหารายการ ประเภทรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา และมาตรการการส่งเสริมคุณภาพเนื้อหารายการท่ีเหมาะสม เป็นต้น 

3.1.3.4 แบบสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ของผู้ประกอบการกลุ่มผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ี ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย ช่องประเภท
รายการท่ัวไป ภาพคมชัดสูง ช่องประเภทรายการท่ัวไป ภาพคมชัดปกติ ช่องประเภทรายการข่าวสาร 
และสาระ และช่องประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีประเด็นการสนทนาครอบคลุม



       
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพเน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 

หน้า 3-3 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบในการน าเสนอเนื้อหารายการ ประเภทข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อเนื้อหา
ข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แนวทางการส่งเสริมท่ีต้องการจากภาครัฐ เป็นต้น 

3.1.3.5 แบบส ารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อส ารวจทัศนคติของประชาชนท่ัวไปใน
ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ครอบคลุมประเด็นด้านทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับชมรายการ 
และด้านทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนต่อผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

3.1.4 การประเมินรายการ และคุณภาพรายการของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบ
ดิจิทัลของทุกช่อง 

3.1.4.1  การประเมินจากเอกการ (Documentary Review) จากผังรายการ และ
สัดส่วนรายการ ท่ีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ีน าเสนอต่อ ส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการโดยใช้การศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างผังรายการ และ
สัดส่วนรายการท่ีออกอากาศ จ าแนกตามเงื่อนไขใบอนุญาตโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัล โดย
พิจารณาจากช่ือรายการ ประเภทของรายการ จ านวนรายการ จ านวนนาทีท่ีออกอากาศต่อสัปดาห์ 
จ านวนร้อยละท่ีออกอากาศต่อสัปดาห์ และรายการท่ีเป็นข่าวสาร หรือสาระท่ีประโยชน์ต่อสาธารณะ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

3.1.4.2  การวิจัยโดยการสังเกต (Observation Research) ใช้วิธีศึกษาเนื้อหา
ออกอากาศบนส่ือแบบการเฝ้าระวังส่ือ (Media Monitor) เป็นการประเมินเนื้อหาของส่ือหลังการ
ออกอากาศ เพื่อสังเกตประเด็นท่ีมีความสอดคล้อง และไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ในการประเมินรายการ 
และคุณภาพรายการ ท่ีก าหนดในข้อ 5.1.3.2 ครอบคลุมทุกช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบ
ดิจิทัล ท่ีก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ภายในช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลของโครงการ 

3.1.4.3  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหารายการ และคุณภาพรายการ ครอบคลุมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาส่ือสารมวลชน 
กฎหมาย การคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตลอดจนสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1.4.4  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
ผู้ประกอบการกลุ่มผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ี ครอบคลุมผู้รับใบอนุญาต
ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัล ทุกประเภท 

3.1.4.5  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การส ารวจข้อมูลภาคสนาม
กลุ่มประชากรใน 5 ภาค จ านวนรวม 5,000 ตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นประชาชนชาวไทยท่ีเคยมี
ประสบการณ์รับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัล ในทุกภาคของประเทศไทย 

3.1.5 สรุปผลการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ พร้อมท้ังข้อเสนอแนะ แนวทางใน
การก ากับดูแลรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
เป็นการจัดท าผลสรุปการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ จากผลการศึกษาเนื้อหาออกอากาศบนส่ือ
แบบการเฝ้าระวังส่ือ (Media Monitor) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการจัด
ประชุมกลุ่มย่อย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหารายการ และคุณภาพรายการ การจัดประชุมกลุ่มย่อย 
ผู้ประกอบการกลุ่มผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถี่แต่ละประเภท และการ
ส ารวจข้อมูลภาคสนามกลุ่มประชากรใน 5 ภาค โดยมีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) 
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ก่อนน าผลไปวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และอธิบายปรากฏการโดยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ และจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการก ากับดูแลรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ี
เป็นประโยชน์ของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล โดยพิจารณาจากแนวทางการก ากับดูแลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ (Public Good) ยึดหลักการส่งเสริมข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ 
ประชาชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว รักษาสภาพการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม (Free and Fair 
Competition) ธรรมาภิบาลในการก ากับดูแล (Good Governance) และหลักการก ากับดูแลเท่าท่ี
จ าเป็น (Regulatory Forbearance) โดยรัฐก ากับเฉพาะในประเด็นท่ีสมควรก ากับดูแลเพื่อปกป้อง
ภาคส่วนต่างๆ และไม่แทรกแซงกลไกตลาดเกินควร 

 
โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาโครงการ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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แผนภูมิท่ี 3.1-1  กรอบแนวคิดในการศึกษาโครงการ 
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3.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่างการศึกษา 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่างการศึกษาของการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผล

คุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้ 
3.2.1 ผังรายการ และสัดส่วนรายการ ท่ีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้

คล่ืนความถ่ีน าเสนอต่อ ส านักงาน กสทช. 
3.2.2 เนื้อหาของส่ือหลังการออกอากาศ ครอบคลุมทุกช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

ระบบดิจิทัล ท่ีก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ภายในช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลของโครงการ 
3.2.3 ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหารายการ และคุณภาพรายการ ครอบคลุมผู้ทรงคุณวุฒิ

ในสาขาส่ือสารมวลชน กฎหมาย การคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตลอดจน
สาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2.4 ผู้ประกอบการกลุ่มผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถี่ 
ครอบคลุมผู้รับใบอนุญาตช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัล ทุกประเภท 

3.2.5 กลุ่มประชากรใน 5 ภาค โดยกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นประชาชนชาวไทยท่ีเคยมี
ประสบการณ์รับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัล กระจายในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ
ตามสัดส่วนประชากร ได้แก่ 1) ภาคเหนือ 2) ภาคอีสาน/ตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ภาคกลาง 4) ภาคใต้ 
และ 5) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนรวม 5,000 ตัวอย่าง  
 

3.3 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive 

sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดคุณลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่าง ตามคุณลักษณะท่ีต้องการ โดยประกอบด้วยคุณลักษณะด้านความเช่ียวชาญ ความรู้ 
ความสามารถในสาขาท่ีต้องการ คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ประกอบการกลุ่มผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ีประเภทผู้รับใบอนุญาตช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัล 
และคุณลักษณะการเป็นประชาชนชาวไทยท่ีเคยมีประสบการณ์รับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ระบบดิจิทัล กระจายในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ 

 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

ท่ีปรึกษาจะใช้เครื่องมือในการศึกษา ประกอบด้วย 
3.4.1 แบบการศึกษาเนื้อหาออกอากาศบนส่ือแบบการเฝ้าระวังส่ือ (Media Monitor) 

เป็นรูปแบบเครื่องมือในการวิจัยเชิงการสังเกตเพื่อการประเมินเนื้อหาของส่ือ ตามเกณฑ์ในการประเมิน
เนื้อหา และคุณภาพรายการ อันประกอบด้วย (1) เงื่อนไขใบอนุญาตโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัล  
(2) การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว (3) การตรวจสอบเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม 
ท่ีมีพฤติกรรม และความรุนแรง เรื่องทางเพศ หรือ เนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น และ (4) การผิดกฎหมาย
โฆษณา และการเอาเปรียบผู้บริโภค เป็นต้น 

3.4.2 แบบการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Interview guides) โดยก าหนดรูปแบบ
ของข้อค าถามออกเป็นข้อค าถามแบบปลายเปิด ซึ่งเป็นการต้ังค าถามโดยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถ
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ตอบได้อย่างอิสรเสรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นอย่างกว้างๆ ในประเด็น ในการศึกษา หลังจากนั้น   
ท่ีปรึกษาจะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจับเนื้อหาท่ีมีประเด็นคล้ายคลึง
กันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อสรุปผลการวิจัย 

 
3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

หลังจากท่ีท่ีปรึกษาได้สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกขึ้น จะน าแบบสอบถามไปตรวจสอบ
ความตรง (Validity) ของเครื่องมือ  โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ จ านวนอย่างน้อย 3 ราย 
เพื่อวิเคราะหดั์ชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence – IOC) ของข้อค าถาม
ทุกข้อ   

โดยมีสูตรค านวณ ดังนี้ 

IOC  R/N 

เมื่อ  R  แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 
N  แทน  จ านวนผู้เช่ียวชาญ  

 
เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์ 

หรือตรงตาม เนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อค าถามข้อนั้นสามารถน าไปใช้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
 

3.6 วิธีการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้าง

เครื่องมือ ดังนี้ 
3.6.1 ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และการสังเคราะห์ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

มาก าหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
3.6.2 การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence – 

IOC) โดยการน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบ (Try-out) กับผู้เช่ียวชาญจ านวนอย่างน้อย 3 ราย  
 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้
จากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิท่ีส าคัญ การศึกษาเนื้อหา
ออกอากาศบนส่ือแบบการเฝ้าระวังส่ือ (Media Monitor) และผลการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) รวมกับการวิเคราะห์กฎหมาย 
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3.8 แผนการปฏิบัติงาน 
ท่ีปรึกษาได้จัดท าแผนการด าเนินงานการบริหารโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพ

เนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจะด าเนินการภายในกรอบระยะเวลา
การด าเนินงานตามข้อก าหนด โดยมีกิจกรรม/โครงการหลัก และรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ   
ตามระยะเวลาการด าเนินงาน ในรูปแบบของแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) ดังท่ีได้แสดงไว้ในตารางท่ี 
3.8-1 

 
ตารางท่ี 3.8-1  แผนการด าเนินงานในรูปแบบของแผนภูมิแกนท์ 

โครงการ / กิจกรรม 
ช่วงเวลาในการด าเนินงาน (150 วัน) 
30  
วัน 

60 
วัน 

90 
วัน 

120 
วัน 

150 
วัน 

 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีด้านเนื้อหารายการโทรทัศน์ท่ีใช้
คล่ืนความถ่ีท่ีเป็นข่าวสาร หรือ สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ 

     

 การศึกษา และรวบรวมข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ 
การจัดผังรายการท่ีเป็นข่าวสาร หรือ สาระท่ีเป็นประโยชน์ 
ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ี
แต่ละประเภท 

     

 การก าหนดเกณฑ์ในการประเมินรายการ และคุณภาพ
รายการของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลทุกช่อง 

     

 การประเมินรายการ และคุณภาพรายการของช่องโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลทุกช่อง 

     

 การประเมินจากเอกสาร จากผังรายการ และสัดส่วนรายการ 
ท่ีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ี
น าเสนอต่อส านักงาน กสทช. 

     

 การวิจัยโดยการสังเกต (Observation Research) ใช้วิธี
ศึกษาเนื้อหาออกอากาศบนส่ือแบบการเฝ้าระวังส่ือ (Media 
Monitor)  

     

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการจัด
ประชุมกลุ่มย่อย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหารายการ และ
คุณภาพรายการ 
 

     

 การประเมิน ผังรายการ และก าหนดสัดส่วนรายการ ท่ีผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถี่น าเสนอ
ต่อ ส านักงาน กสทช. 
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โครงการ / กิจกรรม 
ช่วงเวลาในการด าเนินงาน (150 วัน) 
30  
วัน 

60 
วัน 

90 
วัน 

120 
วัน 

150 
วัน 

 การประเมิน การให้ความส าคัญกับรายการประเภทบริการ
ข่าวสารเพื่อสาธารณะประโยชน์ จุดเด่น และความน่าสนใจ
ของรายการ / การกระท าผิดเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม 
การผิดกฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียญผู้บริโภค 

     

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการจัด
สนทนากลุ่มย่อย โดยผู้ประกอบการกลุ่มผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ีแต่ละประเภท 

     

 การประเมิน ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบในการให้บริการ      
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การส ารวจ

ข้อมูลภาคสนามกลุ่มประชากรใน 5 ภาค จ านวนรวม 5,000 
ตัวอย่าง 

     

 การประเมิน ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนท่ี
รับชมรายการ /ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง 

     

 สรุปผลการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการก ากับดูแลรายการท่ีเป็น
ข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ของโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ระบบดิจิทัล 

     

 



       
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 

 
หน้า 4-1 

 
 
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ ประกอบด้วยผลการศึกษาทั้งสิ้น 3 ส่วน ได้แก่ ผลการประเมินรายการ และคุณภาพ
รายการ ผลการจัดประชุมกลุ่มย่อย และผลการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนและข้อจ ากัด
ของการให้บริการต่อเน้ือหารายการของผู้ประกอบการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
4.1 ผลการประเมินรายการ และคุณภาพรายการของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล

ทุกช่อง โดยจะต้องมีประเด็นครอบคลุมการประเมิน 
ผลการประเมินรายการ และคุณภาพรายการของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล

ทุกช่อง เป็นการวิจัยโดยการสังเกต (Observation Research) บันทึกเทปรายการจากโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ระบบดิจิทัล ที่ออกอากาศในช่วงระยะเวลาที่มีการวิจัย ระหว่างช่วงเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2562 
จ านวน 26 ช่อง ใน โดยการเฝ้าระวังสื่อ (Media Monitor) ครอบคลุมรายการ จ านวนทั้งสิ้น 8,554 
รายการ ในช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล พบว่ามี รายการ จ านวน 1,004 รายการ โดยวิเคราะห์
จากเนื้อหาเชิงบวก ที่มีการให้ความส าคัญกับรายการประเภทบริการข่าวสารเพื่อสาธารณะประโยชน์
จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการ หรือ เนื้อหาเชิงลบ ที่พบว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่
ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยมีสัดส่วนของเนื้อหารายการที่มี
การประเมินคุณภาพ ซึ่งสามารถสรุปสัดส่วนเนื้อหาที่ผ่านการประเมินจากช่องต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

 
4.1.1 สัดส่วนของเนื้อหารายการที่มีการประเมินคุณภาพจากช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

ระบบดิจิทัลต่างๆ 
การประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 

ครอบคลุมช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลทุกช่อง โดยมีการบันทึกรายการที่มีผลการประเมินรายการ 
และคุณภาพรายการสอดคล้องตามลักษณะ ดังนี้  

(1) การให้ความส าคัญกับรายการประเภทบริการข่าวสารเพื่อสาธารณะประโยชน์
จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการ ซึ่งเป็นเนื้อหาเชิงบวก โดยจ าแนกเป็นประเด็นด้านรูปแบบ/
ลักษณะของรายการสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการที่มี จุดเด่นและความน่าสนใจของ
รายการในเชิงเน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอ และ  

(2) การกระท าความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา 
และการเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งเป็นเนื้อหาเชิงลบ โดยจ าแนกเป็น 

ประเด็นด้านเนื้อหาที่ต้องห้าม อันประกอบไปด้วย เนื้อหาที่มีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ เนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

บทที่ 4 
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พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ และเนื้อหารายการที่บ่อนท าลาย
ความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเกลียดชังแก่คนในประเทศ และ 

ประเด็นด้านเนื้อหาที่ควรมีการจ ากัด อันประกอบไปด้วย เนื้อหาที่มีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปน้ี การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการน าเสนอที่ก่อหรือชักน าให้เกิดผล
รุนแรง ต่อจิตใจของผู้ชม การใช้ความรุนแรงกระท าต่อตนเอง บุคคลอื่น สิ่งมีชีวิตและวัตถุ การใช้ภาษา 
หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรง หรือน าไปสู่ความรุนแรง ทารุณโหดร้าย ที่ก่อให้เกิดผลต่อ
ความรู้สึกทางจิตใจอย่างรุนแรง การใช้อาวุธ ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระท าความผิดใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรม และความสงบสุขของสังคม การน าเสนอที่ก่อหรือชักน า
ให้เกิดการอคติ การเลือกปฏิบัติอันน ามาซึ่งการต่อต้านหรือล่วงละเมิดบุคคลหรือกลุ่มบุคคล รวมถึง
การส่งเสริม การสร้างทัศนคติ ความเชื่อ การชักจูงใจ การล้อเลียนให้บุคคล กลุ่มบุคคลเกิดความอาย 
กลายเป็นตัวตลกในสังคม ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดหรือการต่อต้าน การดูหมิ่นเหยียดหยาม การลดทอน
หรือการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื้อหาลักษณะลามกอนาจาร วิตถาร 
หรือยั่วยุทางเพศ ความไม่เหมาะสมทางด้านการแต่งกาย  การแสดงออกทางเพศ การแสดงท่าทาง
หรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมในทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ การน าเสนอเนื้อหาที่เป็นการชักจูงหรือ
สนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาที่มอมเมา หรือขัดต่อหลัก เหตุผลที่เป็นจริงและศีลธรรมอันดีของสังคม 
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในเรื่องการใช้ภาษา  ไวยากรณ์ทางภาษา การใช้ภาษาที่ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อ
ความหมายในเชิงลบ เนื้อหาที่แสดงให้เห็นเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้กระท า รวมถึง
การสัมภาษณ์เด็กและเยาวชนดังกล่าวในประเด็นที่ละเอียดอ่อน เนื้อหาแสดงความไม่เหมาะสมในการ
แสดงออกและการแต่งกายของพิธีกร ผู้ด าเนินรายการ และผู้ร่วมรายการในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา 
การน าเสนอภาพหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงอันตรายหรือบาดเจ็บ ต้องมีค าเตือนถึง อันตราย
จากการเลียนแบบ โดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลใกล้ชิด เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือจูงใจให้ดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือ
เสพยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทต่างๆ เนื้อหามีการกล่าวอ้างหรือจูงใจให้เชื่อว่า
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอ านาจพิเศษหรือความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ เนื้อหา
ชี้น าหรือให้ข้อมูลหรือแสดงออกเพื่อจูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดการเล่นการพนัน  

เนื้อหาโฆษณาที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ประกาศ และระเบียบของส านักงาน 
กสทช. ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากเกณฑ์ด้านการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยมีเนื้อหาที่แสดงถึงการ
กระท าผิดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งดังต่อไปน้ี มีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอดคล้องกับประเด็นด้าน
ประเด็นด้านเนื้อหาที่ต้องห้าม เช่น  เนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ และเนื้อหารายการที่บ่อน
ท าลายความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเกลียดชังแก่คนในประเทศ ตาม 
มาตรา 37 พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 หรือ 
ประเด็นด้านเนื้อหาที่ควรมีการจ ากัด โดยพิจารณาใน 3 ประเด็น คือ (1) พฤติกรรมและความรุนแรง 
(2) เรื่องทางเพศ และ (3) ภาษา ตามเกณฑ์เนื้อหาตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทาง การจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
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โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้ บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2556 เช่น การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการน าเสนอที่ก่อหรือชักน าให้
เกิดผลรุนแรง ต่อจิตใจของผู้ชม การใช้ความรุนแรงกระท าต่อตนเอง บุคคลอื่น สิ่งมีชีวิตและวัตถุ การ
ใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรง หรือน าไปสู่ความรุนแรง ทารุณโหดร้าย ที่
ก่อให้เกิดผลต่อความรู้สึกทางจิตใจอย่างรุนแรง การใช้อาวุธ ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระท า
ความผิดในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรม และความสงบสุขของสังคม ฯลฯ และการเอา
เปรียบผู้บริโภค พิจารณาจากเกณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 ซึ่งก าหนดใหข้้อความดังต่อไปน้ี ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือ
เป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ได้แก่ (1) ข้อความที่เป็นเท็จ หรือเกินความ
จริง (2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะ
กระท า โดยอ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่ งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง 
หรือไม่ก็ตาม (3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้มีการกระท าผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ (4)  ข้อความที่จะท าให้เกิดความแตกแยก 
หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน และ (5)  ข้อความอย่างอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
นอกจากนั้นยังพิจารณาถึงข้อความอื่น ตามที่บัญญัติในมาตรา 22 วรรคสอง ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 5 (พ.ศ. 2534) ว่าด้วยการ ควบคุมโฆษณาแจก แถม เสี่ยงโชค ชิงรางวัล  กฎกระทรวงฉบับที่ 6  
(พ.ศ. 2538) ว่าด้วยการควบคุมโฆษณาสินคา/บริการรวมกับข้อความถวายพระพร กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 7 (พ.ศ. 2538) ว่าด้วยการควบคุมโฆษณาขายห้องชุด /ที่ดินแปลงย่อย/ที่ดินพร อมอาคาร 
กฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนใน
โรงภาพยนตร์และทางป้ายโฆษณา พ.ศ. 2547 และประกาศ สคบ. เรื่องแนวทางการโฆษณาลดราคา
สินค้าหรือบริการ (พ.ศ. 2555) 

โดยการสังเกตเนื้อหารายการด้วยวิธีการเฝ้าระวังสื่อ (Media Monitor) 
ครอบคลุมรายการจ านวนทั้งสิ้น 8,554 รายการ ที่มีการวิเคราะห์เนื้อหารายการเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ด้านการให้ความส าคัญกับรายการประเภทบริการข่าวสารเพื่อสาธารณะประโยชน์จุดเด่นและความ
น่าสนใจของรายการ โดยพิจารณาจากภาพ เสียง และ เนื้อหาในรายการ ตลอดจนการอธิบาย การเขียน 
การด าเนินเรื่อง ประกอบกับเจตนาในการผลิต และการจัดท าวัตถุประสงค์และวิธีการในการน าเสนอภาพ 
หรือเสียง ซึ่งต้องมีเนื้อหาที่แสดงถึงเนื้อหาสาระที่มีสาธารณะประโยชน์โดยแสดงถึงเน้ือหาที่สอดคล้อง
กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้แก่ เนื้อหาส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลายของผู้คนในสังคม ส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี ให้
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม รายการวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ และอนามัย ส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและทักษะชีวิต ส่งเสริมจริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 
รายการส าหรับเด็กและเยาวชน รายการด้านกีฬา รายการด้านการท่องเที่ยว รายการภาพยนตร์สารคดี 
รายการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พระราชพิธี พิธีส าคัญทางศาสนา และเนื้อหาสาระอื่นๆ หรือ เกณฑ์
เนื้อหาที่พบการกระท าความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค จากการประเมินเนื้อหารายการจากช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ในช่องต่างๆ ตาม
สัดส่วนดังต่อไปน้ี 
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อันดับ 1 ได้แก่ ช่อง 3 HD คิดเป็นร้อยละ 9.1 
อันดับ 2 ได้แก่ ช่อง Spring 26 คิดเป็นร้อยละ 9.0 
อันดับ 3 ได้แก่ ช่อง พีพีทีวี (PPTV) คิดเป็นร้อยละ 6.4 
อันดับ 4 ได้แก่ ช่อง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 6.2 
อันดับ 5 ได้แก่ ช่อง 3 Family คิดเป็นร้อยละ 6.1 

 
โดยมีรายละเอียดปรากฏในแผนภูมทิี่ 4.1-1  

 

แผนภูมิที่ 4.1-1 สัดส่วนของเน้ือหารายการที่ผา่นการประเมินคุณภาพจากช่องโทรทศัน์ภาคพื้นดนิ
ระบบดิจิทัล 
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โดยผลของการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ทั้งในด้านเนื้อหาเชิงบวกที่ให้ความส าคัญ
กับรายการประเภทบริการข่าวสารเพื่อสาธารณะประโยชน์จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการ ที่พบ
จ านวน 693 รายการ และเนื้อหาเชิงลบที่ควรจ ากัด อันเป็นเนื้อหาที่แสดงการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
เน้ือหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบผู้บริโภค ที่พบจ านวน 311 รายการ 
โดยมีผลลัพธ์ ต่อไปนี ้

 
4.1.2 การจัดท าผังรายการและการก าหนดสัดส่วนประเภทรายการ กับความสอดคล้อง

กับหมวดหมู่ของประเภทช่องรายการที่ได้รับอนุญาต 
ประเด็นความสอดคล้องหรือหมวดหมู่ของประเภทช่องรายการที่ได้รับอนุญาต 

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยพิจารณาจากภาพ เสียง และ เนื้อหาในรายการ ประกอบกับเจตนาในการผลิต และ
การจัดท าวัตถุประสงค์และวิธีการในการน าเสนอภาพ หรือเสียง น้ าหนักของการด าเนินเรื่อง รวมทั้ง 
มุมกล้องของการถ่ายท า ที่ท าให้ผู้ชมรับรู้ในทางที่ไม่เหมาะสม และอาจมีผลต่อการพัฒนาค่านิยมและ
พฤติกรรมในด้านลบ โดยพิจารณาใน ๓ ประเด็น คือ (๑) พฤติกรรมและความรุนแรง (๒) เรื่องทางเพศ 
และ (๓) ภาษา โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

ป  หมายถึง  รายการต่อไปนี้เป็นรายการส าหรับเด็กปฐมวัยผลิตขึ้น
ส าหรับผู้ชมในวัย 3 – 5 ปี 

ด  หมายถึง  รายการต่อไปนี้เป็นรายการส าหรับเด็กผลิตขึ้นส าหรับ
ผู้ชมในวัย 6 – 12 ปี 

ท  หมายถึง รายการต่อไปนี้เป็นรายการทัว่ไปสามารถรับชมไดทุ้กวัย 
น13 หมายถึง รายการต่อไปนี้เหมาะส าหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป

อาจมีภาพ เสียง หรือเน้ือหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการ
รับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควรได้รับค าแนะน า  

น18 หมายถึง รายการต่อไปนี้เหมาะส าหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม
ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณ
ในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับค าแนะน า 

ฉ หมายถึง  รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่ อาจมีภาพ เสียง 
หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง 
เพศ และการใช้ภาษา เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม 

 

ผลการประเมินพบว่า 
ระดับความเหมาะสม 
ผลการประเมินการจัดท าผังรายการ พบว่า  
-  อันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 97.8 ถูกจัดระดับความเหมาะสม อยู่ในระดับ 

ท ทุกวัย (รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัย)  
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-  อันดับสอง ร้อยละ 1.6 ถูกจัดระดับความเหมาะสมระดับ อยู่ในระดับ น.13 
(รายการต่อไปนี้ เหมาะส าหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง 
หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี 
ควรได้รับค าแนะน า)  

-  อันดับสาม ร้อยละ 0.4 ถูกจัดระดับความเหมาะสมระดับ อยู่ในระดับ ด 
(รายการต่อไปนี้ เป็นรายการส าหรับเด็ก ผลิตขึ้นส าหรับผู้ชมในวัย 6–12 ปี) 
และ  

-  อันดับสี่ ร้อยละ 0.2 ถูกจัดระดับความเหมาะสมระดับ น.18 (รายการต่อไปนี้
เหมาะส าหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ซึ่งต้องใช้
วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับค าแนะน า) 
โดยมีรายละเอียด ดังในแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
แผนภูมิที่ 4.1-2  ระดับความเหมาะสมของเน้ือหารายการตามการจัดท าผังรายการ 
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ระดับความเหมาะสมของรายการ และช่วงเวลาที่ออกอากาศ 
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ข้อ 11 เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดท าผังรายการให้สอดคล้อง
กับระดับความเหมาะสมของรายการและก าหนดช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการ 

แต่ละประเภท ดังนี้ 
(ก) รายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น13 ห้ามมิให้ออกอากาศ 

ในช่วงเวลาก่อน 20.30 นาฬิกา ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 นาฬิกาของวันถัดไป 
(ข) รายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น18 หรือรายการที่มี

ลักษณะตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ห้ามมิให้ออกอากาศในช่วงเวลาก่อน 22.00 นาฬิกา 
ของทุกวันและให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันถัดไป  

จากผลการวิจัย โดยการสังเกต (Observation Research) บันทึกเทปรายการจาก
โทรทัศน์ ตลอดช่วงเวลาที่ออกอากาศ ตั้งแต่เวลาที่เปิดรายการ จนปิดรายการ พบว่า มีรายการประเภท 
น13 (รายการต่อไปนี้ เหมาะส าหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหา ที่ต้องใช้
วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควรได้รับค าแนะน า) ที่ยังออกอากาศในช่วงเวลาที่
ไม่สอดคล้องกับข้อ 11 ของประกาศฯ ซึ่งตามกฎหมายแล้ว ระบุให้ ห้ามมิให้รายการประเภท น13 
ออกอากาศในช่วงเวลาก่อน 20.30 นาฬิกา ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 นาฬิกา 
ของวันถัดไป แต่ผลการวิจัยโดยการสังเกตรายการ ยังพบว่ามีรายการประเภทดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 
44 ที่ออกอากาศไม่ตรงกับประกาศ โดยจ าแนกเป็น รายการประเภท น13 ที่ออกอากาศระหว่าง
ช่วงเวลา 14.01-15.00 นาฬิกา ร้อยละ 19 ออกอากาศ ระหว่างช่วงเวลา 12.01-13.00 นาฬิกา 
ออกอากาศระหว่างช่วงเวลา 07.01-08.00 นาฬิกา ร้อยละ 13 และออกอากาศระหว่างช่วงเวลา 
18.01-19-00 นาฬิกา ร้อยละ 6 โดยมีรายละเอียดปรากฏดังในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1-1  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของรายการ และชว่งเวลาที่ออกอากาศ 

ระดับความ
เหมาะสม

1
 

ช่วงเวลาเริ่มรายการ (นาฬิกา) 
รวม

ทั้งสิ้น 0.01-
1.00  

1.01-
2.00  

2.01-
3.00  

3.01-
4.00  

4.01-
5.00  

5.01-
6.00  

6.01-
7.00  

7.01-
8.00  

8.01-
9.00  

9.01-
10.00  

10.01-
11.00  

11.01-
12.00  

12.01-
13.00  

13.01-
14.00  

14.01-
15.00  

15.01-
16.00  

16.01-
17.00  

17.01-
18.00  

18.01-
19.00  

19.01-
20.00  

20.01-
21.00  

21.01-
22.00  

22.01-
23.00  

23.01-
0.00  

ด - รายการต่อไปนี ้
เป็นรายการส าหรับ
เด็ก 
ผลิตขึ้นส าหรบัผู้ชม
ในวัย 6 – 12 ป ี

25% 25% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

ท ทุกวัย -  รายการ
ต่อไปนี้เป็นรายการ
ทั่วไป 
สามารถรับชมได้ทุก
วัย 

6% 4% 3% 4% 4% 5% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 3% 5% 3% 6% 3% 4% 3% 100% 

น.13 – รายการ
ต่อไปนี้ เหมาะ
ส าหรับผู้ชมที่มีอายุ 
13 ปีขึ้นไป 
อาจมีภาพ เสียง 
หรือเนื้อหา 
ที่ต้องใช้
วิจารณญาณในการ
รับชม 
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 
13 ปี ควรได้รบั
ค าแนะน า 

0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 19% 0% 0% 0% 6% 0% 31% 13% 6% 0% 100% 

                                           
1
  (ตามการประเมินโดยการสังเกต (Observe) จากข้อความแสดงระดับความเหมาะสมของรายการที่แสดงบนหน้าจอโทรทัศนช์่วงต้นรายการ) 
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ระดับความ
เหมาะสม

1
 

ช่วงเวลาเริ่มรายการ (นาฬิกา) 
รวม

ทั้งสิ้น 0.01-
1.00  

1.01-
2.00  

2.01-
3.00  

3.01-
4.00  

4.01-
5.00  

5.01-
6.00  

6.01-
7.00  

7.01-
8.00  

8.01-
9.00  

9.01-
10.00  

10.01-
11.00  

11.01-
12.00  

12.01-
13.00  

13.01-
14.00  

14.01-
15.00  

15.01-
16.00  

16.01-
17.00  

17.01-
18.00  

18.01-
19.00  

19.01-
20.00  

20.01-
21.00  

21.01-
22.00  

22.01-
23.00  

23.01-
0.00  

น18 - รายการ
ต่อไปนี ้
เหมาะส าหรับผู้ชมที่
มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
อาจมีภาพ เสียง 
หรือเนื้อหา 
ที่ไม่เหมาะสมด้าน
พฤติกรรม 
ความรุนแรง เพศ 
และการใช้ภาษา 
ซึ่งต้องใช้
วิจารณญาณในการ
รับชม 
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 
18 ปี ควรได้รบั
ค าแนะน า 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

รวมทั้งสิ้น 6% 4% 3% 4% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 3% 5% 3% 6% 3% 4% 3% 100% 
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4.1.3 การให้ความส าคัญกับรายการประเภทบริการข่าวสารเพื่อสาธารณะประโยชน์
จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการ 

รูปแบบ/ลักษณะของรายการข่าวสาร 
ผลการวิจัยด้านการให้ความส าคัญกับรายการประเภทบริการข่าวสารเพื่อสาธารณะ

ประโยชน์ พบว่า รายการร้อยละ 29.4 เป็นรายการที่มีประโยชน์ในด้านรูปแบบ หรือ ลักษณะของรายการ
ข่าวสาร ในสัดส่วนดังกล่าว สามารถจ าแนกเป็นประโยชน์ด้านการเล่าข่าว ซึ่งมีลักษณะการน าเสนอข่าว
ที่มีพิธีกร น าข่าวเหตุการณ์ประจ าวันที่เกิดขึ้นจากแหล่งข่าวต่างๆ อาทิ ส านักข่าว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ แหล่งอื่นๆ มารายงาน โดยไม่ค่อยมีการวิเคราะห์ข่าว หรือ การรายงานเชิง
ลึกประกอบ  คิดเป็นร้อยละ 98.98 สูงสุดคิดเป็นอันดับหนึ่ง ต่อมาในอันดับสอง คือประโยชน์ด้าน
รายงานข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นการรายงานสถานการณ์ที่น่าติดตาม 
เป็นที่น่าสนใจของประชาชนในช่วงเวลานั้นๆ คิดเป็นร้อยละ  60.68 ในอันดับสาม คือประโยชน์ด้านการ
น าเสนอการสนทนา ถกเถียง อภิปราย และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นและเหตุการณ์ปัจจุบัน เป็น
การหยิบยกเอาเหตุการณ์หรือประเด็นส าคัญในปัจจุบันมาสนทนา วิเคราะห์ อภิปราย ซึ่งมีลักษณะ
การน าเสนอเพื่อแสดงถึงแนวคิดอย่างหลากหลาย โดยน าเหตุ และผล ตลอดจนการวิเคราะห์ 
คาดการณ์ผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีต่อประเทศ สังคม หรือ ประชาชนในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง คิด
เป็นร้อยละ 27.8 และอันดับสี่ คือ การวิเคราะห์ข่าว เป็นการน าข่าวเหตุการณ์ต่างๆ พร้อมกับวิธีการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อมาวิเคราะห์ตามหลักการถึงความเหมาะสมของการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 11.53 โดยมีรายละเอียดตามแผนภูมิต่อไปนี้ และตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก ค 
 
แผนภูมิที่ 4.1-3  การวิเคราะห์รูปแบบ/ลักษณะของรายการข่าวสาร 
 

เล่าข่าว   98.98 

รายงานข่าว
เหตุการณ์ป จจุบัน 

หรือเหตุการณ์ที่เป น
ข้อเท็จจริง   60.68 

สนทนา ถกเถียง
อภิปราย และแสดง

ความคิดเห็นต่อ
ประเด็นและ

เหตุการณ์ป จจุบัน    
27.80 

วิเคราะห์ข่าว   
11.53 
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รูปแบบ/ลักษณะของรายการสาระท่ีเป นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ผลการวิเคราะห์เนื้อหารายการพบว่ามีรายการที่มีรูปแบบ/ลักษณะของรายการ

สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
อันดับที่ 1 คือ ประเภทรายการให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 15.38 
อันดับที่ 2 คือ ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลาย

ของผู้คนในสังคม คิดเป็นร้อยละ 14.20 
อันดับที่ 3 คือ ประเภทรายการวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และอนามัย คิดเป็นร้อยละ 9.34 
อันดับที่ 4 คือ ประเภทรายการส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและทักษะชีวิต คิดเป็น

ร้อยละ 6.99 
อันดับที่ 5 คือ ประเภทรายการภาพยนตร์สารคดี คิดเป็นร้อยละ 5.93 
 
อนึ่ง เป็นที่น่าสนใจว่ามีรายการประเภทอื่นๆ อีกร้อยละ 19.75 ที่มีรูปแบบ/ลักษณะ

ของรายการสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อาทิ รายการข่าวทั่วไป รายการสอนความรู้ในชีวิต  
ประจ าวัน เช่น การสอนท าอาหาร ตลอดจนรายการประเภทสารคดีต่างๆ เป็นต้น 

 
โดยมีรายละเอียดปรากฏดังในแผนภูมิต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 4.1-4  รูปแบบ/ลักษณะของรายการสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
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จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการในเชิงเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ 
ผลการวิจัยด้านจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการในเชิงเนื้อหาและรูปแบบ

การน าเสนอ พบว่า เน้ือหารายการที่มีประเด็นที่พบเป็นจุดเด่น และความน่าสนใจของรายการ มีการ
สังเกตพบ ดังต่อไปนี้ 

อันดับที่ 1 พบว่า จุดเด่น และความน่าสนใจในเชิงเนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอ
ของรายการ มาจากการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชมความหลากหลายในสังคม 
คิดเป็นร้อยละ 13.3 

อันดับที่ 2 พบว่า จุดเด่น และความน่าสนใจในเชิงเนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอ
ของรายการ มาจาก ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 11.4 

อันดับที่ 3 พบว่า จุดเด่น และความน่าสนใจในเชิงเนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอ
ของรายการ มาจาก ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด คิดเป็นร้อยละ 11.3 

อันดับที่ 4 พบว่า จุดเด่น และความน่าสนใจในเชิงเนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอ
ของรายการ มาจาก ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 9.7 

อันดับที่ 5 พบว่า จุดเด่น และความน่าสนใจในเชิงเนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอ
ของรายการ มาจากน าเสนอมุมมอง ทัศนคติ ประสบการณ์ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
คิดเป็นร้อยละ 9.0 

 
อนึ่ง เป็นที่น่าสนใจว่ามีรายการประเภทอื่นๆ อีกร้อยละ 15.6 ที่มีจุดเด่นและ

ความน่าสนใจของรายการในเชิงเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ อาทิ การแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภัยธรรมชาติ และเตือนภัย การเรียนรู้ธรรมชาติ ชีวิตสัตว์ป่า ข่าวด้านเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น 

 

โดยมีรายละเอียดปรากฏดังในแผนภูมิต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 4.1-5  จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการในเชิงเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ 
 

 
 
4.1.4 การกระท าความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา 

และการเอาเปรียบผู้บริโภค 
ด้านเนื้อหาที่ต้องห้าม 
ผลจากการวิจัย โดยการสังเกตเฝ้าระวังสื่อโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 

ในช่วงเวลาที่ด าเนินการวิจัย ในประเด็นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 โดยก าหนดห้ามมิให้ออกอากาศเนื้อหารายการที่มีเนื้อหา
สาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมี
การกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ
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สุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง โดยผลการวิจัยยังไม่พบเนื้อหาที่มีการละเมิดมาตรา 37 ใน
ประเด็นด้านความมั่นคงดังกล่าว ซึ่งหากวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับเนื้อหารายการของช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองที่ออกอากาศในช่วง พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 
2557 อาทิ ช่อง ASTV ที่สนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) 
ช่อง Asia Update ที่สนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) และช่อง Blue Sky ที่สนับสนุนการชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) 
ซึ่งเป็นลักษณะของ “สื่อเลือกข้าง” คือการใช้สื่อเป็นช่องทางในการส่งสารเพื่อสนับสนุนการต่อสู้ทาง
การเมืองของกลุ่มตน การน าเสนอมีเนื้อหาที่มีการยุยงสร้างความแตกแยก ความเกลียดชัง โดยไม่
เคารพศีลธรรมอันดีในสังคม จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาการน าเสนอเนื้อหาในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยไม่พบเนื้อหาที่แสดงถึงการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  ความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดั่งเช่นที่เคยพบในอดีตที่ผ่านมา ทั้งนี้จากการศึกษาไม่
ปรากฏว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งคณะผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า โดยลักษณะของฐานความผิดตามมาตรา 
๓๗ ของ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ถือเป็น
ความผิดขั้นร้ายแรงที่มีโอกาสน้อยมากที่ผู้ประกอบกิจการหรือผู้รับใบอนุญาตจะฝ่าฝืน อย่างไรก็ตาม 
ในอนาคตอาจมีการกระท าที่เป็นความผิดในลักษณะการยุยง ยั่วยุ ให้เกิดความแตกแยกและขัดแย้ง 
ซึ่งเคยเป็นความผิดตามค าสั่ง คสช.ที่ ๙๗/๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ๑๐๓/๒๕๕๗ ที่ถูกยกเลิกไปเมื่อ
มีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง กรณีนี้คณะผู้วิจัยเห็นว่าเมื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทาง
สังคมเข้าสู่ภาวะปกติ และการต่อสู้ทางการกลับมามีความเข้มข้นขึ้น โอกาสที่สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์
ซึ่งมีจุดยืนในความเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง จะใช้สื่อในสังกัดน าเสนอข้อมูลและข่าวสารทางการเมือง
ที่หมิ่นเหม่ต่อการน าไปสู่ความขัดแย้งก็อาจเกิดขึ้นได้อีก 

 

ด้านเนื้อหาที่ควรมีการจ ากัด โดยพิจารณาจากภาพ เสียง และเนื้อหาในรายการ 
ผลการวิจัย พบว่า รายการที่มีเนื้อหาที่ควรมีการจ ากัด โดยพิจารณาจากภาพ 

เสียง และเน้ือหาในรายการ มีการตรวจพบว่ามีจ านวนรายการทั้งสิ้น 205 รายการที่เข้าข่ายมีเนื้อหา
ที่ไม่เหมาะสม โดยจากรายการที่ตรวจพบ สามารถจ าแนกประเภทเนื้อหาได้ดังต่อไปน้ี 

อันดับที่ 1 พบว่า รายการมีเนื้อหา การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้ง
การน าเสนอที่ก่อหรือชักน าให้เกิดผลรุนแรง ต่อจิตใจของผู้ชม ท าให้เกิดความรู้สึกทางจิตใจ เช่น 
ความหดหู่ ความเศร้า ความเครียด ความสะเทือนใจ อย่างรุนแรง รวมตลอดถึงองค์ประกอบของรายการ
ที่ท าให้ผู้ชมตกใจกลัว ความน่าเกลียด สยดสยอง คิดเป็นร้อยละ 33.7 อาทิ เนื้อหาเกี่ยวกับศพผู๎เสียชีวิต
จากเหตุเพลิงไหม๎เสียชีวิตที่โรงแรมในศรีราชา จากรายการข่าวดึก ช่อง TNN24 ภาพแสดงศพคน รถ
พังยับ อุบัติเหตุ และรอยเลือด จากรายการคุยข่าวเย็น ช่อง 8 ภาพหมาถูกมัดขา มัดปาก และปลํอย
ให๎ตากแดด จากรายการ Smart News ข่าวเช้า ช่อง True 4 U ภาพศพถูกโยนลงน้้าแล๎วลอยมาจาก
นครพนม จากรายการข่าวเที่ยงช่องวัน ช่อง One ภาพศพชาวประมงเรือลํมอยูํริมหาด จากรายการ
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บรรจงชงข่าว ช่อง Workpoint TV ภาพการตัดคอ จากรายการ Big history ช่อง True 4 U ขําวพํอ
ท้าร๎ายรํางกายลูก จากรายการคัดข่าว ช่อง Spring News เป็นต้น  

อันดับที่ 2 พบว่า รายการมีเนื้อหา การใช้ความรุนแรงกระท าต่อตนเอง บุคคล
อื่น สิ่งมีชีวิตและวัตถุ คิดเป็นร้อยละ 17.1 อาทิ ภาพขําวหนุํมตบเมียโชว์ในไลฟ์สด จากรายการตาม
ข่าวเที่ยง ช่อง Spring News ขําวหนํุมหวังขํมขืนสาวนักศึกษา จากรายการนาทีฉุกเฉินเตือนภัย ช่อง 
Amarin TV HD ลูกชายเอามีดปาดคอเสียชีวิต จากรายการข่าวเที่ยงอมรินทร์ ช่อง Amarin TV HD 
ฉากกรีดข๎อมือตัวเอง จากรายการกลโกงกามเทพ ช่อง Bright TV การทะเลาะวิวาทในละคร จากรายการ
สุภาพบุรุษสุดซอย ช่อง One พํอแมํทะเลาะกันโมโหปาไม๎กระดานใสํลูก จากรายการข่าวเที่ยง ช่อง 9 
MCOT HD ลูกพยายามฆําแมํ จากรายการคุยข่าวเช้า ช่อง 8 เป็นต้น 

อันดับที่ 3 พบว่า รายการมีเนื้อหา การใช้อาวุธ ยาเสพติด การแสดงภาพของ
การกระท าความผิดในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรม และความสงบสุขของสังคม คิดเป็น
ร้อยละ 15.6 อาทิ ขําวหนุํมวัยรุํนโชว์ปืน 9 ม.ม. ขูํหญิงสาว จากรายการเต็มข่าวค่ า ช่อง Spring News 
หนํุมเตรียมฉลองเสพยาบ๎าข๎ามปี แตํถูกจับกํอน จากรายการข่าววันศุกร์ ช่อง One อดีตพระขโมยเงิน
ในตู๎วัด จากรายการเช้าชวนคุย ช่อง 9 MCOT HD การไลํลําพํอค๎าขายยาบ๎า จากรายการข่าวเย็นช่องวัน 
เข้าถึงข่าว เข้าถึงคุณ ช่อง One เยาวชน 2 คนขโมยไกํชน จากรายการตลาดข่าว ช่อง Workpoint TV 
ส้ารวจทหารบุกจับพํอค๎ายาเสพติด จากรายการข่าวช่องวัน เสาร์-อาทิตย์ ช่อง One เป็นต้น 

อันดับที่ 4 พบว่า รายการมีเน้ือหา การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรุนแรง หรือน าไปสู่ความรุนแรง ทารุณโหดร้าย ที่ก่อให้เกิดผลต่อความรู้สึกทางจิตใจอย่างรุนแรง 
คิดเป็นร้อยละ 8.8 อาทิ ขําวการเรํงลํามือปืนยิง 2 โจ๋ ดับคาถนนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากรายการ
ตามข่าวเที่ยง ช่อง Spring News ขําวลูกบ๎าขอเงินแมํไปซื้อยา แมํไมํให๎ตีแมํสลบ จากรายการข่าวเที่ยง 
ช่อง 9 MCOT HD ขําวรถพุํงชนกันบนสะพาน จากรายการ ข่าวเที่ยง ช่อง TNN 24 การทารุณผู๎หญิง
ที่ไมํมีทางสู๎ จากรายการละครอังกอร์ ช่อง 3 HD ขําวเด็กชํางไมํทราบโรงเรียนปาระเบิดกลางถนน 
จากรายการเต็มข่าวค่ า ช่อง Spring News ขําวชายโหดฟันสาวแผลเหวอะจากรายการเช้าชวนคุย 
ช่อง 9 MCOT HD เป็นต้น 

อันดับที่ 5 พบว่า รายการมีเนื้อหา ลักษณะลามกอนาจาร วิตถาร หรือยั่วยุทางเพศ 
คิดเป็นร้อยละ 6.3 อาทิ ขําวหนุํมใหญํเมาแล๎วหื่นกระท้าอนาจารเด็ก 7 ขวบริมหนองน้้า จากรายการ
ติดข่าว ช่อง Spring News ขําวลุงแท็กซี่ชํวยตัวเองในรถ จากรายการเต็มข่าวค่ า ช่อง Spring News 
ขําวครูขํมขืนเด็กนักเรียน 2 ครั้ง จากรายการข่าวเย็นช่องวัน เข้าถึงข่าว เข้าถึงคุณ ช่อง One ตลอดจน
การแสดงการจูบไมํเหมาะสมในทางเพศ จากรายการ Viking 5.5.4 ช่อง Amarin TV HD และการกระท้า
ที่สื่อถึงการท้าอนาจารในขาํวตํางๆ จากรายการระบ าไฟ ช่อง 8 จากรายการคุยข่าวเช้า 8 ช่อง 8 เป็นต้น 
ซึ่งถึงแม้จะมีการเบลอภาพในการน าเสนอบางส่วน แต่ยังมีการแสดงภาพผู้กระท าผิด หรือ การอธิบาย
ข่าวซึ่งเน้นการสร้างกระตุ้นความรู้สึกทางเพศมากเกินไป 

เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าการรับชมข่าวความรุนแรงต่อเนื่องเป็นเวลานาน
สามารถน าไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวเพิ่มมากขึ้น การเกิดความชินชาต่อความรุนแรง (Desensitization 
to violence) และการเพิ่มระดับความกลัวที่มีต่ออาชญากรรม (Increased Fear of Crimes) การ
แสดงเหตุการณ์จริงของความรุนแรง โดยแสดงถึงผู้ใช้ความรุนแรงในเหตุการณ์จริง และแสดงถึง
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สาเหตุของความรุนแรงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน สามารถส่งผลให้ผู้รับชมสร้างการรับรู้
ถึงความสัมพันธ์กับผู้ก่อเหตุ และยอมรับเหตุในการใช้ความรุนแรงของผู้ก่อเหตุได้  (Murray, 1994) 
การแสดงออกถึงความรุนแรง หรือเหตุการณ์ที่น าไปสู่ความรุนแรง ทารุณโหดร้าย เช่น ฆาตกรรม การ
ฆ่าตัวตาย การใช้ความรุนแรง และอาชญากรรม สามารถกระตุ้นพฤติกรรมเลียนแบบ (Copy Cat)  
(Hassan, 1996) การรับชมข่าวความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สามารถเสริมสร้างพฤติกรรมใช้ความ
รุนแรงในกลุ่มคนที่มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงอยู่แล้ว  (Eron, 1995) นอกจากนั้นเนื้อหาที่มีลักษณะ
ลามกอนาจาร วิตถาร หรือยั่วยุทางเพศ ยังส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่รุนแรง และการใช้ความ
รุนแรงต่อสตรี  (Donnerstein & Linz, 1994) โดยเนื้อหาลามก อนาจาร ถึงแม้ว่าไม่มีการแสดงถึง
ความรุนแรงก็สามารถสร้างให้เกิดทัศนคติเชิงลบต่อสตรีได้  (Comstock & Paik, 1994)  

ดังนั้นการน าเสนอเน้ือหาประเภทดังกล่าวในการออกอากาศทางกิจการกระจาย
เสียง และกิจการโทรทัศน์จึงมีความจ าเป็นต้องน าเสนอบริบท (Context) อย่างครบถ้วน โดยต้องไม่
น าเสนอว่าผู้ใช้ความรุนแรง ได้รับรางวัล ประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนต่างๆ หรือ ไม่ได้รับการลงโทษต่อ
พฤติกรรมดังกล่าวในทุกกรณี เนื่องจากผู้รับชมอาจตีความว่าพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ หรือ เป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ ไม่ควรมีการแสดงพฤติกรรมรุนแรงว่ามีความเหมาะสมไม่
ว่าในกรณีใดๆ การน าเสนอความรุนแรงต้องแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ติดตามมาในทุกกรณี ไม่ว่าจะ
เป็นความส านึกผิด (Remorse) ของผู้กระท าผิด ความเจ็บปวดทางกายภาพ หรือ จิตใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง หรือ การน าผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกฎหมาย โดยการน าเสนอความรุนแรงโดยไม่มีการ
แสดงถึงผลกระทบต่างๆ สามารถส่งผลให้ผู้ชมมีการรับรู้ผิดๆ ต่อพฤติกรรมความรุนแรง และมีโอกาส
ใช้แสดงพฤติกรรมรุนแรงได้มากขึ้น การหลีกเลี่ยงการน าเสนอความรุนแรงที่ท าให้ผู้รับชมรู้สึกถูก
กระตุ้น รู้สึกหดหู่ หรือ รู้สึกพอใจ และหลีกเลี่ยงการน าเสนอความรุนแรงโดยไม่มีบทบรรยายที่แสดง
ถึงเหตุผลหรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่สามารถลบล้างความรุนแรงที่น าเสนอไป (Brown, 1996) 

 

โดยมีรายละเอียดปรากฏดังในแผนภูมิต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 4.1-6  เน้ือหาที่ควรมีการจ ากัด โดยพจิารณาจากภาพ เสียง และเนื้อหาในรายการ 
 

 

 
 
ด้านเนื้อหาโฆษณา 
ผลการวิจัย พบว่า การโฆษณาที่มีเน้ือหาผิดกฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบ

ผู้บริโภค พบว่ามีเน้ือหาโฆษณาที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบผู้บริโภค จ านวน
ทั้งสิ้น 106 รายการ โดยมีเนื้อหาโฆษณาที่อาจเข้าข่ายดังกล่าว จ าแนกตามประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

อันดับ 1 พบว่ามีโฆษณาที่มีเน้ือหาโฆษณาแจก แถม เสี่ยงโชค ชิงรางวัล คิดเป็น
ร้อยละ 63.8 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโฆษณาการขายสินค้าทางโทรทัศน์ (Teleshopping/ Home Shopping) 
ที่มีเนื้อหาการแจกแถม เช่น โฆษณาขายสินค๎าเครื่องใช๎ไฟฟูาประเภทเครื่องปั่นซึ่งหากลูกค๎าโทรศัพท์
เข๎ามาสั่งเครื่องปั่นเข๎ามาจ้านวน 50 สายแรก รับเพิ่มเครื่องปั่นฟรี อีก 1 เครื่อง หรือ โฆษณาแวํนตา
ยี่ห๎อหนึ่ง ซึ่งหากโทรศัพท์เข๎ามา 50 สายแรกรับฟรีเพิ่มแวํนตาอีก 1 ชุด หรือ โฆษณายกทรงสตรี 
หากโทรศัพท์เข๎ามา 50 สายแรก รับฟรียกทรงเพิ่มอีก 6 ตัว หรือ โฆษณาเตียงอัดลม โทรศัพท์ 59 
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สายแรกรับถุงเก็บพกพาฟรีทันที หรือ โฆษณาสบูํ หากโทรศัพท์มาตอนนี้เพิ่มสบูํอีก 2 ก๎อนพร๎อม
มาสต์หน๎าจ้านวน 2 ซองฟรี หรือ โฆษณาเตาปิ้งยํางหากโทรศัพท์เข๎ามาสั่งซื้อจ้านวน 50 สายแรก รับ
ของแถมอื่นๆ เพิ่มฟรีทันที เชํน กระทะ หรือ หากโทรศัพท์เข๎ามา 89 สายแรก รับเพิ่มเครื่องลับคม
อเนกประสงค์ฟร ีเป็นต้น 

อันดับ 2 พบว่ามีโฆษณาที่มีข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง คิดเป็นร้อยละ 
33.3 อาทิ โฆษณาแวํนตายี่ห๎อหนึ่งที่ใสํแล๎วสบายตาสบายใจอยํางรวดเร็วทันทีทันใด โฆษณายาหมํอง 
ยี่ห๎อหนึ่งที่สามารถใช๎ทาแล๎วหายปวดทั้งศีรษะ ขา และแขน โฆษณายาสระผมยี่ห๎อหนึ่งสระแล๎วชํวย
ให๎ผมนุํมลื่นตลอดวัน โฆษณาปุ๋ยยี่ห๎อหนึ่งชํวยให๎ต๎นไม๎งอกงามทันตา เป็นต้น 

อันดับ 3 พบว่ามีโฆษณาที่มีข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้
มีการกระท าผิดกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 1 อาทิ โฆษณาเครื่องดื่มน้้าโซดาส้าหรับผสมสุรา เป็นต้น 

 

โดยมีรายละเอียดปรากฏดังในแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
แผนภูมิที่ 4.1-7  โฆษณาที่มีเน้ือหาผิดกฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบผู้บริโภค 

 
 

 

4.1.5 ด้านเนื้อหาที่ควรมีการส่งเสริม 
ผลการวิจัยด้านเนื้อหาที่มีการส่งเสริมผ่านการสังเกตสื่อ พบว่า เนื้อหารายการ

ที่มีการออกอากาศผ่านช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล มีประเภทเนื้อหาที่ควรมีการส่งเสริม เรียงล าดับ
จากที่ตรวจพบมากไปน้อย ดังต่อไปน้ี 
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อันดับที่ 1 พบว่ามีเนื้อหาประเภทส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ ความรู้ในศาสตร์
สาขาต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 21.8 โดยพบเนื้อหาที่ส่งเสริมให้ความรู้ในวิชาการ และศาสตร์ต่างๆ เช่น 
การให๎ความรู๎ด๎านทักษะความรู๎รอบตัว ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ การสอนระบอบการปกครองของไทย 
การให๎ความรู๎เรื่องสมุนไพร ความรู๎เกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ โรคข๎อเขําเสื่อม ความรู๎เรื่องการปวดข๎อ การ
ให๎ความรู๎เรื่องภูมิแพ๎ การให๎ความรู๎เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เชํน พายุปาบึก และการรับมือกับภัยธรรมชาติ 
การให๎ความรู๎เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ การให๎ความรู๎การขยับวันเลือกตั้ง การแสดงศักยภาพของนักลํา การ
แสดงระบบนิเวศน์ของตั๊กแตน การให๎ความรู๎ เสริมทักษะด๎านกีฬา เชํน ฟุตบอล มวยไทย เป็นต้น 

อันดับที่ 2 พบว่ามีเนื้อหาประเภทส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด คิดเป็นร้อยละ 
13.2 เช่น การไตรํตรองพิจารณาจากนิสัยเกําๆ ของเรา การให๎ข๎อคิดอยํารีบมีแฟนกํอนวัยอันควร 
การหาวิธีลดน้้าหนักได๎ถูกต๎องดีตํอสุขภาพ การหาแนวทางการอยูํรอดในชํวงที่มีพายุ การสอนให๎คิด
เรื่องธรรมะ การคิดกํอนท้า การสอนให๎คนเรามีความรับผิดชอบมากขึ้น การสอนให๎รู๎จักคิดพิจารณา
กํอนตอบ เป็นต้น 

อันดับที่ 3 พบว่ามีเนื้อหาประเภทส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต 
คิดเป็นร้อยละ 12 เช่น การสอนวิธีการเฝูาระวังโจร การสอนวิธีฝึกปูองกันตัวเอง การสอนวิธีใช๎รถไฟฟูา
เพื่อการเดินทางอยํางสะดวกสบาย การสอนเสริมทักษะชีวิตในการเอาตัวรอดชํวงพายุ การสํงเสริมให๎
รู๎การเลือกตั้งตํางๆ ที่ก้าลังเกิดในปัจจุบัน การสอนถึงพฤติกรรมผู๎บริโภค ปรับเปลี่ยนการซื้อของแพง 
ให๎ซื้อของคุณภาพมากขึ้น การสอนวิชาชีพตํางๆ เชํน ท้าเขํงเป็นอาชีพเสริม ทักษะการฝังเข็มของจีน
โบราณ ทักษะการท้าอาหาร ทักษะการด้ารงชีวิต ทักษะการใช๎ชีวิตกับคนญี่ปุุน เป็นต้น 

อันดับที่ 4 พบว่ามีเนื้อหาประเภทส่งเสริมความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรม
พื้นเมืองท้องถิ่นและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 10.6 อาทิ วัฒนธรรมท๎องถิ่นของจังหวัดตํางๆ เชํน 
อุบลราชธานีมีวัฒนธรรมที่ประชาชนท๎องถิ่นแหํรับแสงแรกของปีบนหน๎าผา วัฒนธรรมการเคาดาวน์
ในชํวงเทศกาลปีใหมํของเชียงราย ประเพณีผีตาโขนซึ่งเป็นประเพณีของจังหวัดเลย ฯลฯ วัฒนธรรม
ของชาติตํางๆ เชํน วัฒนธรรมด๎านอาหารของชาวลาว การทอผ๎าของชาวลาว การสอนภาษาจีน 
เรียนรู๎วัฒนธรรมของจีน เรียนรู๎วัฒนธรรมอินเดีย เรียนรู๎วัฒนธรรมของชนพื้นเมืองบราซิลในปุาอเมซอน 
เรียนรู๎วัฒนธรรมของญี่ปุุน เรียนรู๎วัฒนธรรมเกาหลี รู๎ประเพณีของพมํา วัฒนธรรม ประเพณีของเวียดนาม 
การรับรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมท๎องถิ่นของกรุงปราก สาธารณรัฐเชค ตลอดจนการแสดงโขนของไทย เป็นต้น 

อันดับที่ 5 พบว่ามีเนื้อหาประเภทการน าเสนอมุมมอง ทัศนคติ ประสบการณ์ 
ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 8.6 อาทิ เช่น การแสดงจิตอาสาของอดีต
ผู๎อ้านวยการโรงเรียนที่เกษียณแล๎วแตํกลับมาชํวยกวาดขยะในโรงเรียน การให๎ความรู๎เศรษฐกิจโลก 
การสอนเสนอแนะวิธีลด pm 2.5 การสอนวิธีออกก้าลังกาย การให๎ความรู๎เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหวํางประเทศจีน และประเทศอเมริกา การแสดงวิธีการให๎อาหารสัตว์หลายชนิดอยํางถูกวิธี การสอน
วิธีการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินตํางๆ การสอนวิธีการวิเคราะห์ตลาดหุ๎น ตลอดจนผลของการเลื่อน
การเลือกตั้งตํอสภาพการลงทุน เป็นต้น 

 
โดยมีรายละเอียดปรากฏดังในแผนภูมิต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 4.1-8  ด้านเนื้อหาที่ควรมีการส่งเสรมิ 
 

 
 
 

4.2   ผลการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการก ากับดูแลเนื้อหารายการนั้น ที่

ปรึกษาได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเป็น 2 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ โดยแบ่งเป็น การจัด
ประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ คัดเลือกจากตัวแทนกลุ่มด้วย
วิธีการคัดเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทน
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ อันประกอบด้วย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ และสื่อใหม่อื่นๆ รวมถึงนักวิชาการและ
นักวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์ และการจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบกิจการใน
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ โดยวิธีการคัดเลือกแบบจ าเพาะเจาะจงจากผู้ประกอบกิจการ
ที่ได้รับใบอนุญาต หรือผู้บริหารระดับสูงในกิจการซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ หรือ กิจการการผลิตเนื้อหารายการโดยตรง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

ผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยประกอบด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
รายการและคุณภาพรายการ และการจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ โดยมีรายละเอียดของการจัดประชุม สถานที่จัดประชุม และจ านวนผู้เข้าร่วมใน
การจัดประชุมกลุ่มย่อย ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2-1  รายละเอียดการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหารายการและคุณภาพ
รายการ กับการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ 

ครั้งที่ รายละเอียดกลุม่ วัน-เวลา /สถานที่จัดงาน จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

1 ผู้เชี่ยวชาญดา้น
เน้ือหารายการและ
คุณภาพรายการ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562              
เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา 
ณ ห้องเชพไฟร ์1 ชั้น 2  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค  
กรุงเทพมหานคร 

12 คน 

2 ผู้ประกอบกิจการใน
กิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562                  
เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา 
ณ ห้องพลอยไพลิน  ชั้น 3  โรงแรม ดิ เอม
เมอรัลด์ รชัดา กรุงเทพมหานคร 

20 คน 

 

มีผลการจัดประชุมดังต่อไปน้ี 
 

4.2.1 กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหารายการ และคุณภาพรายการ ได้แสดงความคิดเห็น

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเนื้อหารายการ ตลอดจนประเด็นที่เป็นปัญหาส่งผลต่อคุณภาพของ
เน้ือหารายการ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1  การประเมินคุณภาพเน้ือหารายการ 

(1) ในส่วนภาพรวมของเนื้อหารายการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า รายการ
ประเภทข่าว มีจ านวนมากข้ึนเป็นอย่างมาก หากแต่รูปแบบ และ เน้ือหาของรายการไม่มีความแตกต่าง
กันเท่าใดนัก ทั้งนี้รายการประเภทข่าวถูกน าเสนอ โดยมีรูปแบบรายการเป็นการเล่าข่าวเป็นหลัก ไม่
ค่อยมีรายการข่าวประเภทอื่นๆ  ในส่วนของรายการสารประโยชน์อื่นๆ ยิ่งมีความหลากหลายน้อย
กว่า โดยรายการส่วนมากก็จะเป็นรายการสารคดีต่างประเทศเป็นหลัก มีรายการสารประโยชน์ส าหรับ
เด็ก และ เยาวชน รายการเพื่อสุขภาพ หรือ สุขภาวะหรือรายการสารประโยชน์อื่นๆ ไม่มากนัก 

(2) ส าหรับรายการสารประโยชน์ทั้งหลายตัวเนื้อหารายการยังขาดมิติที่ลึกซึ้ง และยังไม่มี
เนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะอย่างที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับรายการประเภทเดียวกันที่ผลิตจาก
ผู้ผลิตเนื้อหาในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การให้สาระความรู้โดยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านโดยตรง  

(3) เนื้อหารายการปัจจุบันมีการใช้โฆษณาแฝง หรือสินค้า Tie-in มากขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ในบางกรณีอาจจะมีการพูดชักจูงให้เข้าใจผิด ท าให้ผู้ชมสับสนระหว่างเนื้อหาจากข้อเท็จจริงและเนื้อหาที่
เกิดจากการโฆษณา หรือชักจูงโดยการใช้ดารา นักแสดง หรือ บุคคล ซึ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูล
ท าให้น าเสนอข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนและรอบด้านจึงมีผลบิดเบือนข้อเท็จจริงส าหรับการตัดสินใจ 
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(4) นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปลีกย่อยด้านเนื้อหาที่ส าคัญ อาทิ การชี้น าความรุนแรง โดย
การพยายามน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงมากเกินไป อาทิเช่น ภาพการฆาตกรรมหรือการเกิด
อุบัตเหตุ นอกจากนี้ยังมีประเด็นการหลอมรวมของสื่อดิจิทัล (Convergence)  ของสื่อต่างๆ ที่มีการ
น าเสนอเนื้อหาต่างกันระหว่างเนือ้หาที่แสดงผ่านโทรทัศน์และเนื้อหาที่แสดงผ่านสื่อออนไลน์  

(5) เมื่อพิจารณาจากผังรายการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า เวลาในการออกอากาศเป็นไป
ตามที่ พรบ.ก าหนด เพียงแต่ผู้ทรงคุณวุฒิอยากให้ทาง กสทช. ประเมินในมิติอื่นๆ อาทิ คุณภาพ และ
รูปแบบรายการด้วยนอกจากประเภทของรายการและระยะเวลาการออกอากาศตามที่ พรบ.ก าหนด
เท่านั้น 

(6) ปัจจุบันคุณภาพในการออกอากาศด้านภาพ มีความชัดเจนดีมาก และเสียงมีความชัดเจนดี 
อาจมีประเด็นที่ต้องใส่ใจ คือ ระดับคุณภาพเสียงของรายการ และ โฆษณามีความแตกต่างกัน โดย
อาจเป็นความจงใจของผู้ผลิต หรืออาจไม่ได้จงใจ หากเป็นความจงใจก็คงเป็นเรื่องการบังคับผู้บริโภค
หรือผู้ชมให้หลีกเลี่ยงความสนใจในโฆษณาไม่ได้ 

 
ส่วนที่ 2  ประเด็นป ญหาด้านคุณภาพเน้ือหารายการ 

(1) ประเด็นหลักที่นักวิชาการมีความเห็นเป นกังวลในด้านรายการประเภทข่าวสาร คือ 
1) มีรายการข่าวที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว และ มีการชี้น าหรือมีความรู้สึกที่โน้ม

เอียงไปทางใดทางหนึ่ง โดยเป็นรายการประเภทการเล่าข่าวเป็นหลัก ซึ่งมีรายการประเภทนี้เป็น
จ านวนมาก ทั้งนี้ รายการประเภทนี้จะน าข่าวที่มีอยู่แล้วมาบรรยาย หลายครั้งมีการเล่าข่าวโดยการใส่
ความเห็นของพิธีกรรวมถึงมีการชี้น าทางอารมณ์ ท าให้ผู้ชมมีความเห็นคล้อยตามและอาจท าให้ข่าวสาร
ต่างๆ ถูกปรุงแต่งโดยขาดความจริงครบทุกบริบท 

2) รายการข่าวน าคลิปวีดีโอ ที่ถูกเสนออยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ มาออกอากาศซ้ าๆกัน 
โดยไม่มีความลึกซึ้งในข้อมูล และเนื่องจาก คลิปวีดีโอ ที่ถูกเสนออยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นคลิปวีดีโอ 
ที่มีระยะเวลาสั้นๆ ท าให้ต้องเปิดซ้ าๆ ในรายการเดียวกันช่วงที่กล่าวถึงข่าวนี้ จึงเป็นการตอกย้ าให้มี
การเจือปนของอารมณ์มากขึ้น นอกจากการฉายคลิปวีดีโอ ซ้ าในข่าวเดียวกันแล้วรายการหลายๆรายการ
ต่างช่องก็ใช้คลิปวีดีโอ เดียวกันซ้ าๆ ท าให้เป็นการย้ าประเด็นเดิมๆ ยิ่งท าให้การซ้ าและสร้างอคติได้
รุนแรงเพิ่มขึ้นอีก 

3) ผู้ประกาศข่าว นักเล่าข่าว หรือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็น
สื่อสารมวลชนรวมถึงจริยธรรม และการเข้าใจกฎหมายที่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน จะเห็น
ได้จากการที่ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ค าหยาบคาย ค าพูดสองแง่สองง่าม ในรายการข่าว ถึงแม้จะแย้ง
ว่าเป็นค าพูดตามสมัยนิยมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ก็ไม่เหมาะสมและอาจส่งผลให้สังคมเข้าใจการ
ใช้ภาษาคลาดเคลื่อนไปสู่การใช้ภาษาที่ไม่สุภาพได้ 

ก. ตัวอย่างความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ที่อาจเป็นปัญหา 
คือ การออกอากาศข่าวที่เกี่ยวกบัเด็กเยาวชน บุคคล ด้านการละเมิดฯ เช่น มีการออกชื่อนามสกุลจริง 
และเสียงจริง การใช้ภาพที่ถึงแม้ว่าจะมีการใช้มุมกล้องหลบใบหน้าแต่ก็อาจจะยังสามารถจ าบุคคลนั้นได้ 
ก็อาจเป็นหนึ่งการละเมิดที่ผู้สื่อข่าวอาจเข้าใจกฎหมายฯ คลาดเคลื่อนจากความตั้งใจ  
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ข. ส่วนจริยธรรมนั้นประเด็นส าคัญคือการไม่ชี้น าข้อมูล หรือ อารมณ์ให้สังคม ไม่
ว่าจะเป็นตัวข่าวเอง หรือ การชี้น าด้านสินค้า และการบริการ หรือ ทางแก้ปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆ 

4) ในช่วงรายการข่าวสารรวมไปถึง ข่าวประเภทบันเทิง ซึ่งเป็นการเสนอข่าวนักแสดง
ที่เป็นบุคคลสาธารณะในเรื่องส่วนตัว ซึ่งอาจไม่ได้ให้สาระแก่สังคมมากไปกว่าความบันเทิง ซึ่งโดยหลักการ
ของข่าวสารสาระแล้วข่าวที่น าเสนอควรให้ประโยชน์สาระแก่สังคมมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะด้านบันเทิง ทั้งนี้ 
ข่าวบันเทิงมีหลักมาจากข่าวศิลปวัฒนธรรม เป็นการเสนอสาระประโยชน์ในส่วนของศิลปวัฒนธรรม 
หรือ ความเข้าใจสาระเพิ่มเติมในบริบทอื่นที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง อาทิเช่น เทคนิคในการถ่ายท า 
ต้นเรื่องหรือบริบทที่เรื่องราวก าเนิดขึ้น หรือ บริบทอื่นที่ให้สาระเพิ่มเติม 

(2) รายการประเภทสาระประโยชน์ 
ผลจากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย พบว่าการเผยแพร่ออกอากาศ

เน้ือหารายการประเภทรายการเด็ก และ เยาวชน รายการเพื่อสุขภาพ สุขภาวะ รายการเพื่อผู้สูงอายุ 
หรือรายการให้ความรู้ ยังมีการผลิตเป็นจ านวนน้อย และขาดความหลากหลายของเนื้อหารายการ
ประเภทสาระประโยชน์ในปัจจุบัน โดยผู้ผลิตในประเทศไทยมักไม่สนใจผลิต และเผยแพร่รายการ
ประเภทสาระประโยชน์ส าหรับเด็ก เยาวชน เน่ืองจากค่าใช้จ่ายสูง ผู้ชมมีความสนใจรับชมน้อย ส่งผล
ต่อความนิยมของรายการ และในรายการให้ความรู้เพื่อสุขภาพ สุขภาวะ ก็มักมีโฆษณาสินค้า การบริการ 
หรือ องค์กร แฝงอยู่ในรายการ ซึ่งอาจเป็นการชี้น าโดยสินค้าหรือบริการท าให้ผู้บริโภคอาจไม่ได้สาระ
เท่าที่ควร รวมถึงการขาดรายการให้ความรู้เพิ่มเติมจากข่าวสาร หรือ มีการให้ความรู้เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจข่าวสารให้รอบด้าน อาทิ การให้ความรู้และสารประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่ควรให้รายละเอียด
เพิ่มเติม รวมถึงข้อจ ากัดด้านทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ หรือ ด้านสารธารณสุข ในกรณีการรักษาโรค
ด้วยทางเลือกต่าง ๆ 

(3) ภาพรวมในส่วนของการกระท าผิดด้านเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและการเอาเปรียบผู้บริโภค 
ในส่วนนี้การบังคับใช้กฎหมายจะมีความเข้มงวดมาก เมื่อเกี่ยวกับสถาบันต่างๆ หรือ 

เกี่ยวกับความมั่นคง แต่เมื่อเป็นการกระท าผิดในด้านความไม่เหมาะสมของเนื้อหาทางเพศ ความรุนแรง 
การลงโทษและการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีความเข้มงวดหรือความชัดเจนเพียงพอที่จะท าให้ช่องผู้ผลิต 
และ ผู้ประกอบการ ให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกๆ ภาพที่ไม่เหมาะสมภาพเชิงสัญลักษณ์เพื่อการชี้น า 
ยังอยู่ในช่องว่างของกฎหมายเพื่อการลงโทษผู้กระท าผิด 

(4) การโฆษณาแฝงการใช้รายการเป นการโฆษณาสินค้าทางอ้อม  
ซึ่งพบว่ามีบางรายการน าสินค้าเข้ามาโฆษณาโดยการวางไว้ในรายการ หรือ การที่พิธีกร

หรือผู้ร่วมรายการอาจสนับสนุนแนะน าสินค้าดังกล่าว โดยการใช้สินค้าเหล่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคที่อาจไม่เท่าทันและภาครัฐอาจต้องมีการเข้ามาดูแลอย่างเหมาะสม 
 
ส่วนที่ 3  แนวทางการแก้ไข 

(1)    รายการประเภทข่าวเป็นรายการที่ต้องการความเที่ยงตรงและรวดเร็ว ซึ่งจ าเป็นต้องมี
การตรวจสอบเนื้อหาและมีการประเมินความเที่ยงตรง ปราศจากอคติอย่างสม่ าเสมอ ในกรณีที่ไม่สามารถ
ควบคุมคุณภาพของบุคลากรหรือรายการได้ก่อนออกอากาศ โดยจะต้องมีการก ากับดูแลในด้าน
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เนื้อหาให้เหมาะสม มีการก าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องของระดับความรุนแรงของเนื้อหาที่ควรน าเสนอ 
โดยอาจจะอยู่ในรูปของแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และก าหนดบทลงโทษให้เหมาะสม 

(2)    ต้องมีการก ากับดูแลเนื้อหาในเรื่องของโฆษณาแฝงอย่างเข้มงวด โดยต้องมีการแสดงให้
ผู้ชมเห็นอย่างชัดเจนในเรื่องในเนื้อหาว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงหรือเนื้อหาดังกล่าวเป็นเพียง
ความคิดเห็นของพิธีกรหรือแขกรับเชิญ นอกจากนั้นแล้วควรค านึงถึงกฎหมาย และ ระเบียบ ที่
เกี่ยวเน่ืองเช่น เรื่องในกรณีการลงทุน ผู้น าเสนอต้องมีใบอนุญาตให้วิเคราะห์หุ้น และชี้ชวนการลงทุน 
ประเภทต่างๆ  ซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภทก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน 

(3)    เมื่อข่าวสารต่างๆ มีการน าเสนอด้วยความรวดเร็วอาจตรวจสอบข้อมูลได้ในระยะเวลา
จ ากัด ท าให้มีข้อมูลได้ไม่รอบด้านหรือมีข้อมูลที่ลึกเพียงพอ การยอมรับข้อผิดพลาดและแก้ไขเป็นอีก
หนึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมที่อาจช่วยให้ผู้ชมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและแก้ไขความคลาดเคลื่อน หรือ
ความผิดพลาดต่างๆ จากข้อจ ากัดด้านเวลาได้ 

(4)    ส าหรับรายการประเภทสาระความรู้ ผู้ผลิตจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน เพื่อให้เกิด
รายการที่มีคุณภาพ ทั้งจากทางภาครัฐ หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ท าให้ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพิงค่าโฆษณาของ
เอกชนท าให้สามารถสร้างรายการที่หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพและได้ตอบสนองความต้องการของ
สังคมได้ 

 

4.2.2 กลุ่มผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
กลุ่มผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ได้แสดง

ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเนื้อหารายการ ตลอดจนประเด็นที่เป็นปัญหาส่งผลต่อ
คุณภาพของเน้ือหารายการ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 
ส่วนที่ 1  การประเมินคุณภาพเน้ือหารายการ 

(1) ผู้ผลิตมีความเห็นว่าหากช่องรายการผลิตเนื้อหารายการเองคุณภาพรายการจะดีกว่า
การน าข้อมูลข่าวสารมาผลิตซ้ า โดยเฉพาะด้านการข่าว เน่ืองจากผู้ผลิตมีการลงทุนที่สูงทั้งโครงสร้าง
พื้นฐาน อาทิ สตูดิโอ ห้องถ่ายท า อุปกรณ์ถ่ายท า เป็นต้น และการจัดเตรียมบุคลากร ผู้ประกาศข่าว 
หรือ บุคลากรด้านอื่นๆ ที่มีคุณภาพ ท าให้บุคลากรและทีมงานมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงและ
น าเสนอออกมาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในขณะที่การน าข้อมูลข่าวสารมาผลิตซ้ านั้นท าให้เกิดการ
ท างานอย่างฉาบฉวย เช่น น าภาพคลิปวีดีโอมาฉายซ้ า โดยไม่ได้มีการวิเคราะห์และท าความเข้าใจกับ
เน้ือหาอย่างเหมาะสม 

(2) กรณีคุณภาพข่าวสารไม่สูงมากนัก ผู้ผลิตให้ความเห็นว่าหลายๆ รายการโดยเฉพาะ
รายการประเภทเล่าข่าวไม่ได้ลงทุนด้านการผลิตทั้งจากบุคลากรและอุปกรณ์อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
หลายรายการน าเอา คลิปวีดีโอ จากสื่อสังคมออนไลน์ ที่เป็นกระแสสังคมมาฉายซ้ าๆ วนไปมาในช่วงเวลา
ที่พิธีกรเล่าข่าวดังกล่าวไปเรื่อยๆ และเพื่อให้ข่าวมีความน่าสนใจพิธีกรจะมีการใส่ความเห็นและอารมณ์
ส่วนบุคคลไปด้วยในการเล่าข่าว  

(3) ในขณะที่รายการเล่าข่าวและการให้ความเห็น ควรมีการจ าแนกประเภทให้ชัดเจน 
ทั้งนี้รายการข่าวประเภทเล่าข่าวหรือการให้ความเห็นที่มีคุณภาพดีๆ ผู้ผลิตก็สามารถท าได้ โดย
ยกตัวอย่างรายการทางวิทยุ 96.5 “คลื่นความคิด” ซึ่งน านักวิชาการด้านต่างๆ มาให้ความเห็นใน
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ประเด็นที่ท่านเหล่านั้นเชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้แก่สาธารณะชนอย่างรอบด้านการเสนอข่าวประเภทให้
ความเห็นอาจเป็นการน าเสนอข่าวเชิงลึก เช่น  ข่าวเชิงสืบสวน ( investigative news) โดยสามารถ
เสนอให้เห็นผ่านมิติต่างๆ ของเหตุการณ์ได้เช่นกัน การน าเสนอข่าวประเภทนี้อาจอ้างอิงตามแบบ 
CNN หรือ BBC ซึ่งมีการน าเสนอข่าวประเภทนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(4) ผู้ผลิตเสนอประเด็นความแตกต่างของการบังคับใช้กฎระเบียบกับรายการโทรทัศน์ดิจิทัล
และรายการที่ออกอากาศผ่านทางบริการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top - OTT ) จะมีการ
น าเสนอโดยที่ไม่มีการควบคุมใดๆ จากทางภาครัฐ และ หลายๆ รายการน าเสนอทั้งๆ ที่ผิดกฎหมาย
ต่างๆ ทั้งมีการละเมิดผู้เสียหาย การน าเสนอภาพและเสียงที่ไม่มีความเหมาะสม เช่น ภาพอุบัติเหตุที่
ไม่มีการเบลอภาพศพ หรือ ท าการโฆษณาชวนเชื่อสินค้าโดยตรง จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลให้มี
การบังคับใช้กฎระเบียบให้ใกล้เคียงกัน เพราะผู้ผลิตทางโทรทัศน์มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าทางบริการโทรทัศน์
ผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการได้รับใบอนุญาตประกอบการจาก กสทช.ด้วย 

(5) ในส่วนรายการเพื่อสาระประเภทต่างๆ นั้น  ผู้ผลิตเห็นด้วยว่ามีประเภทและเนื้อหาใน
การน าเสนอไม่หลากหลายนัก จากเหตุผลของต้นทุนและการสนับสนุนจากโฆษณาสินค้าที่มีจ านวนไม่มาก 
และมีข้อจ ากัดต่างๆ ในการน าเสนอสินค่าผ่านทางโทรทัศน์ที่มีจ านวนมาก  เมื่อมองไปเฉพาะกลุ่มก็จะ
พบว่า มีปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากบทบาทของเทคโนโลยี อาทิ เด็กและเยาวชนไม่ได้
ชมโทรทัศน์แบบเดียวกันกับคน Generation Baby Boom หรือ Generation X Generation Y  
เด็กและเยาวชนในปัจจุบันจะชมรายการต่างๆ ผ่านทาง โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ 
ท าให้อันดับความนิยม (เรตติ้ง) ของรายการที่เกี่ยวกับเยาวชนไม่ดีพอส าหรับผู้ผลิตที่จะไปขอโฆษณา
เพื่อด าเนินการเชิงธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้ 

(6) ส่วนรายการเพื่อสาระประเภทอื่นๆ มีต้นทุนในการผลิตสูง และ มีปัญหาเดียวกัน คือ 
ขาดโฆษณาสนับสนุน ทั้งนี้ รายการข่าวสารและสาระประโยชน์ก็ยังมีข่าวหรือข้อมูลที่เป็นข่าวปลอม
หรือข่าวที่มีเนื้อหาบิดเบือน ชวนให้เข้าใจผิด (Fake news) ซึ่งต้องการให้ผู้ผลิตทุกๆ องค์กร มีความ
มั่นใจในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างดีก่อนการน าเสนอ หรือ หากต้องการความรีบเร่งในการ
น าเสนอก็จ าเป็นต้องยอมรับข้อผิดพลาดและแก้ไขในภายหลัง  ซึ่งตัวอย่างที่เป็นปัญหา อาทิ คลิป
เสียงของนักการเมือง หรือ การนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งที่ผ่านมา เป็นต้น 
 
ส่วนที่ 2  ป ญหาและข้อถกเถียงเรื่องโฆษณาแฝงในรายการ 

(1) ผู้ผลิตต้องการให้แบ่งเป็น 2 มุมมอง คือ  
1) การโฆษณาแฝงจากรายการ โดยใช้สินค้าหรือตราสินค้าให้เห็นในภาพและบรรยาย

ถึงสินค้าเหล่านั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการใช้โฆษณาแฝงแทรกเข้าไปในเนื้อหาของรายการ
อาจจะท าให้ผู้ชมเกิดความสับสนในการจ าแนกเนื้อหาระหว่างเนื้อหาสาระที่เป็นข้อเท็จจริงหรือ
เนื้อหาที่เกิดจากการโฆษณาซึ่งเป็นเพียงความคิดเห็นของพิธีกรหรือแขกรับเชิญในรายการ การน า
สินค้าหรือตราสินค้ามาวางไว้บนโต๊ะประกอบของผู้ด าเนินรายการ และอาจจะมีการกล่าวถึงเป็น
ระยะๆ หรือ การแจกของในรายการโดยให้ผู้รับชมต้องท่องจ า Motto หรือ สรรพคุณ เพื่อร่วม
สนุกรับของรางวัล 
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2) การท ารายการเพื่อต้องการน าเสนอผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ หาก
เป็นประเภทหลังสินค้าและบริการที่น าเสนอจะมีความจ าเป็นต่อผู้ชมเพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหา 
รายการประเภทนี้อาจเป็นสาระประโยชน์ทั้งในมุมมองการด าเนินชีวิต การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ 
หรือ การสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งนี้ประเด็นที่ต้องพึงระวังเป็น ดังนี้ 

ก. กรณีรายการสร้างแรงบันดาลใจจากการท าธุรกิจ ต้องระมัดระวังในการน าเสนอ
เนื้อหารายการ โดยเนื้อหาควรเป็นสารประโยชน์แต่ผู้ชมในเรื่องของความรู้  การถ่ายทอด
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การสร้างแรงบันดาลใจจากการท าธุรกิจ แต่ปัจจุบันมีรายการดังกล่าวที่
น าเสนอเนื้อหามุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ของตัวสินค้าและบริการในธุรกิจดังกล่าว ท าให้ข้าข่ายเป็น
รายการที่น าเสนอเนื้อหาเพื่อการขายหรือโฆษณาสินค้าและบริการของธุรกิจดังกล่าว  

ข. กรณีรายการสุขภาพ ควรน าเสนอเนื้อหาที่เป็นสาระและข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ แต่บางรายการมีการน าเสนอขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งอาจมี
ลักษณะเป็นการโฆษณาแฝง และท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสรรพคุณ
ของสินค้าเพื่อสุขภาพจะต้องมีการแสดงเนื้อหาให้ชัดเจนว่ าเป็นสรรพคุณที่มีการพิสูจน์ได้ทาง
วิทยาศาสตร์หรือเป็นเพียงประสบการณ์หรือข้อคิดเห็นของพิธีกรและแขกรับเชิญในรายการ 

ค. กรณีรายการเพื่อเกษตรกร จะต้องน าเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกร การถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มีการน าไปใช้จริงแล้ว แต่บางรายการพบว่ามีการน าการ
ขายสินค้าเกษตรเข้าไปปะปนในรายการเพื่อเกษตรกร ซึ่งท าให้ผู้ชมที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอาจมี
ปัญหาในการแยกแยะ  

ทั้งนี้อาจมีความจ าเป็นตอ้งเข้าใจในประเด็น 
ง.  ความอยู่รอดของธุรกิจส าหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ต้องสร้างให้เกิดสมดุล

กับความเหมาะสมทางด้านจริยธรรม ที่ต้องเดินไปด้วยกันได้ หาจุดที่เหมาะสมเพื่อให้ปัจจัยทั้งสองด้าน
ไปด้วยกันได้ 

(2) ประเด็นเกี่ยวกับรายการเฉพาะทาง เช่น การถ่ายทอดรายการเฉพาะกิจ (ที่ไม่ใช่รายการ
พระราชกรณียกิจ) ซึ่งมีในช่วงเวลาเย็นๆ ผู้ผลิตจะนับเป็นรายการข่าวสารสาระประโยชนด์ว้ย ได้หรอืไม่  
เพราะต้องตัดผังรายการต่างๆ ออกไปตามชว่งเวลาที่ต้องถ่ายทอด 
 การปรับเปลี่ยนผังรายการที่ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 2-3 วัน ท าให้ผู้ผลิต หรือ
ช่องรายการไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันสถานการณ์ที่เร่งด่วนได้ ทั้งที่อาจจะมีสาระประโยชน์และ
ข่าวสารที่ผู้ชมหรือผู้บริโภคต้องการทราบได้ไวกว่า 
 
ส่วนที่ 3  แนวทางการแก้ไข 

(1) ด้านการก ากับดูแล ต้องมีการบูรณาการของการก ากับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาในรายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงาน 
ตั้งแต่ ส านักงาน กสทช. องค์การอาหารและยา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค
กรมวิชาการเกษตร ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ องค์กรพิทักษ์สิทธ์
เด็ก และเยาวชน องค์กรตัวแทนผู้บริโภค องค์กรตัวแทนภาคประชาชน และประชาสังคม นักวิชาการ
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ด้านต่างๆ ตลอดจนสมาคมตัวแทนผู้ประกอบกิจการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และ
ผู้ผลิตเน้ือหาในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์  

(2) ในด้านการก ากับดูแลเนื้อหาของสื่อที่น าเสนอผ่านหลากหลายช่องทาง ควรจะต้องมี
การก ากับดูแลให้เกิดความเสมอภาคในการควบคุมรายการ ทั้งจากรายการโทรทัศน์ดิจิทัล และใน
รายการบริการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top - OTT ) ต่างๆ 

(3) น าเสนอวิธีการท า กลไกก ากับดูแลร่วมกัน (co-regulation) ในสัดส่วนของภาครัฐและ
เอกชน ที่มีความรู้ ความสามารถที่แท้จริง เพื่อให้เท่าทันถึงปัญหาและครอบคลุมบริบทที่เหมาะสม 

(4) มีช่องทางให้ผู้บริโภคได้มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นเสียงตอบกลับ (Voice back) 
ในการให้ความเห็นและมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงผังรายการ เนื้อหารายการ และคุณภาพรายการ รวม
ไปถึงผู้น าเสนอหรือบุคลากรต่างๆ ได้อย่างรอบด้านและทันท่วงที 

(5) การมีช่องทางสนับสนุนรายการที่มีสาระประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดตั้ง
กองทุน หรือ วิธีการอื่นๆ ที่จะท าให้ผู้ผลิตมีแรงจูงใจ (Motivation) เพื่อท าการแข่งขันและในเชิงธุรกิจ 

(6) ความเสมอภาคในการควบคุมรายการ ทั้งจากรายการโทรทัศน์ดิจิทัล และในรายการ
บริการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top - OTT ) ต่างๆ 

(7) จัดการเสวนาในเวที โดยมีการให้ผู้ผลิตได้เสนอถึงปัญหา และ รับฟังข้อเสนอแนะจาก 
กสทช. อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดการสื่อสารจากทั้งสองฝ่าย โดยไม่มีความคลาดเคลื่อน 

 

4.3   ผลการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนและข้อจ ากัดของการให้บริการ
ต่อเนื้อหารายการของผู้ประกอบการโดยการส ารวจข้อมูลภาคสนาม  

ผลการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนและข้อจ ากัดของการให้บริการต่อ
เนื้อหารายการของผู้ประกอบการโดยการส ารวจข้อมูลภาคสนาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจ
เพื่อประเมินผลคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สามารถน าเสนอ
แยกได้เป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่  

ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติความพึงพอใจของประชาชน 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะหข์้อจ ากัดของการให้บริการด้านเนื้อหารายการของผู้ประกอบการ 
ส่วนที่ 4 แนวทางในการก ากับดูแลรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ของ 

โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลที่เหมาะสม 
โดยที่ผลการวิเคราะห์ทั้ง 4 ส่วน สามารถแสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ตามล าดับ 

ได้ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยในครั้งนี้ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย รวมทั้งสิ้นจ านวน 5,000 คน ซึ่งลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนั้นสามารถจ าแนก
ตามตัวแปรเชิงประชากรศาสตร์ได้ ดังนี้ 
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(1) พื้นที่จังหวัดที่เก็บข้อมูล 

เมื่อจ าแนกจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามพื้นที่ภูมิภาคที่เก็บข้อมูล 
ได้แก่ ภาคเหนือ ร้อยละ 20.20 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 19.78 
ภาคกลาง ร้อยละ 20.04 ภาคใต้ ร้อยละ 19.96 กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ร้อยละ 20.02 สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1.3-1 

 
 
 

ภาพท่ี 4.3-1  สัดส่วนของกลุ่มตัวอยา่งเมื่อจ าแนกตามจังหวดัที่เก็บข้อมูล 
 
 

(2) เพศของกลุ่มตัวอย่าง 
      เมื่อจ าแนกเพศของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 53.50 ในขณะที่
มีกลุ่มตัวอย่างเพศชายร้อยละ 46.50 โดยสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อจ าแนกตามเพศ แสดงได้ดังภาพที่ 4.3-2  
 

 
 
 
ภาพท่ี 4.3-2  สัดส่วนของกลุ่มตัวอยา่งเมื่อจ าแนกตามเพศ 
 
 

(3) อายุของกลุ่มตัวอย่าง 
เมื่อจ าแนกตามอายุของกลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างที่มี
ช่วงอายุ 18 - 25 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
35.38 รองลงมาได้แก่ อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 
17.88 อายุ 26-30 ปี ร้อยละ 17.32 อายุ 41-
50 ปี ร้อยละ 15.10 อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 
9.70 อายุ 61 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 4.34 และอายุ
ต่ ากว่า 18 ปี ร้อยละ 0.28 โดยสัดส่วนของ
กลุ่มตัวอย่างเมื่อจ าแนกตามอายุ แสดงได้ ดัง
ภาพที่ 4.3-3 

 

ภาพท่ี 4.3-3  สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเมื่อจ าแนกตามอายุ 
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(4) อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 
เมื่ อ จ า แนกตามอาชี พของกลุ่ ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 24.74 พนักงานเอกชน ร้อยละ 
19.38 รับราชการ ร้อยละ 14.46 รับจ้าง 
ร้อยละ 10.84 อาชีพอิสระ ร้อยละ 6.42 
ค้าขาย ร้อยละ 6.02 เจ้าของกิจการ ร้อยละ 
5.64 แม่บ้าน/พ่อบ้าน ร้อยละ 3.28 
เกษตรกร ร้อยละ 3.22 และอาชีพอื่นๆ 
เช่น เกษียน วิชาชีพพิเศษ (แพทย์ พยาบาล 
เภสัชกร ฯลฯ) ปศุสัตว์/ประมง เป็นต้น ร้อยละ 
6.00 ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 4.3-4 

 
ภาพท่ี 4.3-4  สัดส่วนของกลุ่มตัวอยา่งเมื่อจ าแนกตามอาชีพ 

 

 
(5) ระดับรายได้ส่วนตัว (บาท/เดือน) 

 
เมื่อจ าแนกระดับรายได้ส่วนตัว (บาท/

เดือน) ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ส่วนใหญ่มีระดับรายได้ต่อเดือน 10,001 -
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.44 รายได้ 
ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 33.50 รายได้ 
20,001-30,000 บาท ร้อยละ 17.84 รายได้ 
30,001-40,000 บาท ร้อยละ 7.14 ซึ่ง
รายละเอียดแสดงได้ดังภาพที่ 4.3-5 

 
ภาพที่ 4.3-5  สัดส่วนของกลุ่มตัวอยา่งเมื่อจ าแนกตามระดับรายได้ส่วนตัว (บาท/เดือน) 
 
ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ทัศนคติความพึงพอใจของประชาชน 

(1)  การจัดท าผังรายการและการก าหนดสัดสว่นประเภทรายการ กับความสอดคล้องกับ
หมวดหมู่ของประเภทช่องรายการที่ได้รับอนุญาต 

จากการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับความเหมาะสมของการ
จัดท าผังรายการและการก าหนดสัดส่วนประเภทรายการ โดยเป็นการส ารวจทัศนคติของประชาชนที่
เป็นผู้ชมต่อความเหมาะสมของการจัดท าผังรายการ และการก าหนดสัดส่วนประเภทรายการจากการ
รับรู้ที่มีต่อเน้ือหา การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา ปริมาณโฆษณา และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
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ในการออกอากาศช่วงเวลาที่เด็กเยาวชนมีโอกาสรับชม ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชนต่อความ
เหมาะสมของภาพ เสียง พฤติกรรม และเนื้อเรื่องในการออกอากาศตามผังรายการ และสัดส่วน
ประเภทรายการดังกล่าว พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
40.54 รองลงมาคือ ค่อนข้างเหมาะสม ร้อยละ 26.38 ค่อนข้างไม่เหมาะสม ร้อยละ 18.52 เหมาะสม
อย่างยิ่ง ร้อยละ 9.22 และไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ร้อยละ 5.34 รายละเอียดของข้อมูลแสดงได้ดังตาราง
ที่ 4.3-1  
 
ตารางที่ 4.3-1  สัดส่วนความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัดท าผังรายการ

และการก าหนดสดัส่วนประเภทรายการ 

ระดับความเหมาะสม จ านวน ร้อยละ แผนภาพ 
ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 267 5.34 

 

ค่อนข้างไม่เหมาะสม 926 18.52 
ปานกลาง 2,027 40.54 
ค่อนข้างเหมาะสม 1,319 26.38 
เหมาะสมอย่างยิ่ง 461 9.22 

รวม 5,000 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3-1 จะเห็นได้ว่าประชาชนร้อยละ 23.38 มีความคิดเห็นว่า การจัดท าผังรายการ
และการก าหนดสัดส่วนประเภทรายการในปัจจุบัน ไม่เหมาะสม ซึ่งเหตุผลที่ประชาชนเห็นว่าไม่มีความ
เหมาะสมส่วนใหญ่ คือ มีปริมาณโฆษณามากเกินไป คิดเป็นร้อยละ 32.48 รองลงมา คือ มีเนื้อหาไม่
เหมาะสมออกในช่วงเวลาที่เด็กเยาวชนดู ร้อยละ 27.38 การจัดระดับความเหมาะสม (จัดเรทติ้ง) 
เน้ือหารายการไม่ตรงกับเนื้อหา ร้อยละ 26.92 ระยะเวลาข่าวบันเทิงไม่เหมาะสม ร้อยละ 12.17 และ
เหตุผลอื่นๆ ร้อยละ 1.05 เช่น การอ่านข่าวบางช่องใส่ความคิดเห็นของนักข่าวมากเกินไป จรรยาบรรณ
และการตระหนักรับผิดชอบต่อสังคม มีเน้ือหารายการที่ไร้สาระมากเกินไป จัดรายการจัดตามกระแส
นิยมเกินไป  กสทช. ไม่ตรวจเนื้อหา รายการประเภทเดียวกันซ้ าๆ รายการไม่สร้างสรรค์ ล่วงเกิน
ความเป็นส่วนตัวของนักแสดง เป็นต้น รายละเอียดของข้อมูลสามารถแสดงดังภาพที่ 4.3-6 
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ภาพที่ 4.3-6  เหตุผลที่ประชาชนเห็นว่าการจัดท าผังรายการและการก าหนดสัดส่วนประเภทรายการ
ในปัจจุบันไม่เหมาะสม 

 

(2)  ประโยชน์ จุดเด่น และความน่าสนใจของรายการประเภทบริการข่าวสารเพื่อสาธารณะ
ที่รับชมในป จจุบัน 
 จากการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์จุดเด่นและความ
น่าสนใจของรายการประเภทบริการข่าวสารเพื่อสาธารณะที่รับชมในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนเห็นว่า
รายการประเภทบริการข่าวสารเพื่อสาธารณะมีประโยชน์ จุดเด่น และความน่าสนใจมากที่สุด 5 อันดับแรก 
คือ รายการให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม คิดเป็น
ร้อยละ 10.71 รองลงมาคือ รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลายของผู้คนในสังคม 
ร้อยละ 9.91 รายการด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 9.65 รายการส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี ร้อยละ 
9.30 รายการวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และอนามัย ร้อยละ 8.65 ตามล าดับ รายละเอียดของข้อมูลแสดง
ได้ดังตารางที่ 4.3-2 
 
ตารางที่ 4.3-2  สัดสว่นความคดิเห็นของประชาชนประเภทรายการที่มีประโยชน์ จดุเด่น และความ

น่าสนใจ2 

ประเภทรายการที่มีประโยชน์ จุดเด่น และความน่าสนใจ จ านวน ร้อยละ 

รายการให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1,998 10.71 
รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลายของผู้คนในสังคม 1,850 9.91 
รายการด้านการท่องเที่ยว 1,800 9.65 
รายการส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี 1,736 9.30 
รายการวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และอนามัย 1,614 8.65 
รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 1,600 8.57 

                                           
2 หมายเหตุ จ านวนนับ (Count) เน่ืองจากค าถามตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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ประเภทรายการที่มีประโยชน์ จุดเด่น และความน่าสนใจ จ านวน ร้อยละ 

รายการด้านกีฬา 1,563 8.38 
รายการส าหรับเด็กและเยาวชน 1,482 7.94 
รายการภาพยนตร์สารคดี 1,437 7.70 
รายการส่งเสริมจริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ศาลนา 1,289 6.91 
รายการส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและทักษะชีวิต 1,278 6.85 
รายการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พระราชพิธี พิธีส าคัญทางศาสนา 941 5.04 
รายการอื่นๆ เช่น ละคร ภาพยนตร์, วิเคราะห์ข่าว, การใช้ทักษะทางภาษา, การต์ูน
สอนใจเด็ก, การท าอาหาร, การเมือง, เกมโชว์ วาไรตี้, ความคดิสรา้งสรรค,์ รายการที่
เยาวชนสนใจในปัจจุบัน, รายการบันเทิง ศิลปะ ดนตรรีายการผ่อนคลายสมอง, ปฏิรูป
การศกึษาให้ทันโลก, รายการที่ปลูกฝังความรักชาติ, วิถีชีวิต, สิ่งที่วัยรุ่นสนใจน าพัฒนา
อาชีพ เป็นต้น 

71 0.38 

รวม 18,659 100.00 
 

(3)  ประสบการณ์ที่พบการกระท าความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมาย
โฆษณา และ/หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภคของรายการที่รับชม 
 1)  ความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และ/หรือ การเอา
เปรียบผู้บริโภค ในเนื้อหารายการทั่วไป พบว่า ประชาชนเคยพบการกระท ามากที่สุด 5 อันดับแรก 
คือ การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการการน าเสนอที่ก่อหรือชักน าให้เกิดผลรุนแรง ต่อจิตใจ 
เช่น ความหดหู่ ความเศร้า ความเครียด ตกใจกลัว ความน่าเกลียด สยดสยอง ฯลฯ  คิดเป็นร้อยละ 
6.77 รองลงมาคือ เน้ือหาที่แสดงให้เห็นเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้กระท า ร้อยละ 6.76 
การแสดงทัศนคติอย่างไม่เหมาะสมในรายการเล่าข่าว ร้อยละ 6.46 การน าเสนอที่ก่อหรือชักน าให้เกิด
การอคติ การเลือกปฏิบัติ ร้อยละ 6.34 และความไม่เหมาะสมในเรื่องการใช้ภาษา ไวยากรณ์ทางภาษา 
การใช้ภาษาที่ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ ภาษาที่ก้าวร้าว ดูหมิ่น  ร้อยละ 6.22 
ตามล าดับ รายละเอียดข้อมูลแสดงได้ดังตารางที่ 4.3-3 
 
ตารางที่ 4.3-3  สัดสว่นการพบความผดิเกี่ยวกับเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และ/

หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภค ในเน้ือหารายการทัว่ไป (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความผิดเกี่ยวกับเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา                       
และ/หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภค ในเนื้อหารายการทัว่ไป 

จ านวน ร้อยละ 

การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการการน าเสนอที่ก่อหรือชักน าให้เกิดผล
รุนแรง ต่อจิตใจ เช่น ความหดหู ่ความเศรา้ ความเครียด ตกใจกลัว ความน่าเกลียด 
สยดสยอง ฯลฯ 1,370 6.77 
เน้ือหาที่แสดงให้เห็นเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้กระท า 1,368 6.76 
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ความผิดเกี่ยวกับเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา                       
และ/หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภค ในเนื้อหารายการทัว่ไป 

จ านวน ร้อยละ 

การแสดงทศันคติอย่างไม่เหมาะสมในรายการเล่าข่าว 1,307 6.46 
การน าเสนอที่ก่อหรือชักน าให้เกิดการอคต ิการเลือกปฏิบัติ 1,283 6.34 
ความไม่เหมาะสมในเรื่องการใช้ภาษา ไวยากรณท์างภาษา การใชภ้าษาทีล่่อแหลม 
หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ ภาษาที่ก้าวรา้ว ดูหมิ่น 1,257 6.22 
มีการใช้ภาษาหยาบคาย 1,253 6.20 
การใช้อาวุธ ยาเสพตดิ การแสดงภาพของการกระท าความผิด 1,208 5.97 
การโฆษณาแฝง (tie-in) ในรายการ โดย การวางสินค้าประกอบฉาก พธิีกรพูด
สนับสนุนสินค้าในรายการ 1,195 5.91 
การใช้ภาษา หรือมีพฤตกิรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรง หรือน าไปสู่ความรุนแรง 
ทารุณโหดร้าย ที่ก่อให้เกิดผลต่อความรูส้ึกทางจิตใจอย่างรุนแรง 1,188 5.87 
การใช้ความรุนแรงกระท าต่อตนเอง บุคคลอื่น สิ่งมีชีวิตและวัตถ ุ 1,176 5.81 
ข่าวที่น าคลิปมาออกอากาศต่อ โดยไม่มีการกลั่นกรอง ไม่มีการตรวจสอบเนื้อหา 
ขาดการเบลอภาพความรุนแรง ขาดการตรวจสอบความถูกต้อง มีการตัดต่อ 1,096 5.42 
เน้ือหาที่ส่งเสริมหรือจูงใจให้ดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือเสพยาเสพติด วตัถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาท 1,066 5.27 
เน้ือหาลามกอนาจาร วิตถาร หรือยัว่ยุทางเพศ ความไม่เหมาะสมทางดา้นการแต่ง
กาย  การแสดงออกทางเพศ 1,031 5.10 
การน าเสนอภาพหรือเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับการเสีย่งอันตรายหรือบาดเจ็บ ที่ไม่มีค า
เตือนถึงอันตรายจากการเลียนแบบ โดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลใกล้ชิด 1,026 5.07 
เน้ือหาที่เป็นการชักจูงหรือสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาที่มอมเมา  หรือขัดต่อหลัก 
เหตุผลที่เป็นจริงและศีลธรรมอันดี เช่น  การท าแท้ง การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ปลอดภัย การนอกใจคู่สมรส ฯลฯ 986 4.88 
ความไม่เหมาะสมในการแสดงออกและการแต่งกายของพิธีกร ผู้ด าเนินรายการ 
และผู้ร่วมรายการในสถานที่ศักดิ์สิทธิท์างศาสนา 895 4.43 
เน้ือหามีการกล่าวอ้างหรอืจูงใจให้เชื่อว่าบุคคลหรอืกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอ านาจพิเศษ/
ความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ 756 3.74 
จูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดการเล่นการพนัน 725 3.58 
อื่นๆ เช่น ไม่มีการกรองเน้ือหาข่าว 38 0.19 

รวม 20,224 100.00 
 

2)  ความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และ/หรือ การเอา
เปรียบผู้บริโภค ในโฆษณา พบว่า ประชาชนเคยพบการกระท ามากที่สุด 5 อันดับแรก คือ โฆษณาที่มี
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ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง คิดเป็นร้อยละ 17.54 รองลงมาคือ โฆษณาที่มีข้อความที่จะก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ร้อยละ 12.26 โฆษณาที่แสดงสรรพคุณยาอัน
เป็นเท็จ หรือเกินความจริง ร้อยละ 9.34 ข้อความโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณยา ว่าสามารถบ าบัด บรรเทา 
รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ หรือหายขาด ร้อยละ 7.06 และโฆษณาแจก 
แถม เสี่ยงโชค ชิงรางวัล ร้อยละ 6.98 ตามล าดับ รายละเอียดของข้อมูลแสดงได้ดังตารางที่ 4.3-4 
 

ตารางที่  4.3-4  สัดส่วนการพบความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และ/
หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภค ในโฆษณา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความผิดเกี่ยวกับเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา                       
และ/หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภค ในโฆษณา 

จ านวน ร้อยละ 

โฆษณาที่ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 3,128 17.54 
โฆษณาที่มีข้อความทีจ่ะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการ 2,186 12.26 
โฆษณาที่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จ หรือเกินความจริง 1,666 9.34 
ข้อความโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณยา ว่าสามารถบ าบัด บรรเทา รกัษา หรอืป้องกัน
โรค หรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ ์หรือหายขาด 1,260 7.06 
โฆษณาแจก แถม เสี่ยงโชค ชิงรางวัล 1,244 6.98 
ข้อความโฆษณาอาหารทีแ่สดงคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร 
อันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวง 1,128 6.32 
ข้อความโฆษณา หรือภาพที่ไม่สุภาพ 1,081 6.06 
ข้อความโฆษณาที่จะท าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่
ประชาชน 1,017 5.70 
โฆษณาที่ท าให้เข้าใจว่ามวีัตถุใดเป็นตัวยา หรือเป็นส่วนประกอบของยา ซึ่งความ
จริงไม่มีส่วนประกอบนั้นในยา 822 4.61 
โฆษณาที่แสดงสรรพคุณยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ 748 4.19 
ข้อความโฆษณาที่ท าให้เข้าใจว่าเป็นยาบ ารุงกามหรือยาคุมก าเนิด 743 4.17 
การจูงใจการโฆษณาขายยาโดยวธิีแถมพก หรือออกสลากรางวัล 723 4.05 
โฆษณาสินค้า บริการรวมกับข้อความถวายพระพร 713 4.00 
ข้อความโฆษณาที่ท าให้เข้าใจว่าเป็นยาท าให้แท้งลูก หรือยาขับระดูอย่างแรง 677 3.80 
การสนับสนุนโดยตรงหรอืโดยอ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมายหรอื ศีลธรรม หรือ
น าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 676 3.79 
อื่นๆ  23 0.13 

รวม 17,835 100.00 
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 (4)  ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
 จากการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนต่อเนื้อหารายการของช่องโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลที่รับชมในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนเห็นว่าช่องที่มีการน าเสนอเนื้อหารายการ
ที่มีคุณภาพและมีความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการมากที่สุด คือ ช่องบริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไป 
แบบความคมสูง (HD วาไรตี้) (Mean = 3.65) รองลงมา คือ ช่องบริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไป แบบ
ความคมชัดปกติ (SD วาไรตี้) (Mean = 3.53) ช่องบริการทางธุรกิจ หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว (Mean = 3.37) ช่องบริการสาธารณะ (Mean = 3.27) และ ช่องบริการทางธุรกิจ หมวดหมู่
ข่าวสาร และสาระ (Mean = 3.18) ตามล าดับ รายละเอียดของข้อมูลแสดงได้ดังตารางที่ 4.3-5 
 
ตารางที่ 4.3-5  สัดส่วนความพึงพอใจของประชาชนต่อเนื้อหารายการของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดนิ

ระบบดิจิทัล 

ช่ือช่อง 

คุณภาพของเนื้อหารายการที่มีการน าเสนอ 
คุณภาพน้อยที่สุด <---ปานกลาง---> คุณภาพ

มากที่สุด Mean SD 
1 2 3 4 5 

ประเภทใบอนุญาต : บริการสาธารณะ 
สถานีวิทยุกองทัพบก 204 577 2,414 1,266 406 3.22 0.91 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 208 626 2,415 1,242 296 3.17 0.89 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 118 461 2,225 1,479 493 3.37 0.88 

สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 151 507 2,252 1,354 432 3.30 0.90 

รวม 681 2,171 9,306 5,341 1,627 3.27 0.89 

ประเภทใบอนุญาต : บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 
3 Family 120 391 2,051 1,656 564 3.45 0.89 
MCOT Kids & Family 119 421 2,149 1,593 452 3.39 0.87 

รวม 402 1,332 6,519 4,580 1,375 3.37 0.88 

ประเภทใบอนุญาต : บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ข่าวสาร และสาระ 
TNN 24 164 1,184 7,176 4,760 1,630 3.20 0.87 
นิว 18 (New 18) 142 1,242 7,173 4,780 1,500 3.19 0.86 
สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ 179 1,302 7,035 4,976 1,395 3.17 0.88 
Bright TV 161 1,342 7,218 4,536 1,465 3.16 0.87 
Voice TV 181 1,274 6,807 4,996 1,730 3.20 0.90 
Nation TV 311 1,204 6,381 4,980 2,105 3.18 0.99 



       
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 

 

หน้า 4-37 

ช่ือช่อง 

คุณภาพของเนื้อหารายการที่มีการน าเสนอ 
คุณภาพน้อยที่สุด <---ปานกลาง---> คุณภาพ

มากที่สุด Mean SD 
1 2 3 4 5 

รวม 985 3,835 14,261 7,140 1,800 3.18 0.87 

ประเภทใบอนุญาต : บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ท่ัวไป แบบความคมชัดปกติ 
เวิร์คพอยท์ ทีวี 68 239 1,581 1,620 1,274 3.79 0.94 
True 4 U (ทรูโฟร์ยู) 74 343 2,019 1,615 647 3.51 0.88 
GMM 25 78 323 1,906 1,566 846 3.59 0.92 
Spring 26 131 502 2,363 1,281 382 3.27 0.87 
8 58 398 2,104 1,561 657 3.49 0.87 
3 SD 58 281 1,768 1,699 947 3.67 0.90 
โมโน ทเวนตี้ไนน์ (Mono 29) 61 318 1,703 1,565 1,096 3.70 0.94 

รวม 839 3,006 15,571 12,152 6,270 3.53 0.91 

ประเภทใบอนุญาต : บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ท่ัวไป แบบความคมสูง 
9 MCOT HD 69 361 2,064 1,582 632 3.50 0.87 
One 89 329 1,938 1,587 799 3.56 0.91 
ไทยรัฐทีวี 53 239 1,778 1,801 929 3.69 0.88 
3 HD 54 201 1,458 1,822 1,319 3.86 0.90 
Amarin TV HD 61 300 1,901 1,645 817 3.60 0.89 
7 HD 59 246 1,484 1,775 1,293 3.82 0.92 
พีพีทีวี (PPTV) 101 342 2,020 1,515 770 3.53 0.92 

รวม 486 2,018 12,643 11,727 6,559 3.65 0.90 

 

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อจ ากัดของการให้บริการดา้นเน้ือหารายการของผู้ประกอบการ 
จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อจ ากัดของการให้บริการด้านเนื้อหารายการ

ของผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลที่รับชมในปัจจุบัน พบว่า  ประชาชนเห็นว่า
ข้อจ ากัดของการให้บริการของผู้ประกอบการ มากที่สุด คือ การแข่งขันของช่องโทรทัศน์ดิจิทัลจ านวนมาก 
คิดเป็นร้อยละ 30.46 ปริมาณการโฆษณาจ ากัด ร้อยละ 22.41 รายการแข่งขันที่ความนิยม (เรทติ้ง) 
ท าให้คุณภาพด้อยลง ร้อยละ 20.66 รายการคุณภาพให้สาระไม่ถูกใจผู้ชม ร้อยละ 13.23 การขาด
การส่งเสริมเน้ือหารายการคุณภาพ ร้อยละ 12.74 และสาเหตุอื่น ร้อยละ 0.50 เช่น มีสื่อช่องทางอื่น
ที่น่าสนใจกว่า เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เนื่องจากมีเนื้อหามีความหลากหลาย 
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การแสดงเนื้อหาตรงกับความสนใจของผู้ใช้งานเนื่องจากมีการวิเคราะห์จากพฤติกรรมการใช้งาน และ
ความสนใจของผู้ชม การเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความสนใจเหมือนๆ กันเข้าเป็นกลุ่ม  ผู้ใช้งาน
สามารถสร้างเนื้อหาเองได้ และสามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา โดยปัจจัยเหล่านั้นท าให้พฤติกรรมการ
รับชมของประชาชนหันไปใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีเวลารับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลลดน้อยลง, การออกอากาศในโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ในรายการ
ประชาสัมพันธ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เช่น รายการคืนความสุขให้คนในชาติ และ
รายการเดินหน้าประเทศไทย ไม่เป็นที่สนใจของประชาชนมากนัก เนื่องจากรูปแบบการน าเสนอเป็น
ทางการมากเกินไป และเนื้อหาไม่สามารถดึงดูดความสนใจของประชาชน ประกอบกับการน าเสนอ
รายการประชาสัมพันธ์ของ คสช. ออกอากาศในช่วงเวลาที่เป็นช่วงที่ปกติมีผู้รับชมคาดหวังว่าจะได้
รับชมรายการบันเทิงจ านวนมาก การออกอากาศเข้ามาแทรกในช่วงเวลาดังกล่าวท าให้มีการตอบรับที่
ไม่ดีนักจากผู้ชม, ข้อจ ากัดด้านราคา, ความสามารถของผู้ประกอบกิจการ, โฆษณาน้อยลงหรือไม่มีเลย
, งบประมาณไม่เพียงพอ, บางช่องโฆษณามากเกินไป,  มีเนื้อหาสาระให้มากกว่านี้, พิธีกรน าเสนอไม่
น่าสนใจ เป็นต้น รายละเอียดของข้อมูลแสดงได้ดังตารางที่ 4.3-6 
 

ตารางที่ 4.3-6  สัดส่วนความคดิเห็นของประชาชนต่อข้อจ ากดัของการให้บริการดา้นเนื้อหารายการ
ของผู้ประกอบการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความผิดเกี่ยวกับเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา                      
และ/หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภค ในโฆษณา 

จ านวน ร้อยละ 

1. การแข่งขันของช่องโทรทัศน์ดจิิทัลจ านวนมาก 2,111 30.46 
2. ปริมาณการโฆษณาจ ากัด 1,553 22.41 
3. รายการแข่งขันที่ความนิยม (เรทติ้ง) ท าให้คณุภาพดอ้ยลง 1,432 20.66 
4. รายการคุณภาพให้สาระไม่ถูกใจผู้ชม 917 13.23 
5. การขาดการส่งเสริมเนื้อหารายการคุณภาพ 883 12.74 
6. สาเหตุอื่น 35 0.50 

รวม 6,931 100.00 
 

ส่วนที่ 4  แนวทางในการก ากับดูแลรายการที่เป นข่าวสารหรือสาระที่เป นประโยชน์ของโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลที่เหมาะสม 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการก ากับดูแลรายการที่เป็น
ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลที่เหมาะสม พบว่า  ประชาชน
เห็นว่าแนวทางในการก ากับดูแลรายการที่ควรพัฒนา มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การก ากับปริมาณ
การโฆษณาให้เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 20.06 การจัดระดับความเหมาะสม (จัดเรทติ้ง) เนื้อหารายการ
ที่เข้มงวดกว่าเดิม ร้อยละ 19.34 และการเฝ้าติดตาม และแจ้งเหตุรายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม การ
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ผิดกฎหมายโฆษณา และ/หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภค ร้อยละ 16.93 ตามล าดับ รายละเอียดของ
ข้อมูลแสดงได้ดังตารางที่ 4.3-7 
 
ตารางที่ 4.3-7   สัดส่วนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการก ากับดูแลรายการที่เป็น

ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลที่เหมาะสม 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เกี่ยวกับแนวทางในการก ากับดูแลรายการที่เป นข่าวสาร 
หรือสาระที่เป นประโยชน์ของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลที่เหมาะสม 

จ านวน ร้อยละ 

การก ากับปริมาณการโฆษณาให้เหมาะสม 1,730 20.06 
การจัดระดับความเหมาะสม (จัดเรทติ้ง) เนื้อหารายการที่เข้มงวดกว่าเดิม 1,668 19.34 
การเฝ้าติดตาม และแจ้งเหตุรายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม การผิดกฎหมาย
โฆษณา และ/หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภค 1,460 16.93 
การเข้มงวดกับการโฆษณาแฝง (tie-in) ในรายการ 1,282 14.86 
การใช้บทลงโทษที่เข้มงวดกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมการผิดกฎหมายโฆษณา 
และ/หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภค 1,239 14.36 
การส่งเสริมงบประมาณเพื่อจัดท าเน้ือหารายการคุณภาพ 743 8.61 
การประกวดให้รางวัลเนื้อหารายการคุณภาพ 465 5.39 
แนวทางอื่น เช่น ควรกรองข่าวสารที่ออกสื่อน าเสนอข้อเท็จจริงของข่าวเพื่อ
ความชดัเจนของข้อมูล, ควรควบคุมสื่อออนไลน์, ควรจดัให้มีการประเมินโดย
ประชาชนด้วย, ช่องที่เน้นคุณภาพโดยเฉพาะ หรอืช่องเฉพาะทาง เช่น ช่องกีฬา 
ช่องบันเทิง, ควบคุมการใช้ภาษาทีสุ่ภาพ, ปิดรายการที่ฝ่าฝืน ใช้บทลงโทษกับ
ผู้กระท าผดิให้จริงจัง, ปรับกฎระเบียบให้เข้ากับสมัยปัจจุบัน, ลดปริมาณช่องทีวี 
Digital, ส่งเสริมเยาวชนให้มีส่วนร่วม และกระตุน้ให้สื่อมีจิตส านึกในการ
น าเสนอมากขึ้น เป็นต้น 39 0.45 

รวม 8,626   100.00 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ 
 

5.1   สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ผลการประเมินคุณภาพ
เนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (2) การจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ และ (3) ผลการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชน
และข้อจ ากัดของการให้บริการต่อเนื้อหารายการของผู้ประกอบการ โดยสามารถสรุปผล ได้ในประเด็น
ต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

5.1.1  ผลการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน ์ซึ่งด าเนินการโดยการประเมินรายการ และคุณภาพรายการด้วยการสังเกตตามวิธีวิจัยแบบ
การเฝ้าระวังสื่อ (Media Monitor) เป็นการวิจัยโดยการสังเกต (Observation Research) บันทึก
เทปรายการจากโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล จ านวนทั้งสิ้น 26 ช่อง ซึ่งออกอากาศระหว่าง
ช่วงเวลาการวิจัย โดยมีผลการประเมินคุณภาพเน้ือหารายการ ดังนี้ 

(1)  ด้านเนื้อหารายการ 
ด้านผังรายการ สรุปผลการวิจัยจ าแนกเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังต่อไปน้ี 
ระดับความเหมาะสมของรายการ และช่วงเวลาที่ออกอากาศ ผลจาก

การสังเกตเนื้อหารายการโดยเปรียบเทียบกับผังรายการ และช่วงเวลาที่ออกอากาศ จากรายการ
จ านวนทั้งสิ้น 8,554 รายการ ระหว่างช่วงเวลาที่มีการศึกษา พบว่า มีรายการที่มีระดับความเหมาะสม
ของรายการในระดับ น13+ ซึ่งตามข้อ 11 ของประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ข้อ 11 เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน ก าหนด
ห้ามมิให้ออกอากาศ ในช่วงเวลาก่อน 20.30 นาฬิกา ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 
05.00 นาฬิกาของวันถัดไป โดยมีรายการประเภทดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 44 ที่ออกอากาศในช่วงเวลาไม่
ตรงกับประกาศ 

(2)  ด้านเนื้อหารายการที่ให้ความส าคัญกับรายการประเภทบริการข่าวสาร
เพื่อสาธารณะประโยชน์จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการ สรุปผลการวิจัยจ าแนกเป็นประเด็น
ต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบ/ลักษณะของรายการข่าวสาร พบว่าจากรายการจ านวนทั้งสิ้น 
1,004 รายการที่มีการประเมินรายการ และคุณภาพรายการด้วยการสังเกตการเฝ้าระวังสื่อ (Media 
Monitor) คิดเป็นร้อยละ 29.4 เป็นรายการที่มีประโยชน์ในด้านรูปแบบ หรือ ลักษณะของรายการ
ข่าวสาร ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็นประโยชน์ด้านการเล่าข่าว ประโยชน์ด้านรายงานข่าวเหตุการณ์
ปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริง และประโยชน์ด้านการน าเสนอการสนทนา ถกเถียง อภิปราย 
และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นและเหตุการณ์ปัจจุบัน ตามล าดับ 

บทที่ 5 
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รูปแบบ/ลักษณะของรายการสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ พบว่า 
มีเนื้อหารายการ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยสามารถจ าแนกประเภทของประโยชน์ได้เป็น
หมวดหมู่ ดังนี้ ประเภทรายการให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 15.38 คิดเป็นอันดับหนึ่ง ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ในความหลากหลายของผู้คนในสังคม คิดเป็นร้อยละ 14.20 เป็นอันดับสอง และรายการวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ และอนามัย คิดเป็นร้อยละ 9.34 เป็นอันดับสาม 

จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการในเชิงเนื้อหาและรูปแบบการ
น าเสนอ พบว่า จุดเด่น และความน่าสนใจ มาจาก การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และ
ชื่นชมความหลากหลายในสังคม คิดเป็นร้อยละ 13.3 คิดเป็นอันดับหนึ่ง ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ 
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 11.4 เป็นอันดับสอง และส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด    
คิดเป็นร้อยละ 11.3 เป็นอันดับสาม 

(3)  การกระท าความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมาย
โฆษณา และการเอาเปรียบผู้บริโภค สรุปผลการวิจัยจ าแนกเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังต่อไปน้ี 

ด้านเนื้อหาที่ต้องห้าม ผลจากการวิจัยด้วยการสังเกตตามวิธีวิจัยแบบการ
เฝ้าระวังสื่อ (Media Monitor) ในช่วงเวลาที่ด าเนินการวิจัย ยังไม่พบเนื้อหาสาระที่เข้าข่ายความคิดตาม 
มาตรา 37 พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยไม่
มีเนื้อหาอันได้แก่ เนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และเนื้อหารายการที่บ่อน
ท าลายความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเกลียดชังแก่คนในประเทศ หรือมีการ
กระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง  

ด้านเนื้อหาที่ควรมีการจ ากัด โดยพิจารณาจากภาพ เสียง และเนื้อหา
ในรายการ พบว่า มีจ านวนรายการทั้งสิ้น 205 รายการที่พบว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งปัญหา
อันดับหนึ่ง เป็นเนื้อหาที่มีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการน าเสนอที่ก่อหรือชักน าให้
เกิดผลรุนแรง ต่อจิตใจของผู้ชม ท าให้เกิดความรู้สึกทางจิตใจ เช่น ความหดหู่ ความเศร้า ความเครียด 
ความสะเทือนใจ อย่างรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 33.7 ปัญหาอันดับสอง คือ การใช้ความรุนแรงกระท า
ต่อตนเอง บุคคลอื่น สิ่งมีชีวิตและวัตถุ คิดเป็นร้อยละ 17.1 และปัญหาอันดับสาม คือ การใช้อาวุธ  
ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระท าความผิดในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรม และ
ความสงบสุขของสังคม คิดเป็นร้อยละ 15.6 

ปัญหาด้านเนื้อหาโฆษณา พบว่า มีเนื้อหาโฆษณาที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย
โฆษณา และการเอาเปรียบผู้บริโภค จ านวนทั้งสิ้น 106 รายการ โดยปัญหาด้านเนื้อหาโฆษณาอันดับ
หน่ึง คือ เน้ือหาโฆษณาแจก แถม เสี่ยงโชค ชิงรางวัล คิดเป็นร้อยละ 63.8 อันดับสอง คือ โฆษณาที่มี
ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ อันดับสาม คือ โฆษณาที่มีข้อความที่
เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 1 

(4)  ด้านเนื้อหาที่ควรมีการส่งเสริม ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหารายการที่มีการ
ออกอากาศผ่านช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล จ านวนทั้งสิ้น 568 รายการที่มีประเภทเนื้อหาที่
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ควรมีการส่งเสริมเนื่องจากเป็นประโยชน์สร้างการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ น าเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะให้ผู้ชม   

เนื้อหาที่ควรมีการส่งเสริม เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์การเรียนรู้ต่างๆ 
จ าแนกเป็น อันดับหนึ่ง คือ เนื้อหาประเภทส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
คิดเป็นร้อยละ 21.8 อันดับสอง คือ เนื้อหาประเภทส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด คิดเป็นร้อยละ 13.2 
และอันดับสาม คือ เน้ือหาประเภทส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 12   

5.1.2   ผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหารายการและคุณภาพ
รายการ มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยจ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหารายการและ
คุณภาพรายการ และ (2) กลุ่มผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ โดย
สามารถสรุปผล ได้ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1)  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ แสดงความคิดเห็น
ต่อเน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ไว้ ดังนี้  

(1.1)  การประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีการประเมินคุณภาพ จ าแนกตามประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

o ข้อท่ี 1 เน้ือหารายการ ผลการวิจัยแสดงในด้านเนื้อหารายการ
ประเภทข่าว พบว่า มีจ านวนรายการประเภทข่าวเพิ่มขึ้นมาก แต่ขาดความหลากหลายด้านรูปแบบ และ 
เน้ือหาของรายการ โดยรายการประเภทข่าวจะถูกน าเสนอโดยวิธีการเล่าข่าวเป็นหลัก ไม่ค่อยมีรายการ
ข่าวประเภทอื่นๆ ขาดการน าเสนอข่าวเชิงลึก เชิงสืบสวน ส าหรับรายการสารประโยชน์อื่นๆ พบปัญหา
เดียวกันกับรายการข่าว คือ มีความหลากหลายของเนื้อหาสาระน้อย โดยรายการส่วนมากก็จะการ
ออกอากาศเทปรายการสารคดีจากต่างประเทศเป็นหลัก มีรายการสารประโยชน์ที่ผลิตขึ้นเองให้เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย อาทิ สาระประโยชน์ส าหรับกลุ่มเด็ก และ เยาวชน รายการเพื่อสุขภาพ หรือ 
สุขภาวะหรืออื่นๆ จ านวนไม่มากนัก ทั้งยังขาดมิติที่ลึกซึ้ง และเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ปัญหาด้าน
เน้ือหาอื่นๆ พบว่าการออกอากาศ มีปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาด้านการโฆษณาแฝง สินค้า Tie-in และการชี้น าความรุนแรง 
รวมถึงความน่าเชื่อถือของข่าวสารที่น าเสนอ และปัญหาการแข่งขันจากการหลอมรวมของสื่อ
ดิจิทัล (Convergence) ของสื่อต่างๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการสื่อสารมวลชนในกิจการกระจาย
เสียง และกิจการโทรทัศน์ ต้องประสบกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากสื่อใหม่ๆ ทางอินเทอร์เน็ต สภาวะ
ดังกล่าวส่งผลให้มีรายได้จากการประกอบการลดลง มีแรงกดดันให้น าเสนอข้อมูลข่าวสารรวดเร็วขึ้น 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพเนื้อหารายการ 

o ข้อที่ 2 ด้านผังรายการ พบว่าปัญหาการออกอากาศไม่ตรงตาม
ผังรายการตามที่ก าหนดในมาตรา 34 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีไม่มากนัก แต่มีการตั้ง
ข้อสังเกตว่าการประเมินความสอดคล้องของผังรายการซึ่งปัจจุบันใช้ประเภทรายการ และระยะเวลา
การออกอากาศเป็นเกณฑ์หลัก อาจจะยังไม่ได้น าเอามิติอื่นๆ เข้ามาช่วยประเมิน เช่น มิติด้านคุณภาพ 
และรูปแบบรายการ  
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o ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพของภาพ และเสียง พบว่าปัจจุบันคุณภาพ
การออกอากาศด้านภาพ และเสียง มีความคมชัด  และมีเสียงที่ชัดเจนดีมาก อย่างไรก็ตามพบปัญหา
ระดับเสียงของรายการ และ โฆษณามีความแตกต่างกัน เสียงในระหว่างการโฆษณามีเสียงดังกว่าเสียง
ในรายการอย่างชัดเจน ซึ่งอาจไม่ได้จงใจ หรืออาจเป็นความจงใจ ซึ่งหากเป็นความจงใจก็ต้องมีการ
เข้ามาตรวจดูในจุดนี้ เนื่องจากเป็นการบังคับให้ผู้บริโภคหรือผู้ชมสนใจในโฆษณาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 (1.2)  ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพเนื้อหารายการประเภทข่าวสาร 
โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีการอธิบายถึงปัญหาด้านคุณภาพเนื้อหารายการ จ าแนกตามประเด็นต่ างๆ ได้
ดังนี้ 

o รายการข่าวที่น าเสนอโดยใส่อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว มีการ
ชี้น า หรือ ความรู้สึกที่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง พบว่ากลุ่มรายการข่าวประเภทการเล่าข่าวมีปัญหา
ดังกล่าวในจ านวนมาก เน่ืองจากรายการเล่าข่าวโดยใช้พธิีกร หรือ นักข่าว ซึ่งเป็นรูปแบบการน าข่าวที่
มีอยู่แล้วมาบรรยายต่อ บางครั้งมีการเล่าข่าวโดยใส่ความรู้สึกส่วนตัว การใส่ความเห็นของพิธีกรรวมถึง
มีการชี้น าทางอารมณ์ ท าให้ผู้ชมมีความเห็นคล้อยตามและอาจท าให้ข่าวสารต่างๆ ถูกปรุงแต่งโดย
ขาดความจริงครบทุกบริบท 

o รายการข่าวน าคลิปวีดีโอ ที่ถูกเสนออยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ 
มาออกอากาศซ้ าๆ พบว่ามีรายการข่าวจ านวนมาก น าคลิปวีดีโอในสังคมออนไลน์มาออกอากาศซ้ า
โดยไม่มีความลึกซึ้งในการน าเสนอข้อมูลเน่ืองจากขาดการเสนอข่าวเชิงวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการเสนอ
คลิปดังกล่าว อีกทั้งคลิปวีดีโอมักมีระยะเวลาสั้นๆ ท าให้ต้องเปิดซ้ าๆ ในรายการเดียวกัน ซึ่งอาจเป็น
การตอกย้ าทางอารมณ์มากขึ้น และอาจสร้างอคติใหรุ้นแรงเพิ่มขึ้น 

o การเสนอข่าวทีข่าดจริยธรรม หรือ ความเข้าใจกฎหมายสื่อสาร 
มวลชน พบว่า ในการประกาศข่าวบางเหตุการณ์ นักเล่าข่าว หรือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการที่ใช้ภาษา
ที่ไม่เหมาะสม ค าหยาบคาย ภาษาไม่สุภาพ มีการใช้ค าพูดสองแง่สองง่าม อีกทั้งบางครั้งมีการละเมิด
สิทธิของเด็กเยาวชน และบุคคล เช่นมีการออกอากาศชื่อและนามสกุลจริง บางครั้งมีการออกอากาศ
เสียงจริง ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการใช่มุมกล้องหลบใบหน้าในภาพที่ออกอากาศไป แต่ก็อาจจ าบุคคลนั้นได้ 
การน าเสนอโดยใช้อารมณ์ การชี้น าด้านสินค้า การชี้น าบริการ หรือ การชี้น าทางแก้ปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆ  

o ข่าวประเภทบันเทิงมีการน าเสนอในเรื่องส่วนตัวมากเกินไป 
เนื่องจากหลักการของข่าวสารสาระควรให้ประโยชน์สาระความรู้แก่สังคมมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะด้านบันเทิง
อย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันพบว่าการเสนอข่าวบันเทิงประเภทการสัมภาษณ์นักแสดงนักร้องที่เป็นบุคคล
สาธารณะ มีการสัมภาษณ์ในเรื่องส่วนตัว ซึ่งอาจไม่ได้ให้สาระประโยชน์แก่สังคม และยังเป็นการละเมิด
เสรีภาพความเป็นส่วนตัวอีกด้วย 

o การรายงานหรือวิเคราะห์ข่าวโดยขาดองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง
กับ พระราชบัญญัติ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น รายการแนะน าการลงทุนในกองทุน หรือ
หลักทรัพย์ต่างๆ โดยไม่มีใบอนุญาต หรือ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ก าหนดให้ผู้แนะน าการลงทุนจ าเป็นต้องมีใบอนุญาตโดยการผ่านหลักสูตรทดสอบแยกประเภทตาม
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่สามารถแนะน าได้ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมี
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ความซับซ้อน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น แต่ในรายการที่ใช้การเล่าข่าวเกี่ยวกับการลงทุนอาจ
เป็นการชี้น า โดยนักข่าวหรือพิธีกรขาดองค์ความรู้และความเข้าใจที่เหมาะสม 

o การเล่าข่าว หรือ การท าข่าวที่ เกี่ยวกับกรณีของเด็กและ
เยาวชน ยังมีการละเมิดสิทธิของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยตัวตน หรือ บางครั้งแม้จะมีการใช้นาม
สมมติ หรือ มีการเบลอภาพ แต่ก็มีการระบุข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภูมิล าเนา โรงเรียน 
หรือ ชื่อผู้ปกครอง ตลอดจนการแสดงเนื้อหาที่มีการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก การทารุณกรรม หรือ การ
ตีกัน รวมถึงการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้นการสัมภาษณ์เด็ก หรือ การท าข่าวกรณีของ
เด็ก และเยาวชน รวมถึงคดีที่เด็ก และเยาวชนตกเป็นผู้ต้องหา โดยไม่มีสหวิชาการควบคุมดูแลท าให้มี
การเปิดเผยตัวตน มีการแสดงภาพหรือเสียงที่มีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงการเหมา
รวม ถือเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก และเยาวชน ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก เช่น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

o การใช้ดารา หรือผู้มีชื่อเสียงในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารโดย
ไม่ได้ผ่านกระบวนการอบรม หรือเข้าใจการปฏิบัติทางสื่อสารมวลชน  เช่น ผ่านการอบรมผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ อาจท าให้มีการน าเสนอข้อมูลในเชิงชี้น า หรือ น าเสนอไม่
รอบด้านส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดในเน้ือหาสาระส าคัญได้ 

(1.3)  ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพเนื้อหารายการประเภทสารประโยชน์ 
โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีการอธิบายถึงปัญหาด้านคุณภาพเนื้อหารายการ จ าแนกตามประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

o จ านวนของรายการประเภทสารประโยชน์ พบว่าในปัจจุบัน มี
การผลิตรายการประเภทนี้จ านวนน้อยในประเทศไทย และขาดความหลากหลายด้านสาระประโยชน์
ที่สร้างความรู้ ทักษะชีวิต ความรู้วิชาการ ตลอดจนส่งเสริมความคิดเห็น ทัศนคติที่เป็นประโยชน์สาธารณะ 
ที่เฉพาะเจาะจงไปสู่กลุ่มต่างๆ เช่น รายการเด็ก และ เยาวชน รายการเพื่อสุขภาพ สุขภาวะ รายการ
เพื่อผู้สูงอายุ หรือรายการให้ความรู้อื่นๆ สืบเนื่องจากการผลิตรายการสารประโยชน์มีค่าใช้จ่ายสูง และ
การขาดองค์กรสนับสนุนรายการเพื่อการพัฒนาการผลิตรายการของผู้ประกอบการ ท าให้ผู้บริโภค
อาจไม่ได้สาระเท่าที่ควร 

(1.4)  ประเด็นด้านการกระท าความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 
การผิดกฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีการอธิบายถึงปัญหาด้าน
คุณภาพเนื้อหารายการ จ าแนกตามประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

o ด้านเนื้อหาที่ต้องห้าม พบว่ามีการบังคับใช้กฎหมายจะมีความ
เข้มงวดมาก เมื่อเกี่ยวกับสถาบันต่างๆ หรือ เกี่ยวกับความมั่นคง ซึ่งท าให้ภาพรวมของการน าเสนอ
เนื้อหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐตามมาตรา 37 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ลดน้อยลง แต่เนื้อหาที่ออกอากาศบางรายการยังมี
ความสุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายการพนัน อาทิ เนื้อหาที่มีการส่ง SMS ทายผลการ
แข่งขัน การวิเคราะห์ผลบอล หรือ การออกอากาศอัตราการต่อรองฟุตบอล ซึ่งผิดพระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 การออกอากาศที่มีการละเมิดสิทธิสิทธิมนุษยชน ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น 
การแสดงภาพเกี่ยวกับเหยื่อ พยาน หรือ บริบทที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมโยงไปยังเหยื่อหรือพยานใน
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คดีอาชญากรรมได้  การแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชน การลงพื้นที่นักข่าวเพื่อสัมภาษณ์เด็ก
และเยาวชน โดยไม่มีสหวิทยาการ ถึงแม้จะยินยอม แต่มีเนื้อหาที่ละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังที่กล่าวมาข้างต้น  

o ด้านเนื้อหาที่ควรมีการจ ากัด โดยพิจารณาจากภาพ เสียง 
และเนื้อหาในรายการ พบว่า การลงโทษและการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีความเข้มงวดหรือความชัดเจน
เพียงพอต่อการการกระท าผิดในด้านความไม่เหมาะสมของเนื้อหาทางเพศ ความรุนแรง ท าให้ช่องผู้ผลิต 
และ ผู้ประกอบการ ยังไม่ให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกๆ กับการน าเสนอภาพที่ไม่เหมาะสม ยังมีการ
แสดงภาพเชิงสัญลักษณ์เพื่อการชี้น า ซึ่งกฎหมายยังมีช่องว่างในการพิจารณา และการลงโทษผู้กระท าผิด 
อีกทั้งยังปรากฏปัญหาโฆษณาแฝง ซึ่งบางรายการน าสินค้าเข้ามาโฆษณาโดยการวางไว้ในรายการ หรือ 
การที่พิธีกรหรือผู้ร่วมรายการอาจสนับสนุนแนะน าสินค้าดังกล่าว 

(2)  กลุ่มผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ แสดง
ความคิดต่อคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ไว้ ดังนี้ 

(2.1)  การประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ โดยทัศนคติของกลุ่มผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ที่
มีต่อการประเมินคุณภาพเน้ือหารายการที่ออกอากาศอยู่ในปัจจุบัน จ าแนกตามประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

o ด้านผังรายการ กลุ่มผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ แสดงถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการก าหนดประเภทรายการ และการนับเวลาของรายการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถ่ายทอดรายการเฉพาะกิจ (ที่ไม่ใช่รายการพระราชกรณียกิจ) ซึ่งมีการออกอากาศ
ในช่วงเวลาเย็นๆ โดยทางผู้ประกอบกิจการฯ ต้องการให้มีการนับเวลาของรายการเฉพาะกิจให้เป็น
รายการข่าวสารสาระประโยชน์ เนื่องจากการออกอากาศรายการเฉพาะกิจฯ ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการฯ 
ต้องตัดผังรายการข่าวสาร และสาระประโยชน์ต่างๆ ออกไปตามช่วงเวลาที่ต้องถ่ายทอด ซึ่งการ
ก าหนดผังรายการดังกล่าวจะท าให้รายการเฉพาะกิจถูกนับรวมเป็นผังรายการข่าวสารสาระประโยชน์
อันเป็นการนับเวลาของผังรายการประเภทดังกล่าวมีการนับเวลาเพิ่มขึ้น 

o ด้านการปรับผังรายการ ปัจจุบันระเบียบของทาง ส านักงาน กสทช. 
ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการฯ ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 2-3 วัน ก่อนการปรับเปลี่ยนผังรายการ 
ท าให้ผู้ผลิต หรือช่องรายการไม่สามารถปรับเปลี่ยนผังรายการให้ทันกับสถานการณ์ที่เร่งด่วนได้ ทั้งที่
อาจจะมีข่าวสาระประโยชน์และข่าวสารที่ทันกับสถานการณ์ และเป็นที่ต้องการของผู้ชมหรือผู้บริโภค
มากกว่า ดังนั้นการปรับผังรายการควรมีความยืดหยุ่นด้านเวลาแจ้งล่วงหน้าให้สั้นลง และควรอนุญาต
ให้ปรับผังรายการในสถานการณ์เร่งด่วนหากมีข่าวสาระประโยชน์ที่จ าเป็น 

o ปัญหาคุณภาพของรายการข่าวสาร ผู้ประกอบกิจการอธิบาย
ถึงปัญหาของคุณภาพรายการข่าวสารว่ารายการประเภทเล่าข่าวไม่ได้ลงทุนด้านการผลิตทั้งจากบุคลากร
และอุปกรณ์อย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีหลายรายการที่น าเอาคลิปวีดีโอ จากสื่อสังคมออนไลน์ ที่เป็น
กระแสสังคมมาฉายซ้ าๆ วนไปมาในช่วงเวลาที่พิธีกรเล่าข่าวประกอบ และเพื่อให้ข่าวมีความน่าสนใจ
พิธีกรจะมีการใส่ความเห็นและอารมณ์ส่วนบุคคลไปด้วยในการเล่าข่าว ท าให้เนื้อหาการเล่าข่าวหลาย
รายการมีการน าเสนอที่ขาดจริยธรรมของความเป็นผู้สื่อข่าวที่ดี ทั้งในประเด็นด้านการน าเสนอมุมมองที่
แตกต่างหลากหลาย ความเป็นกลาง และไม่โอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การน าเสนอข่าวด้วยการคิด
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วิเคราะห์ หรือ ส่งเสริมหลักความคิด อีกทั้งในประเทศไทยยังขาดรายการข่าวประเภทข่าวเชิงสืบสวน 
(investigative news) ซึ่งเป็นการน าเสนอข่าวเชิงลึก ให้ความรู้แก่สาธารณชนอย่างรอบด้าน โดยสามารถ
เสนอข่าวให้เห็นครอบคลุมหลากหลายมิติของเหตุการณ์ 

(2.2)  ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพเน้ือหารายการประเภทข่าวสาร โดย
กลุ่มผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์มีการอธิบายถึงปัญหาด้านคุณภาพ
เน้ือหารายการ จ าแนกตามประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

o ปัญหาข่าวปลอม (Fake News) ปัจจุบันพบว่ามีรายการข่าวสาร
และสารประโยชน์ที่มีข่าวหรือข้อมูลประกอบที่เป็นเนื้อหาที่ปลอมแปลง สร้างเท็จ หรือที่มีเนื้อหาบิดเบือน 
ชวนให้เข้าใจผิด (Fake news) เช่น กรณีของคลิปเสียงของนักการเมือง หรือ การนับคะแนนเสียงการ
เลือกตั้งในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งมีความจ าเป็นที่ผู้ผลิตทุกๆ องค์กร ต้องมีการบรรณาธิการ
ที่ดี มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างดี และมั่นใจถึงความถูกต้องของแหล่งข่าวก่อนการน าเสนอ หรือ 
หากเกิดความผิดพลาดในการออกข่าว เนื่องจากต้องการความรีบเร่งในการน าเสนอ ก็จ าเป็นต้องยอมรับ
ข้อผิดพลาดและแก้ไขในภายหลัง 

(2.3)  ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพเนื้อหารายการประเภทสารประโยชน์ 
โดยกลุ่มผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์มีการอธิบายถึงปัญหาด้านคุณภาพ
เน้ือหารายการ จ าแนกตามประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

o ปัญหาเนื้อหารายการเพื่อสารประโยชน์ ผู้ผลิตรายการเห็นด้วย
ว่าปัญหาของเนื้อหารายการประเภทสารประโยชน์ขาดความหลากหลายด้านเนื้อหา และประเภทใน
การน าเสนอ โดยปัญหาหลักมาจากต้นทุนการผลิตสูง และขาดการสนับสนุนจากโฆษณาสินค้าที่มี
จ านวนไม่มาก ประกอบกับการแข่งขันในการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ที่มีจ านวนมากท าให้การแข่งขันสูง 
อีกทั้งพฤติกรรมของผู้ชมก็เปลี่ยนแปลงไปสืบเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยี เช่น เด็กและเยาวชน
ในปัจจุบันจะชมรายการต่างๆ ผ่านทาง โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ชมโทรทัศน์
แบบเดียวกันกับคนรุ่นก่อนๆ เช่น คนรุ่น Generation Baby Boom, Generation X, หรือ Generation Y 
ส่งผลให้การจัดอันดับความนิยม (เรตติ้ง) ของรายการที่เกี่ยวกับเยาวชนไม่ดีพอส าหรับผู้ผลิตที่จะไปขอ
โฆษณาเพื่อด าเนินการรายการเพื่อสาระประโยชน์ให้ประสบความส าเร็จในเชิงธุรกิจได้ 

(2.4)  ประเด็นด้านการกระท าความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 
การผิดกฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยกลุ่มผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์มีการอธิบายถึงปัญหาด้านคุณภาพเนื้อหารายการ จ าแนกตามประเด็นต่างๆ ได้
ดังนี้ 

o ปัญหาโฆษณาแฝงในรายการ พบว่ากลุ่มผู้ประกอบกิจการใน
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศ ต้องการให้มีการจ าแนกการก าหนดลักษณะโฆษณาแฝง โดย
ก าหนดจากลักษณะการใช้สินค้าหรือตราสินค้าให้เห็นในภาพและบรรยายถึงสินค้าเหล่านั้นทั้งทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งควรจัดให้เป็นการโฆษณาแฝง แต่ในขณะเดียวกัน หากเป็นรายการประเภทต้องการ
น าเสนอผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ รายการประเภทนี้อาจเป็นสาระประโยชน์ทั้งในมุมมอง
การด าเนินชีวิต การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ หรือ การสร้างแรงบันดาลใจ ดังนั้นสมควรต้องแยก
ออกจากโฆษณาแฝง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ (1) มีการด าเนินการอย่างระมัดระวังไม่ให้มีการขายหรือโฆษณา
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บริษัท/สินค้า (2) ป้องกันมิให้มีการแนะน าสินค้าเพื่อสุขภาพเข้าไปในรายการสุขภาพ ซึ่งอาจท าให้
ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้ โดยควรแยกรายการสุขภาพ  ออกจาก รายการสินค้าเพื่อสุขภาพ ให้ชัดเจน โดย
รายการประเภทหลัง ควรจัดเป็นรายการโฆษณาสินค้า (3) รายการเพื่อเกษตรกร ควรระมัดระวังไม่
น าสินค้าเกษตรเข้าไปโฆษณาในรายการ ซึ่งจะส่งผลท าให้ผู้ชมที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอาจมีปัญหาใน
การแยกแยะ 

5.1.3  ผลการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนและข้อจ ากัดของการ
ให้บริการต่อเนื้อหารายการของผู้ประกอบการ ด าเนินการโดยการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของ
ประชาชนจ านวน 5,000 ตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต้ และพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล โดยสามารถสรุปผลการส ารวจได้ดังต่อไปนี้ 

(1)  ด้านผังรายการ พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีทัศนคติ ดังต่อไปนี้ 
สัดส่วนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัดท า

ผังรายการและการก าหนดสัดส่วนประเภทรายการ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าความเหมาะสมของผังรายการ
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.54 ของกลุ่มตัวอย่าง มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคิดว่า
ความเหมาะสมของผังรายการอยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 26.38 และระดับค่อนข้างไม่
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 18.52 โดยเหตุผลที่คิดว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากมีปริมาณโฆษณามากเกินไป 
เนื้อหาไม่เหมาะสมออกในช่วงเวลาที่เด็กเยาวชนดู และการจัดระดับความเหมาะสม (จัดเรทติ้ง) เนื้อหา
รายการไม่ตรงกับเนื้อหา 

(2)  ด้านประโยชน์ จุดเด่น และความน่าสนใจของรายการประเภทบริการ
ข่าวสารเพื่อสาธารณะที่รับชมในปัจจุบัน พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในประเด็น
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

ประโยชน์ จุดเด่น และความน่าสนใจของรายการประเภทบริการข่าวสาร
เพื่อสาธารณะที่รับชมในปัจจุบัน จากการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์
จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการประเภทบริการข่าวสารเพื่อสาธารณะที่รับชมในปัจจุบัน พบว่า 
ประชาชนเห็นว่ารายการประเภทบริการข่าวสารเพื่อสาธารณะมีประโยชน์ จุดเด่น และความน่าสนใจ
มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ รายการให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 10.71 รองลงมาคือ รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลาย
ของผู้คนในสังคม ร้อยละ 9.91 รายการด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 9.65 

(3)  ด้านประสบการณ์ที่พบการกระท าความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 
การผิดกฎหมายโฆษณา และ/หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภคของรายการที่รับชม พบว่าประชาชนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างเคยมีประสบการณ์รับชมเนื้อหารายการทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การผิด
กฎหมายโฆษณา และ/หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภคของรายการที่รับชม ดังนี้ 

ความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และ/
หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภค ในเนื้อหารายการทั่วไป พบว่า ประชาชนเคยพบการกระท ามากที่สุด 3 
อันดับแรก คือ การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการการน าเสนอที่ก่อหรือชักน าให้เกิดผลรุนแรง 
ต่อจิตใจ เช่น ความหดหู่ ความเศร้า ความเครียด ตกใจกลัว ความน่าเกลียด สยดสยอง ฯลฯ คิดเป็น
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ร้อยละ 6.77 รองลงมาคือ เนื้อหาที่แสดงให้เห็นเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้กระท า ร้อยละ 
6.76 การแสดงทัศนคติอย่างไม่เหมาะสมในรายการเล่าข่าว ร้อยละ 6.46 

ความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และ/หรือ 
การเอาเปรียบผู้บริโภค ในโฆษณา พบว่า ประชาชนเคยพบการกระท ามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
โฆษณาที่ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง คิดเป็นร้อยละ 17.54 รองลงมาคือ โฆษณาที่มีข้อความ
ที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ร้อยละ 12.26 โฆษณาที่แสดง
สรรพคุณยาอันเป็นเท็จ หรือเกินความจริง ร้อยละ 9.34 

(4)  ด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ
ดิจิทัล พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อเน้ือหารายการ ดังต่อไปนี ้

ความพึงพอใจของประชาชนต่อเนื้อหารายการของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ระบบดิจิทัลที่รับชมในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนเห็นว่าช่องที่มีการน าเสนอเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ
และมีความพึงพอใจต่อเน้ือหารายการมากที่สุด คือ ช่อง บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไป แบบความ
คมสูง (Mean = 3.65) รองลงมา คือ ช่องบริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดปกติ 
(Mean = 3.53) ช่องบริการทางธุรกิจ หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว (Mean = 3.37) ช่องบริการ
สาธารณะ (Mean = 3.27) และ ช่องบริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ข่าวสาร และสาระ (Mean = 3.18) 
ตามล าดับ 

(5)  ด้านข้อจ ากัดของการให้บริการด้านเนื้อหารายการของผู้ประกอบการ 
พบว่าประชาชนมีทัศนคติต่อข้อจ ากัดในการให้บริการเนื้อหารายการคุณภาพของผู้ประกอบการใน
ปัจจุบันสืบเนื่องจาก 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อจ ากัดของการให้บริการด้านเนื้อหา
รายการของผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลที่รับชมในปัจจุบัน พบว่า ประชาชน
เห็นว่าข้อจ ากัดของการให้บริการของผู้ประกอบการ มากที่สุด คือ การแข่งขันของช่องโทรทัศน์ดิจิทัล
จ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 30.46 ปริมาณการโฆษณาจ ากัด ร้อยละ 22.41 รายการแข่งขันที่ความนิยม 
(เรทติ้ง) ท าให้คุณภาพด้อยลง ร้อยละ 20.66 

 
5.2   ข้อเสนอแนะแนวทางในการก ากับดูแลรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์

ของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
 จากผลการวิจัยทั้ง 3 ส่วน อันประกอบด้วย (1) ผลการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ
ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (2) การจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
รายการและคุณภาพรายการ และ (3) ผลการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนและข้อจ ากัด
ของการให้บริการต่อเนื้อหารายการของผู้ประกอบการ โดยในส่วนผลการประเมินคุณภาพเนื้อหา
รายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ  ใช้ผลการสังเกต (Observation) ร่วมกับ การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และผลการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนและข้อจ ากัดของการ
ให้บริการต่อเนื้อหารายการของผู้ประกอบการ ใช้การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติต่างๆ เช่น 
ค่าเฉลี่ย (Average) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อก าหนดประเด็นที่
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ประชาชน ผู้ชมเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ให้ความส าคัญ โดยสามารถ
จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการก ากับดูแลรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ของโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ได้ดังต่อไปนี้ 
 

5.2.1  ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน กสทช. ควรมีการด าเนินการดังต่อไปน้ี 
(1)  จัดการอบรมจริยธรรมสื่อสารมวลชน และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ผลิตรายการที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีความจ าเป็นต่อสังคม เพื่อแสดงตัวแบบบริบทด้านจริยธรรม
ที่เป็นมาตรฐานทางจรรยาบรรณ (code of conduct) เพื่อให้ผู้ผลิต บุคลการต่างๆ เข้าใจและตระหนักถึง
สิ่งที่ได้มีการเผยแพร่ออกไป ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อสังคม เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพเนื้อหา
รายการฯ ยังพบว่ามีเน้ือหารายการ และเนื้อหาโฆษณาที่ยังออกอากาศ โดยขัดกับหลักกฎหมาย และ
หลักการด้านจริยธรรมสื่อมวลชนอยู่จ านวนหนึ่ง ประกอบกับผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ กับการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้ประกอบกิจการในกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ์ซึ่งแสดงทัศนคติว่าผู้ประกอบการสื่อมวลชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการผลิตรายการที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีความจ าเป็นต่อสังคม ขาดตัวแบบบริบทด้านจริยธรรม
ที่ควรท าหรือไม่ควรท า ทั้งนี้ กสทช. ต้องให้การสนับสนุนงบประมาณในการอบรมเพียงพอและต่อเนื่อง 
ตลอดจนส่งเสริมให้สื่อมวลชนพัฒนามาตรฐานทางจรรยาบรรณ (code of conduct) ภายในองค์กร
ขึ้นมา เพื่อก ากับดูแลการผลิตรายการอย่างมีคุณภาพ มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ภายในองค์กร เพื่อ
สร้างให้สื่อมีจริยธรรมของสื่อสารมวลชนที่ดี 

(2)  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการผลิตรายการประเภทสาระความรู้ 
เนื่องจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย
ของผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ แสดงให้เห็นว่ารายการโทรทัศน์ที่
ผลิตรายการสาระความรู้ ประสบกับปัญหาการแข่งขันในธุรกิจสื่อสารมวลชน ที่ท าให้มีรายได้จากการ
โฆษณาน้อยลง ประกอบกับเป็นรายการที่ไม่ค่อยมีผู้ชมให้ความสนใจรับชมมากนัก หากเทียบกับรายการ
บันเทิง ท าให้ผู้ผลิตรายการดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก กสทช. จากทางภาครัฐ หรือ 
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพ ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพิงค่าโฆษณาของเอกชน
มากเกินไป ท าให้สามารถสร้างรายการที่หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพและได้ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมได้ โดยการพัฒนาช่องทางสนับสนุนรายการที่มีสาระประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดตั้ง
กองทุน หรือ การจัดประกวดแข่งขันรายการคุณภาพ พร้อมกับการให้รางวัลจูงใจ และในเชิงธุรกิจ 
อาทิ การส่งเสริมธุรกิจการผลิตเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ผ่านการลดหย่อน หรือ การอุดหนุน ต่างๆ  

(3)  ส่งเสริมกลไกก ากับดูแลร่วมกัน (co-regulation) ในสัดส่วนที่เหมาะสม
ระหว่าง หน่วยงานของภาครัฐ เช่น กสทช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และตัวแทนจากภาคเอกชน ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชน ประชาสังคม 
ตัวแทนผู้บริโภค ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เน่ืองจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อย
ของผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการ
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โทรทัศน์แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันยังไม่มีช่องทางที่เปิดโอกาสตัวแทนจากภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ประชาสังคม และผู้บริโภคเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเด็นที่เป็นปัญหาด้านคุณภาพเนื้อหา
รายการ ตลอดจนร่วมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อน าไปสู่การแก้ไข ดังนั้น กสทช. ควรเริ่มพัฒนากลไก
ก ากับดูแลร่วมกัน (co-regulation) โดยให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาท างานในเชิงการให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อร่วมประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ และตัดสินปัญหา อย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาถึงความต้องการ
ของผู้ชม ผู้บริโภค จริยธรรมสื่อสารมวลชน ตลอดจนเข้าใจปัญหาในการประกอบการทางธุรกิจ  

(4)  การพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังสื่อ ที่ครอบคลุมบริบทที่เหมาะสม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งกลไกของหน่วยงานภาครัฐอาจเข้าไปไม่ถึงมากนัก เนื่องจาก
ผลการวิจัยเชิงปริมาณผ่านการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนและข้อจ ากัดของการให้บริการ
ต่อเนื้อหารายการของผู้ประกอบการ พบว่าประชาชนต้องการให้มีการเฝ้าติดตาม และแจ้งเหตุรายการ
ที่มีเนือ้หาไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และ/หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภคในสัดส่วนที่สูง คิดเป็น
ร้อยละ 16.93 ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงระดับต่างจังหวัด หรือ 
ท้องถิ่น มากนัก ดังนั้น กสทช. จึงควรเข้ามาส่งเสริมการจัดตั้ง เครือข่ายในการเฝ้าระวังสื่อ โดยควร
ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ทั้งภาคประชาชน ประชาสังคม สื่อสารมวลชน 
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ ครูอาจารย์จากสถาบัน การศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ 
รวมถึง ตัวแทนหน่วยงานที่ก ากับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อย. กรมวิชาการเกษตร ใน
ภูมิภาค ฯลฯ เพื่อพัฒนาการเฝ้าติดตาม และแจ้งเหตุรายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม การผิดกฎหมาย
โฆษณา และ/หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภค ตลอดจนพัฒนาช่องทางในการรายงานสื่อที่ไม่เหมาะสม
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ เพื่อให้การเฝ้าระวังสื่อสามารถกระท าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

(5)  การก ากับดูแลที่มีความเสมอภาคในการควบคุมรายการ ทั้งการออกอากาศ
ทางรายการโทรทัศน์ดิจิทัล และในรายการบริการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top - OTT) 
ต่างๆ เน่ืองจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุม
กลุ่มย่อยของผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์  ได้มีการแสดงถึงทัศนคติ
ต่อการก ากับดูแลอย่างไม่เท่าเทียมกันระหว่างสื่อในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ที่ก ากับ
ดูแลเนื้อหาโดย กสทช. และสื่อที่เผยแพร่ออนไลน์ ซึ่งก ากับดูแลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และ
สังคม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบกิจการ แสดงความคิดเห็นว่าการก ากับดูแลสื่อออนไลน์ ยังมีจุดที่
เป็นปัญหา มีช่องว่างในการก ากับดูแล และตรวจสอบเนื้อหา มีประเด็นด้านข่าวเท็จ ข่าวลวง พบใน
สื่อออนไลน์จ านวนมาก ประกอบกับผลการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนและข้อจ ากัด
ของการให้บริการต่อเนื้อหารายการของผู้ประกอบการ พบว่าประชาชนผู้ชมผู้ฟัง แสดงความคิดเห็นว่า 
โฆษณาออนไลน์ยังมีเน้ือหาที่สุ่มเสี่ยง เป็นเท็จหรือเกินความจริง โดย ส านักงาน กสทช. และกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ควรร่วมกันด าเนินการในการก ากับเนื้อหารายการที่มีการออกอากาศ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มีมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน เฉกเช่นการก ากับคุณภาพเนื้อหารายการใน
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 

(6)  การจัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้
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ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้ ส านักงาน 
กสทช. จัดให้มีเวทีเสวนาเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ตลอดจน
ผู้ผลิตได้เสนอถึงปัญหา และ รับฟังข้อเสนอแนะจาก กสทช. อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดการสื่อสาร
จากทั้งสองฝ่าย โดยไม่มีความคลาดเคลื่อน เพื่อให้ กสทช. สามารถก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ ได้อย่างเหมาะสม และค านึงถึงสภาพปัญหาของการประกอบกิจการ 

(7)  การก ากับปริมาณการโฆษณาให้เหมาะสม ผลการวิจัยเชิงปริมาณโดย
การส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนและข้อจ ากัดของการให้บริการต่อเนื้อหารายการของ
ผู้ประกอบการ พบว่า ประชาชนร้อยละ 23.86 มีความคิดเห็นว่า การจัดท าผังรายการและการก าหนด
สัดส่วนประเภทรายการในปัจจุบัน ไม่เหมาะสม ซึ่งเหตุผลหลักที่ประชาชนเห็นว่าไม่มีความเหมาะสม
ส่วนใหญ่ คือ มีปริมาณโฆษณามากเกินไป คิดเป็นร้อยละ 32.48  ดังนั้น ทาง กสทช. ควรมีความ
เข้มงวดในการก ากับผังรายการที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลเพื่อมิให้มีปริมาณ
การโฆษณามากเกินไปกว่าที่กฎหมายก าหนด  

(8)  การจัดระดับความเหมาะสม (จัดเรทติ้ง) เนื้อหารายการที่เข้มงวดกว่าเดิม 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณโดยการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนและข้อจ ากัดของการให้บริการ
ต่อเนื้อหารายการของผู้ประกอบการ พบว่า ประชาชนร้อยละ 27.38 มีความคิดเห็นว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสม
ออกในช่วงเวลาที่เด็กเยาวชนดู  ดังนั้น กสทช. ควรมีการพัฒนาการก ากับการจัดระดับความเหมาะสม
เนื้อหารายการอย่างเข้มงวด โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากภาคประชาชน ประชาสังคม 
ตัวแทนองค์กรผู้ชมผู้ฟัง องค์กรตัวแทนผู้บริโภค ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
ผู้ผลิตสื่อ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายการ
ในช่วงเวลาที่เด็กเยาวชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ 

(9)  การเข้มงวดกับการโฆษณาแฝง (tie-in) ในรายการ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้ประกอบกิจการในกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ แสดงความกังวลใจเกี่ยวกับการพัฒนาของโฆษณาแฝง (tie-in) ที่
นอกจากจะเห็นการวางสินค้าประกอบฉาก หรือ การวางสินค้าเป็นพื้นหลัง ปัจจุบันโฆษณาแฝงได้พัฒนา
ไปสู่รูปแบบที่พิธีกรมีการอธิบายสรรพคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในรายการ อันเป็นสิ่งไม่สมควร 
ประกอบกับผลการวิจัยเชิงปริมาณโดยการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนและข้อจ ากัด
ของการให้บริการต่อเนื้อหารายการของผู้ประกอบการ พบว่า ประชาชนร้อยละ 14.86 ต้องการให้ 
กสทช. มีการด าเนินการอย่างเข้มงวดกับการโฆษณาแฝง (tie-in) ในรายการ ดังนั้น กสทช. ควรก าหนด
นิยาม ของการโฆษณาแฝงให้ชัดเจน ทั้งในวัตถุประสงค์ที่ปรากฏในโฆษณาแฝง รูปแบบของภาพที่
น าเสนอ การใช้ค าพูด และการบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการโฆษณา ตลอดจนมีการ
ก าหนดการใช้ค าอธิบายใต้โฆษณาในกรณีที่มีเนื้อหารายการที่มีการโฆษณาแฝง เพื่อแยกเนื้อหารายการ
ดังกล่าวออกจากเนื้อหารายการหลัก รวมถึงการก าหนดให้มีการนับช่วงเวลาที่มีการโฆษณาแฝงจัดเป็น
เวลาโฆษณา อีกทั้งในบางรายการที่มีความอ่อนไหว เช่น รายการเกี่ยวกับเด็กเยาวชน หรือ รายการ
เกีย่วกับแม่และเด็ก ควรมีการจ ากัดการโฆษณาแฝงมิให้มีการออกอากาศ 
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5.2.2  ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
ควรมีการด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1)  รายการประเภทข่าวเป็นรายการที่ต้องการความเที่ยงตรงและรวดเร็ว 
ต้องมีการตรวจสอบเนื้อหา การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าว และมีการรายงานข่าวด้วย
ความเที่ยงตรง ปราศจากอคติ อย่างสม่ าเสมอในทุกรายการ เน่ืองจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการ
จัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้ประกอบกิจการในกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ แสดงความเป็นห่วงในการน าเสนอข่าวสารที่ปัจจุบันพบว่ามีพิธีกร
หลายรายน าเสนอข่าว ในลักษณะการเล่าข่าวที่ ใส่อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว และ มีการชี้น าหรือมี
ความรู้สึกที่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ค าหยาบคาย ค าพูดสองแง่สองง่าม 
ดังนั้นผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ควรต้องมีการก าหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พร้อมทั้งกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาภายใน เพื่อให้การรายงานข่าวมีมาตรฐานทาง
จริยธรรม มีการควบคุมคุณภาพภายในองค์กรตามกระบวนการบรรณาธิการ ที่เหมาะสม ก่อนมีการ
เผยแพร่ออกอากาศต่อไป 

(2)  การพัฒนาช่องทางแสดงความคิดเห็น ให้ผู้บริโภคได้มีการแสดงความคิดเห็น
ที่เป็นเสียงตอบกลับ (Voice back) ในการให้ความเห็นและมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงผังรายการ เนื้อหา
รายการ และคุณภาพรายการ รวมไปถึงผู้น าเสนอหรือบุคลากรต่างๆ ได้อย่างรอบด้านและทันท่วงที  
เนื่องจากปัญหาสภาพการแข่งขัน และข้อจ ากัดด้านเวลาในการน าเสนอข่าวสาร หรือ ผลิตรายการ 
อาจท าให้มีข้อมูลที่น าเสนอได้ไม่รอบด้านหรือขาดข้อมูลที่ลึกเพียงพอ ดังนั้นการพัฒนาช่องทางแสดง
ความคิดเห็นที่เป็นเสียงตอบกลับ (Voice back) ตลอดจนการยอมรับข้อผิดพลาดและแก้ไขเป็นอีกหนึ่ง
มาตรฐานทางจริยธรรมที่อาจช่วยให้ผู้ชมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและแก้ไขความคลาดเคลื่อน หรือความ
ผิดพลาดต่างๆ จากข้อจ ากัดดังกล่าวได้ 

(3) ผู้ประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ควรมีความ
มุ่งมั่น (Commitment) กับการพัฒนาจริยธรรมสื่อสารมวลชนในการก ากับดูแลเนื้อหาของ
ตนเอง โดยการพัฒนาหลักจริยธรรม การบรรณาธิการสถานี และหลักการบริหารการผลิตเนื้อหาเพื่อ
การออกอากาศให้เป็นความจริง โดยมีการตรวจสอบเนื้อหา และตรวจสอบแหล่งข่าว มีความเป็น
กลาง ไม่โน้มเอียง น าเสนอข้อเท็จจริงให้ครอบคลุมหลากหลายประเด็น โดยการน าเสนอข้อเท็จจริง
จากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ เคารพสิทธิมนุษยชน และปกป้องเด็ก และเยาวชน ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ประชาธิปไตยโดยเคารพถึงเสรีภาพในการแสดงออก และสิทธิของประชาชนในการ
รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง การออกอากาศที่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ทั้งกฎหมายเกี่ยวกับกิจการกระจาย
เสยีง และกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองเด็กเยาวชน การ
พนัน อาหาร และยา ตลอดจนสอดคล้องกับหลักศีลธรรมอันดีงามของสังคม 
 

5.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการซึ่งในครั้งนี้มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ
เนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ์แต่ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ออกอากาศผ่านระบบออนไลน์ ทั้งทางเวบไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งยังปราศจากกลไกการ
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ตรวจสอบที่เข้มแข็ง และเหมาะสม ส่งผลให้เกิดปัญหาคุณภาพเนื้อหารายการ ทั้งในแง่การน าเสนอ
ข้อมูลข่าวเท็จ ข่าวลวง ข่าวปลอม การโฆษณาที่มีเน้ือหาไม่เหมาะสม อวดอ้าง เป็นเท็จ เกินความจริง 
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ ตลอดจนปัญหาอื่นๆ ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาวิจัยด้านการประเมิน
คุณภาพเนื้อหารายการมีการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
ส านักงาน กสทช. ควรมีการด าเนินการศึกษาวิจัยด้านการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในครั้งต่อไป 
ดังนี ้

5.3.1  การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต โดยควรมีการศึกษาประเด็นที่เป็นปัญหาด้านเนื้อหารายการที่ส าคัญ อาทิ เนื้อหารายการที่
เป็นข่าวปลอม ข่าวลวง (Fake News) การกระท าผิดในด้านกฎหมายโฆษณา และการคุ้มครองผู้บริโภค
ในเนื้อหารายการที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนบทบาทของผู้ได้รับใบอนุญาตในกิจการโทรคมนาคม 
ในการร่วมควบคุมเน้ือหารายการที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

5.3.2  การศึกษาวิจัย และการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังเน้ือหารายการในกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนทางออนไลน์ อินเทอร์เน็ต โดยศึกษาแนวทางการพัฒนา
เครือข่ายจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ตัวแทนผู้บริโภค ตัวแทนผู้ชมผู้ฟัง ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งครูอาจารย์ ในสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานใน
พื้นที่ที่ก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ เฝ้าระวัง การแจ้งเหตุ 
ตลอดจนบทบาทในการร่วมก ากับเนื้อหารายการ และการพัฒนาคุณภาพรายการที่อาจเพิ่มเติมขึ้นไป
ในอนาคต 
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กระบวนการคัดเลือกเนื้อหารายการเพื่อการประเมินสื่อตาม
หลักการเฝ้าระวังสื่อ (Media Monitor) 
 

กระบวนการคัดเลือกเนื้อหารายการเพื่อการประเมินสื่อตามหลักการเฝ้าระวังสื่อ (Media 
Monitor) ด าเนินการโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) การสังเกตบันทึกเทปรายการจากโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ที่ออกอากาศในช่วงระยะเวลา
ที่มีการวิจัย ระหว่างช่วงเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 26 ช่อง ใน โดยการเฝ้า
ระวังสื่อ (Media Monitor) ครอบคลุมรายการ จ านวนทั้งสิ้น 8,554 รายการ 

2) การจ าแนกสื่อที่พบเนื้อหาที่มีเนื้อหาเชิงบวก คือ การให้ความส าคัญกับรายการประเภทบริการ
ข่าวสารเพื่อสาธารณะประโยชน์จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการ หรือ เชิงลบ คือ พบว่ามี
การกระท าความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค โดยพบรายการที่มีเนื้อหาทั้งในเชิงบวก จ านวน 693 รายการ และเชิงลบ จ านวน 
311 รายการ รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,004 รายการ 

3) การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงบวก คือ เนื้อหารายการที่ให้ความส าคัญกับรายการประเภทบริการ
ข่าวสารเพื่อสาธารณะประโยชน์จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการ โดยจ าแนกเป็น 
3.1  รูปแบบ/ลักษณะของรายการข่าวสาร เช่น รายงานข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เล่าข่าว วิเคราะห์

ข่าว หรือสนทนา ถกเถียงอภิปราย และแสดงความคิดเห็น 
3.2  รูปแบบ/ลักษณะของรายการสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น รายการความรู้ 

รายการวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และอนามัย ส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและทักษะชีวิต ฯลฯ 
3.3  จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการในเชิงเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ เช่น ส่งเสริม

ให้เกิดระบบวิธีคิด ความรู้ในเรื่องวิชาการ การพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ 
4) การวิเคราะห์เน้ือหาเชิงลบ คือ เนื้อหาที่มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 

การผิดกฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยจ าแนกเป็น 
4.1  ด้านเนื้อหาที่ต้องห้าม เช่น การลมลางการปกครอง ผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ 

บ่อนท าลายความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน 
4.2  เนื้อหาที่ควรมีการจ ากัด เช่น แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ใช้ความรุนแรง ใช้อาวุธ 

ยาเสพติด ก่อหรือชักน าให้เกิดการอคติ ลามกอนาจาร วิตถาร หรือยั่วยุทางเพศ ฯลฯ  
4.3  เน้ือหาโฆษณา เช่น ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง จะกอใหเกิดความเข้าใจผิดใน

สาระส าคัญ สนับสนุนใหมีการกระท าผิดกฎหมายหรือ ศีลธรรม ฯลฯ 
5) สรุปผล และข้อเสนอแนะ เป็นการน าผลสรุปของการประเมินสื่อตามหลักการเฝ้าระวังสื่อ (Media 

Monitor) เพื่อวิเคราะห์ และสรุปผลร่วมกับผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
รายการและคุณภาพรายการ กับการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้ประกอบกิจการในกิจการ
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หน้า ก-2 

กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และผลการส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชน
และข้อจ ากัดของการให้บริการต่อเนื้อหารายการของผู้ประกอบการโดยการส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม เพื่อจัดท าเป็นข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดตามแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 

การกระท าความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไมเ่หมาะสม การผิดก หมายโฆษณา และการเอาเปรียบผู้บริโภค

บันทึกเทปรายการจากโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ท่ีออกอากาศ ระหว่าง
เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 26 ช่อง ใน โดยการเฝ้าระวังสื่อ 

(Media Monitor) ครอบคลุมรายการ จ านวน 8,554 รายการ 

ด้านเนื้อหาที่ต้องห้าม 
เช่น การล มล างการปกครอง ผล

กระทบต  อความมั่นคงของรัฐ บ่อน
ท าลายความมั่นคงปลอดภัยของ

ประชาชน

เนื้อหาที่ควรมีการจ ากัด
เช่น แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
ใช้ความรุนแรง ใช้อาวุธ ยาเสพติด 
ก่อหรือชักน าให้เกิดการอคติ ลามก
อนาจาร วิตถาร หรือยั่วยุทางเพศ 

ฯลฯ

การให้ความส าคั กับรายการประเภทบริการข่าวสารเพื่อสาธารณะประโยชน์จุดเด่นและความน่าสนใจของ
รายการ

รูปแบบ/ลักษณะของรายการ
ข่าวสาร

เช่น รายงานข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน 
เล่าข่าว วิเคราะห์ข่าว หรือสนทนา 
ถกเถียงอภิปราย และแสดงความ

คิดเห็น

รูปแบบ/ลักษณะของรายการสาระ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
เช่น รายการความรู้ รายการ

วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และอนามัย 
ส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและทักษะชีวิต 

ฯลฯ

จุดเด่นและความน่าสนใจของ
รายการในเชิงเนื้อหาและรูปแบบ

การน าเสนอ
เช่น ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด 

ความรูใ้นเรื่องวิชาการ การพัฒนา
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ

เนื้อหาโฆษณา
เช่น ข  อความท่ีเป นเท็จหรือเกินความ
จริง จะก  อให เกิดความเข  าใจผิดใน

สาระส าคัญ สนับสนุนให มีการ
กระท าผิดกฎหมายหรือ ศีลธรรม 

ฯลฯ

              

             

n = 205n = 0 n = 106

n = 693

n = 311

N = 8,544

n =      

สรุปผล และข้อเสนอแนะ
 

 

แผนภูมิที่ ก-1 กระบวนการคดัเลือกเนื้อหารายการเพื่อการประเมินสื่อตามหลักการเฝ้าระวังสื่อ 
(Media Monitor) 
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แบบประเมินรายการช่องโทรทัศน์ 
 

แบบประเมินรายการช่องโทรทัศน์ 
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 

แบบประเมินรายการช่องโทรทัศน์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพ
เนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ 
(ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ) ของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลทุกช่อง  

นิยามศัพท์: 
รายการ  หมายความว่า เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มิใช่โฆษณา โดย

ผลิตขึ้นเองหรือจัดหาจากผู้อื่นผลิต 

รายการข่าวสาร หมายถึง  รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริง
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบรายการข่าว  เล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าว รายการ สนทนาปัญหา 
เหตุการณ์ปัจจุบัน  และรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม ประเด็นทาง
การเมืองทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถ่ิน  และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ  

รายการสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  หมายถึง  รายการที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน
ในชุมชนโดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน ให้การศึกษา ความรู้ และทักษะที่จําเป็น
ต่อประชาชนผู้ฟัง มีเนื้อหาที่ส่งเสริมการพัฒนาในประเด็นสุขภาพ คุณภาพชีวิต อาชีพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ  
ประชาธิปไตย ประเพณีวัฒนธรรม จริยธรรม ศิลปะ กีฬา เป็นต้น รวมถึงให้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะ 

โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศน ์ 
ชื่อรายการ   ช่องที่ออกอากาศ1 ระดับความ

เหมาะสม*  
 
 

  

 
หมายเหตุ*  ป3+ -- สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 

  ด6+ – สําหรับเด็กอายุ 6-12 ป ี
    ท ทุกวัย –  สําหรับทุกวัย 

น.13+ – เด็กอายุต่ํากว่า 13 ปี ควรได้รับคําแนะนํา 
น.18+ – เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี ควรได้รับคําแนะนํา 

ฉ เฉพาะผู้ใหญ่ – เฉพาะผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม 
 
  

                                                           
1 บ่งบอกถึงกิจการสาธารณะประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3  บ่งบอกถึงกิจการทางธุรกิจหมวดหมู่เด็ก เยาวชน 

และครอบครัว หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ หมวดหมู่ทั่วไปแบบคมชัดปกติ หมวดหมูท่ั่วไปแบบคมชัดสูง 
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ตอนที่ 2  ผังรายการและสัดส่วนรายการ (การจัดท าผังรายการและการก าหนดสัดส่วนประเภทรายการ 
กับความสอดคล้องกับหมวดหมู่ของประเภทช่องรายการที่ได้รับอนุญาต) 
2.1  ผังรายการ 
วันที่ออกอากาศ  
วันออกอากาศ    จันทร์ - ศุกร์    เสาร์ - อาทิตย์    วันหยุดนักขัตฤกษ ์
ช่วงเวลา  
จ านวนนาที วินาที ต่อวัน ต่อสัปดาห ์
รูปแบบการจัดรายการ    รายการสด    รายการบันทึกไว้    เชื่อมโยงสัญญาณ 

 
2.2  สัดส่วนรายการ 
☐ กิจการบริการสาธารณะ ต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด คํานวณจากจํานวนนาทีของรายการที่ออกอากาศทั้งหมด
ในสัปดาห์     
☐ กิจการทางธุรกิจ ต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด คํานวณจากจํานวนนาทีของรายการที่ออกอากาศทั้งหมดในสัปดาห์       
 
ตอนที่ 3 การประเมินประเภทรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จุดเด่นและความ
น่าสนใจของรายการ (การให้ความส าคัญกับรายการประเภทบริการข่าวสารเพื่อสาธารณะประโยชน์
จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการ) 
3.1 รูปแบบ/ลักษณะของรายการข่าวสาร 
☐ รายงานข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริง 
☐ เล่าข่าว 
☐ วิเคราะห์ข่าว 
☐ สนทนา ถกเถียงอภิปราย และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นและเหตุการณ์ปัจจุบัน (ประเด็นที่มี

ความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม ประเด็นทางการเมือง และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ) 
 

3.2 รูปแบบ/ลักษณะของรายการสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
☐ รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
☐ รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลายของผู้คนในสังคม 
☐ รายการส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี    
☐ รายการให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
☐ รายการวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และอนามัย 

☐ รายการส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและทักษะชีวิต 
☐ รายการส่งเสริมจริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ศาลนา 
☐ รายการสําหรับเด็กและเยาวชน 
☐ รายการด้านกีฬา 
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☐ รายการด้านการท่องเที่ยว 
☐ รายการภาพยนตร์สารคดี 
☐ รายการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พระราชพิธี พิธีสําคัญทางศาสนา 
☐ รายการอื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………..………………………….…………. 

 
3.3 จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการในเชิงเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
☐ 1) ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด  
☐ 2) ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
☐ 3) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
☐ 4) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต 
☐ 5) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชมความหลากหลายในสังคม 
☐ 6) ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
☐ 7) ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม 
☐ 8) ส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน   
☐ 9) นําเสนอมุมมอง ทัศนคติ ประสบการณ์ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
☐ 10) มีรูปแบบการนําเสนอที่แปลกใหม่ สามารถเข้าถึงผู้ชม/ผู้ฟังทุกวัย 
☐ 11) ส่งเสริมจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 
☐ 12) ส่งเสริมธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
☐ 13) ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ คนด้อยโอกาส หรือคนกลุ่มอื่นที่มีความต้องการเฉพาะ 
☐ 14) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมพื้นเมืองท้องถิน่และต่างประเทศ 
☐ 15) อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ……………………………………………………………..……………………………………………. 

(หมายเหตุ  ข้อ 1) – 6) เป็นตัวชี้วัดการจําแนกเนื้อหาท่ีควรมีการส่งเสริม ซึ่งระบุไว้ในประกาศกสทช. เรื่อง แนวทาง 
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ส่วนข้ออื่น ๆ เพิ่มเติมโดยคณะผู้วิจัย) 
 
ตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล (การกระท าความผิดเก่ียวกับเนื้อหา
ที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบผู้บริโภค) 
4.1 ด้านเนื้อหาที่ต้องห้าม 

4.1.1 เนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ  
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้    

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
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4.1.2 มีเน้ือหารายการที่บ่อนทําลายความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเกลียดชังแก่
คนในประเทศ  
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้    

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 

 
4.2 ด้านเน้ือหาที่ควรมีการจ ากัด (พิจารณาจากภาพ เสียง และเนื้อหาในรายการ) 

4.2.1 การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการนําเสนอที่ก่อหรือชักนําให้เกิดผลรุนแรง ต่อจิตใจของ
ผู้ชม ทําให้เกิดความรู้สึกทางจิตใจ เช่น ความหดหู่ ความเศร้า ความเครียด ความสะเทือนใจ อย่าง
รุนแรง รวมตลอดถึงองค์ประกอบของรายการที่ทําให้ผู้ชมตกใจกลัว ความน่าเกลียด สยดสยอง 
ขยะแขยง 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้    

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของ

ภาพและเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.2.2 การใช้ความรุนแรงกระทําต่อตนเอง บุคคลอื่น สิ่งมีชีวิตและวัตถุ 

☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของ

ภาพและเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.2.3 การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรง หรือนําไปสู่ความรุนแรง ทารุณโหดร้าย 

ที่ก่อให้เกิดผลต่อความรู้สึกทางจิตใจอย่างรุนแรง 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 
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ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของ
ภาพและเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 

4.2.4 การใช้อาวุธ ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระทําความผิดในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเนื้อหาที่ขัด
ต่อศีลธรรม และความสงบสุขของสังคม 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของ

ภาพและเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.2.5 การนําเสนอที่ก่อหรือชักนําให้เกิดการอคติ การเลือกปฏิบัติอันนํามาซึ่งการต่อต้านหรือล่วงละเมิด 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคล รวมถึงการส่งเสริม การสร้างทัศนคติ ความเชื่อ การชักจูงใจ การล้อเลียนให้
บุคคล กลุ่มบุคคลเกิดความอาย กลายเป็นตัวตลกในสังคม ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดหรือการต่อต้าน 
การดูหมิ่นเหยียดหยาม การลดทอนหรือการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(ประเด็นของเชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ เพศ รสนิยมทางเพศ ชนชั้น สถานะ สภาพทางเศรษฐกิจ 
อายุ ศาสนา สีผิว โรคหรือภาวะสุขภาพความพิการทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และสติปัญญา) 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของ

ภาพและเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.2.6 ลักษณะลามกอนาจาร วิตถาร หรือยั่วยุทางเพศ ความไม่เหมาะสมทางด้านการแต่งกาย การแสดง 

ออกทางเพศ  การแสดงท่าทางหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมในทางเพศ  การล่วงละเมิดทางเพศ การ
สนทนาหรือใช้คําพูดเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศที่ล่อแหลมหรือไม่เหมาะสม การสร้างทัศนคติทางลบ
เกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศในประเด็นต่างๆ เช่น การเหยียดเพศ เป็นต้น    
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
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☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของ
ภาพและเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 

4.2.6  การนําเสนอเนื้อหาที่เป็นการชักจูงหรือสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาที่มอมเมา  หรือขัดต่อหลักเหตุผล 
ที่เป็นจริงและศีลธรรมอันดีของสังคม เช่น การทําแท้ง การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การนอกใจ
คู่สมรส การบันดาลโทสะในที่สาธารณะ 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.2.7 ความไม่เหมาะสมในเรื่องการใช้ภาษา  ไวยากรณ์ทางภาษา การใช้ภาษาที่ล่อแหลม หมิ่นเหม่                  

สื่อความหมายในเชิงลบ รวมถึงการใช้ภาษาที่ก้าวร้าว ดูหมิ่น นํามาซึ่งการลดทอนศักดิ์ศรี  
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.2.8 เน้ือหาที่แสดงให้เห็นเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้กระทํา รวมถึงการสัมภาษณ์เด็กและ

เยาวชนดังกล่าวในประเด็นที่ละเอียดอ่อน ด้วยคําถามที่เกินความสามารถหรือวุฒิภาวะที่จะตอบได้
อย่างเหมาะสม 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.2.9 ความไม่เหมาะสมในการแสดงออกและการแต่งกายของพิธีกร ผู้ดําเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ

ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา เช่น วัด  โบสถ์ วิหาร หรือสถานที่เฉพาะ เช่น พระราชวัง พระที่นั่ง 
รวมถึงการร่วมกิจกรรมบางประเภท เช่น งานศพ ทําบุญใส่บาตร  เวียนเทียน 
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☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.2.10 การนําเสนอภาพหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงอันตรายหรือบาดเจ็บ ต้องมีคําเตือนถึงอันตราย

จากการเลียนแบบ โดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลใกล้ชิด เช่น การใช้เครื่องออกกําลังกาย การปีนป่าย  
การขับขี่รถยนต์  จักรยานยนต์  ฯลฯ 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.2.11 เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือจูงใจให้ดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือเสพยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

ประเภทต่างๆ  
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.2.12 เนื้อหามีการกล่าวอ้างหรือจูงใจให้เชื่อว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอํานาจพิเศษ

หรือความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
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☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ
และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 

4.2.13 ชี้นําหรือให้ข้อมูลหรือแสดงออกเพื่อจูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดการเล่นการพนัน 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
 

4.3 ด้านเนื้อหาโฆษณา 
4.3.1 โฆษณาที่มีขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 

☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.3.2 โฆษณาที่มีขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะ

กระทํา โดยอางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไมเปนความจริงหรือเกินความจริง 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
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4.3.3 ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือ ศีลธรรม หรือ
นําไปสคูวามเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.3.4 ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมปูระชาชน 

☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.3.5 โฆษณาแจก แถม เสี่ยงโชค ชิงรางวัล 

☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.3.6 โฆษณาสินคา/บริการรวมกับขอความถวายพระพร 

☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
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4.3.7 มีการใช้ข้อความโฆษณาอาหารที่แสดงคุณประโยชน ์คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จ 
หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.3.8 มีการใช้ข้อความโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณยา หรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถบําบัด 

บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ หรือหายขาด หรือใช้ถ้อยคํา
อื่นใดที่มีความหมายทํานองเดียวกัน 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.3.9 มีการใช้ข้อความโฆษณาที่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จ หรือเกินความจริง 

☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.3.10 มีการใช้ข้อความโฆษณาที่ทําให้เข้าใจว่ามีวตัถุใดเป็นตัวยา หรือเป็นส่วนประกอบของยา ซึ่งความจริง

ไม่มีวัตถ ุหรือส่วนประกอบน้ันในยา หรือมีแต่ไม่เท่าที่ทําให้เข้าใจ 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 
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ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.3.11 มีการใช้ข้อความโฆษณาที่ทําให้เข้าใจว่าเป็นยาทําให้แท้งลูก หรือยาขับระดูอย่างแรง 

☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.3.12 มีการใช้ข้อความโฆษณาที่ทําให้เข้าใจว่าเป็นยาบํารุงกามหรือยาคุมกําเนิด 

☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.3.13 มีการใช้ข้อความโฆษณาที่แสดงสรรพคุณยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ 

☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.3.14 มีการใช้ข้อความโฆษณา หรือภาพที่ไม่สุภาพ หรือโดยการร้องรําทําเพลง หรือแสดงความทุกข์

ทรมานของผู้ป่วย 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 
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ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
4.3.15 มีการจูงใจการโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพก หรือออกสลากรางวัล 

☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี   ☐ มี การใช้เทคนิคพิเศษโดยลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ

และเสียง (Fast Speed) การลดโทนสี การแปลงเสียง ฯลฯ 
 

4.4 ด้านเนื้อหาที่ควรมีการส่งเสริม (พิจารณาจากภาพ เสียง และเนื้อหาในรายการ) 
4.4.1 ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด 

☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 

4.4.2 ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 

4.4.3 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
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4.4.4 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 

4.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชมความหลากหลายในสังคม 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 

4.4.6 ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 

4.4.7 ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 

4.4.8 ส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน   
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
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4.4.9 นําเสนอมุมมอง ทัศนคติ ประสบการณ์ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 

4.4.10 มีรูปแบบการนําเสนอที่แปลกใหม่ สามารถเข้าถึงผู้ชม/ผู้ฟังทุกวัย 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 

4.4.11 ส่งเสริมจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 

4.4.12 ส่งเสริมธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 

4.4.13 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ คนด้อยโอกาส หรือคนกลุ่มอืน่ที่มีความต้องการเฉพาะ 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
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4.4.14 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมพื้นเมืองท้องถิ่นและต่างประเทศ 
☐ ไม่มี  
☐ มี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะเน้ือหา  ……………………………………………………………………………………… 
 วันที่ออกอากาศ  ……………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 
 จํานวนเวลาที่ออกอากาศ ……………………………………………………………………………………… 

 
 



       
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพเน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

 
หน้า ค-1 

 
 
 

ภาพผลการประเมินรายการ และคุณภาพรายการของช่องโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
 
รายการมีเน้ือหา การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการน าเสนอที่ก่อหรือชักน าให้เกิดผล
รุนแรง ต่อจิตใจของผู้ชม ท าให้เกิดความรู้สึกทางจิตใจ 
 
เนื้อหา: ข่าวแจ้งว่า “วันเกิดเหตุ เป็นวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 9:00 น. ช่วงเช้า 
“ท่าน” ผู้บังคับบัญชาได้ออกมาปั่นจักรยานตอนเช้า โดยมีสุนัขในค่ายที่อาศัยอยู่ วิ่งไล่ตามประสา  
ท าให้ท่านไม่พอใจเป็นอย่างมาก จึงใช้อ านาจของตน สั่งให้นายทหาร นายสิบและพลทหาร ไปตามจับ
สุนัขดังกล่าว โดยจับมาได้สองตัว และได้สั่งให้น าเชือกมัดขาสุนัขทั้งสองตัวรวมกัน พร้อมทั้งมัดปาก
ของสุนัข ให้น าสุนัขดังกล่าวไปไว้บริเวณกลางลานจอดรถ โดยมีแสงแดดที่ค่อนข้างร้อน สุนัขทั้งสองตัว
ดังกล่าวได้ถูกตากแดดอยู่ 6 – 7 ชั่วโมงและพยายามดิ้นอย่างทุรนทุราย เพื่อช่วยเหลือตัวเอง จนเวลา
ผ่านไปถึงประมาณ 16:00 น. “ท่าน”สั่งให้น ารถขยะของหน่วย น าสุนัขดังกล่าวไปทิ้งที่กองขยะ ห่างจาก
ค่ายประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งตอนน าสุนัขขึ้นรถขยะไปนั้น สภาพของสุนัขทั้งสองตัวมีบาดแผล บริเวณ
ขามีรอยของเชือกที่รัดแน่น ท าให้เกิดบาดแผลและขาของสุนัขบวม ผิวหนังตามร่างกายก็มีรอยพุพอง
จากความร้อนของพื้นถนน โดยหลังจากน าสุนัขไปทิ้งก็ยังไม่รู้ว่าสุนัขทั้งสองตัวยังมีชีวิตอยู่หรือไม่” 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
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รายการมีเนื้อหา การใช้ความรุนแรงกระท าต่อตนเอง บุคคลอื่น สิ่งมีชีวิตและวัตถุ 
 

เน้ือหา: 17 ม.ค. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ถนนข้าวหลาม ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายของหญิงสาวคนหนึ่งจากบริเวณชั้น 3 ของอาคาร 
จึงได้ไปตรวจสอบพบ น.ส.แต๊ก (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี ก าลังมีอาการคลุ้มคลั่ง และถือมีดคัทเตอร์
เอาไว้อยู่ในมือ พร้อมกับเรียกร้องให้ติดต่อกับแฟนหนุ่ม หากไม่มาจะก่อเหตุฆ่าตัวตาย หลังจากนั้นจึง
ได้ให้อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ปฐมพยาบาลให้เบื้องต้น พบว่ามีรอยแผลที่แขนซ้าย
หลายแห่งและบาดแผลค่อนข้างลึก จึงได้น าตัวส่งโรงพยาบาล จากการตรวจสอบภายในห้องพักของผู้
ก่อเหตุ ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด เชื่อว่าการที่ น.ส.แต๊ก ก่อเหตุท าร้ายตัวเองในครั้งนี้อาจจะมาจาก
ปัญหาทางสุขภาพจิต จากการสอบถาม นายอธิวัฒน์ พนักงานรักษาความปลอดภัยกล่าวว่า น.ส.แต๊ก 
มีอาการเอะอะโวยวายมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว เห็นท่าไม่ดีจึงได้แจ้งให้ต ารวจสถานีต ารวจมาจัดการต่อ 
ทั้งนี ้น.ส.แต๊กมีอาการในลักษณะอย่างนี้มาแล้ว 3 ครั้ง โดยเฉพาะช่วงที่มีปัญหาทะเลาะกับแฟน 
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รายการมีเนื้อหา การใช้อาวุธ ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระท าความผิดในรูปแบบต่างๆ 
รวมถึงเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรม และความสงบสุขของสังคม 
 

เนื้อหา:เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.61 นายอนุชา อินทศร นายอ าเภอสัตหีบ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สราวุธ กรจิระเจริญ 
ปลัดอาวุโส นายสุชาติ จันทร์ชุ่ม เจ้าพนักงาน ปปส.น าก าลังชุดปราบปรามยาเสพติด และอาสาสมัคร
รักษาดินแดน เข้าจับกุมตัว นายมานพ หรือเก่ง บัวหลวง อายุ 29 ปี 

โดยนายมานพ หรือเก่ง บัวหลวง อายุ 29 ปีถูกจับในข้อหา ครอบครองและเสพยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 1 ของกลางยาบ้า 2 เม็ด ได้ภายในห้องเช่าไม่มีเลขที่ ซอยเจริญผล ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี 

สืบเนื่อง ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า ผู้ต้องหา มีพฤติกรรมเสพยาบ้า และชอบท าร้าย
ร่างกายภรรยาตัวเอง พร้อมมีหลักฐานภาพถ่ายขณะผู้ต้องหาก าลังเสพยา จึงได้น าก าลังเข้าจับกุม แต่
ผู้ต้องหาเกิดไหวตัววิ่งหลบหนีออกหลังห้อง ก่อนมาถูกไล่จับกุมตัวไว้ได้ เบื้องต้น สารภาพว่า ไปรับ
ยาบ้ามาจากนายเป้ ซอยทวีสุข จ านวน 3 เม็ด เสพไปแล้ว 1 เม็ด เหลือไว้ฉลองเสพข้ามปี ในคืนส่ง
ท้ายปีเก่า แต่มาถูกจับกุมเสียก่อน จึงไม่ได้ฉลองตามที่ตั้งใจไว้ 



หน้า ค-4 

 

 
 
 
รายการมีเนื้อหา การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรง หรือน าไปสู่ความ
รุนแรง ทารุณโหดร้าย 
 

เนื้อหา: วันที่3 ม.ค.เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี รับแจ้งมีเหตุฆ่ากันตาย 2 ศพ ที่บริเวณ
ถนนสี่แยกการุณ เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงน าก าลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบศพผู้ชาย 2 ราย 
ถูกยิงที่ศีรษะเสียชีวิตใกล้กับรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กวข 429 พะเยา ทราบชื่อผู้เสียชีวิต คือ นาย
พีระพงษ์ ไพทูรย์ อายุ 32 ปี อาชีพรับเหมาก่อสร้าง และนายสมศักดิ์ ก าเนิดพิรา อายุ 22 ปี หลังเกิดเหตุ 
พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.ตร.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.ศิริชัย ทรงวสิน ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
พร้อมด้วยชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน 8 เข้าตรวจสอบที่เกิดแหตุ พลปลอกกระสุนปืน
ขนาด 9 มม.จ านวน 1 ปลอก และกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ยิงอีก 1 นัด ตกอยู่ใกล้กับศพของทั้งคู่ ตรวจ
บาดแผลพบว่าทั้งคู่ถูกจ่อยิงที่ศีรษะคนละ 1 นัด เสียชีวิตคาที่  
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รายการมีเนื้อหา ลักษณะลามกอนาจาร วิตถาร หรือยั่วยุทางเพศ 
 
ชายในภาพแอบเข้ามาภายในบ้าน และก่อเหตุข่มขืนกระท าช าเราคุณยายวัย 82 ปี แต่ปรากฏว่า
ลูกหลานกล้บเข้าบ้านมาเห็นเหตุการณ์พอดี และบันทึกภาพเอาไว้ได้ จากนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจน าตัว
นายบุญส่งไปยังบ้านพักจุดเกิดเหตุ เพื่อขอขมายายวัย 82 ปี ซึ่งนายบุญส่งก็ยินยอมที่จะไปขอขมา 
โดยมีชาวบ้านต่างมารอดูเหตุการณ์จ านวนมาก ก่อนที่นายบุญส่งจะเดินเข้าไปกราบที่ยาย แล้วกล่าวว่า 
“ขอโทษเด้อยายเด้อที่ท าแบบนั้น” พร้อมกราบขอขมา 3 ครั้ง โดยผู้ต้องหามีสีหน้ายิ้มแย้ม ซึ่งยายก็
ตอบเพียงว่า “ขอบคุณ” โดยที่ยายไม่รู้เรื่องว่าเขามาขอโทษอะไร และคิดว่าลูกหลานมาไหว้ให้พร 
เพราะยายเป็นอัลไซเมอร์ 
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รายการเน้ือหาโฆษณาแจก แถม เสี่ยงโชค ชิงรางวัล 
 

เนื้อหา: Wow wow whitening Cream ราคาปกติ 2,500 บาท ขายเพียง 1990 บาทและซื้อ 1 
แถม 1 และ Well fit belt ลดราคาจาก 1,990 เหลือเพียง 990 และซ้ือ 1 แถม 1 
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รายการโฆษณาที่มีข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 
 

มีการเปรียบเทียบให้ดูหน้าเมื่อก่อน 
 

 
 

มีการอ้างว่า เนื้อครีมมีความเข้มข้น และเทออกมายังไม่หกจากกระปุก เมื่อใช้แล้วหน้าใสไร้ริวรอย 
และตัวครีมมีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ซึมเข้าสู่ผิวทันที ใช้แล้วสามารถเห็นความแตกต่างได้ในทันที 
และมีการเปรียบเทียบมือที่ใช้และไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ให้ดู 
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นอกจากนี้ยังมีการลดแลกแจกแถม เมื่อโทรเข้ามาเป็น 30 สายแรก 
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รายการเนื้อหาประเภทส่งเสริมความรู้ในเรื่องวชิาการ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
 

เน้ือหา: เป็นรายการมหัศจรรย์งานก่อสร้าง ซึ่งมีเน้ือหาแสดงให้เราทราบว่า สถาปัตยกรรม ที่มีชื่อของ
โลกต่างๆนั้นถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ด้วยวิธใีด อาทิเช่น การใช้ความรู้ทางเลขาคณิตประยุกต์น ามาใช้ใน
การก่อสร้าง ซึ่งช่วยเปิดมุมมองให้กับสายอาชีพในด้านนี้แก่ผู้ชม 
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รายการเน้ือหาประเภทส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด 
 
เนื้อหา: ทางรายการข่าวใหญ่ไทยแลนด์แสดงเนื้อหาให้ความรู้แก่ผู้ชมเรื่องของประเภทต่างๆ ของ
หมวกกันน๊อค เพื่อรณรงค์ปลูกฝังแนวคิดให้ผู้ชมหันมาใส่หมวกกันน๊อคในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 
และบรรยายถึงข้อดีต่างๆเมื่อสวมใส่หมวกกันน๊อค รวมทั้งผลเสียหากไม่สวมใส่หมวกกันน๊อคในขณะ
ขับขีร่ถจักรยานยนต์ 
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รายการเน้ือหาประเภทส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต 
 
เน้ือหา:รายการอโศกเช้าข่าวดี น าข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี่ยงจิ้งหรีดมาน าเสนอ รวมไปถึงการน ามา
แปรรูปเพื่อการจ าหน่ายสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร 
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รายการเนื้อหาประเภทส่งเสริมความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมพื้นเมืองท้องถิ่นและ
ต่างประเทศ 
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รายการเนื้อหาประเภทการน าเสนอมุมมอง ทัศนคติ ประสบการณ์ ความสามารถที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ 
 
เนื้อหา: น าพ่อครัวมาเล่าประสบการณ์ก่อนที่จะมาท าอาชีพนี้ ให้กับผู้ชมฟัง เพื่อเสนอมุมมองและ
ทัศนคติต่างๆก่อนที่จะมาเป็นเชฟพร้อมทั้งสอนการท าอาหารเพื่อให้ผู้ชมได้น าความรู้ที่ได้ไปใช้ 
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รายการประเภทเล่าข่าว  
 
เน้ือหา : รายการลักษณะนี้ เป็นการน าข่าวจากแหล่งต่างๆ มาเล่าใหม่ โดยพิธีกรในรายการ ส่วนใหญ่
มิได้มีการวิเคราะห์ข่าวเชิงลึกมากนัก อาทิ รายการทุบโต๊ะข่าว ซึ่งมีพิธีกร 2 ท่านได้แก่คุณพุทธ 
อภิวรรณ และคุณจิตรดี ศรีดี น าเสนอเรื่องราวจากส านักข่าวอัมรินทร์เกี่ยวกับคุณด าเกิง มุ่งธัญญา 
หรือ ครูไอซ์ คุณครูประจ าโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทย ผู้ซึ่งพิการทางสายตามาแต่ก าเนิด แต่สามารถ
เรียนจนจบปริญญาเกียรตินิยม จนได้มาเป็นครูสอนชั้นมัธยม เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่ก าลังท้อกับ
อุปสรรคต่างๆ ให้ใช้ความพยายามสู้กับปัญหาด้วยความอดทน ไม่ยอมแพ้ 
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รายการข่าว เหตุการณป์ัจจุบัน หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริง 
 
เน้ือหา : น าเสนอสถานการณ์ปัจจุบันของวนอุทยานถ้ าหลวง หลังจากเกิดเหตุการณ์ทีม 13 หมูป่าติด
อยู่ในถ้ า ท าให้เกิดกระแสความนิยมในการท่องเที่ยวพุ่งขึ้นสูงมาก โดยผู้ประกอบการในบริเวณให้
ข้อมูลว่า มีรายได้มากขึ้นจากเดิมนับสิบเท่าตัว รวมถึงราคาที่ดินโดยรอบมีราคาสูงข้ึนมากอีกด้วย 
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รายการประเภทสนทนา ถกเถียง และแสดงความเห็นต่อประเด็นและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 
เนื้อหา : คุยวิเคราะห์ปัญหาข่าว PM2.5 ในมุมของการรับมือปัญหาโดยรัฐบาล ว่ายังไม่มีการ
แก้ปัญหาที่ตรงจุดต้นเหตุ เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น เช่นการฉีดละอองน้ า การระงับการ
ก่อสร้างชั่วคราว เสนอให้มีมาตรการแก้ปัญหาในระยะยาวเช่นการใช้รถพลังงานไฟฟ้า การลดใช้
พลังงานดีเซลเผาไหม้ไม่หมดเป็นต้น 
 รวมถึงสถานการณ์ BRREXIT ในภาคพื้นยุโรป ว่ามีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร ในการ
ที่ประชาชนอังกฤษบางส่วนได้เรียกร้องให้ประเทศอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิก EU ซึ่งอาจจะเกิด
ผลกระทบด้านการน าเข้า-ส่งออกเป็นหลัก 
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รายการประเภท วิเคราะห์ข่าว  
 
เนื้อหา : น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดฝุ่นละอองมลพิษ PM2.5 ที่ก าลังเป็นปัญหาใหญ่
ระดับประเทศในขณะนั้น พร้อมการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก และวิเคราะห์ถึง
แนวทางแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการหลายท่าน รวมถึงวิเคราะห์ประเด็นด้านประสิทธิภาพของ
มาตรการรัฐในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองมลพิษ PM 2.5  
 โดยมีการน าเสนอสาเหตุของการเกิดวิกฤติมลพิษว่ามีสาเหตุหลัก 3 ประการดังนี้ 
1. ภาวะสภาพอากาศปิด 2. การก่อสร้างอาคาร 3. ไอเสียมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
 โดยการแก้ไขควรมีมาตรการณ์ทั้งระยะสั้น เช่นการระงับการก่อสร้างชั่วคราว,การตรวจจับ
รถควันด า และระยะยาวเช่นการรณรงค์พลังงานทางเลือกอื่นๆเช่นพลังงานไฟฟ้าเป็นต้น 
 

 
 

 
 



      
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพเน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
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รายละเอียดการประชุมกลุ่มย่อย :                                
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหารายการ และคุณภาพรายการ 
 

 

1.  ก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย 
2.  ค าถามในการประชุมกลุ่มย่อย 
3.  ใบลงทะเบียน 
4.  ภาพบรรยากาศงาน 

 

ภาคผนวก ง 
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ก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ                                                    

ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องเชพไฟร์ 1 ชั้น 2  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค  กรุงเทพมหานคร 
 

11.30 – 12.00 น. ลงทะเบียน 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. ชี้แจงความเป็นมา และวตัถุประสงค์ของโครงการ 

13.30 – 15.00 น. ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหารายการ 
และคุณภาพรายการ 

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 

15.15 – 16.00 น. สรุปผลการประชุม 
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ค าถามในการประชุมกลุ่มย่อย  

(ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหารายการ และคุณภาพรายการ) 
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ                                                           

ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
  
ความเป็นมาของโครงการ 

ด้วยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 
หมวด 2 มาตรา 33 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการของกิจการโทรทัศน์ไว้ว่า ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ที่ใช้คลื่นความถี่แต่ละประเภทต้องจัดผังรายการให้มี
สัดส่วนรายการตามที่ก าหนด โดยในบทบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดเงื่อนไขการน าเสนอรายการ โดย
พิจารณาจาก “รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์” ซึ่งมีสัดส่วนแตกต่างกันตามประเภท
ของใบอนุญาต ดังนี้ 

(1)  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะต้องก าหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 

(2)  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนก าหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือ
สาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถ่ินที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 

(3)  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจตอ้งก าหนดให้มีรายการทีเ่ป็นข่าวสารหรอื
สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า 

ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ.2555 ได้ให้ค านิยามของ “รายการข่าวสาร” หมายถึง รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบันหรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือที่เกิดขึ้นโดยเน้นเหตุการณ์ใน
ชุมชน แล้วแต่กรณี ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบรายการข่าวสด เล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าว รายการสนทนา
ปัญหา เหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม 
ประเด็นทางการเมือง ทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ 
ส่วนค านิยามของ “รายการสารประโยชน์” หมายถึง รายการที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน
ในชุมชน โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน ให้การศึกษา ความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นต่อประชาชนผู้ฟัง มีเนื้อหาที่ส่งเสริมการพัฒนาในระดับชุมชน ในประเด็นสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น รวมถึงให้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับ
ประโยชน์สาธารณะหรือชุมชนนั้นๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน นอกจากนี้ 
ยังให้ค านิยามของรายการที่เป็นข่าวสารหรือสารประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะว่าหมายความ
รวมถึง รายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
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ด้วยเหตุนี้ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน และกิจการทางธุรกิจ ทุกรายจึงต้องก าหนดให้มีการ
ออกอากาศรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ ให้อยู่ในสัดส่วนตามกฎหมาย นอกจากนี้ 
ยังมีผลท าให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ
ที่ได้รับใบอนุญาตและใบอนุญาตแต่ละประเภท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ที่ต้องการให้การใช้คลื่นความถี่ของ
ผู้รับใบอนุญาตเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ ผ่านการน าเสนอรายการที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ อันจะเป็นการสร้างคุณค่าต่อการด าเนินชีวิตให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม 
ดังนั้น เพื่อให้หลักการดังกล่าวสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน กสทช. 
ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยอยู่ในรูปแบบของการ
ใช้อ านาจตามกฎหมาย ด้วยการก าหนดเป็นเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาตให้มีการออกอากาศรายการที่
เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์อยู่ในสัดส่วนตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งหากผู้รับใบอนุญาตไม่
ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษตามกฎหมาย เพราะถือเป็นการขัดต่อเงื่อนไขใบอนุญาต นอกจากนี้ ยังมี
การก ากับดูแลที่อยู่ในรูปแบบของการสร้างการจูงใจ เพื่อผลักดันให้ผู้รับใบอนุญาตเพิ่มสัดส่วนการ
น าเสนอรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้มากขึ้น โดยผู้รับใบอนุญาต
สามารถขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในแต่ละปีได้ หากมีสัดส่วนรายการที่
เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่ผู้รับใบอนุญาตต้องก าหนดให้มีรายการที่เป็น
ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นไปตามสัดส่วนข้างต้นแล้ว ประกอบกับจากสภาวการณ์
โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ส่งผลให้ช่องรายการสร้างความน่าสนใจ
ใหก้ับรายการที่ออกอากาศ เพื่อดึงดูดความสนใจเพิ่มจ านวนผู้รับชมให้สูงมากขึ้น โดยที่ผู้ประกอบการ
ไม่ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมของเนื้อหารายการ หรือค านึงถึงว่าอาจมีความสุ่มเสี่ยงเป็นการขัดต่อ
พระราชบัญญัติกระประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 ที่บัญญัติไว้
ว่า “ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้
เกิดความเสื่อมทรามทางจิตหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง......... ” 

ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการด าเนินงานเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนในกรณีดังกล่าว
ได้พบว่ามีการร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหารายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รายการที่จัดอยู่ในประเภทรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
โดยตลอด อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพของเนื้อหารายการที่มีการน าเสนอทางช่องโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลจากการประกอบการ 
และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ.2551 ดังกล่าว ทั้งด้านป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุน ลงโทษ และกระตุ้นจิตส านึกของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่
ถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยผ่านขบวนการประเมินผลจากผู้มีส่วนได้เสียจากการ
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ประกอบการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาแนวทางการก ากับดูแลของส านักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการประชุมกลุ่มย่อย 

1. เพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ (ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ) ที่มีการ
น าเสนอทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

2. เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบในการน าเสนอเนื้อหารายการ (ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ) ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

3. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการน าเสนอเนื้อหารายการ (ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ) ทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

 
ส่วนที่ 1    การประเมินคุณภาพเน้ือหารายการ ประเภทรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์

ต่อสาธารณะที่มีการน าเสนอทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
1.1 ในปัจจุบัน ท่านคิดว่า คุณภาพเนื้อหารายการ ประเภทรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะที่มีการน าเสนอทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล เป็นอย่างไรบ้าง 
1.2 เนื้อหารายการ ประเภทรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่มีการ

น าเสนอทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล สามารถสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ (Public 
Interest) ตามหลักการส่งเสริมข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ 
ประชาชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว อย่างเพียงพอหรือไม่ เพราะอะไร 

1.3 เมื่อพิจารณาจากผังรายการและ/หรือสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ กับความสอดคล้องกับหมวดหมู่ของประเภทช่องรายการที่ได้รับอนุญาตท่าน
คิดว่ามีความเหมาะสมเพียงใด 

 
ส่วนที่ 2    ประเด็นที่เป็นปัญหาด้านคุณภาพเนื้อหารายการ ประเภทรายการข่าวสารหรือสาระที่

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  
2.1 ประเด็นใดบ้างที่เป็นปัญหาด้านคุณภาพเนื้อหารายการ (พิจารณาทั้งภาพ เสียง และเนื้อหา) 

ประเภทรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
2.2 ปัจจุบันพบการกระท าผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และการ

เอาเปรียบผู้บริโภคของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลอย่างไรบ้าง 
2.3 เมื่อพิจารณาประเภทรายการที่ต้องห้ามหรอืควรมีการจ ากดั ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นข้อกังวล

หรือเป็นปัญหาส าหรับรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  
2.4 เมื่อพิจารณาประเภทรายการที่ควรมีการส่งเสริมเน้ือหา ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นข้อกังวลหรือ

เป็นปัญหาส าหรับรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  
 
ส่วนที่ 3    แนวทางการแก้ไขปัญหา และมาตรการการส่งเสริมคุณภาพเนื้อหารายการที่เหมาะสม 

3.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพเนื้อหารายการประเภทรายการข่าวสารหรือสาระที่
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
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3.2 ส าหรับประเภทรายการที่รายการที่ต้องห้ามหรือควรมีการจ ากัด ท่านคิดว่าควรมีมาตรการ
ด าเนินการในลักษณะใด 

3.3 ส าหรับประเภทรายการที่ควรมีการส่งเสริมเนื้อหา ท่านคิดว่าควรมีมาตรการส่งเสริมคุณภาพ
ให้มากยิ่งข้ึนในลักษณะใด 

3.4 ข้อเสนอแนะ แนวทางในการก ากับดูแลรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
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ใบลงทะเบียน 
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ภาพบรรยากาศงาน 
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โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพเน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
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รายละเอียดการจัดสนทนากลุ่มย่อย :                           
ผู้ประกอบการกลุ่มผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์       
ที่ใช้คลื่นความถี่ 
 

 
 

1.  ก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย 
2.  ค าถามในการประชุมกลุ่มย่อย 
3.  ใบลงทะเบียน 
4.  ภาพบรรยากาศงาน 

 
 
 

ภาคผนวก จ 
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ก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนือ้หารายการ                                                      

ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน 2562 เวลา 11.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องพลอยไพลนิ  ช้ัน 3  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร 
……………………………… 

11.30 – 12.00 น. ลงทะเบียน 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. ช้ีแจงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการ 

13.30 – 15.00 น. ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้ประกอบการกลุ่มผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถี่ 

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 

15.15 – 16.00 น. สรุปผลการประชุม 
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ค าถามในการประชุมกลุ่มย่อย  

(ผู้ประกอบการกลุ่มผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คลื่นความถี่) 
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนือ้หารายการ                                                            

ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
  
ความเป็นมาของโครงการ 

ด้วยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 
หมวด 2 มาตรา 33 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการของกิจการโทรทัศน์ไว้ว่า ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ีแต่ละประเภทต้องจัดผังรายการให้มี
สัดส่วนรายการตามท่ีก าหนด โดยในบทบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดเงื่อนไขการน าเสนอรายการ โดย
พิจารณาจาก “รายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์” ซึ่งมีสัดส่วนแตกต่างกันตามประเภท
ของใบอนุญาต ดังนี้ 

(1)  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะต้องก าหนดให้มีรายการท่ีเป็นข่าวสาร
หรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 

(2)  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนก าหนดให้มีรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือ
สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 

(3)  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจต้องก าหนดให้มีรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือ
สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า 

ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ.2555 ได้ให้ค านิยามของ “รายการข่าวสาร” หมายถึง รายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบันหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือท่ีเกิดขึ้นโดยเน้นเหตุการณ์ใน
ชุมชน แล้วแต่กรณี ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบรายการข่าวสด เล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าว รายการสนทนา
ปัญหา เหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีมีความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม 
ประเด็นทางการเมือง ท้ังในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ 
ส่วนค านิยามของ “รายการสารประโยชน์” หมายถึง รายการท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน
ในชุมชน โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน ให้การศึกษา ความรู้ 
และทักษะท่ีจ าเป็นต่อประชาชนผู้ฟัง มีเนื้อหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาในระดับชุมชน ในประเด็นสุขภาพ 
ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น รวมถึงให้ความเข้าใจท่ีดีเกี่ยวกับ
ประโยชน์สาธารณะหรือชุมชนนั้นๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
ยังให้ค านิยามของรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสารประโยชน์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะว่าหมายความ
รวมถึง รายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดล้อม 
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ด้วยเหตุนี้ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน และกิจการทางธุรกิจ ทุกรายจึงต้องก าหนดให้มีการ
ออกอากาศรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ ให้อยู่ในสัดส่วนตามกฎหมาย นอกจากนี้ 
ยังมีผลท าให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ
ท่ีได้รับใบอนุญาตและใบอนุญาตแต่ละประเภท ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ท่ีต้องการให้การใช้คล่ืนความถี่ของ
ผู้รับใบอนุญาตเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ ผ่านการน าเสนอรายการท่ีเหมาะสมและมี
คุณภาพ อันจะเป็นการสร้างคุณค่าต่อการด าเนินชีวิตให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม 
ดังนั้น เพื่อให้หลักการดังกล่าวสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน กสทช. 
ซึ่งมีหน้าท่ีก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยอยู่ในรูปแบบของการ
ใช้อ านาจตามกฎหมาย ด้วยการก าหนดเป็นเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาตให้มีการออกอากาศรายการท่ี
เป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์อยู่ในสัดส่วนตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งหากผู้รับใบอนุญาตไม่
ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษตามกฎหมาย เพราะถือเป็นการขัดต่อเงื่อนไขใบอนุญาต นอกจากนี้ ยังมี
การก ากับดูแลท่ีอยู่ในรูปแบบของการสร้างการจูงใจ เพื่อผลักดันให้ผู้รับใบอนุญาตเพิ่มสัดส่วนการ
น าเสนอรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้มากขึ้น โดยผู้รับใบอนุญาต
สามารถขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในแต่ละปีได้ หากมีสัดส่วนรายการท่ี
เป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดท้ังปีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามกฎหมายท่ีผู้รับใบอนุญาตต้องก าหนดให้มีรายการท่ีเป็น
ข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นไปตามสัดส่วนข้างต้นแล้ว ประกอบกับจากสภาวการณ์
โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ส่งผลให้ช่องรายการสร้างความน่าสนใจ
ให้กับรายการท่ีออกอากาศ เพื่อดึงดูดความสนใจเพิ่มจ านวนผู้รับชมให้สูงมากขึ้น โดยท่ีผู้ประกอบการ
ไม่ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมของเนื้อหารายการ หรือค านึงถึงว่าอาจมีความสุ่มเส่ียงเป็นการขัดต่อ
พระราชบัญญัติกระประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 ท่ีบัญญัติไว้
ว่า “ห้ามมิให้ออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้
เกิดความเส่ือมทรามทางจิตหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง......... ” 

ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อการด าเนินงานเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนในกรณีดังกล่าว
ได้พบว่ามีการร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหารายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รายการท่ีจัดอยู่ในประเภทรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
โดยตลอด อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพของเนื้อหารายการท่ีมีการน าเสนอทางช่องโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงปัจจัยท่ีส่งผลจากการประกอบการ 
และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ.2551 ดังกล่าว ท้ังด้านป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุน ลงโทษ และกระตุ้นจิตส านึกของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับเปล่ียนทัศนคติท่ี
ถูกต้องแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยผ่านขบวนการประเมินผลจากผู้มีส่วนได้เสียจากการ
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ประกอบการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาแนวทางการก ากับดูแลของส านักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการประชุมกลุ่มย่อย 

1. เพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ (ข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ) ท่ีมีการ
น าเสนอทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

2. เพื่อทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบในการน าเสนอเนื้อหารายการ (ข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ) ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

3. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการน าเสนอเนื้อหารายการ (ข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ) ทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

 
ส่วนที่ 1    การประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ประเภทรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์

ต่อสาธารณะท่ีมีการน าเสนอทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
1.1 ในปัจจุบัน ท่านคิดว่า คุณภาพเนื้อหารายการ ประเภทรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะท่ีมีการน าเสนอทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล เป็นอย่างไรบ้าง 
1.2 เนื้อหารายการ ประเภทรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะท่ีมีการ

น าเสนอทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล สามารถสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ (Public 
Interest) ตามหลักการส่งเสริมข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ 
ประชาชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว อย่างเพียงพอหรือไม่ เพราะอะไร 

1.3 เมื่อพิจารณาจากผังรายการและ/หรือสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ กับความสอดคล้องกับหมวดหมู่ของประเภทช่องรายการท่ีได้รับอนุญาต
ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมเพียงใด 

 
ส่วนที่ 2    ประเด็นที่เป็นปัญหาด้านคุณภาพเนื้อหารายการ ประเภทรายการข่าวสารหรือสาระที่

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  
2.1 ประเด็นใดบ้างท่ีเป็นปัญหาด้านคุณภาพเนื้อหารายการ (พิจารณาท้ังภาพ เสียง และเนื้อหา) 

ประเภทรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
2.2 ปัจจุบันพบการกระท าผิดเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และการ

เอาเปรียบผู้บริโภคของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลอย่างไรบ้าง 
2.3 เมื่อพิจารณาประเภทรายการท่ีต้องห้ามหรือควรมีการจ ากัด ท่านคิดว่าส่ิงใดเป็นข้อกังวล

หรือเป็นปัญหาส าหรับรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  
2.4 เมือ่พิจารณาประเภทรายการท่ีควรมีการส่งเสริมเนื้อหา ท่านคิดว่าส่ิงใดเป็นข้อกังวลหรือ

เป็นปัญหาส าหรับรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  
 
ส่วนที่ 3    แนวทางการแก้ไขปัญหา และมาตรการการส่งเสริมคุณภาพเนื้อหารายการที่เหมาะสม 

3.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพเนื้อหารายการประเภทรายการข่าวสารหรือสาระท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 



หน้า จ-6 

3.2 ส าหรับประเภทรายการท่ีรายการท่ีต้องห้ามหรือควรมีการจ ากัด ท่านคิดว่าควรมีมาตรการ
ด าเนินการในลักษณะใด 

3.3 ส าหรับประเภทรายการท่ีควรมีการส่งเสริมเนื้อหา ท่านคิดว่าควรมีมาตรการส่งเสริมคุณภาพ
ให้มากยิ่งขึ้นในลักษณะใด 

3.4 ข้อเสนอแนะ แนวทางในการก ากับดูแลรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์
ของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
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ใบลงทะเบียน 
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ภาพบรรยากาศงาน 
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แบบสอบถามประชาชนทั่วไป 
 

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพเน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
แบบสอบถามประชาชนทั่วไป 
--------------------------------- 

 

1. ความเป็นมาของการศึกษา 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 หมวด 2 มาตรา 33 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

รายการของกิจการโทรทัศน์ ให้มี“รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ส าหรับใบอนุญาตฯ ประเภท
บริการสาธารณะ หรือ ร้อยละ 25 ส าหรับบริการชุมชน และกิจการทางธุรกิจ ดังน้ัน ส านักงาน กสทช. จึงด าเนินการวิจัยเพ่ือเก็บข้อมูล
การส ารวจทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนและข้อจ ากัดของการให้บริการต่อเน้ือหารายการของผู้ประกอบการ เพ่ือประกอบการ
ประเมินคุณภาพเน้ือหารายการ ประเภทข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ที่มีการน าเสนอทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิทัล 

ข้อมูลการส ารวจครั้งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนด้านความพึงพอใจต่อ
เน้ือหารายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ข้อมูลของผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมดถือเป็นความลับทางการวิจัย และจะไม่มีผลกระทบใดๆ 
ต่อผู้ให้ข้อมูล และบุคคลรอบข้างทั้งหมด นอกจากน้ีในการน าเสนอผลการวิจัยจะเป็นการน าเสนอในภาพรวมเท่าน้ัน 
 

2. ข้อมูลส่วนบุคคล 
2.1. อาย ุ

 ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (จบการสัมภาษณ์ ขอบคุณ)  18-25 ปี   26-30 ปี 
 31-40 ปี   41-50 ปี   51-60 ปี   61 ปีข้ึนไป 

2.2. เพศ     ชาย    หญิง  
2.3. อาชีพ (เลือกเพียงขอ้เดียวทีเ่หมาะสมที่สุด)    

 พนักงานเอกชน  รับราชการ   เจ้าของกิจการ   ค้าขาย 
 วิชาชีพพิเศษ (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ฯลฯ)  นักเรียน/นักศึกษา   
 อาชีพอิสระ   รับจ้าง   เกษตรกร   ปศุสัตว์/ประมง 
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน  เกษียน   อาชีพอื่นๆ โปรดระบุ.................................... 

2.4. ระดับรายได้ส่วนตัว (บาท/เดือน) 
 10,000 หรือน้อยกว่า   10,001-20,000  20,001-30,000  30,001-40,000 
 40,001-50,000  50,001-60,000  60,001-70,000  70,001-80,000 
 80,001-90,000  90,001-100,000  มากกว่า 100,000 

2.5. จังหวัด ..................................  ระบุภาค    ภาคเหนือ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ภาคกลาง    ภาคใต้    กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ภาคผนวก ฉ 
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3. ทัศนคติความพึงพอใจของประชาชน 
3.1. การจัดท าผังรายการและการก าหนดสัดส่วนประเภทรายการ กับความสอดคล้องกับหมวดหมู่ของประเภทช่องรายการที่

ได้รับอนุญาต 
3.1.1. ท่านคิดว่าการจัดท าผังรายการและการก าหนดสัดส่วนประเภทรายการ มีความเหมาะสมกับเพียงใด 

 1 ไม่เหมาะสมอย่างย่ิง  2 ค่อนข้างไม่เหมาะสม  3 ปานกลาง  4 ค่อนข้างเหมาะสม  
 5 เหมาะสมอย่างย่ิง (หากตอบ 1 และ 2 ให้ถามต่อ หากตอบ 3-5 ให้ไปส่วนที่ 3.2) 

 
3.1.2. สาเหตุใดที่ทา่นคิดว่าการจัดท าผังรายการและการก าหนดสัดส่วนประเภทรายการในปัจจุบัน ไม่เหมาะสม (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ) 
 มีเน้ือหาไม่เหมาะสมออกในช่วงเวลาท่ีเด็กเยาวชนดู   มีปริมาณโฆษณามากเกินไป  
 การจัดระดับความเหมาะสม (จัดเรทต้ิง) เน้ือหารายการไม่ตรงกับเน้ือหา 
 ระยะเวลาข่าวบันเทิงไม่เหมาะสม   อื่นๆ โปรดระบุ............................................. 

 
3.2. ท่านคิดว่ารายการประเภทบริการขา่วสารเพือ่สาธารณะที่รับชมในปัจจุบันมีประโยชน์จุดเด่นและความน่าสนใจของ

รายการด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลายของผู้คนในสังคม 
 รายการส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี    
 รายการให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
 รายการวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และอนามัย 
 รายการส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและทักษะชีวิต 
 รายการส่งเสริมจริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ศาลนา 
 รายการส าหรับเด็กและเยาวชน 
 รายการด้านกีฬา 
 รายการด้านการท่องเท่ียว 
 รายการภาพยนตร์สารคดี 
 รายการเก่ียวกับประวัติศาสตร์ พระราชพิธี พิธีส าคัญทางศาสนา 
 รายการอื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………..………………………….…………. 

 
3.3. จากประสบการณ์รับชมของท่าน ท่านพบการกระท าความผิดเก่ียวกับเน้ือหาทีไ่ม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา 

และ/หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภคข้อใดบ้างต่อไปน้ี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
3.3.1. ความผิดเก่ียวกับเน้ือหาที่ไมเ่หมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และ/หรอื การเอาเปรียบผู้บริโภค ในเน้ือหา

รายการทั่วไป (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มีการใช้ภาษาหยาบคาย   
 การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการการน าเสนอที่ก่อหรือชักน าให้เกิดผลรุนแรง ต่อจิตใจ เช่น ความหดหู่ 

ความเศร้า ความเครียด ตกใจกลัว ความน่าเกลียด สยดสยอง ฯลฯ 
 การใช้ความรุนแรงกระท าต่อตนเอง บุคคลอื่น สิ่งมีชีวิตและวัตถุ 
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 การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรง หรือน าไปสู่ความรุนแรง ทารุณโหดร้าย ท่ีก่อให้เกิดผลต่อ
ความรู้สึกทางจิตใจอย่างรุนแรง 

 การใช้อาวุธ ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระท าความผิด  
 การน าเสนอที่ก่อหรือชักน าให้เกิดการอคติ การเลือกปฏิบัติ 
 เน้ือหาลามกอนาจาร วิตถาร หรือย่ัวยุทางเพศ ความไม่เหมาะสมทางด้านการแต่งกาย  การแสดงออกทางเพศ 
 เน้ือหาที่เป็นการชักจูงหรือสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาที่มอมเมา  หรือขัดต่อหลัก เหตุผลที่เป็นจริงและศีลธรรมอันดี เช่น  

การทําแท้ง การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การนอกใจคู่สมรส ฯลฯ 
 ความไม่เหมาะสมในเรื่องการใช้ภาษา ไวยากรณ์ทางภาษา การใช้ภาษาท่ีล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ 

ภาษาท่ีก้าวร้าว ดูหมิ่น 
 เน้ือหาที่แสดงให้เห็นเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหย่ือหรือเป็นผู้กระท า 
 ความไม่เหมาะสมในการแสดงออกและการแต่งกายของพิธีกร ผู้ด าเนินรายการ และผู้ร่วมรายการในสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนา 
 การน าเสนอภาพหรือเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงอันตรายหรือบาดเจ็บ ที่ไม่มคีําเตือนถึงอันตรายจากการเลียนแบบ 

โดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลใกล้ชิด 
 เน้ือหาที่ส่งเสริมหรือจงูใจให้ดื่มสรุา สูบบุหรี่ หรือเสพยาเสพติด วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 
 เน้ือหามีการกล่าวอ้างหรือจูงใจให้เชื่อว่าบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมีอ านาจพิเศษ/ความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ 
 จูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดการเล่นการพนัน 
 ข่าวที่น าคลิปมาออกอากาศต่อ โดยไม่มีการกลั่นกรอง ไม่มีการตรวจสอบเน้ือหา ขาดการเบลอภาพความรุนแรง ขาดการ

ตรวจสอบความถูกต้อง มีการตัดต่อ 
 การแสดงทัศนคติอย่างไม่เหมาะสมในรายการเล่าข่าว 
 การโฆษณาแฝง (tie-in) ในรายการ โดย การวางสินค้าประกอบฉาก พิธีกรพูดสนับสนุนสินค้าในรายการ  
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................................... 

 
3.3.2. ความผิดเก่ียวกับเน้ือหาที่ไมเ่หมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และ/หรอื การเอาเปรียบผู้บริโภค ในโฆษณา (ตอบ

ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 โฆษณาท่ีมีขอความท่ีเปนเท็จหรือเกินความจริง 
 โฆษณาท่ีมีขอความท่ีจะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินคาหรือบริการ 
 การสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือ ศีลธรรม หรือน าไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 
 ขอความโฆษณาที่จะท าใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมปูระชาชน 
 โฆษณาแจก แถม เสี่ยงโชค ชิงรางวัล 
 โฆษณาสินคา/บริการรวมกับขอความถวายพระพร 
 ข้อความโฆษณาอาหารที่แสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวง 
 ข้อความโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณยา ว่าสามารถบ าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยได้อย่าง

ศักด์ิสิทธ์ิ หรือหายขาด 
 โฆษณาท่ีแสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จ หรือเกินความจริง 
 โฆษณาท่ีท าให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวยา หรือเป็นส่วนประกอบของยา ซึ่งความจริงไม่มสี่วนประกอบน้ันในยา 
 ข้อความโฆษณาท่ีท าให้เข้าใจว่าเป็นยาท าให้แท้งลูก หรือยาขับระดูอย่างแรง 
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 ข้อความโฆษณาท่ีท าให้เข้าใจว่าเป็นยาบ ารุงกามหรือยาคุมก าเนิด 
 โฆษณาท่ีแสดงสรรพคุณยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ 
 ข้อความโฆษณา หรือภาพที่ไม่สุภาพ 
 การจูงใจการโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพก หรือออกสลากรางวัล 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................................... 

 
3.4. โปรดให้คะแนนความพึงพอใจต่อเน้ือหารายการของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ตามความพึงพอใจของท่านต่อ

ช่องที่มกีารน าเสนอเน้ือหารายการที่มีคุณภาพ โดยคะแนน 5 หมายถึงมีคุณภาพเน้ือหารายการดีมากที่สุด และ 1 หมายถึง
มีคุณภาพเน้ือหารายการน้อยที่สุด 

ช่องที่ ชื่อช่อง คุณภาพของเน้ือหารายการที่มีการน าเสนอ 
ช่องบริการสาธารณะ 1 คุณภาพน้อยท่ีสุด <------------ 3 ปานกลาง ------------> 5 คุณภาพมากท่ีสุด 

1 สถานีวิทยุกองทัพบก  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

2 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

3 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

10 สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

1 คุณภาพน้อยท่ีสุด <------------ 3 ปานกลาง ------------> 5 คุณภาพมากท่ีสุด 

13 3 Family  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

14 MCOT Kids & Family  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ข่าวสาร และสาระ 1 คุณภาพน้อยท่ีสุด <------------ 3 ปานกลาง ------------> 5 คุณภาพมากท่ีสุด 

16 TNN 24  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

18 นิว 18 (New 18)  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

19 สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส ์  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

20 Bright TV  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

21 Voice TV  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

22 Nation TV  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัด
ปกติ 

1 คุณภาพน้อยท่ีสุด <------------ 3 ปานกลาง ------------> 5 คุณภาพมากท่ีสุด 

23 เวิร์คพอยท์ ทีวี  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

24 True 4 U (ทรูโฟร์ยู)  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

25 GMM 25  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

26 Spring 26  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

27 8  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

28 3 SD  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

29 โมโน ทเวนต้ีไนน์ (Mono 29)  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 



                        
 

หน้าที่ 5 ลิขสิทธ์ิของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) 

 

ช่องที่ ชื่อช่อง คุณภาพของเน้ือหารายการที่มีการน าเสนอ 
 บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไป แบบ

ความคมสูง 

 1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

30 9 MCOT HD  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

31 One  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

32 ไทยรัฐทีวี  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

33 3 HD  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

34 Amarin TV HD  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

35 7 HD  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

36 พีพีทีวี (PPTV)  1 ---  2 ---  3 ---  4 ---  5 

 
4. ท่านคิดว่าปัจจัยข้อใดบ้างจัดเป็นข้อจ ากัดของการให้บริการด้านเน้ือหารายการของผู้ประกอบการ 

 การแข่งขันของช่องโทรทศัน์ดิจิทัลจ านวนมาก   ปริมาณการโฆษณาจ ากัด 
 รายการแข่งขันที่ความนิยม (เรทต้ิง) ท าให้คุณภาพด้อยลง  รายการคุณภาพให้สาระไม่ถูกใจผู้ชม 
 การขาดการส่งเสริมเน้ือหารายการคุณภาพ   สาเหตุอื่น โปรดระบุ ................................................... 
 

5. แนวทางในการก ากับดูแลรายการที่เป็นข่าวสารหรอืสาระที่เป็นประโยชน์ของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลที่เหมาะสม 
 การจัดระดับความเหมาะสม (จัดเรทต้ิง) เน้ือหารายการที่เข้มงวดกว่าเดิม   
 การก ากับปริมาณการโฆษณาให้เหมาะสม   
 การเฝ้าติดตาม และแจ้งเหตุรายการที่มีเน้ือหาไม่เหมาะสม การผิดกฎหมายโฆษณา และ/หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภค 
 การเข้มงวดกับการโฆษณาแฝง (tie-in) ในรายการ  
 การใช้บทลงโทษที่เข้มงวดกับเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมการผิดกฎหมายโฆษณา และ/หรือ การเอาเปรียบผู้บริโภค 
 การส่งเสริมงบประมาณเพ่ือจัดท าเน้ือหารายการคุณภาพ  การประกวดให้รางวัลเน้ือหารายการคุณภาพ 
 แนวทางอื่น โปรดระบุ ................................................... 

 
- ขอขอบพระคุณส าหรับข้อมูลอันมีค่า - 
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รายละเอียดของรายการที่ผ่านการประเมิน 
 

รายละเอียดของรายการที่ผํานการประเมิน จําแนกเป็น สื่อที่พบเน้ือหาที่มีเน้ือหาเชิงบวก คือ เน้ือหารายการที่ให๎ความสําคัญ
กับรายการประเภทบริการขําวสารเพ่ือสาธารณะประโยชน๑ เป็นจุดเดํนและความนําสนใจของรายการ และสื่อที่มีเน้ือหาเชิงลบ คือ 
เน้ือหารายการทีม่ีการกระทําความผิดเกี่ยวกับเน้ือหาที่ไมํเหมาะสม  การผิดกฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบผู๎บริโภค ซึ่งจากการ
วิจัยครั้งน้ี พบวํา มีทั้งรายการที่มีเน้ือหาเชิงบวกและเชิงลบ โดยแบํงเป็นเน้ือหาเชิงบวก จํานวน 693 รายการ และเชิงลบ จํานวน 311 
รายการ รวมเป็นจํานวนทั้งสิ้น 1,004 รายการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
1. เน้ือหารายการที่ผา่นการวิเคราะหเ์น้ือหาเชิงบวก คือ เน้ือหารายการที่ให๎ความสําคัญกับรายการประเภทบริการขําวสารเพ่ือ

สาธารณะประโยชน๑เป็นจุดเดํนและความนําสนใจของรายการ รวมทั้งสิ้น 693 รายการ1 โดยจําแนกเป็น 
1.1  รูปแบบ/ลักษณะของรายการข่าวสาร เชํน รายงานขําวเหตุการณ๑ปัจจุบัน เลําขําว วิเคราะห๑ขําว หรือสนทนา ถกเถียง

อภิปราย และแสดงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ ช-1 รายการที่มีรูปแบบ/ลักษณะของรายการข่าวสาร 

ที่ รายการ ช่อง 

เล่าข่าว 

ที่ รายการ ช่อง 
1 14อีกครัง้กับสุวิช MCOT Kids & Family 
2 31ขําวรอบวัน One 
3 5ขําวภาคค่ํา สถานีวิทยุกองทัพบก 

4 ET thailand พีพีทีวี (PPTV) 
5 Lightning talk 3 Family 
6 Midnight family 3 Family 
7 NBT มีคําตอบ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

8 Smart new ขําวเช๎า True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
9 Smart new ขําวเท่ียง True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

                                                         
1 เป็นการสังเกตที่สามารถประเมินเน้ือหารายการเชิงบวก โดยพิจารณาจากความสอดคล๎องกับเกณฑ๑ด๎าน (1) รูปแบบ/ลักษณะของรายการขําวสาร (2) 
รูปแบบ/ลักษณะของรายการสาระที่เป็นประโยชน๑ตํอสาธารณะ และ (3) จุดเดํนและความนําสนใจของรายการในเชิงเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอ ทั้งน้ี 
รายการหน่ึงๆ อาจเข๎าเกณฑ๑ในลักษณะข๎างต๎นได๎มากกวํา 1 คําตอบ ทําให๎ปรากฏชื่อบางรายการอาจซ้ํากันในตาราง หรือเป็นรายการที่ออกอากาศ หลาย
ชํวงเวลาตํอวัน ในระหวํางชํวงเวลาที่มีการศึกษา ดังน้ันชื่อของรายการที่แสดงอาจมีจํานวนมากกวํา 693 รายการ เน่ืองจ ากอาจมีบางรายการที่มีลักษณะ
เน้ือหาทั้งในเชิงบวกซ้ํากันในหลายเกณฑ๑ประเมิน หรือ ซ้ํากันเน่ืองจากเป็นรายการที่ออกอากาศซ้ํา หรือ ออกอากาศหลายรายการ 

ภาคผนวก ช 
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ที่ รายการ ช่อง 

10 Smart news ขําวดึก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
11 Smart news ขําวเย็น True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
12 Top story Bright TV 

13 Voice news Voice TV 
14 Wake up u news Voice TV 
15 World trend Voice TV 
16 กรรมาธิการพบประชาชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

17 ก๎าวหน๎าพอเพียง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
18 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง Nation TV 
19 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเย็น Nation TV 
20 ขําว สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

21 ขําว Thai PBS สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 
22 ขําว Workpoint เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
23 ขําว3มิติ 3 HD 
24 ขําวกีฬา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

25 ขําวข๎นคนเนชั่น Nation TV 
26 ขําวค่ํา NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
27 ขําวค่ําชํองวัน One 
28 ขําวค่ํามิติใหมํทั่วไทย สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 

29 ขําวชํองวัน เสาร๑-อาทิตย๑ One 
30 ขําวเช๎า True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
31 ขําวเช๎า 3 HD 
32 ขําวเช๎า สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

33 ขําวเช๎า NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
34 ขําวเช๎า7สี 7 HD 
35 ขําวเช๎าตรูํชํองวัน One 
36 ขําวดึก TNN 24 

37 ขําวดึก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
38 ขําวดึก 7 HD 
39 ขําวดึก NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
40 ขําวดึก Thai PBS สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 

41 ขําวเดํน8 8 
42 ขําวเดํนภาคดึก สถานีวิทยุกองทัพบก 



                        
 

หน๎าที่ ช-3 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 

43 ขําวเดํนเย็นน้ี 3 HD 
44 ขําวต๎นชั่วโมง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
45 ขําวติดปาก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

46 ขําวเท่ียง True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
47 ขําวเท่ียง MCOT Kids & Family 
48 ขําวเท่ียง NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
49 ขําวเท่ียง Thai PBS สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 

50 ขําวเท่ียงชํองวัน One 
51 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 
52 ขําวในพระราชสํานัก 3 HD 
53 ขําวในพระราชสํานัก สถานีวิทยุกองทัพบก 

54 ขําวในพระราชสํานัก เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
55 ขําวในพระราชสํานัก พีพีทีวี (PPTV) 
56 ขําวบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
57 ขําวเย็น 3 HD 

58 ขําวเย็นชํองวัน One 
59 ขําวเย็นชํองวัน เข๎าถึงขําว เข๎าถึงคุณ One 
60 ขําวรอบวัน Amarin TV HD 
61 ขําววันศุกร๑ One 

62 ขําววันหยุด 3 HD 
63 ขําววันใหมํ 3 HD 
64 ขําวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
65 ขําวใสํไขํ ไทยรัฐทีวี 

66 ขําวใหญํไทยแลนด๑ GMM 25 
67 ขําวอรุณอมรินทร๑ Amarin TV HD 
68 เข๎มขําวค่ํา Amarin TV HD 
69 เข๎มขําวค่ําไลฟ ์ พีพีทีวี (PPTV) 

70 คนหลังขําว TNN 24 
71 คมชัดลึก Nation TV 
72 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family 
73 คลุกวงใน อินไซต๑ขําว Spring 26 

74 คสช 3 HD 
75 คัดขําวดี 3 Family 
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ที่ รายการ ช่อง 

76 คัดขําวมาเลํา Spring 26 
77 คุยขําวค่ํา8 8 
78 คุยขําวเช๎า8 8 

79 คุยขําวเย็น8 8 
80 คุยขําวเลําเรื่อง สถานีวิทยุกองทัพบก 
81 คุยถึงแกํน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
82 คูํขําวเลําทุกเรื่อง MCOT Kids & Family 

83 เคลียร๑คัด ชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
84 จับประเด็นขําวร๎อน สถานีวิทยุกองทัพบก 
85 เจาะขําว 3 HD 
86 เจาะขําวร๎อน ล๎วงขําวลึก เลือกต้ัง62 Spring 26 

87 เจาะเฉพาะกิจ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
88 เจาะประเด็นขําวค่ํา 7 HD 
89 เจาะลึกขําวร๎อน TNN 24 
90 เจาะลึกทั่วไทย Spring 26 

91 แฉ GMM 25 
92 ชวนพ่ีน๎องมองบ๎านเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
93 ชํอง5 ขําวเท่ียง สถานีวิทยุกองทัพบก 
94 ชุมชนพลเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

95 เช๎าขําวใหญํ GMM 25 
96 เช๎าน้ีที่หมอชิต 7 HD 
97 เช๎าน้ีประเทศไทย สถานีวิทยุกองทัพบก 
98 เช๎าปลุกขําวไลฟ์ พีพีทีวี (PPTV) 

99 โชว๑ขําวเช๎าน้ี พีพีทีวี (PPTV) 
100 เดินหน๎าประเทศไทย 3 Family 
101 เดินหน๎าประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
102 ตกมันส๑บันเทิง 9 MCOT HD 

103 ตระเวนขําว 3 HD 
104 ตลาดขําว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
105 ตลาดเช๎าเลําเรื่อง MCOT Kids & Family 
106 ตลาดสดพระราม4 3 HD 

107 ตะลุยชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
108 ใต๎รับมือพายุปาบึก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
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ที่ รายการ ช่อง 

109 ทันขําว Thai PBS สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 
110 ทันขําวเช๎า โมโน ทเวนต้ีไนน๑ (Mono 29) 
111 ทุบโต๏ะขําว Amarin TV HD 

112 เท่ียงขําวใหญํ GMM 25 
113 เท่ียงทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 
114 เท่ียงเปิดประเด็น 3 Family 
115 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 

116 นวัตกรรมสุดอัศจรรย๑ 9 MCOT HD 
117 นาทีขําว Amarin TV HD 
118 นาทีฉุกเฉินเตือนภัย Amarin TV HD 
119 นาทีลงทุน investment minutes MCOT Kids & Family 

120 เนชั่นขําวเดํนเท่ียงคืน Nation TV 
121 เนชั่นคนขําวเข๎ม Nation TV 
122 เนชั่นเจาะขําวเช๎า Nation TV 
123 บรรจงชงขําว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

124 บ๎านพระรามสี่ 3 Family 
125 ประชุมสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
126 ประเด็นเด็ด7ส ี 7 HD 
127 ประเด็นเป็นขําว สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

128 เป็นขําวค่ําไลฟ ์ พีพีทีวี (PPTV) 
129 เปิดขําวเดํน 3 Family 
130 มองรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
131 มองรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

132 มิติโลก Nation TV 
133 รํวมแรง รํวมใจ ฝ่าภัย พายุปาบึก Nation TV 
134 รอบทิศถ่ินไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
135 รอบวันทันโลก ไลฟ์ พีพีทีวี (PPTV) 

136 รัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
137 รัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
138 รายการพิเศษ ใต๎รับมือพายุปาบึก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
139 รู๎นอกสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

140 เรื่องเดํนเย็นน้ี 3 HD 
141 เรื่องเลําเช๎าน้ี 3 HD 
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ที่ รายการ ช่อง 

142 เรื่องเลําเสาร๑-อาทิตย๑ 3 HD 
143 เรื่องเลําหน๎าหน่ึง 3 HD 
144 ลําความจริง Nation TV 

145 ลุยขําวร๎อน Nation TV 
146 โลกการเมือง Voice TV 
147 วันใหมํ Thai PBS สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 
148 สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

149 สนามขําว 7 HD 
150 สายดํวนรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
151 สีสันทันโลก สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 
152 สีสันบันเทิง 3 HD 

153 สุขนคร สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
154 สุดสัปดาห๑กีฬามันส๑ สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 
155 สุมหัวคิด Voice TV 
156 เส๎นทางกีฬา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

157 หนังตลก 3 HD 
158 ห๎องขําว 7 HD 
159 ห๎องขําวบันเทิง เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
160 ห๎องขําวภาคเท่ียง 7 HD 

161 ห๎องขําวรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
162 ห๎องขําวรัฐสภาชาแนล สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
163 ห๎องเรียนรัฐธรรมนูญ สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
164 อโศกเช๎าขําวดี GMM 25 

165 อุํนไอรัก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
166 อุํนไอรัก สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

รายงานข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริง 
ที่ รายการ ช่อง 

1 ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวี 
2 คุยโขมงบํายสาม 9 MCOT HD 
3 ต่ืนขําวเช๎า สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
4 เนชั่นเจาะขําวเช๎า Nation TV 

5 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง Nation TV 
6 ขําวเท่ียง 9 MCOT HD 
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ที่ รายการ ช่อง 

7 ตามขําวเท่ียง สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
8 ขําวชนขําวเท่ียง นิว 18 (New 18) 
9 เต็มขําวค่ํา สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 

10 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD 
11 Discovery health tips MCOT Kids & Family 
12 เนชั่นทันขําว Nation TV 
13 Healthy variety สุขภาพดี24ชม MCOT Kids & Family 

14 สะกิดขําวรอบโลก 8 
15 ราศีสุขภาพ Nation TV 
16 TV direct Nation TV 
17 ขําวข๎นคนเนชั่น Nation TV 

18 สืบปมฆําอํามหิต 8 
19 อึ้งทึ่งเสียว 8 
20 คุยขําวปากท๎อง 8 
21 ครัวลั่นทุํง 8 

22 ขําวเท่ียงชํองวัน One 
23 ติดขําว สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
24 Tonight thailand Voice TV 
25 ระบําไฟ 8 

26 ซุํมขําวภูมิภาค สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
27 ขําวเท่ียง TNN 24 
28 Midnight family 3 Family 
29 ขําวเช๎า TNN 24 

30 เนชั่นขําวเดํนเท่ียงคืน Nation TV 
31 คับขําว 9 MCOT HD 
32 New หมายขําว นิว 18 (New 18) 
33 ขําวเย็นชํองวัน One 

34 TNN world today TNN 24 
35 สารคดี ชุด ดินแดนแหํงความแห๎งแล๎ง ไทยรัฐทีวี 
36 50ปลดทุกข๑/ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
37 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 

38 สะเก็ดขําววันหยุด 7 HD 
39 ขําวในพระราชสํานัก 3 HD 
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ที่ รายการ ช่อง 

40 วันน้ีมีธรรม One 
41 เรื่องเลําเช๎าน้ี 3 HD 
42 สํองไพร Spring 26 

43 ตะลอนขําว ไทยรัฐทีวี 
44 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 
45 ขําวเท่ียงไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
46 ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 

47 เจาะประเด็นขําวค่ํา 7 HD 
48 เรื่องพลบค่ํา 9 MCOT HD 
49 คลุกขําว 9 MCOT HD 
50 เนชั่นระวังภัยคลายทุกข๑ Nation TV 

51 ชั่วโมงฐานเศรษฐกจิ Nation TV 
52 ปั่น Slowlife Nation TV 
53 ห๎องขําวกรุงเทพธุรกิจ Nation TV 
54 สุมหัวคิด Voice TV 

55 วันพิเศษ special day กรุงปราก MCOT Kids & Family 
56 ขําว สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
57 ประชาธิปไตย TNN 24 
58 ขําวค่ํา TNN 24 

59 ขําวบําย TNN 24 
60 5ทันขําว สถานีวิทยุกองทัพบก 
61 สนามเป้าเลําขําว สถานีวิทยุกองทัพบก 
62 Dr.Smith One 

63 Health check One 
64 คุยเฟ่ืองเรื่องโอสถ Nation TV 
65 อาสากล๎าดี Nation TV 
66 Healthy workshop Nation TV 

67 มิติโลก Nation TV 
68 วันพิเศษ special day ญ่ีปุ่น MCOT Kids & Family 
69 หอมแผํนดิน MCOT Kids & Family 
70 Pano talk MCOT Kids & Family 

71 Young เก๐า MCOT Kids & Family 
72 ขําวดึก TNN 24 
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ที่ รายการ ช่อง 

73 เจาะลึกทั่วไทย inside thailand Spring 26 
74 คัดขําวมาเลํา Spring 26 
75 เจาะขําวร๎อนล๎วงขําวลึกเลือกต้ัง62 Spring 26 

76 คลุกวงในอินไซต๑ขําว Spring 26 
77 ขําวต๎นชั่วโมง 9 MCOT HD 
78 เกาะติดพายุปาบึก 3 Family 
79 ขําวในพระราชสํานัก 3 Family 

80 ขําวในพระราชสํานัก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
81 เช๎าปลุกขําว พีพีทีวี (PPTV) 
82 บางกอกซิต้ี36 พีพีทีวี (PPTV) 
83 โชว๑ขําวเช๎าน้ี พีพีทีวี (PPTV) 

84 Corner sport พีพีทีวี (PPTV) 
85 เท่ียงทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 
86 รอบวันทั่วโลก พีพีทีวี (PPTV) 
87 เข๎มทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 

88 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 
89 ขําวเย็นอมรินทร๑ Amarin TV HD 
90 ขําวอมรินทร๑ Amarin TV HD 
91 ขําวอรุณอมรินทร๑ Amarin TV HD 

92 วงจรกีฬา สถานีวิทยุกองทัพบก 
93 เรื่องเลําหน๎าหน่ึง 3 HD 
94 ครอบครัวขําวเช๎า 3 HD 
95 ขําววันใหมํ 3 HD 

96 สารต้ังต๎น พีพีทีวี (PPTV) 
97 เป็นเรื่องเป็นขําว พีพีทีวี (PPTV) 
98 เท่ียงวันทันเหตุการณ๑ 3 HD 
99 เสาร๑หน๎า 3 HD 

100 เข๎มกระหนํ่า Spring 26 
101 สมาคมขําวเช๎า Spring 26 
102 พายุปาบึก Spring 26 
103 รอบภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

104 ดูขําขํา ไทยรัฐทีวี 
105 ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 



                        
 

หน๎าที่ ช-10 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 

106 เลําเส๎นเป็นเรื่อง ไทยรัฐทีวี 
107 Countdown vote 2019 Voice TV 
108 Day break Voice TV 

สนทนา ถกเถียงอภิปราย และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นและเหตุการณ์ปัจจุบัน  
ที่ รายการ ช่อง 
1 อโศกเช๎าขําวดี GMM 25 
2 เสวนารัฐสภา Nation TV 

3 เส๎นทางสูํเลือกต้ังปี62 TNN 24 
4 เส๎นทางบันเทิง 7 HD 
5 สารคดี รูปปั้นในยุคกํอน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
6 สารคดี 3 HD 

7 สดลึกจริง Bright TV 
8 ศาสตร๑พระราชา โมโน ทเวนต้ีไนน๑ (Mono 29) 
9 ละครระบําดวงดาว 3 HD 
10 ร๎องถลํมดาว 3 HD 

11 รถรอบเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
12 เมืองไทยด๊ีดี สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
13 มันน่ีเดลิเวอรี่ TNN 24 
14 ฟุตบอลกีฬา7ส ี 7 HD 

15 พํอตาปืนโต 7 HD 
16 พระราชดํารัส 7 HD 
17 เปิดขําวเดํนเจาะประเด็นดัง Bright TV 
18 ปากลําโพง Amarin TV HD 

19 ปลํอยหมัด Bright TV 
20 บ๎านพระรามสี่ 3 Family 
21 บางกอกกระซิบ 3 HD 
22 ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวี 

23 เท่ียงขําวใหญํ GMM 25 
24 ทุกทิศทั่วไทย สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 
25 ทีเด็ดลูกหน้ี 3 HD 
26 ถามตรงๆ ไทยรัฐทีวี 

27 ถามตรง/ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 
28 ตํางคนจากคิด Amarin TV HD 



                        
 

หน๎าที่ ช-11 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 

29 ตะลุยชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
30 ตะลุยกองถําย 3 HD 
31 ตกสิบติดสปีด 7 HD 

32 เดินหน๎าประเทศไทย เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
33 เดินหน๎าประเทศไทย สถานีวิทยุกองทัพบก 
34 ใชํหรือไมํเด๋ียวรู๎กัน Nation TV 
35 ชีวิตด๊ีดี 3 HD 

36 ชั่วโมงทําเงิน TNN 24 
37 ชั่วโมง Discovery พีพีทีวี (PPTV) 
38 เจาะลึกทั่วไทย Spring 26 
39 เจาะขําวเด็ด โมโน ทเวนต้ีไนน๑ (Mono 29) 

40 จุดวัดดวงขําว Spring 26 
41 จับตาพายุปาบึก GMM 25 
42 คัดขําวมาเลํา Spring 26 
43 ครัวคุณต๐อย 3 HD 

44 คมชัดลึก Nation TV 
45 คนชนขําว True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
46 เขยําขําวเม๎ม Bright TV 
47 ขําวใหญํไทยแลนด๑ GMM 25 

48 ขําวใสํไขํ ไทยรัฐทีวี 
49 ขําววันใหมํ 3 HD 
50 ขําวเย็น True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
51 ขําวในพระราชสํานัก 3 HD 

52 ขําวเจาะยํอโลก สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 
53 ขําว3มิติ 3 HD 
54 ของฝากนักกอล๑ฟ 3 HD 
55 ขบวนการคนตัวเล็ก สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

56 เก็บตกจากเนชั่น Spring 26 
57 การตลาดเงินล๎าน TNN 24 
58 กํอนบํายคลายเครียด 3 HD 
59 กรรมธิการประชาชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

60 Wake up news Voice TV 
61 Time out เมาส๑นอกสนาม True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 



                        
 

หน๎าที่ ช-12 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 

62 Sports Snight 3 Family 
63 Hot shot 3 HD 
64 Energy forum สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 

65 Bright news Bright TV 
 

  



                        
 

หน๎าที่ ช-13 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

1.2  รูปแบบ/ลักษณะของรายการสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เชํน รายการความรู๎ รายการวิทยาศาสตร๑ สุขภาพ 
และอนามัย สํงเสริมเชาวน๑ปัญญาและทักษะชีวิต ฯลฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ ช-2 รายการที่มีรูปแบบ/ลักษณะของรายการสาระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ที่ รายการ ช่อง 
รายการให้ความรู้ ความเข้าใจในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

ที่ รายการ ช่อง 

1 เนชั่นทันขําว Nation TV 
2 เนชั่นขําวเดํนเท่ียงคืน Nation TV 
3 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 
4 50ปลดทุกข๑ ไทยรัฐทีวี 

5 เจาะลึกทั่วไทย inside thailand Spring 26 
6 คลุกวงในอินไซต๑ขําว Spring 26 
7 Corner sport พีพีทีวี (PPTV) 
8 สมาคมขําวเช๎า Spring 26 

9 คุยขําวค่ํา 8 
10 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเย็น Nation TV 
11 เนชั่นเจาะขําวเช๎า Nation TV 
12 มองรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

13 Wake up u news Voice TV 
14 สุมหัวคิด Voice TV 
15 โลกการเมือง Voice TV 
16 Honight thailand Voice TV 

17 เจาะขําว 3 HD 
18 ชวนพ่ีน๎องมองบ๎านเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
19 เดินหน๎าประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
20 ประชุมสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

21 คสช เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
22 ขําว3มิติ 3 HD 
23 รายการพิเศษ เกาะติดพายุปาบึก 3 Family 
24 รถรอบเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

25 ขําวเจาะยํอโลก สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 
26 พระราชดํารัส 7 HD 
27 บางกอกกระซิบ 3 HD 



                        
 

หน๎าที่ ช-14 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
28 ถามตรงๆ ไทยรัฐทีวี 
29 ชั่วโมงทําเงิน TNN 24 

30 มันน่ีเดลิเวอรี่ TNN 24 
31 คนชนขําว True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
32 ขําวในพระราชสํานัก 3 HD 
33 ทีเด็ดลูกหน้ี 3 HD 

34 เดินหน๎าประเทศไทย สถานีวิทยุกองทัพบก 
35 Time out เมาส๑นอกสนาม True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
36 ตํางคนจากคิด Amarin TV HD 
37 ปากลําโพง Amarin TV HD 

38 การตลาดเงินล๎าน TNN 24 
39 คุยโขมงบํายสาม 9 MCOT HD 
40 ต่ืนขําวเช๎า สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
41 ขําวเท่ียง 9 MCOT HD 

42 ตามขําวเท่ียง สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
43 เต็มขําวค่ํา สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
44 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD 
45 พายุปาบึก สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 

46 ขําวข๎นคนเนชั่น Nation TV 
47 คุยขําวปากท๎อง 8 
48 ครัวลั่นทุํง 8 
49 ซุํมขําวภูมิภาค สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 

50 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD 
51 คับขําว 9 MCOT HD 
52 แก็งป่วนดวลราคา/50ปลดทุกข๑ ไทยรัฐทีวี 
53 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 

54 สะเก็ดขําววันหยุด 7 HD 
55 ตะลอนขําว / แชร๑ขําวสาวสตรอง ไทยรัฐทีวี 
56 ตะลอนขําว ไทยรัฐทีวี 
57 ขําวเช๎าไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 

58 ขําวเช๎าตรูํไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
59 ขําวเท่ียงไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
60 ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 



                        
 

หน๎าที่ ช-15 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
61 เรื่องพลบค่ํา 9 MCOT HD 
62 คลุกขําว 9 MCOT HD 

63 เนชั่นระวังภัยคลายทุกข๑ Nation TV 
64 ชั่วโมงฐานเศรษฐกจิ Nation TV 
65 ห๎องขําวกรุงเทพธุรกิจ Nation TV 
66 หอมแผํนดิน MCOT Kids & Family 

67 วันพิเศษ special day MCOT Kids & Family 
68 ขําววันใหมํ 3 HD 
69 เรื่องเลําหน๎าหน่ึง 3 HD 
70     

71 31ขําวรอบวัน One 
72 Auto now Spring 26 
73 B times 3 Family 
74 Dr.Smith One 

75 ET thailand พีพีทีวี (PPTV) 
76 Midnight family 3 Family 
77 Pano talk MCOT Kids & Family 
78 Smart new ขําวเช๎า True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

79 Smart new ขําวเท่ียง True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
80 Smart news ขําวดึก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
81 Smart news ขําวเย็น True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
82 Voice news Voice TV 

83 World trend Voice TV 
84 ก๎าวหน๎าพอเพียง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
85 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง Nation TV 
86 เกมกระชากล๎าน Amarin TV HD 

87 เกาะติดพายุปาบึก 3 Family 
88 แก็งป่วนดวลราคา ไทยรัฐทีวี 
89 ขําว Thai PBS สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 
90 ขําว Workpoint เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

91 ขําวค่ํา TNN 24 
92 ขําวค่ํา NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
93 ขําวค่ํามิติใหมํทั่วไทย สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 



                        
 

หน๎าที่ ช-16 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
94 ขําวชํองวัน เสาร๑-อาทิตย๑ One 
95 ขําวเช๎า 3 HD 

96 ขําวเช๎า สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
97 ขําวเช๎า7สี 7 HD 
98 ขําวเช๎าตรูํชํองวัน One 
99 ขําวดึก 7 HD 

100 ขําวดึก Thai PBS สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 
101 ขําวต๎นชั่วโมง 9 MCOT HD 
102 ขําวเท่ียง MCOT Kids & Family 
103 ขําวเท่ียง Thai PBS สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 

104 ขําวเท่ียงชํองวัน One 
105 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 
106 ขําวเย็นชํองวัน One 
107 ขําวเย็นชํองวัน เข๎าถึงขําว เข๎าถึงคุณ One 

108 ขําวเย็นอมรินทร๑ Amarin TV HD 
109 ขําววันศุกร๑ One 
110 ขําวเวิร๑คพ๎อย สุดสัปดาห๑ เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
111 ขําวใสํไขํ ไทยรัฐทีวี 

112 ขําวอรุณอมรินทร๑ Amarin TV HD 
113 เข๎มกระหนํ่า Spring 26 
114 เข๎มขําวค่ําไลฟ ์ พีพีทีวี (PPTV) 
115 เข๎มทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 

116 คมชัดลึก Nation TV 
117 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family 
118 คัดขําวดี 3 Family 
119 คัดขําวมาเลํา Spring 26 

120 คุยแซํบโชว๑ One 
121 คุยถึงแกํน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
122 ฅ.คนข้ันเทพ Amarin TV HD 
123 เงินล๎าน TNN 24 

124 เจาะประเด็นขําวค่ํา 7 HD 
125 ชั่วโมง Tlio discovery พีพีทีวี (PPTV) 
126 ชีวิตเหลือเชื่อ Amarin TV HD 



                        
 

หน๎าที่ ช-17 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
127 ชุมชนพลเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
128 ชูรักชรูส 3 HD 

129 เช๎าน้ีที่หมอชิต 7 HD 
130 เช๎าน้ีมีแตํเรื่อง สถานีวิทยุกองทัพบก 
131 เช๎าปลุกขําวไลฟ์ พีพีทีวี (PPTV) 
132 โชว๑ขําวเช๎าน้ี พีพีทีวี (PPTV) 

133 โชว๑ขําวเช๎าน้ีไลฟ์ พีพีทีวี (PPTV) 
134 เดินหน๎าประเทศไทย 7 HD 
135 เดินหน๎าประเทศไทย เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
136 ตระเวนขําว 3 HD 

137 ตลาดขําว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
138 ตะลุยชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
139 ตํานานชุดความเชื่อ Amarin TV HD 
140 เติมขําว สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 

141 ทันขําว Thai PBS สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 
142 ที่น่ีหมอชิต 7 HD 
143 ทุบโต๏ะขําว Amarin TV HD 
144 เท่ียงขําวใหญํ GMM 25 

145 เท่ียงทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 
146 เท่ียงเปิดประเด็น 3 Family 
147 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 
148 ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวี 

149 ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 
150 นาทีฉุกเฉินเตือนภัย Amarin TV HD 
151 นาทีลงทุน investment minutes MCOT Kids & Family 
152 เนชั่นคนขําวเข๎ม Nation TV 

153 บรรจงชงขําว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
154 บางกอกซิต้ี36 พีพีทีวี (PPTV) 
155 ประเด็นเด็ด7ส ี 7 HD 
156 ปั้นฝันเดอะบัณฑิต Spring 26 

157 เป็นขําวค่ําไลฟ ์ พีพีทีวี (PPTV) 
158 เป็นเรื่องเป็นขําว พีพีทีวี (PPTV) 
159 เปิดตํานาน พีพีทีวี (PPTV) 



                        
 

หน๎าที่ ช-18 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
160 พลังชีวิต Spring 26 
161 พายุปาบกึ Spring 26 

162 ฟุตบอล พีพีทีวี (PPTV) 
163 มิติโลก Nation TV 
164 มือปราบปืนโหด พีพีทีวี (PPTV) 
165 ไมํธรรมดา True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

166 รํวมแรงรํวมใจฝ่าภัยพายุปาบึก Nation TV 
167 รอบวันทั่วโลก พีพีทีวี (PPTV) 
168 เรื่องดีดี TNN 24 
169 เรื่องเลําเช๎าน้ี 3 HD 

170 ละคร รากนครา 3 HD 
171 ลํา พีพีทีวี (PPTV) 
172 ลําความจริง Nation TV 
173 ลุยขําวร๎อน Nation TV 

174 เลําเส๎นเป็นเรื่อง ไทยรัฐทีวี 
175 โลกสารคดี พีพีทีวี (PPTV) 
176 วันใหมํ Thai PBS สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 
177 สดใสไปกับปุ๋ยรุํงอรุณ สถานีวิทยุกองทัพบก 

178 สนามขําว 7 HD 
179 สัตว๑อลวนคนอลเวง Amarin TV HD 
180 สารคดี Amazing trian journey ไทยรัฐทีวี 
181 สารคดี ชุด ดินแดนแหํงความแห๎งแล๎ง ไทยรัฐทีวี 

182 สารต้ังต๎น พีพีทีวี (PPTV) 
183 สีสันทันโลก สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 
184 สุขทุกวัน 7วัน7กูร ู Amarin TV HD 
185 สุขนคร สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

186 สูตรรักซินเดอเรลลํา พีพีทีวี (PPTV) 
187 หนังดังยามบําย พีพีทีวี (PPTV) 
188 ห๎องขําวภาคเท่ียง 7 HD 
189 องค๑หญิงกํามะลอ 3 Family 

190 อัศวินรักข๎ามเวลา พีพีทีวี (PPTV) 
รายการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในความหลากหลายของผู้คนในสังคม 

ที่ รายการ ช่อง 



                        
 

หน๎าที่ ช-19 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
1 31ขําวรอบวัน One 
2 3Rning 3 HD 

3 50ปลดทุกข๑ ไทยรัฐทีวี 
4 50ปลดทุกข๑/ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
5 5ท๎าพิสูจน๑ 3 HD 
6 Corner sport พีพีทีวี (PPTV) 

7 Countdown vote 2019 Voice TV 
8 Day break Voice TV 
9 ET thailand พีพีทีวี (PPTV) 
10 Lightning talk 3 Family 

11 Midnight 3 Family 
12 Midnight family 3 Family 
13 Newหมายขําว นิว 18 (New 18) 
14 Pano talk MCOT Kids & Family 

15 Smart new ขําวเช๎า True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
16 Smart news ขําวเท่ียง Live True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
17 TNN world today TNN 24 
18 Tonight thailand Voice TV 

19 World forall สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
20 Zoom in สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
21 กฎหมายหน๎า สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
22 กรรมธิการประชาชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

23 กรรมาธิการพบประชาชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
24 กํอนบํายคลายเครียด 3 HD 
25 ก๎าวหน๎าพอเพียง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
26 เกมกระชากล๎าน Amarin TV HD 

27 เก๐าไมํแกํ สถานีวิทยุกองทัพบก 
28 แก็งป่วนดวลราคา/50ปลดทุกข๑ ไทยรัฐทีวี 
29 ขบวนการคนตัวเล็ก สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
30 ขําว สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

31 ขําว Workpoint เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
32 ขําว3มิติ 3 HD 
33 ขําวกีฬา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 



                        
 

หน๎าที่ ช-20 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
34 ขําวค่ํา TNN 24 
35 ขําวเช๎า 3 HD 

36 ขําวเช๎า สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
37 ขําวเช๎าตรูํชํองวัน One 
38 ขําวเช๎าตรูํไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
39 ขําวเช๎าไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 

40 ขําวต๎นชั่วโมง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
41 ขําวติดปาก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
42 ขําวเท่ียง MCOT Kids & Family 
43 ขําวเท่ียงชํองวัน One 

44 ขําวเท่ียงไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
45 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 
46 ขําวในพระราชสํานัก 3 HD 
47 ขําวบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

48 ขําวเย็น 3 HD 
49 ขําวเย็นชํองวัน One 
50 ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
51 ขําวเย็นอมรินทร๑ Amarin TV HD 

52 ขําววันหยุด 3 HD 
53 ขําววันใหมํ 3 HD 
54 ขําวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
55 ขําวใสํไขํ ไทยรัฐทีวี 

56 ขําวใสํไขํ/ถามตรง ไทยรัฐทีวี 
57 ขําวอมรินทร๑ Amarin TV HD 
58 ขําวอรุณอมรินทร๑ Amarin TV HD 
59 เข๎มกระหนํ่า Spring 26 

60 เข๎มทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 
61 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family 
62 ครอบครัวขําวเช๎า 3 HD 
63 คลุกขําว 9 MCOT HD 

64 คลุกวงในอินไซต๑ขําว Spring 26 
65 ความรักไมํผิด GMM 25 
66 ความลับแหํงพงไพร Spring 26 



                        
 

หน๎าที่ ช-21 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
67 คสช 3 HD 
68 คัดขําวมาเลํา Spring 26 

69 คุยโขมงบํายสาม 9 MCOT HD 
70 คุยถึงแกํน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
71 คูํขําวเลําทุกเรื่อง MCOT Kids & Family 
72 เคลียร๑ชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

73 ฅ.คนข้ันเทพ Amarin TV HD 
74 จุดวัดดวงขําว Spring 26 
75 เจาะขําว 3 HD 
76 เจาะลึกขําวร๎อน TNN 24 

77 แจ๐ว 3 Family 
78 แฉ GMM 25 
79 ชีวิตมหัศจรรย๑ Spring 26 
80 ชีวิตเหลือเชื่อ Amarin TV HD 

81 ชุมชนพลเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
82 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD 
83 เช๎าน้ีมีแตํเรื่อง สถานีวิทยุกองทัพบก 
84 เช๎าปลุกขําว พีพีทีวี (PPTV) 

85 เช๎าปลุกขําวไลฟ์ พีพีทีวี (PPTV) 
86 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 
87 โชว๑ขําวเช๎าน้ี พีพีทีวี (PPTV) 
88 โชว๑ขําวเช๎าน้ีไลฟ์ พีพีทีวี (PPTV) 

89 ซุํมขําวภูมิภาค สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
90 เดินหน๎าประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
91 เดินหน๎าประเทศไทย สถานีวิทยุกองทัพบก 
92 เดินหน๎าประเทศไทย 3 Family 

93 เดินหน๎าประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
94 ตกมันส๑บันเทิง 9 MCOT HD 
95 ตระเวนขําว 3 HD 
96 ตลาดขําว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

97 ตลาดเช๎าเลําเรื่อง MCOT Kids & Family 
98 ตะลอนขําว ไทยรัฐทีวี 
99 ตะลอนขําว / แชร๑ขําวสาวสตรอง ไทยรัฐทีวี 



                        
 

หน๎าที่ ช-22 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
100 ตะลุยกองถําย 3 HD 
101 ตะลุยชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

102 ตํางคนจากคิด Amarin TV HD 
103 ตามขําวเท่ียง สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
104 ตํานานชุดความเชื่อ Amarin TV HD 
105 ติวเข๎ม สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

106 ต่ืนขําวเช๎า สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
107 เต็มขําวค่ํา สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
108 ถามตรง/ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 
109 ถามตรงๆ ไทยรัฐทีวี 

110 ทีเด็ดลูกหน้ี 3 HD 
111 ทุบโต๏ะขําว Amarin TV HD 
112 เท่ียงขําวใหญํ GMM 25 
113 เท่ียงทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 

114 เท่ียงทันขําวไลฟ์ พีพีทีวี (PPTV) 
115 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 
116 ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวี 
117 ไทยรัฐเทียเตอร๑/แก็งป่วนดวลราคา ไทยรัฐทีวี 

118 ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 
119 ธรรมปริทรรศน๑ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
120 นาทีขําว Amarin TV HD 
121 นาทีฉุกเฉินเตือนภัย Amarin TV HD 

122 นาทีลงทุน investment minutes MCOT Kids & Family 
123 บางกอกกระซิบ 3 HD 
124 บางกอกซิต้ี36 พีพีทีวี (PPTV) 
125 บ๎านพระรามสี่ 3 Family 

126 แบบวําขําๆ 3 HD 
127 ประชุมสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
128 ประเด็นเด็ด7ส ี 7 HD 
129 ประเด็นเป็นขําว สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

130 ประทีปธรรมนําชีวิต สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
131 ปากลําโพง Amarin TV HD 
132 เป็นเรื่องเป็นขําว พีพีทีวี (PPTV) 



                        
 

หน๎าที่ ช-23 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
133 เปิดตํานาน พีพีทีวี (PPTV) 
134 พายุปาบึก สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 

135 เพชรรามา 3 HD 
136 ภ.จีน ต๋ีเหรินเจี๊ยนักสืบราชวังกัง 3 HD 
137 มองรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
138 มองรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

139 มิติโลก Nation TV 
140 มีคําถาม สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
141 มือปราบปืนโหด พีพีทีวี (PPTV) 
142 แมํทัพอยํูบนข๎าอยํูลําง GMM 25 

143 ย๎อนรอยเมืองไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
144 รถรอบเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
145 รอบโลก by กรุณา บัวคําศร ี พีพีทีวี (PPTV) 
146 รอบวันทั่วโลก พีพีทีวี (PPTV) 

147 รัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
148 รู๎นอกสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
149 เรื่องดีดี TNN 24 
150 เรื่องพลบค่ํา 9 MCOT HD 

151 เรื่องเลําเช๎าน้ี 3 HD 
152 เรื่องเลําเสาร๑-อาทิตย๑ 3 HD 
153 ละครรากนครา 3 HD 
154 ลํา พีพีทีวี (PPTV) 

155 ลําขุมทรัพย๑ปริศนา Amarin TV HD 
156 เลําเส๎นเป็นเรื่อง ไทยรัฐทีวี 
157 โลกสารคดี พีพีทีวี (PPTV) 
158 โลกใสไร๎ขยะ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

159 สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
160 สนามขําว 7 HD 
161 สมาคมขําวเช๎า Spring 26 
162 สวนไรศาล สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

163 สัตว๑อลวนคนอลเวง Amarin TV HD 
164 สายดํวนรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
165 สารคดี ดินแดนแหํงความแห๎งแล๎ง ไทยรัฐทีวี 



                        
 

หน๎าที่ ช-24 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
166 สารต้ังต๎น พีพีทีวี (PPTV) 
167 สุขทุกวัน 7วัน7กูร ู Amarin TV HD 

168 สุขนคร สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
169 สุมหัวคิด Voice TV 
170 เสวนารัฐสภา Nation TV 
171 เสาร๑หน๎า 3 HD 

172 หนํวยลับสลับเลิฟ 3 HD 
173 หนังจีน Amarin TV HD 
174 หนังดังยามบําย พีพีทีวี (PPTV) 
175 ห๎องขําวรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

176 ห๎องขําวรัฐสภาชาแนล สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
177 ห๎องเรียนรัฐธรรมนูญ สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
178 อุํนไอรัก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
179 อุํนไอรัก สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

180 ไอเลิฟกวําจะรู๎ตัววํารัก Amarin TV HD 
รายการวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และอนามัย  

ที่ รายการ ช่อง 
1 50ปลดทุกข๑/ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 

2 ตะลอนขําว ไทยรัฐทีวี 
3 Corner sport พีพีทีวี (PPTV) 
4 ขําวใสํไขํ/ถามตรง ไทยรัฐทีวี 
5 ถามตรงๆ ไทยรัฐทีวี 

6 ตํางคนจากคิด Amarin TV HD 
7 แก็งป่วนดวลราคา/50ปลดทุกข๑ ไทยรัฐทีวี 
8 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 
9 ขําวเช๎าไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 

10 ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
11 เป็นเรื่องเป็นขําว พีพีทีวี (PPTV) 
12 เช๎าปลุกขําว พีพีทีวี (PPTV) 
13 บางกอกซิต้ี36 พีพีทีวี (PPTV) 

14 โชว๑ขําวเช๎าน้ี พีพีทีวี (PPTV) 
15 รอบวันทั่วโลก พีพีทีวี (PPTV) 
16 สารต้ังต๎น พีพีทีวี (PPTV) 



                        
 

หน๎าที่ ช-25 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
17 เข๎มทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 
18 ขําวอมรินทร๑ Amarin TV HD 

19 31ขําวรอบวัน One 
20 ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวี 
21 ET thailand พีพีทีวี (PPTV) 
22 ทุบโต๏ะขําว Amarin TV HD 

23 ฟุตบอล พีพีทีวี (PPTV) 
24 อัศวินรักข๎ามเวลา พีพีทีวี (PPTV) 
25 โลกสารคดี พีพีทีวี (PPTV) 
26 ชั่วโมง Tlio discovery พีพีทีวี (PPTV) 

27 สูตรรักซินเดอเรลลํา พีพีทีวี (PPTV) 
28 มือปราบปืนโหด พีพีทีวี (PPTV) 
29 หนังดังยามบําย พีพีทีวี (PPTV) 
30 ลํา พีพีทีวี (PPTV) 

31 เปิดตํานาน พีพีทีวี (PPTV) 
32 ตํานานชุดความเชื่อ Amarin TV HD 
33 เกมกระชากล๎าน Amarin TV HD 
34 นาทีฉุกเฉินเตือนภัย Amarin TV HD 

35 สัตว๑อลวนคนอลเวง Amarin TV HD 
36 สุขทุกวัน7วัน7กูร ู Amarin TV HD 
37 อาหารจานเด็ด Amarin TV HD 
38 อาสากล๎าดี Nation TV 

39 องค๑หญิงกํามะลอ 3 Family 
40 ห๎องขําวกรุงเทพธุรกิจ Nation TV 
41 หนังตลก 3 HD 
42 หนํวยลับสลับเลิฟ 3 HD 

43 ใสํใจไกลโลก 8 
44 สารคดี ชุด ดินแดนแหํงความแห๎งแล๎ง ไทยรัฐทีวี 
45 สารคดี Amazing trian journey ไทยรัฐทีวี 
46 สํองไพรเปิดตํานานเพชรฆาต Spring 26 

47 สมาคมขําวเช๎า Spring 26 
48 สดใสไปกับปุ๋ยรุํงอรุณ สถานีวิทยุกองทัพบก 
49 โลกใสไร๎ขยะ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 



                        
 

หน๎าที่ ช-26 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
50 โลกธรรมชาติ Spring 26 
51 เลําเส๎นเป็นเรื่อง ไทยรัฐทีวี 

52 ลําความจริง Nation TV 
53 ลําขุมทรัพย๑ปริศนา Amarin TV HD 
54 ราศีสุขภาพ Nation TV 
55 รายการพิเศษ ใต๎รับมือพายุปาบึก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

56 ร๎องได๎ให๎ล๎าน, ลูกทุํงสู๎ชีวิต, นักสู๎รุํนจิ๋ว ไทยรัฐทีวี 
57 รํวมแรงรํวมใจฝ่าภัยพายุปาบึก Nation TV 
58 มาราธอน Top chef TH season2 One 
59 มนุษย๑สุดขีด Spring 26 

60 พายุปาบึก Spring 26 
61 พรานทะเล Spring 26 
62 ปั้นฝันเดอะบัณฑิต Spring 26 
63 ปั่น Slowlife Nation TV 

64 ปลดล็อคสมองเสื่อม สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
65 บูเช็คเทียน 3 Family 
66 บัลลังก๑ป่า/ สํองไพรเปิดตํานานเพชรฆาต Spring 26 
67 บัลลังก๑ป่า/ ความลับแหํงพงไพร Spring 26 

68 บันทึกเมืองไทย ชุด รพ.สมเด็จพระยุพราช สถานีวิทยุกองทัพบก 
69 เนชั่นทันขําว Nation TV 
70 เนชั่นเจาะขําวเช๎า Nation TV 
71 เนชั่นคนขําวเข๎ม Nation TV 

72 เนชั่นขําวเดํนเท่ียงคืน Nation TV 
73 ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 
74 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 
75 ใต๎รับมือพายุปาบึก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

76 ตลก 3 HD 
77 เช๎าขําวใหญํ GMM 25 
78 ชูรักชรูส 3 HD 
79 ชีวิตมหัศจรรย๑ Spring 26 

80 ชีวิตด๊ีดี 3 HD 
81 เจาะลึกทั่วไทย Spring 26 
82 จุดวัดดวงขําว Spring 26 



                        
 

หน๎าที่ ช-27 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
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ที่ รายการ ช่อง 
83 คุยเฟ่ืองเรื่องโอสถ Nation TV 
84 คุยแซํบโชว๑ One 

85 คิดเพ่ือชีวิตย่ังยืน TNN 24 
86 คสช เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
87 ความลับแหํงพงไพร / บัลลังก๑ป่า Spring 26 
88 ความรักหน๎าจีน 3 Family 

89 ครัวคุณต๐อย 3 HD 
90 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family 
91 คมชัดลึก Nation TV 
92 เข๎มกระหนํ่า Spring 26 

93 ขําวเวิร๑คพ๎อย สุดสัปดาห๑ เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
94 ขําวเย็นชํองวัน One 
95 ขําวเย็น 3 HD 
96 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 

97 ขําวดึก NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
98 ขําวค่ํา NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
99 ขําวข๎นเนชั่น Nation TV 
100 ขําวข๎นคนเนชั่น Nation TV 

101 ขบวนการคนตัวเล็ก สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
102 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง Nation TV 
103 กูรุคูํอรํอย สถานีวิทยุกองทัพบก 
104 การ๑ตูน ชํอง13Family 3 Family 

105 TV direct Nation TV 
106 NBT มีคําตอบ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
107 Mdnight 3 Family 
108 Max muay thai Spring 26 

109 Lightning talk 3 Family 
110 hotline สายสุขภาพ Nation TV 
111 Home of football Spring 26 
112 Healthy workshop Nation TV 

113 Healthy variety สขุภาพดี24ชม MCOT Kids & Family 
114 Health check One 
115 Dr.Smith One 



                        
 

หน๎าที่ ช-28 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
116 Discovery health tips MCOT Kids & Family 

รายการส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและทักษะชีวิต 

ที่ รายการ ช่อง 
1 ทุบโต๏ะขําว Amarin TV HD 
2 ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวี 
3 ถามตรงๆ ไทยรัฐทีวี 

4 ตํางคนจากคิด Amarin TV HD 
5 ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
6 เป็นเรื่องเป็นขําว พีพีทีวี (PPTV) 
7 เช๎าปลุกขําว พีพีทีวี (PPTV) 

8 บางกอกซิต้ี36 พีพีทีวี (PPTV) 
9 โชว๑ขําวเช๎าน้ี พีพีทีวี (PPTV) 
10 รอบวันทั่วโลก พีพีทีวี (PPTV) 
11 สารต้ังต๎น พีพีทีวี (PPTV) 

12 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 
13 ฟุตบอล พีพีทีวี (PPTV) 
14 อัศวินรักข๎ามเวลา พีพีทีวี (PPTV) 
15 สูตรรักซินเดอเรลลํา พีพีทีวี (PPTV) 

16 มือปราบปืนโหด พีพีทีวี (PPTV) 
17 หนังดังยามบําย พีพีทีวี (PPTV) 
18 ลํา พีพีทีวี (PPTV) 
19 เปิดตํานาน พีพีทีวี (PPTV) 

20 ตํานานชุดความเชื่อ Amarin TV HD 
21 เกมกระชากล๎าน Amarin TV HD 
22 สุขทุกวัน7วัน7กูร ู Amarin TV HD 
23 เลําเส๎นเป็นเรื่อง ไทยรัฐทีวี 

24 องค๑หญิงกํามะลอ 3 Family 
25 สารคดี Amazing trian journey ไทยรัฐทีวี 
26 การ๑ตูน ชํอง13Family 3 Family 
27 ครัวคุณต๐อย 3 HD 

28 สารคดี ชุด ดินแดนแหํงความแห๎งแล๎ง ไทยรัฐทีวี 
29 หนังตลก 3 HD 
30 รักสุดท๎ายของมาดามจัน 3 Family 



                        
 

หน๎าที่ ช-29 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
31 คิดเพ่ือชีวิตย่ังยืน TNN 24 
32 ปลดล็อคสมองเสื่อม สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

33 Home of football Spring 26 
34 ร๎องได๎ให๎ล๎าน, ลูกทุํงสู๎ชีวิต, นักสู๎รุํนจิ๋ว ไทยรัฐทีวี 
35 ขําวเช๎าไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
36 ตะลุยชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

37 ปากลําโพง Amarin TV HD 
38 ขําวเย็นชํองวัน One 
39 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 
40 ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 

41 ขําวเท่ียงไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
42 คลุกขําว 9 MCOT HD 
43 ขําวค่ํา TNN 24 
44 เท่ียงทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 

45 ขําวเย็นอมรินทร๑ Amarin TV HD 
46 ขําวใสํไขํ ไทยรัฐทีวี 
47 ชุมชนพลเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
48 ชีวิตเหลือเชื่อ Amarin TV HD 

49 ฅ.คนข้ันเทพ Amarin TV HD 
50 ลําขุมทรัพย๑ปริศนา Amarin TV HD 
51 องค๑หญิงสวดรวย Amarin TV HD 
52 ตกมันส๑บันเทิง 9 MCOT HD 

53 คลุกวงในอินไซต๑ขําว Spring 26 
54 แฉ GMM 25 
55 รู๎นอกสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
56 ไทยรัฐเทียเตอร๑/แก็งป่วนดวลราคา ไทยรัฐทีวี 

57 แจ๐ว 3 Family 
58 กํอนบํายคลายเครียด 3 HD 
59 ตะลุยกองถําย 3 HD 
60 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเย็น Nation TV 

61 ชั่วโมงทําเงิน TNN 24 
62 ขําวเท่ียง 9 MCOT HD 
63 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD 



                        
 

หน๎าที่ ช-30 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
64 คับขําว 9 MCOT HD 
65 ตะลอนขําว ไทยรัฐทีวี 

66 เจาะประเด็นขําวค่ํา 7 HD 
67 ห๎องขําวกรุงเทพธุรกิจ Nation TV 
68 หอมแผํนดิน MCOT Kids & Family 
69 ขําวต๎นชั่วโมง 9 MCOT HD 

70 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 
71 แก็งป่วนดวลราคา ไทยรัฐทีวี 
72 เงินล๎าน TNN 24 
73 เดินหน๎าประเทศไทย เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

74 กฎหมายหน๎า สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
75 Sports Snight 3 Family 
76 ทุกทิศทั่วไทย สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 
77 รายการโกดังมหาสนุก 3 HD 

78 สะกิดขําวรอบโลก 8 
79 ตลาดเช๎าเลําเรื่อง MCOT Kids & Family 
80 นาทีฉุกเฉินเตือนภัย Amarin TV HD 
81 ชีวิตลับใต๎ทะเล 9 MCOT HD 

82 ของดีมีทั่วไทย TNN 24 
83 อโศกเช๎าขําวดี GMM 25 
84 นวัตกรรมสุดอัศจรรย๑ 9 MCOT HD 
85 ขําวเท่ียง NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

86 ขําวเช๎า NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
87 วัยใสหัวใจสร๎างสรรค๑ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
88 รอบทิศถ่ินไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
89 Superten เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

90 เลขอวดกรรม เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
91 เรื่องดีดี TNN 24 
92 โลกสารคดี Amarin TV HD 
93 อาชีพบอกกระแส True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

94 Pot lover by Jerhigh TNN 24 
95 จูลํง 3 Family 
96 เสนํห๑สัตว๑โลก Amarin TV HD 



                        
 

หน๎าที่ ช-31 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
97 หน๎าตํางตะวันตก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
98 Take me out 3 HD 

99 วิธีผํานเลนส๑ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
100 แดนพิศวง Spring 26 
101 ติวเข๎มเติมเต็มความรู๎ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
102 เรื่องเลําชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

103 My mom cook เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
104 อายุน๎อยร๎อยล๎าน เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
105 The phone ภารกิจเปลี่ยนชีวิต One 
106 50ปลดทุกข๑/ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 

รายการภาพยนตร์สารคดี 
ที่ รายการ ช่อง 
1 โลกสารคดี พีพีทีวี (PPTV) 
2 สารคดี Amazing trian journey ไทยรัฐทีวี 

3 สารคดีการผลิตการ๑ตูน ชํอง13 Family 3 Family 
4 เดินหน๎าประเทศไทย เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
5 ชีวิตลับใต๎ทะเล 9 MCOT HD 
6 โลกสารคดี Amarin TV HD 

7 แดนพิศวง Spring 26 
8 ชั่วโมง Tlio discovery พีพีทีวี (PPTV) 
9 สารคดี ชุด ดินแดนแหํงความแห๎งแล๎ง ไทยรัฐทีวี 
10 ความลับแหํงพงไพร / บัลลังก๑ป่า Spring 26 

11 บัลลังก๑ป่า/ สํองไพรเปิดตํานานเพชรฆาต Spring 26 
12 บัลลังก๑ป่า/ ความลับแหํงพงไพร Spring 26 
13 มนุษย๑สุดขีด Spring 26 
14 โลกธรรมชาติ Spring 26 

15 พรานทะเล Spring 26 
16 รถรอบเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
17 สารคดี การสร๎างตะกร๎า สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
18 เพชรรามา 3 HD 

19 วันพิเศษ special day MCOT Kids & Family 
20 สารคดี 3 HD 
21 สารคดี สายนํ้ากําเนิดชีวิต 7 HD 



                        
 

หน๎าที่ ช-32 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
22 ชั่วโมง Discovery พีพีทีวี (PPTV) 
23 วันพิเศษ special day กรุงปราก MCOT Kids & Family 

24 วันพิเศษ special day ญ่ีปุ่น MCOT Kids & Family 
25 สัตว๑อลวนคนอลเวง Amarin TV HD 
26 ชีวิตสัตว๑มหัศจรรย๑ 9 MCOT HD 
27 ตลกยกน้ิว Bright TV 

28 Troy โมโน ทเวนต้ีไนน๑ (Mono 29) 
29 Viking 5.5.4 Amarin TV HD 
30 Street dance2 True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
31 สารคดีหลงัภาพ นิว 18 (New 18) 

32 มาดูปลํา Bright TV 
33 Predaters โมโน ทเวนต้ีไนน๑ (Mono 29) 
34 สารคดี มหัศจรรย๑ใต๎สมุทร ไทยรัฐทีวี 
35 ความลับแหํงพงไพร บันทึกลับสัตว๑โลกสาส๑นรัก Spring 26 

36 เสนํห๑สัตว๑โลก Amarin TV HD 
37 สํารวจโลกสร๎างารรค๑ศิลปะ นิว 18 (New 18) 
38 สารคดีมหัศจรรย๑สถาปัตยกรรม นิว 18 (New 18) 
39 สารคดีเชอล็อกโฮมตัวจริง นิว 18 (New 18) 

40 สารคดีอุทยานแหํงสันติภาพ นิว 18 (New 18) 
41 สํารวจโลกชีวิตม๎าลาย นิว 18 (New 18) 
42 ความลับแหํงพงไพร ครอบครัวสงิโต Spring 26 
43 สํองไพร หมาป่าบราซิล Spring 26 

44 ความลับแหํงพงไพร ผู๎บุกรุกฮิปโปเจ๎าถ่ิน Spring 26 
45 ชีวิตมหัศจรรย๑ สายพันธุ๑เง๎างํอ Spring 26 
46 สํองไพร พลังนักลํา Spring 26 
47 ความลับแหํงพงไพร บันทึกลับสัตว๑โลกนกทอรุ๎ง Spring 26 

48 ชีวิตมหัศจรรย๑ สายพันธุ๑การปรับตัว Spring 26 
49 ความลับแหํงพงไพร เยลโลวัลโตน Spring 26 
50 บัลลังก๑ป่าสุดข้ัวตัวประหลาด Spring 26 
51 สํองไพร สหพันธ๑ของเหลําสัตว๑ Spring 26 

52 บัลลังก๑ป่า ความฝันแหํงจระเข๎ Spring 26 
53 ความลับแหํงพงไพร สิงโตทะเลอเมริกาใต๎ Spring 26 
54 Make awake เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 



                        
 

หน๎าที่ ช-33 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
55 สารคดี มารีนอสตรัม นิว 18 (New 18) 
56 สารคดี สร๎างความสมบรูณ๑แบบ นิว 18 (New 18) 

57 สารคดี เปิดสุสานสามก๏ก นิว 18 (New 18) 
58 สารคดี มองโลกจากขอบฟ้า นิว 18 (New 18) 
59 สารคดี การลํมสลายของยุคไดโนเสาร๑ นิว 18 (New 18) 
60 วันพิเศษ special day สเปน MCOT Kids & Family 

61 ทํองโลกผํานจอ Bright TV 

62 
ความลับแหํงพงไพร บันทึกลับสัตว๑โลก ภารกิจนัก
เดินทาง 

Spring 26 

63 บัลลังก๑ป่า แทนนาเกาะแหํงหินวิเศษ Spring 26 
64 ความลับแหํงพงไพร ทํามกลางเหลําเพนกวิน Spring 26 
65 สํองไพร ชีวิตจริงแบมบี้ Spring 26 
66 ความลับแหํงพงไพร ผู๎บุกรุกกองทัพไคโยต้ี Spring 26 

67 คนผจญไพรนกกระเต็นผู๎สงํางาม Spring 26 
68 บัลลังก๑ป่า ปลาการ๑ตูน Spring 26 
69 สํองไพร เปิดตํานานเพชรฆาต Spring 26 
70 Catch that kids โมโน ทเวนต้ีไนน๑ (Mono 29) 

71 อาชีพนอกกระแส True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
72 มองมุมใหม ํ พีพีทีวี (PPTV) 
73 ทํองโลกสุดสัปดาห๑ สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 
74 สํองโลก 3 Family 

75 เปิดโลกรอบรู ๎ สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
76 รอบรู๎รอบโลก สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
77 สารคดี ผจญภัยในไหํหนาน นิว 18 (New 18) 

รายการส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลย ี

ที่ รายการ ช่อง 

1 อโศกเช๎าขําวดี GMM 25 

2 หน๎าตํางตะวันตก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

3 หนํวยลับสลับเลิฟ 3 HD 

4 เส๎นทางกีฬา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

5 สีสันบันเทิง 3 HD 

6 สารคดีการผลิตการ๑ตูน ชํอง13 Family 3 Family 



                        
 

หน๎าที่ ช-34 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 

7 วัยใสหัวใจสร๎างสรรค๑ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

8 โลกใสไร๎ขยะ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

9 โลกนามเช๎าสุดสัปดาห๑ 3 HD 

10 ลําขุมทรัพย๑ปริศนา Amarin TV HD 

11 เรื่องเลําเสาร๑-อาทิตย๑ 3 HD 

12 เรื่องเลําชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

13 รายการพิเศษ ใต๎รับมือพายุปาบึก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

14 รัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

15 รอบภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

16 รอบทิศถ่ินไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

17 เมืองไทยด๊ีดี สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

18 มองรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

19 มองกว๎างอาเซียน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

20 พรานทะเล Spring 26 

21 ปากลําโพง Amarin TV HD 

22 ปลดล็อคสมองเสื่อม สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

23 เบสวาไรต้ี สถานีวิทยุกองทัพบก 

24 บาย 3 HD 

25 บันเทิง Amarin TV HD 

26 นวัตกรรมสุดอัศจรรย๑ 9 MCOT HD 

27 ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 

28 ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวี 

29 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 

30 เท่ียงทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 

31 เท่ียงขําวใหญํ GMM 25 

32 ถามตรง/ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 

33 ใต๎รับมือพายุปาบึก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

34 ติวเข๎มเติมเต็มความรู๎ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

35 เดินหน๎าประเทศไทย 3 Family 



                        
 

หน๎าที่ ช-35 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 

36 โชว๑ขําวเช๎าน้ี พีพีทีวี (PPTV) 

37 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 

38 เช๎าปลุกขําว พีพีทีวี (PPTV) 

39 เช๎าขําวใหญํ GMM 25 

40 เชฟชวนชิม Spring 26 

41 ชีวิตเหลือเชื่อ Amarin TV HD 

42 ชั่วโมง Tlio discovery พีพีทีวี (PPTV) 

43 แฉ GMM 25 

44 เจาะลึกทั่วไทย inside thailand Spring 26 

45 เจาะเฉพาะกิจ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

46 เจาะขําว 3 HD 

47 จิ้งจอกภูเขา 3 Family 

48 ฅ.คนข้ันเทพ Amarin TV HD 

49 เคลียร๑คัดชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

50 คุยถึงแกํน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

51 คสช 3 HD 

52 คลุกวงในอินไซต๑ขําว Spring 26 

53 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family 

54 เข๎มทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 

55 ขําวอรุณอมรินทร๑ Amarin TV HD 

56 ขําวใหญํไทยแลนด๑ GMM 25 

57 ขําวใหญํ GMM 25 

58 ขําววันใหมํ 3 HD 

59 ขําวรอบวัน Amarin TV HD 

60 ขําวบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

61 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 

62 ขําวเท่ียง NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

63 ขําวดึก NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

64 ขําวเช๎า NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 



                        
 

หน๎าที่ ช-36 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 

65 ขําวค่ํา NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

66 เกมกระชากล๎าน Amarin TV HD 

67 เก็บตกจากเนชั่น Spring 26 

68 Sports Snight 3 Family 

69 Smart new ขําวเช๎า True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

70 Omax car magazine no air Voice TV 

71 NBT มีคําตอบ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

72 Midnight family 3 Family 

73 Lightning talk 3 Family 

74 ET thailand พีพีทีวี (PPTV) 

75 Energy forum สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 

76 Auto now Spring 26 

77 9cartoon 9 MCOT HD 

78 3Rning 3 HD 

รายการด้านการท่องเที่ยว 
ที่ รายการ ช่อง 

1 สารคดีการผลิตการ๑ตูน ชํอง13 Family 3 Family 
2 ฟุตบอล พีพีทีวี (PPTV) 
3 เท่ียงทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 
4 Sports Snight 3 Family 

5 อโศกเช๎าขําวดี GMM 25 
6 หน๎าตํางตะวันตก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
7 วิธีผํานเลนส๑ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
8 โชว๑ขําวเช๎าน้ี พีพีทีวี (PPTV) 

9 เข๎มทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 
10 ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวี 
11 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family 
12 เช๎าขําวใหญํ GMM 25 

13 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 
14 จิ้งจอกภูเขา 3 Family 
15 เมืองไทยด๊ีดี สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 



                        
 

หน๎าที่ ช-37 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
16 รอบภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
17 บันเทิง Amarin TV HD 

18 ขําวใหญํไทยแลนด๑ GMM 25 
19 คุยถึงแกํน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
20 ขําวเช๎า NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
21 แฉ GMM 25 

22 มองกว๎างอาเซียน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
23 สารคดี Amazing trian journey ไทยรัฐทีวี 
24 สารคดี ชุด ดินแดนแหํงความแห๎งแล๎ง ไทยรัฐทีวี 
25 วันพิเศษ special day MCOT Kids & Family 

26 วันพิเศษ special day ญ่ีปุ่น MCOT Kids & Family 
27 ชีวิตสัตว๑มหัศจรรย๑ 9 MCOT HD 
28 สารคดีอุทยานแหํงสันติภาพ นิว 18 (New 18) 
29 Make awake เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

30 วันพิเศษ special day สเปน MCOT Kids & Family 
31 มองมุมใหม ํ พีพีทีวี (PPTV) 
32 สํองโลก 3 Family 
33 ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวี 

34 ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
35 เลําเส๎นเป็นเรื่อง ไทยรัฐทีวี 
36 ฟุตบอล พีพีทีวี (PPTV) 
37 สูตรรักซินเดอเรลลํา พีพีทีวี (PPTV) 

38 มือปราบปืนโหด พีพีทีวี (PPTV) 
39 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 
40 เลําเส๎นเป็นเรื่อง ไทยรัฐทีวี 
41 50ปลดทุกข๑ ไทยรัฐทีวี 

42 ตะลุยชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
43 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 
44 ตะลอนขําว ไทยรัฐทีวี 
45 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 

46 สะกิดขําวรอบโลก 8 
47 ของดีมีทั่วไทย TNN 24 
48 อายุน๎อยร๎อยล๎าน เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 



                        
 

หน๎าที่ ช-38 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
49 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 
50 ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 

51 ขําวอมรินทร๑ Amarin TV HD 
52 ขําวอรุณอมรินทร๑ Amarin TV HD 
53 สัตว๑อลวนคนอลเวง Amarin TV HD 
54 Midnight 3 Family 

55 ขําวเวิร๑คพ๎อย สุดสัปดาห๑ เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
56 ความรักหน๎าจีน 3 Family 
57 ปิ่น Low life Nation TV 
58 สุขนคร สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

59 มิติโลก Nation TV 
60 ตระเวนขําว 3 HD 
61 รอบโลก by กรุณา บัวคําศร ี พีพีทีวี (PPTV) 
62 Time out เมาส๑นอกสนาม True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

63 คุยขําวปากท๎อง 8 
64 คุยแซํบโชว๑ One 
65 องค๑หญิงกํามะลอ 3 Family 
66 ไมํธรรมดา True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

67 เลําเส๎นเป็นเรื่อง ไทยรัฐทีวี 
68 Tonight thailand Voice TV 
69 Young เก๐า MCOT Kids & Family 
70 คูํขําวเลําทุกเรื่อง MCOT Kids & Family 

71 แฉ GMM 25 
72 ขําวใหญํไทยแลนด๑ GMM 25 
73 แฉ GMM 25 
74 เปิดขําวเดํน 3 Family 

75 ชีพจรลงพุง Amarin TV HD 
76 ตามอําเภอจาน Amarin TV HD 
77 14อีกครัง้กับสุวิช MCOT Kids & Family 
78 ไมํธรรมดา True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

79 I roam alone x True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
80 ป๋าซําพาซิ่ง True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
81 สารคดีผจญภัยในโลกกว๎าง นิว 18 (New 18) 



                        
 

หน๎าที่ ช-39 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
82 เปิดตํานานเผําทองเจือ พีพีทีวี (PPTV) 
83 ตลกแหลก GMM 25 

84 เมโกะ ยอดเชฟสาวแหํงโอซาก๎า GMM 25 
85 รอบภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
86 ทั่วไทย TNN 24 
87 ครัวคุณต๐อย 3 Family 

88 สมรภูมิบ๎านทุํง True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
89 ปักหมุดสุดขอบโลก พีพีทีวี (PPTV) 
90 เปิดตํานานกับเผําทอง ทองเจือ พีพีทีวี (PPTV) 
91 Anne show Bright TV 

92 หนีเท่ียวกัน เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
93 ตะลอนทัวร๑ เท่ียวทั่วไทย 3 Family 

รายการส่งเสริมจริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 
ที่ รายการ ช่อง 

1 เมืองไทยด๊ีดี สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
2 รอบภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
3 คุยถึงแกํน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
4 แฉ GMM 25 

5 มองกว๎างอาเซียน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
6 สารคดีอุทยานแหํงสันติภาพ นิว 18 (New 18) 
7 50ปลดทุกข๑ ไทยรัฐทีวี 
8 อายุน๎อยร๎อยล๎าน เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

9 ขําวอรุณอมรินทร๑ Amarin TV HD 
10 ความรักหน๎าจีน 3 Family 
11 มิติโลก Nation TV 
12 ไมํธรรมดา True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

13 14อีกครัง้กับสุวิช MCOT Kids & Family 
14 I roam alone x True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
15 เมโกะ ยอดเชฟสาวแหํงโอซาก๎า GMM 25 
16 เรื่องเลําชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

17 Midnight family 3 Family 
18 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family 
19 ขําวค่ํา NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 



                        
 

หน๎าที่ ช-40 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
20 เจาะเฉพาะกิจ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
21 ขําวใหญํไทยแลนด๑ GMM 25 

22 อโศกเช๎าขําวดี GMM 25 
23 เคลียร๑คัดชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
24 ขําวดึก NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
25 ติวเข๎าเติมเต็มความรู๎ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

26 วันพิเศษ special day กรุงปราก MCOT Kids & Family 
27 บัลลังก๑ป่า Spring 26 
28 สารคดีมหัศจรรย๑สถาปัตยกรรม นิว 18 (New 18) 
29 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 

30 ถามตรงๆ ไทยรัฐทีวี 
31 ตะลอนขําว / แชร๑ขําวสาวสตรอง ไทยรัฐทีวี 
32 เปิดตํานาน พีพีทีวี (PPTV) 
33 ตํานานชุดความเชื่อ Amarin TV HD 

34 องค๑หญิงกํามะลอ 3 Family 
35 ไทยรัฐเทียเตอร๑/แก็งป่วนดวลราคา ไทยรัฐทีวี 
36 อาชีพบอกกระแส True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
37 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 

38 ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวี 
39 ทุบโต๏ะขําว Amarin TV HD 
40 ลําขุมทรัพย๑ปริศนา Amarin TV HD 
41 ปั่น Slowlife Nation TV 

42 อาสากล๎าดี Nation TV 
43 อาหารจานเด็ด Amarin TV HD 
44 ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 
45 ขําวเช๎าตรูํไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 

46 TNN world today TNN 24 
47 ประทีปธรรมนําชีวิต สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
48 ขําวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
49 ขําววันหยุด 3 HD 

50 ความรักไมํผิด GMM 25 
51 คลุกวงในอินไซด๑ขําว Spring 26 
52 เนชั่นเจาะขําวเช๎า Nation TV 



                        
 

หน๎าที่ ช-41 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
53 ขําวเย็นชํองวัน One 
54 เดินหน๎าประเทศไทย เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

55 ขําวชนขําวเท่ียง นิว 18 (New 18) 
56 พระคติธรรม 7 HD 
57 คัดขําวมาเลํา Spring 26 
58 สุขทุกวัน7วัน7กูร ู Amarin TV HD 

59 พลังชีวิต Spring 26 
60 4ยอดองครักษ๑ตะลุยยุทธภพ Voice TV 
61 7สีสํงสุขรับปีใหมํวิถีไทยวิถีธรรม2562 7 HD 
62 คุยธรรมกับพระพยอม Voice TV 

63 The global fight champion challenge Spring 26 
64 เหตุเกิดจากความรัก GMM 25 
65 5เช๎าเม๎าส๑ใหญ ํ สถานีวิทยุกองทัพบก 
66 มุสลิมไทม๑ สถานีวิทยุกองทัพบก 

67 Max muay thai มวยไทยแบทเทิล Spring 26 
68 แมํทัพอยํูบนข๎าอยํูลําง GMM 25 
69 ตะวันสํองธรรม 3 Family 
70 อรุณธรรม True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

71 ลํา พีพีทีวี (PPTV) 
72 ซุปเปอร๑หม่ํา เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
73 คุณพระชํวย เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
74 วันน้ีมีธรรม One 

75 Weekend life kids 3 Family 
รายการด้านกีฬา 

ที่ รายการ ช่อง 
1 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family 

2 คุยถึงแกํน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
3 Midnight family 3 Family 
4 อโศกเช๎าขําวดี GMM 25 
5 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 

6 ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวี 
7 Max muay thai มวยไทยแบทเทิล Spring 26 
8 สารคดีการผลิตการ๑ตูน ชํอง13 Family 3 Family 
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ที่ รายการ ช่อง 
9 Sports Snight 3 Family 
10 โชว๑ขําวเช๎าน้ี พีพีทีวี (PPTV) 

11 เช๎าขําวใหญํ GMM 25 
12 จิ้งจอกภูเขา 3 Family 
13 ขําวใหญํไทยแลนด๑ GMM 25 
14 ฟุตบอล พีพีทีวี (PPTV) 

15 หนังตลก 3 HD 
16 Mdnight 3 Family 
17 องค๑หญิงกํามะลอ 3 Family 
18 เปิดขําวเดํน 3 Family 

19 Lightning talk 3 Family 
20 Poon tivity นิว 18 (New 18) 
21 บาย 3 HD 
22 เส๎นทางกีฬา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

23 ขําวเช๎า NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
24 เจาะประเด็นขําวค่ํา 7 HD 
25 Superten เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
26 ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 

27 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง Nation TV 
28 เนชั่นขําวเดํนเท่ียงคืน Nation TV 
29 Home of football Spring 26 
30 ขําวใสํไขํ ไทยรัฐทีวี 

31 ประเด็นเด็ด7ส ี 7 HD 
32 ปากลําโพง Amarin TV HD 
33 ขําวอรุณอมรินทร๑ Amarin TV HD 
34 เสาร๑หน๎า 3 HD 

35 ขําวกีฬา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
36 เนชั่นคนขําวเข๎ม Nation TV 
37 ห๎องขําวภาคเท่ียง 7 HD 
38 สนามขําว 7 HD 

39 ของฝากนักกอล๑ฟ 3 HD 
40 ฟุตบอลกีฬา7ส ี 7 HD 
41 วงจรกีฬา สถานีวิทยุกองทัพบก 
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ที่ รายการ ช่อง 
42 ดูขําขํา ไทยรัฐทีวี 
43 ขําวดึก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

44 Top story Bright TV 
45 สุดสัปดาห๑กีฬามันส๑ สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 
46 มวยไทย Nation TV 
47 One warrior series ไทยรัฐทีวี 

48 ไฮไลท๑มุนเดสลีกา พีพีทีวี (PPTV) 
49 ไฮไลท๑พรีเมียร๑ลีก พีพีทีวี (PPTV) 
50 ไฮไลท๑มวยไทย 3 HD 
51 สปอร๑ต TNN 24 

52 ไฮไลท๑พรีเมียร๑ลีค พีพีทีวี (PPTV) 
53 มวยมันส๑วันศุกร๑ True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
54 Sport world class True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
55 ไฮไลท๑มวยไทย 3 HD 

56 LFC TV 3 Family 
57 Corner sport พีพีทีวี (PPTV) 

รายการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ที่ รายการ ช่อง 

1 ห๎องเรียนรัฐธรรมนูญ สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
2 ห๎องขําวรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
3 เสวนารัฐสภา Nation TV 
4 เส๎นทางสูํเลือกต้ังปี62 TNN 24 

5 สุมหัวคิด Voice TV 
6 สายดํวนรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
7 สมาคมขําวเช๎า Spring 26 
8 วันพระราชสมภพ งามฉลองครบรอบร๎อยปีวัดคลาย สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 

9 โลกการเมือง Voice TV 
10 รัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
11 มองรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
12 มองรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

13 ประชุมสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
14 ประชาธิปไตย TNN 24 
15 เนชั่นทันขําว Nation TV 
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ที่ รายการ ช่อง 
16 เนชั่นเจาะขําวเช๎า Nation TV 
17 เนชั่นคนขําวเข๎ม Nation TV 

18 เนชั่นขําวเดํนเท่ียงคืน Nation TV 
19 ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 
20 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 
21 ทุบโต๏ะขําว Amarin TV HD 

22 ตะลอนขําว ไทยรัฐทีวี 
23 เดินหน๎าประเทศไทย 3 Family 
24 เดินหน๎าประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
25 ใชํหรือไมํเด๋ียวรู๎กัน Nation TV 

26 โชว๑ขําวเช๎าน้ี พีพีทีวี (PPTV) 
27 ชวนพ่ีน๎องมองบ๎านเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
28 เจาะลึกทั่วไทย inside thailand Spring 26 
29 เจาะลึกทั่วไทย Spring 26 

30 เจาะขําวร๎อนล๎วงขําวลึกเลือกต้ัง62 Spring 26 
31 เจาะขําว 3 HD 
32 คุยขําวเช๎า8 8 
33 คุยขําวค่ํา 8 

34 คสช เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
35 ความรักหน๎าจีน 3 Family 
36 คลุกวงในอินไซด๑ขําว Spring 26 
37 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family 

38 คมชัดลึก Nation TV 
39 ขําวเย็น 3 HD 
40 ขําวเท่ียงไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
41 ขําวเช๎าไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 

42 ขําวข๎นเนชั่น Nation TV 
43 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเย็น Nation TV 
44 กรรมาธิการพบประชาชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
45 กฎหมายหน๎า สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

46 Zoom in สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
47 Wake up news Voice TV 
48 Lightning talk 3 Family 
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ที่ รายการ ช่อง 
49 Tonight thailand Voice TV 
50 Countdown vote 2019 Voice TV 

51 50ปลดทุกข๑ ไทยรัฐทีวี 
รายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ที่ รายการ ช่อง 
1 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family 

2 คสช 3 HD 
3 ขําวเย็น 3 HD 
4 เจาะลึกทั่วไทย Spring 26 
5 บูเช็คเทียน 3 Family 

6 สารคดีการผลิตการ๑ตูน ชํอง13 Family 3 Family 
7 ฟุตบอล พีพีทีวี (PPTV) 
8 Mdnight 3 Family 
9 องค๑หญิงกํามะลอ 3 Family 

10 บาย 3 HD 
11 Superten เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
12 Home of football Spring 26 
13 เสาร๑หน๎า 3 HD 

14 ตํานานชุดความเชื่อ Amarin TV HD 
15 ทุบโต๏ะขําว Amarin TV HD 
16 คุยธรรมกับพระพยอม Voice TV 
17 คุณพระชํวย เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

18 Make awake เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
19 สะกิดขําวรอบโลก 8 
20 ตระเวนขําว 3 HD 
21 เลําเส๎นเป็นเรื่อง ไทยรัฐทีวี 

22 ชีพจรลงพุง Amarin TV HD 
23 ปากลําโพง Amarin TV HD 
24 ขําวอรุณอมรินทร๑ Amarin TV HD 
25 กังฟูสาว 3 Family 

26 Shop CH.13 3 Family 
27 โลกนามเช๎าสุดสัปดาห๑ 3 HD 
28 สีสันบันเทิง 3 HD 
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ที่ รายการ ช่อง 
29 9cartoon 9 MCOT HD 
30 เสนํห๑สัตว๑โลก Amarin TV HD 

31 สํองไพร Spring 26 
32 รักสุดท๎ายของมาดามจัน 3 Family 
33 ร๎องได๎ให๎ล๎าน, ลูกทุํงสู๎ชีวิต, นักสู๎รุํนจิ๋ว ไทยรัฐทีวี 
34 จูลํง 3 Family 

35 ขบวนการคนตัวเล็ก สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
36 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 
37 มาราธอน Top chef TH season2 One 
38 ตลก 3 HD 

39 ติวเข๎ม สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
40 เจ๎าหญิงผมยาวกับโจรซํา 7 HD 
41 ร๎องเลํนเต๎นยกครัว 7 HD 
42 Lightning talk 3 Family 

43 ตลาดสดพระราม4 3 HD 
44 สายรักสายสวาท One 
45 MCOT kids club MCOT Kids & Family 
46 อภินิหารหมอเทวะ MCOT Kids & Family 

47 หน๎ากากแก๎ว One 
48 ระบําไฟ 8 
49 ซีรี่ย๑ดังแดนมังกร MCOT Kids & Family 
50 The mask line thai เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

51 การ๑ตูนดังชํอง14 MCOT Kids & Family 
52 การ๑ตูน a bugs life เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
53 ไมค๑หมดหน้ีต้ังตัว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
54 ชินจังจอมแกํน 3 Family 

55 นินจาฮาโตริ 3 Family 
56 รักสุดท๎ายของนายจัน 3 Family 
57 คงจูเลียน โมโน ทเวนต้ีไนน๑ (Mono 29) 
58 Kids คิดส๑สนุกสุดสัปดาห๑ สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 

59 CU on the road season2 One 
60 การ๑ตูนแก๏งสุดป่วนตะลุยป่ามหาภัย 3 Family 
61 การ๑ตูน 3 Family 
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ที่ รายการ ช่อง 
62 การ๑ตูนไซอิ๋ว 3 Family 
63 การ๑ตูน12ราศ ี 3 Family 

64 การ๑ตูนเป็ดน๎อยคัมโร 3 Family 
รายการเก่ียวกับประวัติศาสตร์ พระราชพิธี พิธีส าคัญทางศาสนา 

ที่ รายการ ช่อง 
1 สารคดี รูปปั้นในยุคกํอน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

2 สารคดี การลํมสลายของยุคไดโนเสาร๑ นิว 18 (New 18) 
3 ลํา พีพีทีวี (PPTV) 
4 ย๎อนรอยเมืองไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
5 พระราชดํารัส 7 HD 

6 บัลลังก๑ป่า Spring 26 
7 เนชั่นทันขําว Nation TV 
8 เนชั่นเจาะขําวเช๎า Nation TV 
9 ธรรมปริทรรศน๑ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

10 คุยขําวเช๎า8 8 
11 ขําวในพระราชสํานัก 3 Family 
12 ขําวในพระราชสํานัก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
13 ขําวในพระราชสํานัก สถานีวิทยุกองทัพบก 

14 ขําวในพระราชสํานัก พีพีทีวี (PPTV) 
15 New หมายขําว นิว 18 (New 18) 
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1.3  จุดเด่นและความน่าสนใจของรายการในเชิงเน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอ เชํน สํงเสริมให๎เกิดระบบวิธีคิด ความรู๎ใน
เรื่องวิชาการ การพัฒนาด๎านคุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ตารางที่ ช-3 รายการที่มีจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการในเชิงเน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอ 

ที่ รายการ ช่อง 

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชมความหลากหลายในสังคม 

ที่ รายการ ช่อง 
1 ขําวในพระราชสํานัก พีพีทีวี (PPTV) 

2 ขําวในพระราชสํานัก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
3 ขําวในพระราชสํานัก 3 Family 
4 คสช 3 HD 
5 เจาะลึกทั่วไทย Spring 26 

6 สารคดีการผลิตการ๑ตูน ชํอง13 Family 3 Family 
7 ฟุตบอล พีพีทีวี (PPTV) 
8 องค๑หญิงกํามะลอ 3 Family 
9 ตํานานชุดความเชื่อ Amarin TV HD 

10 Make awake เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
11 ชีพจรลงพุง Amarin TV HD 
12 9cartoon 9 MCOT HD 
13 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 

14 รักสุดท๎ายของมาดามจัน 3 Family 
15 ร๎องได๎ให๎ล๎าน, ลูกทุํงสู๎ชีวิต, นักสู๎รุํนจิ๋ว ไทยรัฐทีวี 
16 ขบวนการคนตัวเล็ก สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
17 เจ๎าหญิงผมยาวกับโจรซํา 7 HD 

18 ซีรี่ย๑ดังแดนมังกร MCOT Kids & Family 
19 The mask line thai เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
20 การ๑ตูน a bugs life เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
21 การ๑ตูนแก๏งสุดป่วนตะลุยป่ามหาภัย 3 Family 

22 Corner sport พีพีทีวี (PPTV) 
23 ตะลอนขําว ไทยรัฐทีวี 
24 50ปลดทุกข๑/ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
25 สมาคมขําวเช๎า Spring 26 

26 ทุบโต๏ะขําว Amarin TV HD 
27 นาทีฉุกเฉินเตือนภัย Amarin TV HD 
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ที่ รายการ ช่อง 
28 เดินหน๎าประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
29 วันพระราชสมภพ งามฉลองครบรอบร๎อยปีวัดคลาย สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 

30 ห๎องเรียนรัฐธรรมนูญ สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
31 เจาะขําวร๎อนล๎วงขําวลึกเลือกต้ัง62 Spring 26 
32 Sports Snight 3 Family 
33 เปิดขําวเดํน 3 Family 

34 ประเด็นเด็ด7ส ี 7 HD 
35 ปากลําโพง Amarin TV HD 
36 ฟุตบอลกีฬา7ส ี 7 HD 
37 One warrior series ไทยรัฐทีวี 

38 ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวี 
39 สารคดีอุทยานแหํงสันติภาพ นิว 18 (New 18) 
40 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 
41 ขําวอมรินทร๑ Amarin TV HD 

42 ขําวอรุณอมรินทร๑ Amarin TV HD 
43 ถามตรงๆ ไทยรัฐทีวี 
44 ลํา พีพีทีวี (PPTV) 
45 ไทยรัฐเทียเตอร๑/แก็งป่วนดวลราคา ไทยรัฐทีวี 

46 TNN world today TNN 24 
47 Weekend life kids 3 Family 
48 เหตุเกิดจากความรัก GMM 25 
49 มุสลิมไทม๑ สถานีวิทยุกองทัพบก 

50 ชั่วโมง Tlio discovery พีพีทีวี (PPTV) 
51 แก็งป่วนดวลราคา/50ปลดทุกข๑ ไทยรัฐทีวี 
52 บันเทิง Amarin TV HD 
53 สารคดี Amazing trian journey ไทยรัฐทีวี 

54 สารคดี ชุด ดินแดนแหํงความแห๎งแล๎ง ไทยรัฐทีวี 
55 สูตรรักซินเดอเรลลํา พีพีทีวี (PPTV) 
56 มือปราบปืนโหด พีพีทีวี (PPTV) 
57 เลําเส๎นเป็นเรื่อง ไทยรัฐทีวี 

58 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 
59 ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
60 ปิ่น Low life Nation TV 
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ที่ รายการ ช่อง 
61 รอบโลก by กรุณา บัวคําศร ี พีพีทีวี (PPTV) 
62 Time out เมาส๑นอกสนาม True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

63 แฉ GMM 25 
64 เปิดตํานานเผําทองเจือ พีพีทีวี (PPTV) 
65 ปักหมุดสุดขอบโลก พีพีทีวี (PPTV) 
66 เปิดตํานานกับเผําทอง ทองเจือ พีพีทีวี (PPTV) 

67 หนีเท่ียวกัน เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
68 เช๎าปลุกขําว พีพีทีวี (PPTV) 
69 หนังดังยามบําย พีพีทีวี (PPTV) 
70 เกมกระชากล๎าน Amarin TV HD 

71 ชีวิตเหลือเชื่อ Amarin TV HD 
72 ฅ.คนข้ันเทพ Amarin TV HD 
73 ลําขุมทรัพย๑ปริศนา Amarin TV HD 
74 Smart new ขําวเช๎า True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

75 ขําวบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
76 Auto now Spring 26 
77 ขําวรอบวัน Amarin TV HD 
78 โลกสารคดี พีพีทีวี (PPTV) 

79 เพชรรามา 3 HD 
80 ความลับแหํงพงไพร Spring 26 
81 สํารวจโลกชีวิตม๎าลาย นิว 18 (New 18) 
82 สารคดี มองโลกจากขอบฟ้า นิว 18 (New 18) 

83 ชั่วโมง discovery พีพีทีวี (PPTV) 
84 ขําวใสํไขํ/ถามตรง ไทยรัฐทีวี 
85 ตํางคนจากคิด Amarin TV HD 
86 รอบวันทั่วโลก พีพีทีวี (PPTV) 

87 สารต้ังต๎น พีพีทวีี (PPTV) 
88 อัศวินรักข๎ามเวลา พีพีทีวี (PPTV) 
89 ครัวคุณต๐อย 3 HD 
90 ขําวเท่ียงไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 

91 ขําวค่ํา TNN 24 
92 ขําวเย็นอมรินทร๑ Amarin TV HD 
93 องค๑หญิงสวดรวย Amarin TV HD 



                        
 

หน๎าที่ ช-51 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
94 คลุกวงในอินไซต๑ขําว Spring 26 
95 กํอนบํายคลายเครียด 3 HD 

96 คับขําว 9 MCOT HD 
97 ขําวต๎นชั่วโมง 9 MCOT HD 
98 ตลาดเช๎าเลําเรื่อง MCOT Kids & Family 
99 ขําวเช๎าไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 

100 เข๎มทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 
101 ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 
102 สัตว๑อลวนคนอลเวง Amarin TV HD 
103 นาทีฉุกเฉินเตือนภัย Amarin TV HD 

104 ไอเลิฟกวําจะรู๎ตัววํารัก Amarin TV HD 
105 จุดวัดดวงขําว Spring 26 
106 เข๎มกระหนํ่า Spring 26 
107 คุยแซํบโชว๑ One 

108 ชูรักชรูส 3 HD 
109 ชีวิตด๊ีดี 3 HD 
110 Discovery health tips MCOT Kids & Family 
111 Healthy variety สุขภาพดี24ชม MCOT Kids & Family 

112 Dr. Smith One 
113 Health check One 
114 ขําว3มิติ 3 HD 
115 บางกอกกระซิบ 3 HD 

116 ขําวในพระราชสํานัก 3 HD 
117 ทีเด็ดลูกหน้ี 3 HD 
118 ภ.จีน ต๋ีเหรินเจี๊ยนักสืบราชวังกัง 3 HD 
119 ต่ืนขําวเช๎า สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 

120 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD 
121 ซุํมขําวภูมิภาค สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
122 เรื่องพลบค่ํา 9 MCOT HD 
123 Pano talk MCOT Kids & Family 

124 โชว๑ขําวเช๎าน้ีไลฟ์ พีพีทีวี (PPTV) 
125 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family 
126 โชว๑ขําวเช๎าน้ี พีพีทีวี (PPTV) 
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ที่ รายการ ช่อง 
127 นาทีลงทุน investment minutes MCOT Kids & Family 
128 เรื่องเลําเช๎าน้ี 3 HD 

129 เท่ียงทันขําวไลฟ์ พีพีทีวี (PPTV) 
130 Smart news ขําวเท่ียง Live True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
131 เช๎าปลุกขําวไลฟ์ พีพีทีวี (PPTV) 
132 เช๎าน้ีมีแตํเรื่อง สถานีวิทยุกองทัพบก 

133 คัดขําวมาเลํา Spring 26 
134 ตะลุยกองถําย 3 HD 
135 ขําว สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
136 ตลาดขําว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

137 นาทีขําว Amarin TV HD 
138 สุขทุกวัน 7วัน7กูร ู Amarin TV HD 
139 มีคําถาม สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
140 ขําวต๎นชั่วโมง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

141 เก๐าไมํแกํ สถานีวิทยุกองทัพบก 
142 เรื่องดีดี TNN 24 
143 คนชนขําว True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
144 ขําวเท่ียงชํองวัน One 

145 เรื่องเลําหน๎าหน่ึง 3 HD 
146 เป็นเรื่องเป็นขําว พีพีทีวี (PPTV) 
147 ขําวเย็นชํองวัน เข๎าถึงขําว เข๎าถึงคุณ One 
148 ขําวเช๎าตรูํชํองวัน One 

149 ขําวชํองวัน เสาร๑-อาทิตย๑ One 
150 Smart news ขําวเย็น True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
151 ขําวดึก 7 HD 
152 เป็นขําวค่ําไลฟ ์ พีพีทีวี (PPTV) 

153 Smart news ขําวดึก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
154 คัดขําวดี 3 Family 
155 Midnight family 3 Family 
156 เท่ียงเปิดประเด็น 3 Family 

157 รอบวันทันโลก ไลฟ์ พีพีทีวี (PPTV) 
158 เข๎มขําวค่ําไลฟ ์ พีพีทีวี (PPTV) 
159 เท่ียงทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 
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ที่ รายการ ช่อง 
160 เส๎นทางบันเทิง 7 HD 
161 รอยรักแรงแค๎น 7 HD 

162 รีวิวบันเทิง 3 HD 
163 ละคร รากนครา 3 HD 
164 รายการชีวิตด๊ีดี 3 HD 
165 สะใภ๎ทอนาโด 7 HD 

166 เนชั่นขําวเช๎า Nation TV 
167 ติดขําว สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
168 สุมหัวคิด Voice TV 
169 บ๎านพระรามสี่ 3 Family 

170 ขําวติดปาก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
171 ขําวเดํนเย็นน้ี 3 HD 
172 แฟนฉันเป็นซุปตาร๑ True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
173 ภ.ระห่ําฟ้าท๎านรก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

174 Big history True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
175 ภ.จีน จูลํง ขุนพลเทพสงคราม 3 Family 
176 My girl ไทยรัฐทีวี 
177 ภ.จีน 3 HD 

178 แก็งป่วนดวลราคา ไทยรัฐทีวี 
179 ซีรี่ย๑จีน สูตรรักซินเดอเรลลํา พีพีทีวี (PPTV) 
180 ET thailand พีพีทีวี (PPTV) 
181 เลําขํายําเพลง สถานีวิทยุกองทัพบก 

182 ซีรี่ย๑ มหัศจรรย๑รักข๎ามภพ True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
183 ละคร ระบําดวงดาว 3 HD 
184 ซีรี่ย๑เกาหลี อัศวินรักข๎ามเวลา พีพีทีวี (PPTV) 
185 Movie world True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

186 บางกอกซิต้ี 36 พีพีทีวี (PPTV) 
187 ซีรี่ย๑จีน สูตรรักซินเดอเรลลํา พีพีทีวี (PPTV) 
188 หนํวยลับสลับเลิฟ 3 HD 
189 เกมตํอชีวิต ไทยรัฐทีวี 

190 ซีรี่ย๑อินเดีย อโศกมหาราช 3 Family 
ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ 

ที่ รายการ ช่อง 
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ที่ รายการ ช่อง 
1 คสช 3 HD 
2 ขบวนการคนตัวเล็ก สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

3 เดินหน๎าประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
4 ห๎องเรียนรัฐธรรมนูญ สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
5 รอบโลก by กรุณา บัวคําศร ี พีพีทีวี (PPTV) 
6 Smart new ขําวเช๎า True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

7 ขําวบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
8 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family 
9 เท่ียงทันขําวไลฟ์ พีพีทีวี (PPTV) 
10 Smart news ขําวเท่ียง Live True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

11 เช๎าปลุกขําวไลฟ์ พีพีทีวี (PPTV) 
12 มีคําถาม สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
13 ธรรมปริทรรศน๑ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
14 ย๎อนรอยเมืองไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

15 มองรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
16 ประชุมสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
17 เสวนารัฐสภา Nation TV 
18 มองรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

19 สายดํวนรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
20 ห๎องขําวรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
21 กฏหมายหน๎า สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
22 กรรมาธิการพบประชาชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

23 Zoom in สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
24 ประทีปธรรมนําชีวิต สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
25 ขําวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
26 รถรอบเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

27 สารคดี การสร๎างตะกร๎า สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
28 ชุมชนพลเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
29 ตลาดเช๎าเลําเรื่อง MCOT Kids & Family 
30 รู๎นอกสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

31 คุยถึงแกํน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
32 ก๎าวหน๎าพอเพียง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
33 ตะลุยชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
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ที่ รายการ ช่อง 
34 สุขนคร สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
35 สวนไรศาล สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

36 เคลียร๑ชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
37 ขําวกีฬา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
38 โลกใสไร๎ขยะ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
39 ขําวต๎นชั่วโมง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

40 ขําว สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
41 สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
42 ขําวเช๎า สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
43 รัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

44 ประเด็นเป็นขําว สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
45 World forall สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
46 อุํนไอรัก สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
47 เกมกระชากล๎าน Amarin TV HD 

48 เดินหน๎าประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
49 ลํา พีพีทีวี (PPTV) 
50 ขําวในพระราชสํานัก พีพีทีวี (PPTV) 
51 ขําวในพระราชสํานัก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

52 ขําวในพระราชสํานัก 3 Family 
53 สารคดีการผลิตการ๑ตูน ชํอง13 Family 3 Family 
54 Time out เมาส๑นอกสนาม True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
55 เปิดตํานานกับเผําทอง ทองเจือ พีพีทีวี (PPTV) 

56 ครัวคุณต๐อย 3 Family 
57 ปักหมุดสุดขอบโลก พีพีทีวี (PPTV) 
58 Discovery health tips MCOT Kids & Family 
59 Healthy variety สุขภาพดี24ชม MCOT Kids & Family 

60 คนชนขําว True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
61 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 
62 เป็นขําวค่ําไลฟ ์ พีพีทีวี (PPTV) 
63 Smart news ขําวดึก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

64 คัดขําวดี 3 Family 
65 Midnight family 3 Family 
66 เท่ียงเปิดประเด็น 3 Family 
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ที่ รายการ ช่อง 
67 รอบวันทันโลก ไลฟ์ พีพีทีวี (PPTV) 
68 เข๎มขําวค่ําไลฟ ์ พีพีทีวี (PPTV) 

69 บ๎านพระรามสี่ 3 Family 
70 ขําวติดปาก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
71 แฟนฉันเป็นซุปตาร๑ True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
72 ภ.ระห่ําฟ้าท๎านรก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

73 Big history True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
74 ภ.จีน จูลํง ขุนพลเทพสงคราม 3 Family 
75 ซีรี่ย๑ มหัศจรรย๑รักข๎ามภพ True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
76 Movie world True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

77 สารคดี รูปปั้นในยุคกํอน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
78 ขําวในพระราชสํานัก พีพีทีวี (PPTV) 
79 คุณพระชํวย เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
80 มาราธอน Top chef TH season2 One 

81 คลุกวงในอินไซต๑ขําว Spring 26 
82 ขําวข๎นเนชั่น Nation TV 
83 เจาะลึกทั่วไทย inside thailand Spring 26 
84 ประชาธิปไตย TNN 24 

85 Home of football Spring 26 
86 Max muay thai Spring 26 
87 มวยไทย Nation TV 
88 ไฮไลท๑มุนเดสลีกา พีพีทีวี (PPTV) 

89 ไฮไลท๑พรีเมียร๑ลีก พีพีทีวี (PPTV) 
90 สปอร๑ต TNN 24 
91 มวยมันส๑วันศุกร๑ True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
92 Sport world class True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

93 LFC TV 3 Family 
94 เมโกะ ยอดเชฟสาวแหํงโอซาก๎า GMM 25 
95 เรื่องเลําชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
96 วันพิเศษ special day กรุงปราก MCOT Kids & Family 

97 สารคดีมหัศจรรย๑สถาปัตยกรรม นิว 18 (New 18) 
98 คัดขําวมาเลํา Spring 26 
99 ตะวันสํองธรรม 3 Family 
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ที่ รายการ ช่อง 
100 อรุณธรรม True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
101 Weekend life kids 3 Family 

102 สํองโลก 3 Family 
103 Tonight thailand Voice TV 
104 ตะลอนทัวร๑ เท่ียวทั่วไทย 3 Family 
105 พรานทะเล Spring 26 

106 ติวเข๎มเติมเต็มความรู๎ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
107 เก็บตกจากเนชั่น Spring 26 
108 Omax car magazine no air Voice TV 
109 โลกสารคดี Amarin TV HD 

110 แดนพิศวง Spring 26 
111 บัลลังก๑ป่า/ สํองไพรเปิดตํานานเพชรฆาต Spring 26 
112 ความลับแหํงพงไพร Spring 26 
113 บัลลังก๑ป่า Spring 26 

114 บัลลังก๑ป่า/ ความลับแหํงพงไพร Spring 26 
115 มนุษย๑สุดขีด Spring 26 
116 โลกธรรมชาติ Spring 26 
117 ชั่วโมง Discovery พีพีทีวี (PPTV) 

118 Viking 5.5.4 Amarin TV HD 
119 สารคดีหลงัภาพ นิว 18 (New 18) 
120 มาดูปลํา Bright TV 
121 ความลับแหํงพงไพร บันทึกลับสัตว๑โลกสาส๑นรัก Spring 26 

122 บัลลังก๑ป่า สุดข้ัวตัวประหลาด Spring 26 
123 เสนํห๑สัตว๑โลก Amarin TV HD 
124 สํารวจโลกสร๎างารรค๑ศิลปะ นิว 18 (New 18) 
125 โลกสารคดี พีพีทีวี (PPTV) 

126 มองมุมใหม ํ พีพีทีวี (PPTV) 
127 ความลับแหํงพงไพร ครอบครัวสงิโต Spring 26 
128 สํองไพร หมาป่าบราซิล Spring 26 
129 ความลับแหํงพงไพร ผู๎บุกรุกฮิปโปเจ๎าถ่ิน Spring 26 

130 บังลังก๑ป่า Spring 26 
131 ชีวิตมหัศจรรย๑ สายพันธุ๑เง๎างํอ Spring 26 
132 สํองไพร พลังนักลํา Spring 26 



                        
 

หน๎าที่ ช-58 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
133 ความลับแหํงพงไพร บันทึกลับสัตว๑โลกนกทอรุ๎ง Spring 26 
134 ชีวิตมหัศจรรย๑ สายพันธุ๑การปรับตัว Spring 26 

135 ความลับแหํงพงไพร เยลโลวัลโตน Spring 26 
136 บังลังก๑ป่าสุดข้ัวตัวประหลาด Spring 26 
137 สํองไพร สหพันธ๑ของเหลําสัตว๑ Spring 26 
138 ความลับแหํงพงไพร สิงโตทะเลอเมริกาใต๎ Spring 26 

139 สารคดี มารีนอสตรัม นิว 18 (New 18) 
140 สารคดี สร๎างความสมบรูณ๑แบบ นิว 18 (New 18) 
141 ความลับแหํงพงไพร ทํามกลางเหลําเพนกวิน Spring 26 
142 สํองไพร ชีวิตจริงแบมบี้ Spring 26 

143 ความลับแหํงพงไพร ผู๎บุกรุกกองทัพไคโยต้ี Spring 26 
144 บัลลังก๑ป่า ปลาการ๑ตูน Spring 26 
145 สํองไพร เปิดตํานานเพชรฆาต Spring 26 
146 อาชีพนอกกระแส True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

147 เปิดโลกรอบรู ๎ สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
148 รอบรู๎รอบโลก สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
149 สารคดี ผจญภัยในไหํหนาน นิว 18 (New 18) 
150 ชั่วโมงทําเงิน TNN 24 

151 ห๎องขําวกรุงเทพธุรกิจ Nation TV 
152 เลขอวดกรรม เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
153 เรื่องดีดี TNN 24 
154 Pot lover by Jerhigh TNN 24 

155 ปั้นฝันเดอะบัณฑิต Spring 26 
156 ราศีสุขภาพ Nation TV 
157 ใสํใจไกลโลก 8 
158 Healthy workshop Nation TV 

159 hotline สายสุขภาพ Nation TV 
160 สํองไพรเปิดตํานานเพชรฆาต Spring 26 
161 รายการพิเศษ เกาะติดพายุปาบึก 3 Family 
162 Goodning talk 3 Family 

163 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง Spring 26 
164 เกาะติดพายุปาบึก 3 Family 
165 สารต้ังต๎น พีพีทีวี (PPTV) 
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ที่ รายการ ช่อง 
166 Smart news ขําวเย็น True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
167 พลังชีวิต Spring 26 

168 B times 3 Family 
169 เติมขําว สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
170 ชีวิตเหลือเชื่อ Amarin TV HD 
171 ขําวพายุปาบึก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

172 
หนังดังยามบําย knock around guys ทุบมาเฟียให๎
ดู 

พีพีทีวี (PPTV) 

173 ซีรี่ย๑เกาหลี อัศวินรักข๎ามเวลา พีพีทีวี (PPTV) 

174 ซีรี่ย๑ ไวกิ้งส๑ True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
175 เซฟข๎างถนน True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
176 ราคาพารวย ปี6 True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
177 ความรักในหอแดง 3 Family 

178 บันทึกรักคิมชูซอน สุภาพบุรุษมหาขันที 3 Family 
179 ซีรี่ย๑ ตํานานรักตํางหูระย๎า True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
180 เปาบุ๎นจิ้น True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
181 ET thailand พีพีทีวี (PPTV) 

182 The big kitchen 3 Family 
183 ซีรี่ย๑เกาหลี ชะตารักสะดุดเลิฟ 3 Family 
184 แบบน้ันไมํได๎นะ Voice TV 

ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด 

ที่ รายการ ช่อง 
1 คสช 3 HD 
2 ขบวนการคนตัวเล็ก สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
3 เดินหน๎าประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

4 ห๎องเรียนรัฐธรรมนูญ สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
5 รอบโลก by กรุณา บัวคําศร ี พีพีทีวี (PPTV) 
6 ขําวบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
7 ขําว สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

8 มีคําถาม สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
9 ธรรมปริทรรศน๑ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
10 ย๎อนรอยเมืองไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
11 ติวเข๎ม สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 



                        
 

หน๎าที่ ช-60 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
12 มองรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
13 ประชุมสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

14 เสวนารัฐสภา Nation TV 
15 มองรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
16 สายดํวนรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
17 ห๎องขําวรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

18 กฏหมายหน๎า สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
19 กรรมาธิการพบประชาชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
20 Zoom in สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
21 ขําวกีฬา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

22 ประทีปธรรมนําชีวิต สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
23 ขําวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
24 รถรอบเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
25 สารคดี การสร๎างตะกร๎า สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

26 ชุมชนพลเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
27 รู๎นอกสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
28 ขําวเช๎า สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
29 ก๎าวหน๎าพอเพียง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

30 ตะลุยชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
31 สุขนคร สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
32 สวนไรศาล สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
33 โลกใสไร๎ขยะ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

34 ขําวต๎นชั่วโมง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
35 สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
36 คุยถึงแกํน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
37 อุํนไอรัก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

38 รัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
39 ประเด็นเป็นขําว สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
40 World forall สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
41 เกมกระชากล๎าน Amarin TV HD 

42 เดินหน๎าประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
43 Healthy variety สุขภาพดี24ชม MCOT Kids & Family 
44 คนชนขําว True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 



                        
 

หน๎าที่ ช-61 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
45 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 
46 สารคดี รูปปั้นในยุคกํอน สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 

47 มาราธอน Top chef TH season2 One 
48 ประชาธิปไตย TNN 24 
49 Max muay thai Spring 26 
50 สปอร๑ต TNN 24 

51 ติวเข๎าเติมเต็มความรู๎ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
52 อาชีพบอกกระแส True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
53 ตะวันสํองธรรม 3 Family 
54 Tonight thailand Voice TV 

55 พรานทะเล Spring 26 
56 Omax car magazine no air Voice TV 
57 โลกสารคดี Amarin TV HD 
58 บัลลังก๑ป่า/ สํองไพรเปิดตํานานเพชรฆาต Spring 26 

59 ความลับแหํงพงไพร Spring 26 
60 มนุษย๑สุดขีด Spring 26 
61 โลกธรรมชาติ Spring 26 
62 บัลลังก๑ป่า สุดข้ัวตัวประหลาด Spring 26 

63 เสนํห๑สัตว๑โลก Amarin TV HD 
64 เปิดโลกรอบรู ๎ สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
65 รอบรู๎รอบโลก สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
66 ห๎องขําวกรุงเทพธุรกิจ Nation TV 

67 ปั้นฝันเดอะบัณฑิต Spring 26 
68 hotline สายสุขภาพ Nation TV 
69 เกาะติดพายุปาบึก 3 Family 
70 Smart news ขําวดึก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

71 B times 3 Family 
72 เติมขําว สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
73 ชีวิตเหลือเชื่อ Amarin TV HD 
74 ขําวพายุปาบึก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

75 
หนังดังยามบําย knock around guys ทุบมาเฟียให๎
ดู 

พีพีทีวี (PPTV) 

76 ซีรี่ย๑ ไวกิ้งส๑ True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 



                        
 

หน๎าที่ ช-62 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
77 แบบน้ันไมํได๎นะ Voice TV 
78 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family 

79 ประเด็นเด็ด7ส ี 7 HD 
80 ขําวอรุณอมรินทร๑ Amarin TV HD 
81 TNN world today TNN 24 
82 เพชรรามา 3 HD 

83 ขําวใสํไขํ/ถามตรง ไทยรัฐทีวี 
84 ตํางคนจากคิด Amarin TV HD 
85 คลุกวงในอินไซต๑ขําว Spring 26 
86 Pano talk MCOT Kids & Family 

87 นาทีลงทุน investment minutes MCOT Kids & Family 
88 นาทีขําว Amarin TV HD 
89 Midnight 3 Family 
90 เสาร๑หน๎า 3 HD 

91 ตระเวนขําว 3 HD 
92 Lightning talk 3 Family 
93 สุมหัวคิด Voice TV 
94 Countdown vote 2019 Voice TV 

95 จิ้งจอกภูเขา 3 Family 
96 ลําขุมทรัพย๑ปริศนา Amarin TV HD 
97 3Rning 3 HD 
98 เรื่องเลําเสาร๑-อาทิตย๑ 3 HD 

99 ชีวิตมหัศจรรย๑ Spring 26 
100 ขําวเช๎า 3 HD 
101 ขําวเย็นชํองวัน One 
102 ขําวเท่ียง MCOT Kids & Family 

103 เรื่องดีดี TNN 24 
104 Day break Voice TV 
105 ปากลําโพง Amarin TV HD 
106 หนังจีน Amarin TV HD 

107 เจาะลึกทั่วไทย Spring 26 
108 องค๑หญิงกํามะลอ 3 Family 
109 ชีพจรลงพุง Amarin TV HD 



                        
 

หน๎าที่ ช-63 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
110 การ๑ตูนแก๏งสุดป่วนตะลุยป่ามหาภัย 3 Family 
111 บันเทิง Amarin TV HD 

112 ปั่น Slow life Nation TV 
113 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 
114 ขําวรอบวัน Amarin TV HD 
115 Dr.Smith One 

116 เข๎มกระหนํ่า Spring 26 
117 ขําวเช๎าตรูํชํองวัน One 
118 ติดขําว สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
119 บาย 3 HD 

120 โลกนามเช๎าสุดสัปดาห๑ 3 HD 
121 สํองไพร Spring 26 
122 ตลาดสดพระราม4 3 HD 
123 ชินจังจอมแกํน 3 Family 

124 นินจาฮาโตริ 3 Family 
125 รักสุดท๎ายของนายจัน 3 Family 
126 CU on the road season2 One 
127 การ๑ตูน 3 Family 

128 การ๑ตูนไซอิ๋ว 3 Family 
129 การ๑ตูน12ราศ ี 3 Family 
130 การ๑ตูนเป็ดน๎อยคัมโร 3 Family 
131 โลกการเมือง Voice TV 

132 เส๎นทางสูํเลือกต้ังปี62 TNN 24 
133 ใชํหรือไมํเด๋ียวรู๎กัน Nation TV 
134 หนังตลก 3 HD 
135 ห๎องขําว 7 HD 

136 Sport True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
137 รอบภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
138 อายุน๎อยร๎อยล๎าน เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
139 เจาะเฉพาะกิจ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

140 เคลียร๑คัดชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
141 สุขทุกวัน7วัน7กูร ู Amarin TV HD 
142 7สีสํงสุขรับปีใหมํวิถีไทยวิถีธรรม2562 7 HD 



                        
 

หน๎าที่ ช-64 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
143 คูํขําวเลําทกุเรื่อง MCOT Kids & Family 
144 ตามอําเภอจาน Amarin TV HD 

145 สารคดีผจญภัยในโลกกว๎าง นิว 18 (New 18) 
146 ปลดล็อคสมองเสื่อม สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
147 Take me out 3 HD 
148 ใต๎รับมือพายุปาบึก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

149 รายการพิเศษ ใต๎รับมือพายุปาบึก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
150 Energy forum สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
151 สารคดี 3 HD 
152 สัตว๑อลวนคนอลเวง Amarin TV HD 

153 ชีวิตมหัศจรรย๑ 9 MCOT HD 
154 Catch that kids โมโน ทเวนต้ีไนน๑ (Mono 29) 
155 คิดเพ่ือชีวิตย่ังยืน TNN 24 
156 หอมแผํนดิน MCOT Kids & Family 

157 เงินล๎าน TNN 24 
158 พายุปาบึก Spring 26 
159 Discovery health tips MCOT Kids & Family 
160 Healthy variety สุขภาพดี24ชม MCOT Kids & Family 

161 มันน่ีเดลิเวอรี่ TNN 24 
162 การตลาดเงินล๎าน TNN 24 
163 เต็มขําวค่ํา สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
164 เช๎าน้ีที่หมอชิต 7 HD 

165 จับตาพายุปาบึก GMM 25 
166 พํอตาปืนโต 7 HD 
167 ตกสิบหยิบล๎าน 7 HD 
168 คุณหนูเรือนเล็ก 7 HD 

169 ภ.จีน Voice TV 
170 ตกสิบติดสปีด 7 HD 
171 ขําวเช๎า TNN 24 
172 ขําวข๎นคนเนชั่น Nation TV 

173 องค๑หญิงสวมรอย Amarin TV HD 
174 นาทีฉุกเฉินเตือนภัย Amarin TV HD 
175 เข๎มขําวค่ํา Amarin TV HD 



                        
 

หน๎าที่ ช-65 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
176 แมํทัพอยํูบนข๎าอยํูลําง GMM 25 
177 ปักหมุดจุดเกิด Nation TV 

178 แฉ GMM 25 
179 Safe house โมโน ทเวนต้ีไนน๑ (Mono 29) 
180 ราคาพารวย True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
181 ไอเลิฟยูกวําจะรู๎วํารัก Amarin TV HD 

182 ไมค๑หมดหน้ี เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
183 ภ.จีน เปาบุ๎นจิ้น เปิดตํานานศาลไคฟง 3 Family 
184 ฝันให๎สุด สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 
185 อาสากล๎าดี Nation TV 

186 ขอเพียงแคํเขียนมา Nation TV 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับทักษะชีวิต 

ที่ รายการ ช่อง 
1 รอบโลก by กรุณา บัวคําศร ี พีพีทีวี (PPTV) 

2 ขําว สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
3 มาราธอน Top chef TH season2 One 
4 อาชีพบอกกระแส True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
5 โลกธรรมชาติ Spring 26 

6 ปั้นฝันเดอะบัณฑิต Spring 26 
7 ขําวใสํไขํ/ถามตรง ไทยรัฐทีวี 
8 เสาร๑หน๎า 3 HD 
9 เรื่องเลําเสาร๑-อาทิตย๑ 3 HD 

10 เรื่องดีดี TNN 24 
11 คูํขําวเลําทุกเรื่อง MCOT Kids & Family 
12 ปั่น Slow life Nation TV 
13 องค๑หญิงกํามะลอ 3 Family 

14 โลกนามเช๎าสุดสัปดาห๑ 3 HD 
15 รอบภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
16 อายุน๎อยร๎อยล๎าน เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
17 เคลียร๑คัดชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

18 สารคดีผจญภัยในโลกกว๎าง นิว 18 (New 18) 
19 โลกใสไร๎ขยะ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
20 สารคดี 3 HD 



                        
 

หน๎าที่ ช-66 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
21 ชีวิตมหัศจรรย๑ 9 MCOT HD 
22 Catch that kids โมโน ทเวนต้ีไนน๑ (Mono 29) 

23 คิดเพ่ือชีวิตย่ังยืน TNN 24 
24 หอมแผํนดิน MCOT Kids & Family 
25 เงินล๎าน TNN 24 
26 มันน่ีเดลิเวอรี่ TNN 24 

27 พํอตาปืนโต 7 HD 
28 คุณหนูเรือนเล็ก 7 HD 
29 ขําวเช๎า TNN 24 
30 Take me out 3 HD 

31 แมํทัพอยํูบนข๎าอยํูลําง GMM 25 
32 แฉ GMM 25 
33 Safe house โมโน ทเวนต้ีไนน๑ (Mono 29) 
34 ราคาพารวย True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

35 อาสากล๎าดี Nation TV 
36 สารคดีการผลิตการ๑ตูน ชํอง13 Family 3 Family 
37 บ๎านพระรามสี่ 3 Family 
38 ขําวติดปาก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

39 แฟนฉันเป็นซุปตาร๑ True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
40 ภ.ระห่ําฟ้าท๎านรก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
41 ขําวข๎นเนชั่น Nation TV 
42 Home of football Spring 26 

43 Sport world class True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
44 เรื่องเลําชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
45 วันพิเศษ special day กรุงปราก MCOT Kids & Family 
46 แดนพิศวง Spring 26 

47 บัลลังก๑ป่า/ ความลับแหํงพงไพร Spring 26 
48 อาชีพนอกกระแส True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
49 ราศีสุขภาพ Nation TV 
50 Corner sport พีพีทีวี (PPTV) 

51 50ปลดทุกข๑/ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
52 ทุบโต๏ะขําว Amarin TV HD 
53 ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวี 
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ที่ รายการ ช่อง 
54 ฟุตบอล พีพีทีวี (PPTV) 
55 ขําวใสํไขํ ไทยรัฐทีวี 

56 ขําวอมรินทร๑ Amarin TV HD 
57 เปิดตํานาน พีพีทีวี (PPTV) 
58 สุขทุกวัน7วัน7กูร ู Amarin TV HD 
59 ชั่วโมง Tlio discovery พีพีทีวี (PPTV) 

60 เท่ียงทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 
61 สูตรรักซินเดอเรลลํา พีพีทีวี (PPTV) 
62 มือปราบปืนโหด พีพีทีวี (PPTV) 
63 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 

64 สัตว๑อลวนคนอลเวง Amarin TV HD 
65 เช๎าปลุกขําว พีพีทีวี (PPTV) 
66 โชว๑ขําวเช๎าน้ี พีพีทีวี (PPTV) 
67 หนังดังยามบําย พีพีทีวี (PPTV) 

68 เกมกระชากล๎าน Amarin TV HD 
69 ฅ.คนข้ันเทพ Amarin TV HD 
70 ลําขุมทรัพย๑ปริศนา Amarin TV HD 
71 ET thailand พีพีทีวี (PPTV) 

72 ความลับแหํงพงไพร Spring 26 
73 สารคดี ดินแดนแหํงความแห๎งแล๎ง ไทยรัฐทีวี 
74 เป็นเรื่องเป็นขําว พีพีทีวี (PPTV) 
75 บางกอกซิต้ี36 พีพีทีวี (PPTV) 

76 รอบวันทั่วโลก พีพีทีวี (PPTV) 
77 สารต้ังต๎น พีพีทีวี (PPTV) 
78 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 
79 อัศวินรักข๎ามเวลา พีพีทีวี (PPTV) 

80 องค๑หญิงสวมรอย Amarin TV HD 
81 เข๎มทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 
82 ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 
83 นาทีฉุกเฉินเตือนภัย Amarin TV HD 

84 ทีเด็ดลูกหน้ี 3 HD 
85 ต่ืนขําวเช๎า สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
86 ขําวเท่ียงชํองวัน One 
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ที่ รายการ ช่อง 
87 ซุํมขําวภูมิภาค สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
88 เรื่องพลบค่ํา 9 MCOT HD 

89 เลําเส๎นเป็นเรื่อง ไทยรัฐทีวี 
90 ปากลําโพง Amarin TV HD 
91 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 
92 ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 

93 ขําววันใหมํ 3 HD 
94 สารคดี ดินแดนแหํงความแห๎งแล๎ง ไทยรัฐทีวี 
95 คลุกขําว 9 MCOT HD 
96 ตกมันส๑บันเทิง 9 MCOT HD 

97 คุยโขมงบํายสาม 9 MCOT HD 
98 ตามขําวเท่ียง สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
99 พายุปาบึก สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
100 31ขําวรอบวัน One 

101 หนํวยลับสลับเลิฟ 3 HD 
102 จูลํง 3 Family 
103 แบบวําขําๆ 3 HD 
104 5ท๎าพิสูจน๑ 3 HD 

105 9cartoon 9 MCOT HD 
106 ร๎องได๎ให๎ล๎าน, ลูกทุํงสู๎ชีวิต, นักสู๎รุํนจิ๋ว ไทยรัฐทีวี 
107 เจ๎าหญิงผมยาวกับโจรซํา 7 HD 
108 ฟุตบอลกีฬา7ส ี 7 HD 

109 สารคดี Amazing trian journey ไทยรัฐทีวี 
110 สารคดี ชุด ดินแดนแหํงความแห๎งแล๎ง ไทยรัฐทีวี 
111 สารคดี มองโลกจากขอบฟ้า นิว 18 (New 18) 
112 ขําวต๎นชั่วโมง 9 MCOT HD 

113 เกมตํอชีวิต ไทยรัฐทีวี 
114 New หมายขําว นิว 18 (New 18) 
115 บูเช็คเทียน 3 Family 
116 กังฟูสาว 3 Family 

117 เส๎นทางกีฬา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
118 Max muay thai Spring 26 
119 ห๎องขําวภาคเท่ียง 7 HD 



                        
 

หน๎าที่ ช-69 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
120 ดูขําขํา ไทยรัฐทีวี 
121 ไฮไลท๑มวยไทย 3 HD 

122 ไฮไลท๑พรีเมียร๑ลีค พีพีทีวี (PPTV) 
123 มองกว๎างอาเซียน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
124 I roam alone x True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
125 ขําวดึก NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

126 ขําวเย็นชํองวัน One 
127 อโศกเช๎าขําวดี GMM 25 
128 วิธีผํานเลนส๑ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
129 วันพิเศษ special day ญ่ีปุ่น MCOT Kids & Family 

130 ชีวิตสัตว๑มหัศจรรย๑ 9 MCOT HD 
131 วันพิเศษ special day สเปน MCOT Kids & Family 
132 ตะลอนขําว ไทยรัฐทีวี 
133 Young เก๐า MCOT Kids & Family 

134 ขําวค่ํา NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
135 ขําวเท่ียง NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
136 ขําวเช๎า NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
137 วัยใสหัวใจสร๎างสรรค๑ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

138 รอบทิศถ่ินไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
139 คุยถึงแกํน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
140 เชฟชวนชิม Spring 26 
141 ชีวิตลับใต๎ทะเล 9 MCOT HD 

142 สารคดี สายนํ้ากําเนิดชีวิต 7 HD 
143 สารคดี มหัศจรรย๑ใต๎สมุทร ไทยรัฐทีวี 
144 บังลังก๑ป่า ความฝันแหํงจระเข๎ Spring 26 
145 บัลลังก๑ป่า แทนนาเกาะแหํงหินวิเศษ Spring 26 

146 ขําวเท่ียง 9 MCOT HD 
147 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD 
148 คับขําว 9 MCOT HD 
149 ทุกทิศทั่วไทย สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 

150 The phone ภารกิจเปลี่ยนชีวิต One 
151 หอมแผํนดิน MCOT Kids & Family 
152 ขําววันศุกร๑ One 
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ที่ รายการ ช่อง 
153 ขําวกีฬา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
154 ไทยรัฐเทียเตอร๑ ไทยรัฐทีวี 

155 ซีรี่ย๑เกาหลี คุณคือใครนายนัมชิน พีพีทีวี (PPTV) 
156 ไมค๑หมดหน้ี เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

น าเสนอมุมมอง ทัศนคติ ประสบการณ์ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ที่ รายการ ช่อง 

1 Max muay thai Spring 26 
2 ปั้นฝันเดอะบัณฑิต Spring 26 
3 เคลียร๑คัดชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
4 ขําวเช๎า TNN 24 

5 ฟุตบอล พีพีทีวี (PPTV) 
6 ทุบโต๏ะขําว Amarin TV HD 
7 สุขทุกวัน7วัน7กูร ู Amarin TV HD 
8 เข๎มทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 

9 สูตรรักซินเดอเรลลํา พีพีทีวี (PPTV) 
10 มือปราบปืนโหด พีพีทีวี (PPTV) 
11 ET thailand พีพีทีวี (PPTV) 
12 เป็นเรื่องเป็นขําว พีพีทีวี (PPTV) 

13 รอบวันทั่วโลก พีพีทีวี (PPTV) 
14 สารต้ังต๎น พีพีทีวี (PPTV) 
15 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 
16 บ๎านพระรามสี่ 3 Family 

17 สารคดี ดินแดนแหํงความแห๎งแล๎ง ไทยรัฐทีวี 
18 คลุกขําว 9 MCOT HD 
19 31ขําวรอบวัน One 
20 ตามขําวเท่ียง สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 

21 พายุปาบึก สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
22 จูลํง 3 Family 
23 ร๎องได๎ให๎ล๎าน, ลูกทุํงสู๎ชีวิต, นักสู๎รุํนจิ๋ว ไทยรัฐทีวี 
24 บูเช็คเทียน 3 Family 

25 เส๎นทางกีฬา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
26 มองกว๎างอาเซียน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
27 ขําวเท่ียง NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
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ที่ รายการ ช่อง 
28 วัยใสหัวใจสร๎างสรรค๑ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
29 รอบทิศถ่ินไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

30 เชฟชวนชิม Spring 26 
31 ขําวเท่ียง 9 MCOT HD 
32 ไทยรัฐเทยีเตอร๑ ไทยรัฐทีวี 
33 ขําว สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

34 ห๎องขําวรัฐสภาชาแนล สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
35 ชุมชนพลเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
36 ก๎าวหน๎าพอเพียง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
37 โลกใสไร๎ขยะ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

38 ประเด็นเป็นขําว สถานีวิทยุโทรทัศน๑รัฐสภา 
39 เดินหน๎าประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
40 ประชาธิปไตย TNN 24 
41 ติวเข๎าเติมเต็มความรู๎ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

42 Tonight thailand Voice TV 
43 บัลลังก๑ป่า/ สํองไพรเปิดตํานานเพชรฆาต Spring 26 
44 มนุษย๑สุดขีด Spring 26 
45 ปากลําโพง Amarin TV HD 

46 ตํางคนจากคิด Amarin TV HD 
47 คลุกวงในอินไซต๑ขําว Spring 26 
48 ขําวเย็นชํองวัน One 
49 ห๎องขําว 7 HD 

50 เจาะเฉพาะกิจ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
51 ใต๎รับมือพายุปาบึก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
52 รายการพิเศษ ใต๎รับมือพายุปาบึก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
53 ความลับแหํงพงไพร Spring 26 

54 พายุปาบึก Spring 26 
55 เช๎าปลุกขําวไลฟ์ พีพีทีวี (PPTV) 
56 ชั่วโมง discovery พีพีทีวี (PPTV) 
57 เจาะลึกทั่วไทย inside thailand Spring 26 

58 มวยมันส๑วันศุกร๑ True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
59 ชั่วโมงทําเงิน TNN 24 
60 สํองไพรเปิดตํานานเพชรฆาต Spring 26 
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ที่ รายการ ช่อง 
61 คนชนขําว True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
62 Smart news ขําวเย็น True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

63 เซฟข๎างถนน True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
64 ตํานานชุดความเชื่อ Amarin TV HD 
65 ขําวเท่ียงไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
66 ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวี 

67 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 
68 ตะลอนขําว / แชร๑ขําวสาวสตรอง ไทยรัฐทีวี 
69 ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
70 ชีวิตเหลือเชื่อ Amarin TV HD 

71 โลกสารคดี พีพีทีวี (PPTV) 
72 ขําวเช๎าไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
73 สัตว๑อลวนคนอลเวง Amarin TV HD 
74 เข๎มกระหนํ่า Spring 26 

75 โชว๑ขําวเช๎าน้ี พีพีทีวี (PPTV) 
76 ถามตรง/ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 
77 ขําวเช๎าตรูํไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
78 ขําวใสํไขํ ไทยรัฐทีวี 

79 ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 
80 แจ๐ว 3 Family 
81 สมาคมขําวเช๎า Spring 26 
82 เดินหน๎าประเทศไทย สถานีวิทยุกองทัพบก 

83 ขําว Workpoint เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
84 เลําเส๎นเป็นเรื่อง ไทยรัฐทีวี 
85 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 
86 สํารวจโลกชีวิตม๎าลาย นิว 18 (New 18) 

87 เนชั่นขําวเช๎า Nation TV 
88 เนชั่นทันขําว Nation TV 
89 คุยขําวเช๎า8 8 
90 ขําวในพระราชสํานัก สถานีวิทยุกองทัพบก 

91 สีสันบันเทิง 3 HD 
92 เสนํห๑สัตว๑โลก Amarin TV HD 
93 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเย็น Nation TV 



                        
 

หน๎าที่ ช-73 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
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ที่ รายการ ช่อง 
94 เนชั่นขําวเดํนเท่ียงคืน Nation TV 
95 ชวนพ่ีน๎องมองบ๎านเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

96 คมชัดลึก Nation TV 
97 คุยถึงแกํน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
98 อโศกเช๎าขําวดี GMM 25 
99 เช๎าขําวใหญํ GMM 25 

100 ขําวเช๎า NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
101 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง Nation TV 
102 เนชั่นคนขําวเข๎ม Nation TV 
103 เมืองไทยด๊ีดี สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

104 แฉ GMM 25 
105 ไมํธรรมดา True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
106 คัดขําวมาเลํา Spring 26 
107 หน๎าตํางตะวันตก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

108 คุยขําวปากท๎อง 8 
109 รอบภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
110 Anne show Bright TV 
111 ขําวดึก NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

112 ขําวค่ํา NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
113 NBT มีคําตอบ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
114 โลกธรรมชาติ Spring 26 
115 คนผจญไพรนกกระเต็นผู๎สงํางาม Spring 26 

116 ขําวข๎นคนเนชั่น Nation TV 
117 ลําความจริง Nation TV 
118 ห๎องขําวกรุงเทพธุรกิจ Nation TV 
119 Healthy workshop Nation TV 

120 เนชั่นระวังภัยคลายทุกข๑ Nation TV 
121 ชั่วโมงฐานเศรษฐกจิ Nation TV 
122 มิติโลก Nation TV 
123 ขําวเช๎าเจ็ดสี 7 HD 

124 ลุยขําวร๎อน Nation TV 
125 พํอตาปืนโต 7 HD 
126 ละครระบําดวงดาว 3 HD 



                        
 

หน๎าที่ ช-74 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
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ที่ รายการ ช่อง 
127 รํวมแรงรํวมใจฝ่าภัยพายุปาบึก Nation TV 
128 ขําวเดํน8 8 

129 คุยขําวเย็น8 8 
130 คุยขําวค่ํา8 8 
131 คนหลังขําว TNN 24 
132 ขําวค่ําชํองวัน One 

133 แก็งป่วนดวลราคา ไทยรัฐทีวี 
ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ที่ รายการ ช่อง 
1 ขําวเช๎า TNN 24 

2 สุขทุกวัน7วัน7กูร ู Amarin TV HD 
3 สูตรรักซินเดอเรลลํา พีพีทีวี (PPTV) 
4 มือปราบปืนโหด พีพีทีวี (PPTV) 
5 เป็นเรื่องเป็นขําว พีพีทีวี (PPTV) 

6 รอบวันทั่วโลก พีพีทีวี (PPTV) 
7 สารต้ังต๎น พีพีทีวี (PPTV) 
8 เข๎มทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 
9 ร๎องได๎ให๎ล๎าน, ลูกทุํงสู๎ชีวิต, นักสู๎รุํนจิ๋ว ไทยรัฐทีวี 

10 สารคดี ชุด ดินแดนแหํงความแห๎งแล๎ง ไทยรัฐทีวี 
11 เดินหน๎าประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
12 ปากลําโพง Amarin TV HD 
13 ตํางคนจากคิด Amarin TV HD 

14 พายุปาบึก Spring 26 
15 ตํานานชุดความเชื่อ Amarin TV HD 
16 ขําวเท่ียงไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
17 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 

18 ตะลอนขําว / แชร๑ขําวสาวสตรอง ไทยรัฐทีวี 
19 ชีวิตเหลือเชื่อ Amarin TV HD 
20 โลกสารคดี พีพีทีวี (PPTV) 
21 ขําวเช๎าไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 

22 สมาคมขําวเช๎า Spring 26 
23 แก็งป่วนดวลราคา ไทยรัฐทีวี 
24 สีสันบันเทิง 3 HD 
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ที่ รายการ ช่อง 
25 เสนํห๑สัตว๑โลก Amarin TV HD 
26 เช๎าขําวใหญํ GMM 25 

27 นาทีฉุกเฉินเตือนภัย Amarin TV HD 
28 ขําวใสํไขํ/ถามตรง ไทยรัฐทีวี 
29 ขําวอรุณอมรินทร๑ Amarin TV HD 
30 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 

31 Corner sport พีพีทีวี (PPTV) 
32 ทุบโต๏ะขําว Amarin TV HD 
33 50ปลดทุกข๑/ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
34 ฟุตบอล พีพีทีวี (PPTV) 

35 เปิดตํานาน พีพีทีวี (PPTV) 
36 ชั่วโมง Tlio discovery พีพีทีวี (PPTV) 
37 เท่ียงทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 
38 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 

39 เช๎าปลุกขําว พีพีทีวี (PPTV) 
40 โชว๑ขําวเช๎าน้ี พีพีทีวี (PPTV) 
41 หนังดังยามบําย พีพีทีวี (PPTV) 
42 เกมกระชากล๎าน Amarin TV HD 

43 ฅ.คนข้ันเทพ Amarin TV HD 
44 ลําขุมทรัพย๑ปริศนา Amarin TV HD 
45 อัศวินรักข๎ามเวลา พีพีทีวี (PPTV) 
46 ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 

47 องค๑หญิงสวมรอย Amarin TV HD 
48 ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
49 9cartoon 9 MCOT HD 
50 เจ๎าหญิงผมยาวกับโจรซํา 7 HD 

51 สารคดี Amazing trian journey ไทยรัฐทีวี 
52 เกมตํอชีวิต ไทยรัฐทีวี 
53 Young เก๐า MCOT Kids & Family 
54 สารคดี มหัศจรรย๑ใต๎สมุทร ไทยรัฐทีวี 

55 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family 
56 ประเด็นเด็ด7ส ี 7 HD 
57 TNN world today TNN 24 
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ที่ รายการ ช่อง 
58 เข๎มกระหนํ่า Spring 26 
59 Discovery health tips MCOT Kids & Family 

60 Home of football Spring 26 
61 คุณพระชํวย เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
62 ET thailand พีพีทีวี (PPTV) 
63 ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวี 

64 ถามตรงๆ ไทยรัฐทีวี 
65 ลํา พีพีทีวี (PPTV) 
66 ไทยรัฐเทียเตอร๑/แก็งป่วนดวลราคา ไทยรัฐทีวี 
67 แก็งป่วนดวลราคา/50ปลดทุกข๑ ไทยรัฐทีวี 

68 ขําวเย็นอมรินทร๑ Amarin TV HD 
69 ไอเลิฟกวําจะรู๎ตัววํารัก Amarin TV HD 
70 บางกอกกระซิบ 3 HD 
71 เดินหน๎าประเทศไทย 3 Family 

72 มิติโลก Nation TV 
73 ความรักไมํผิด GMM 25 
74 ขําววันใหมํ 3 HD 
75 ขําวเท่ียงชํองวัน One 

76 Make awake เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
77 The mask line thai เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
78 One warrior series ไทยรัฐทีวี 
79 เหตุเกิดจากความรัก GMM 25 

80 เลําเส๎นเป็นเรื่อง ไทยรัฐทีวี 
81 ครัวคุณต๐อย 3 HD 
82 ตลาดเช๎าเลําเรื่อง MCOT Kids & Family 
83 ชูรักชรูส 3 HD 

84 ชีวิตด๊ีดี 3 HD 
85 ละคร รากนครา 3 HD 
86 My girl ไทยรัฐทีวี 
87 บางกอกซิต้ี 36 พีพีทีวี (PPTV) 

88 ของฝากนักกอล๑ฟ 3 HD 
89 วันพิเศษ special day MCOT Kids & Family 
90 คุยแซํบโชว๑ One 
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ที่ รายการ ช่อง 
91 รายการโกดังมหาสนุก 3 HD 
92 My mom cook เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

93 ละคร บํวงนฤมิตร 3 HD 
94 ละคร ระบําดวงดาว 3 HD 
95 เสือสิงห๑กระทองแซํบ 3 HD 
96 สะใภ๎ทอนาโด 7 HD 

97 ภ.จีน รักสองเราไมํอาจลืม 7 HD 
98 Hot shot 3 HD 
99 ภ.อินเดีย มํานรักมํานประเพณี สถานีวิทยุกองทัพบก 

มีรูปแบบการน าเสนอที่แปลกใหม่ สามารถเขา้ถึงผู้ชม/ผู้ฟังทุกวัย 

ที่ รายการ ช่อง 
1 ตะลอนขําว ไทยรัฐทีวี 
2 ตํานานชุดความเชื่อ Amarin TV HD 
3 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 

4 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 
5 ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
6 ไอเลิฟกวําจะรู๎ตัววํารัก Amarin TV HD 
7 บางกอกกระซิบ 3 HD 

8 ชีวิตด๊ีดี 3 HD 
9 ของฝากนักกอล๑ฟ 3 HD 
10 รายการโกดังมหาสนุก 3 HD 
11 ละคร บํวงนฤมิตร 3 HD 

12 เสือสิงห๑กระทองแซํบ 3 HD 
13 Hot shot 3 HD 
14 ภ.อินเดีย มํานรักมํานประเพณี สถานีวิทยุกองทัพบก 
15 มนุษย๑สุดขีด Spring 26 

16 ความลับแหํงพงไพร Spring 26 
17 ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
18 สัตว๑อลวนคนอลเวง Amarin TV HD 
19 ถามตรง/ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 

20 ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 
21 เลําเส๎นเป็นเรื่อง ไทยรัฐทีวี 
22 ขําวในพระราชสํานัก สถานีวิทยุกองทัพบก 
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ที่ รายการ ช่อง 
23 อโศกเช๎าขําวดี GMM 25 
24 ขําวข๎นคนเนชั่น Nation TV 

25 รํวมแรงรํวมใจฝ่าภัยพายุปาบึก Nation TV 
26 คมชัดลึก Nation TV 
27 ละครระบําดวงดาว 3 HD 
28 ขําวเดํน8 8 

29 คุยขําวเย็น8 8 
30 เรื่องเลําชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
31 คุยโขมงบํายสาม 9 MCOT HD 
32 เต็มขําวค่ํา สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 

33 แบบวําขําๆ 3 HD 
34 ไฮไลท๑มวยไทย 3 HD 
35 ชีวิตสัตว๑มหัศจรรย๑ 9 MCOT HD 
36 ชีวิตลับใต๎ทะเล 9 MCOT HD 

37 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD 
38 คับขําว 9 MCOT HD 
39 Midnight 3 Family 
40 ขําวเช๎า 3 HD 

41 สุขทุกวัน 7วัน7กูร ู Amarin TV HD 
42 เก็บตกจากเนชั่น Spring 26 
43 ชีวิตมหัศจรรย๑ Spring 26 
44 กํอนบํายคลายเครียด 3 HD 

45 ภ.จีน ต๋ีเหรินเจี๊ยนักสืบราชวังกัง 3 HD 
46 เรื่องเลําเช๎าน้ี 3 HD 
47 คัดขําวมาเลํา Spring 26 
48 ตะลุยกองถําย 3 HD 

49 เก๐าไมํแกํ สถานีวิทยุกองทัพบก 

50 
โฆษณาสินค๎า วิทยุมือถือ, ต๎ูเสื้อผ๎า, เครื่องดูดฝุ่น, ไม๎
ถูพ้ืน 

สถานีวิทยุกองทัพบก 

51 Sports Snight 3 Family 
52 เรื่องเลําหน๎าหน่ึง 3 HD 
53 รายการชีวิตด๊ีดี 3 HD 
54 ภ.จีน 3 HD 



                        
 

หน๎าที่ ช-79 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
55 เลําขํายําเพลง สถานีวิทยุกองทัพบก 
56 หนํวยลับสลับเลิฟ 3 HD 

57 คุยธรรมกับพระพยอม Voice TV 
58 เนชั่นเจาะขําวเช๎า Nation TV 
59 ขําวเช๎า NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
60 ขําวใหญํไทยแลนด๑ GMM 25 

61 ตลกแหลก GMM 25 
62 สดใสไปกับปุ๋ยรุํงอรุณ สถานีวิทยุกองทัพบก 
63 กูรุคูํอรํอย สถานีวิทยุกองทัพบก 
64 บันทึกเมืองไทย ชุด รพ.สมเด็จพระยุพราช สถานีวิทยุกองทัพบก 

65 ครัวคุณต๐อย 3 HD 
66 ตระเวนขําว 3 HD 
67 ละครรากนครา 3 HD 
68 ขําววันใหมํ 3 HD 

69 ขําวในพระราชสํานัก 3 HD 
70 ครอบครัวขําวเช๎า 3 HD 
71 5ทันขําว สถานีวิทยุกองทัพบก 
72 สนามเป้าเลําขําว สถานีวิทยุกองทัพบก 

73 เท่ียงวันทันเหตุการณ๑ 3 HD 
74 คุยขําวเช๎า 8 
75 คุยขําวค่ํา8 8 
76 ขําวในพระราชสํานัก 3 HD 

77 ขําวเดํนเย็นน้ี 3 HD 
78 ชํอง5 ขําวเท่ียง สถานีวิทยุกองทัพบก 
79 คุยขําวเลําเรื่อง สถานีวิทยุกองทัพบก 
80 เช๎าน้ีประเทศไทย สถานีวิทยุกองทัพบก 

81 จับประเด็นขําวร๎อน สถานีวิทยุกองทัพบก 
82 5ขําวภาคค่ํา สถานีวิทยุกองทัพบก 
83 ขําว3มิติ 3 HD 
84 รายการร๎องถลํมดาว 3 HD 

85 ลูกทุงกํอนรุํงเช๎า สถานีวิทยุกองทัพบก 
86 ทีวีพูลทูไนท๑ สถานีวิทยุกองทัพบก 
87 ขําวเดํนภาคดึก สถานีวิทยุกองทัพบก 



                        
 

หน๎าที่ ช-80 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
88 สีสันบันเทิง 3 HD 
89 รีวิวบันเทิง 3 HD 

90 เพชรรามา 3 HD 
ส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน 

ที่ รายการ ช่อง 
1 บางกอกกระซิบ 3 HD 

2 รายการโกดังมหาสนุก 3 HD 
3 ละคร บํวงนฤมิตร 3 HD 
4 กํอนบํายคลายเครียด 3 HD 
5 ภ.จีน 3 HD 

6 คัดขําวมาเลํา Spring 26 
7 เก๐าไมํแกํ สถานีวิทยุกองทัพบก 
8 รีวิวบันเทิง 3 HD 
9 บันทึกเมืองไทย ชุด รพ.สมเด็จพระยุพราช สถานีวิทยุกองทัพบก 

10 ละครรากนครา 3 HD 
11 สุขทุกวัน7วัน7กูร ู Amarin TV HD 
12 สูตรรักซินเดอเรลลํา พีพีทีวี (PPTV) 
13 มือปราบปืนโหด พีพีทีวี (PPTV) 

14 ET thailand พีพีทีวี (PPTV) 
15 เป็นเรื่องเป็นขําว พีพีทีวี (PPTV) 
16 รอบวันทั่วโลก พีพีทีวี (PPTV) 
17 สารต้ังต๎น พีพีทีวี (PPTV) 

18 เข๎มทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 
19 ปากลําโพง Amarin TV HD 
20 ร๎องได๎ให๎ล๎าน, ลูกทุํงสู๎ชีวิต, นักสู๎รุํนจิ๋ว ไทยรัฐทีวี 
21 ไทยรัฐเทียเตอร๑ ไทยรัฐทีวี 

22 ตํางคนจากคิด Amarin TV HD 
23 ตะลอนขําว / แชร๑ขําวสาวสตรอง ไทยรัฐทีวี 
24 ชีวิตเหลือเชื่อ Amarin TV HD 
25 โลกสารคดี พีพีทีวี (PPTV) 

26 เสนํห๑สัตว๑โลก Amarin TV HD 
27 Corner sport พีพีทีวี (PPTV) 
28 ทุบโต๏ะขําว Amarin TV HD 



                        
 

หน๎าที่ ช-81 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
29 50ปลดทุกข๑/ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
30 ฟุตบอล พีพีทีวี (PPTV) 

31 ขําวอมรินทร๑ Amarin TV HD 
32 ขําวอรุณอมรินทร๑ Amarin TV HD 
33 เปิดตํานาน พีพีทีวี (PPTV) 
34 ชั่วโมง Tlio discovery พีพีทีวี (PPTV) 

35 เท่ียงทันขําว พีพีทีวี (PPTV) 
36 เช๎าปลุกขําว พีพีทีวี (PPTV) 
37 โชว๑ขําวเช๎าน้ี พีพีทีวี (PPTV) 
38 หนังดังยามบําย พีพีทีวี (PPTV) 

39 เกมกระชากล๎าน Amarin TV HD 
40 บางกอกซิต้ี36 พีพีทีวี (PPTV) 
41 อัศวินรักข๎ามเวลา พีพีทีวี (PPTV) 
42 สารคดี Amazing trian journey ไทยรัฐทีวี 

43 ขําวเช๎าไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
44 ไทยรัฐเทียเตอร๑/แก็งป่วนดวลราคา ไทยรัฐทีวี 
45 แก็งป่วนดวลราคา/50ปลดทุกข๑ ไทยรัฐทีวี 
46 ขําวเย็นอมรินทร๑ Amarin TV HD 

47 เดินหน๎าประเทศไทย 3 Family 
48 One warrior series ไทยรัฐทีวี 
49 เลําเส๎นเป็นเรื่อง ไทยรัฐทีวี 
50 ปั้นฝันเดอะบัณฑิต Spring 26 

51 สัตว๑อลวนคนอลเวง Amarin TV HD 
52 ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 
53 ห๎องขําว 7 HD 
54 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 

55 ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวี 
56 ขําวเย็นไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
57 ขําวเท่ียงไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
58 ขําวเช๎าตรูํไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 

59 เดินหน๎าประเทศไทย สถานีวิทยุกองทัพบก 
60 เนชั่นขําวเช๎า Nation TV 
61 ขําวค่ําชํองวัน One 



                        
 

หน๎าที่ ช-82 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
62 ขําวใสํไขํ ไทยรัฐทีวี 
63 สารคดี ดินแดนแหํงความแห๎งแล๎ง ไทยรัฐทีวี 

64 นาทีฉุกเฉินเตือนภัย Amarin TV HD 
65 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 
66 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 
67 ขําว3มิติ 3 HD 

68 Lightning talk 3 Family 
69 เนชั่นคนขําวเข๎ม Nation TV 
70 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง Nation TV 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมพื้นเมืองท้องถ่ินและต่างประเทศ 

ที่ รายการ ช่อง 

1 ขําวเช๎า NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

2 ตลกแหลก GMM 25 

3 เช๎าขําวใหญํ GMM 25 

4 ละครรากนครา 3 HD 

5 มิติโลก Nation TV 

6 ความรักไมํผิด GMM 25 

7 ภ.จีน รักสองเราไมํอาจลืม 7 HD 

8 เชฟชวนชิม Spring 26 

9 เจาะเฉพาะกจิ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

10 เนชั่นทันขําว Nation TV 

11 คุยถึงแกํน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

12 เมืองไทยด๊ีดี สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

13 ขําวค่ํา NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

14 รอบภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

15 รอบโลก by กรุณา บัวคําศร ี พีพีทีวี (PPTV) 

16 วันพิเศษ special day กรุงปราก MCOT Kids & Family 

17 อโศกเช๎าขําวดี GMM 25 

18 วันพิเศษ special day ญ่ีปุ่น MCOT Kids & Family 

19 วันพิเศษ special day สเปน MCOT Kids & Family 

20 สารคดี การสร๎างตะกร๎า สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 



                        
 

หน๎าที่ ช-83 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 

21 หนังจีน Amarin TV HD 

22 องค๑หญิงกํามะลอ 3 Family 

23 ภ.จีน เปาบุ๎นจิ้น เปิดตํานานศาลไคฟง 3 Family 

24 เปิดตํานานเผําทองเจือ พีพีทีวี (PPTV) 

25 ปักหมุดสุดขอบโลก พีพีทีวี (PPTV) 

26 ภ.จีน จูลํง ขุนพลเทพสงคราม 3 Family 

27 ซีรี่ย๑ มหัศจรรย๑รักข๎ามภพ True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

28 มวยไทย Nation TV 

29 ไฮไลท๑มุนเดสลีกา พีพีทีวี (PPTV) 

30 ไฮไลท๑พรีเมียร๑ลีก พีพีทีวี (PPTV) 

31 เมโกะ ยอดเชฟสาวแหํงโอซาก๎า GMM 25 

32 สารคดีมหัศจรรย๑สถาปัตยกรรม นิว 18 (New 18) 

33 สํองโลก 3 Family 

34 ตะลอนทัวร๑ เที่ยวทั่วไทย 3 Family 

35 ชั่วโมง Discovery พีพีทีวี (PPTV) 

36 Viking 5.5.4 Amarin TV HD 

37 มองมุมใหม ํ พีพีทีวี (PPTV) 

38 โลกสารคดี พีพีทีวี (PPTV) 

39 สารคดี ผจญภัยในไหํหนาน นิว 18 (New 18) 

40 บันทึกรักคิมชูซอน สุภาพบุรุษมหาขันที 3 Family 

41 ซีรี่ย๑ ตํานานรักตํางหูระย๎า True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

42 เปาบุ๎นจิ้น True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

43 ซีรี่ย๑เกาหลี ชะตารักสะดุดเลิฟ 3 Family 

44 เท่ียงขําวใหญํ GMM 25 

45 รักนะเป็ดโงํ GMM 25 

46 Weekend life kids 3 Family 

47 เปิดตํานานกับเผําทอง ทองเจือ พีพีทีวี (PPTV) 

48 ซีรี่ย๑จีน สูตรรักซินเดอเรลลํา พีพีทีวี (PPTV) 

49 ซีรี่ย๑เกาหลี อัศวินรักข๎ามเวลา พีพีทีวี (PPTV) 

50 ซีรี่ย๑อินเดีย อโศกมหาราช 3 Family 

51 แมํทัพอยํูบนข๎าอยํูลําง GMM 25 



                        
 

หน๎าที่ ช-84 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 

52 คุณพระชํวย เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

53 จูลํง 3 Family 

54 ความรักหน๎าจีน 3 Family 

55 มองรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

56 ขําวใหญํไทยแลนด๑ GMM 25 

57 14อีกครัง้กับสุวิช MCOT Kids & Family 

58 ปั่น Slow life Nation TV 

59 ของดีมีทั่วไทย TNN 24 

60 แฉ GMM 25 

61 ไมํธรรมดา True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

62 Street dance2 True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

63 สํองไพร Spring 26 

64 ชีวิตมหัศจรรย๑ Spring 26 

65 ความลับแหํงพงไพร Spring 26 

66 สารคดีเชอล็อกโฮมตัวจริง นิว 18 (New 18) 

67 สารคดี เปิดสุสานสามก๏ก นิว 18 (New 18) 

68 ขําวดึก 7 HD 

69 ที่น่ีหมอชิต 7 HD 

70 ละครองักอร๑ 3 HD 

71 หนังดังยามบําย แม็กน่ัม44มือปราบปืนโหด พีพีทีวี (PPTV) 

72 ยุทธการปราบนางมาร GMM 25 

73 ภ.ญ่ีปุ่น ฮาดะยอดหญิงแหํงเอโดะ 3 Family 

74 ภ.จีน ฮัวโต๐ยอดหมอแดนมังกร 3 Family 

ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ที่ รายการ ช่อง 
1 อโศกเช๎าขําวดี GMM 25 
2 ตลกแหลก GMM 25 

3 ความรักไมํผิด GMM 25 
4 เท่ียงขําวใหญํ GMM 25 
5 แมํทัพอยํูบนข๎าอยํูลําง GMM 25 
6 มองรัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 



                        
 

หน๎าที่ ช-85 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
7 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 
8 โชว๑ขําวเช๎าน้ี พีพีทีวี (PPTV) 

9 เปิดตํานาน พีพีทีวี (PPTV) 
10 ชั่วโมง Tlio discovery พีพีทีวี (PPTV) 
11 เช๎าปลุกขําว พีพีทีวี (PPTV) 
12 เลําเส๎นเป็นเรื่อง ไทยรัฐทีวี 

13 ตํานานชุดความเชื่อ Amarin TV HD 
14 เรื่องเลําชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
15 Sports Snight 3 Family 
16 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 

17 ลําขุมทรัพย๑ปริศนา Amarin TV HD 
18 เคลียร๑คัดชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
19 โลกใสไร๎ขยะ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
20 บูเช็คเทียน 3 Family 

21 ขําวค่ํา NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
22 ขําวเท่ียง NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
23 คุยถึงแกํน สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
24 รายการพิเศษ ใต๎รับมือพายุปาบึก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

25 เจาะลึกทั่วไทย inside thailand Spring 26 
26 ขําวเช๎า NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
27 แฉ GMM 25 
28 หน๎าตํางตะวันตก สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

29 ขําวดึก NBT สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
30 รอบภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
31 บ๎านพระรามสี่ 3 Family 
32 วิธีผํานเลนส๑ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 

33 พรานทะเล Spring 26 
34 แบบน้ันไมํได๎นะ Voice TV 
35 Energy forum สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
36 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family 

37 Smart news ขําวเท่ียง Live True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
38 เป็นขําวค่ําไลฟ ์ พีพีทีวี (PPTV) 
39 ติวเข๎มเติมเต็มความรู๎ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 



                        
 

หน๎าที่ ช-86 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง 
40 คลุกวงในอินไซต๑ขําว Spring 26 
41 หนํวยลับสลับเลิฟ 3 HD 

42 Auto now Spring 26 
43 รัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย 
44 คสช เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
45 Poon tivity นิว 18 (New 18) 

46 ขําวใหญํไทยแลนด๑ GMM 25 
47 เบสวาไรต้ี สถานีวิทยุกองทัพบก 
48 เดินหน๎าประเทศไทย เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
49 TV direct Nation TV 

50 ขําว Workpoint เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
51 ในคืนหนาวแสงดาวยังอุํน 7 HD 
52 Battleship โมโน ทเวนต้ีไนน๑ (Mono 29) 

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ที่ รายการ ช่อง 
1 ตํานานชุดความเชื่อ Amarin TV HD 
2 องค๑หญิงกํามะลอ 3 Family 
3 ภ.จีน เปาบุ๎นจิ้น เปิดตํานานศาลไคฟง 3 Family 

4 สารคดีมหัศจรรย๑สถาปัตยกรรม นิว 18 (New 18) 
5 ตะลอนขําว / แชร๑ขําวสาวสตรอง ไทยรัฐทีวี 
6 ขําวอรุณอมรินทร๑ Amarin TV HD 
7 เดินหน๎าประเทศไทย 3 Family 

8 ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวี 
9 ขําวเช๎าตรูํไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
10 Lightning talk 3 Family 
11 ถามตรง/ไทยรัฐนิวส๑โชว๑ ไทยรัฐทีวี 

12 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 
13 วันพิเศษ special day MCOT Kids & Family 
14 คุยขําวเช๎า8 8 
15 อายุน๎อยร๎อยล๎าน เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

16 Take me out 3 HD 
17 อาสากล๎าดี Nation TV 
18 คสช 3 HD 
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ที่ รายการ ช่อง 
19 โลกสารคดี Amarin TV HD 
20 7สีสํงสุขรับปีใหมํวิถีไทยวิถีธรรม2562 7 HD 

21 ลํา พีพีทีวี (PPTV) 
22 ขําวในพระราชสํานัก พีพีทีวี (PPTV) 
23 ขําวในพระราชสํานัก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 
24 ขําวในพระราชสํานัก 3 Family 

25 คลุกวงในอินไซด๑ขําว Spring 26 
26 คัดขําวมาเลํา Spring 26 
27 พลังชีวิต Spring 26 
28 อรุณธรรม True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) 

29 Weekend life kids 3 Family 
30 ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 
31 สารคดีอุทยานแหํงสันติภาพ นิว 18 (New 18) 
32 ขําวดึก 7 HD 

33 ขําวในพระราชสํานัก 3 Family 
34 สะกิดขําวรอบโลก 8 
35 พระคติธรรม 7 HD 
36 วันน้ีมีธรรม One 

37 บรรจงชงขําว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
ส่งเสริมจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ที่ รายการ ช่อง 
1 Lightning talk 3 Family 

2 อาสากล๎าดี Nation TV 
3 คสช เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
4 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 
5 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD 

6 ขําวเดํน8 8 
7 พายุปาบึก Spring 26 
8 แจ๐ว 3 Family 
9 New หมายขําว นิว 18 (New 18) 

10 วันพระราชสมภพ งามฉลองครบรอบร๎อยปีวัดคลาย สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ 
11 ตลาดขําว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
12 ขําววันหยุด 3 HD 
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ที่ รายการ ช่อง 
13 ขําวชนขําวเท่ียง นิว 18 (New 18) 
14 บรรจงชงขําว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

15 ขําวในพระราชสํานัก เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
ให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคนพิการ คนด้อยโอกาส หรือคนกลุ่มอื่นที่มีความต้องการเฉพาะ 

ที่ รายการ ช่อง 
1 คสช เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

2 วันน้ีมีธรรม One 
3 Weekend life kids 3 Family 
4 14อีกครัง้กับสุวิช MCOT Kids & Family 
5 ไมค๑หมดหน้ี เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

6 Healthy variety สุขภาพดี24ชม MCOT Kids & Family 
7 ชีวิตมหัศจรรย๑ Spring 26 
8 ขําวเท่ียง MCOT Kids & Family 
9 Healthy variety สุขภาพดี24ชม MCOT Kids & Family 

10 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง Spring 26 
11 Superten เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
12 ไมค๑หมดหน้ีต้ังตัว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 

ส่งเสริมธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 

ที่ รายการ ช่อง 
1 เช๎าวันหยุด ไทยรัฐทีวี 
2 คมชัดลึก Nation TV 
3 5ท๎าพิสูจน๑ 3 HD 

4 สมาคมขําวเช๎า Spring 26 
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2. เน้ือหารายการที่ผา่นการวิเคราะหเ์น้ือหาเชิงลบ คือ เน้ือหาที่มีการกระทําความผิดเก่ียวกับเน้ือหาที่ไมํเหมาะสม การผิด
กฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบผู๎บริโภค โดยจําแนกเป็น 
2.1. ด้านเน้ือหาที่ต้องห้าม เชํน การลมลางการปกครอง ผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ บํอนทําลายความมั่นคงปลอดภัย

ของประชาชน ซึ่งผลการวิจัยระหวํางชํวงเวลาท่ีมีการศึกษา ยังไมํพบรายการที่เข๎าขํายความผิดในลักษณะดังกลําว 
 
2.2  เน้ือหาที่ควรมีการจ ากัด เชํน แสดงพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม ใช๎ความรุนแรง ใช๎อาวุธ ยาเสพติด กํอหรือชักนําให๎เกิดการ

อคติ ลามกอนาจาร วิตถาร หรือย่ัวยุทางเพศ ฯลฯ ผลการวิจัยโดยพิจารณาจากภาพ เสียง และเน้ือหาในรายการ ตรวจพบวํา มีรายการ
ที่มีเน้ือหาเข๎าขํายของเน้ือหาที่ควรมีการจํากัด จํานวนรายการทั้งสิ้น 205 รายการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางที่ ช-4 รายละเอียดของรายการที่มีเน้ือหาที่ควรมีการจ ากัด 

ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 
การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการน าเสนอที่ก่อหรือชักน าใหเ้กิดผลรุนแรง ต่อจิตใจของผู้ชม ท าให้เกิดความรู้สึกทาง
จิตใจ 
ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 
1 พํอตาปืนโต 7 HD มีการตํอสู๎ 
2 พันท๎ายนรสิงห๑ 7 HD แสดงการทําร๎าย 
3 ขําวเท่ียงชํองวัน One ศพถูกโยนลงนํ้าแล๎วลอยมาจากนครพนม 

4 Big history True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) มีการตัดคอ ทําให๎สะเทือนใจ 
5 ขําวเช๎าตรูํชํองวัน One ไปเที่ยวเกาหลีแล๎วโดนบังคับให๎อยํูในห๎อง ขายประเวณี 
6 ขําวเย็นชํองวัน One ฆํายกครัว7ศพ 
7 คุยขําวเช๎า8 8 คนแทงกัน/ ศพคน 

8 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD การไลํแทงเด็กวัยรุํนคราวเดียว 
9 ระบําไฟ 8 การกระทํารุนแรง 
10 ขําวเช๎า TNN 24 เหตุเพลิงไหม๎เสียชีวิต2ศพ 
11 ขําวดึก TNN 24 เหตุเพลิงไหม๎โรงแรมทีศ่รีราชา 

12 เนชั่นเจาะขําวเช๎า Nation TV ศพคนจากอุบัติเหตุรถยนต๑ตกนํ้า 
13 ขําวข๎นเนชั่น Nation TV ศพคน 
14 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family ลําปางมีไฟไหม๎ป่ากวํา 10 ไรํ ไฟป่านํากลัวมาก 
15 ขําวข๎นคนเนชั่น Nation TV รถตกคลอง/ หมาโดนมัด 

16 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเย็น Nation TV รถตกคลอง 
17 คับขําว 9 MCOT HD รถชนเด็กเละหัวขาด 
18 ตลก3ชํา 3 Family มีพูดมึงกู พูดจาไมํไพเราะ 

19 ขําวดึก NBT 
สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํง

ประเทศไทย 
มีดินถลํมและนํ้าถํวม เสียชีวิต122คน 



                        
 

หน๎าที่ ช-90 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 
20 คลุกวงในอินไซด๑ขําว Spring 26 ภาพศพ 
21 เนชั่นขําวเดํนเท่ียงคืน Nation TV ไฟไฟม๎โกดังสินค๎า/ ศพคน 

22 ขําวชนขําวเท่ียง นิว 18 (New 18) พํอเสียชีวิตเน่ืองจากลงไปชํวยลูกที่จมนํ้าทะเล 
23 ขําวเท่ียงชํองวัน One พํอชํวยลูกจากคลื่นนํ้าแตํพํอโดนคลื่นแทนลูก 
24 พํอตาปืนโต 7 HD การกระทําที่รุนแรง 
25 ขําว Workpoint เวิร๑คพอยท๑ ทีวี พํอค๎าผลไม๎โดนตีเลือดอาบหัว 

26 คูํขําวเลําทุกเรื่อง MCOT Kids & Family 
เผาอ๎อยแล๎วสําลักควันหมดสติแล๎วตาย/ คนเปิดแก๏สข้ี

หมูแล๎วตาย/ หลอกซํอมต๎ูเย็นราคาแพง 

27 ขําวเย็นชํองวัน One 
เปิดภาพวงจรปิดเจอ4คนร๎ายยิง2ศพ / ลิงวัดถํ้ากัดคน

ตํางชาติ / ไฟไหม๎โรงเรียน 
28 New หมายขําว นิว 18 (New 18) นายทหารสั่งลูกน๎องมัดขาสุนัขแล๎วนําไปท้ิงขยะตากแดด 
29 ตลาดขําว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี ถํายรูปศพถูกยิงเลือดอาบ 

30 บรรจงชงขําว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี เด็กเพ่ิงคลอดถูกทิ้งถังขยะ 
31 ซุํมขําวภูมิภาค สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ เด็กจมนํ้าตายริมชายหาด 
32 เต็มขําวค่ํา สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ เจอศพชายชราโดนฟันแผลเหวอะ 
33 31ขําวรอบวัน One ฆํายกครัว 

34 Pointivity นิว 18 (New 18) คนตกจากรถมอเตอร๑ไซต๑ 
35 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD คนคุมวินรถต๎ูยิงภรรยาดับ ยิงตัวตายตาม 
36 Smart new ขําวเช๎า True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) หมาโดนมัดขาตากแดด มัดปาก 
37 บรรจงชงขําว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี ศพชาวประมงเรือลํมอยํูริมหาด 

38 คุยขําวเย็น8 8 ศพคน รถพังยับ ไฟไหม๎ หมาโดนมัด รถตกคลอง 
39 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family รูปศพคนตาย 
40 เนชั่นขําวเดํนเท่ียงคืน Nation TV รถตกคลอง 
41 ขําวเท่ียง 9 MCOT HD รถเก๐งชนเสาไฟฟ้าโดนไฟคลอกตายคารถ 

42 Smart news ขําวเย็น True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) ภาพศพ คนตาย 

43 ขําวเท่ียงชํองวัน One 
ตํารวจเมาแล๎วขับชนวินมอเตอร๑ไซต๑ตาย2คน/ โจรงัด

บ๎าน2ครัง้ซ๎อน 

44 
ขําวเย็นชํองวัน เข๎าถึงขําว เข๎าถึง

คุณ 
One ตํารวจเมาแล๎วขับชนวินมอเตอร๑ไซต๑ตาย 

45 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD เซนติเมตร พิธีกรดังเสียชีวิต 
46 31ขําวรอบวัน One โจรงัดบ๎าน2ครัง้ซ๎อน 

47 ขําวเย็นชํองวัน One จํอแจ๎งข๎อหาคนขัยรถชน เซนติเมตร 
48 โชว๑ขําวเช๎าน้ี พีพีทีวี (PPTV) คลิปรถชน รูปคนตาย 
49 ตลาดขําว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี ครูพละขํมขืนลูกสาว2ครัง้ 



                        
 

หน๎าที่ ช-91 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 
50 ขําวเย็นชํองวัน One คนประมงตายเน่ืองจากออกเรือตอนที่พายุปาบึกเข๎า 
51 ขําวข๎นคนเนชั่น Nation TV คนบาดเจ็บ / หมาถูกมัด 

52 TNN world today TNN 24 ขําวตึกถลํม ผู๎เสียชีวิต33คน 
53 คับขําว 9 MCOT HD การยิงหัวตัวเองตายในห๎องนอน 

54 ขําวค่ํา NBT 
สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํง

ประเทศไทย 
การเกิดพายุปาบึก 

55 เสือสมิง 7 HD กักขังคนอื่น 
56 คุยขําวเย็น8 8 หมาถูกมัด ศพคน รถพังยับ อุบัติเหตุ รอยเลือด 
57 คุยขําวเช๎า 8 หมาถูกมัด รถตกคลอง ศพคน ไฟไหม๎ รอยเลือด 

58 คุยขําวค่ํา8 8 ศพคน หมาตาย หมาถูกมัด 
59 ขําวเดํน8 8 ศพคน 
60 คุยขําวค่ํา8 8 เลือด ศพทารก ไฟไหม๎ หมาถูกมัด 

61 ขําวชํองวัน เสาร๑-อาทิตย๑ One 
ราวเหล็กพาดสายไฟถลํมเจ็บ6ราย / เรํงลําขาใหญํชัก

ปืนยิงนักศึกษาดับเพราะทํอดัง 
62 ขําวข๎นคนเนชั่น Nation TV ยายไมํยอมออกจากพ้ืนที่ขณะมีพายุปาบึก ยายหํวงบ๎าน 
63 อึ้งทึ่งเสียว 8 ภาพสยดสยอง 

64 คัดขําว สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ พํอทําร๎ายรํางกายลูก 
65 เต็มขําวค่ํา สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ นํ้าทํวมชลบุรีทําให๎ต๎องขนของไปที่สูง 
66 ปักหมุดจุดเกิด Nation TV ทานยาลดนํ้าหนักแล๎วเสียชีวิต 
67 Tonight thailand Voice TV ทหารจับหมามัดขาโยนทิ้งกลางถนน 

68 เนชั่นขําวเช๎า Nation TV 
จนท. ไปเจรจาให๎นักการสวดศพออกไปกํอน เน่ืองจาก

พายุลมแรง 
69 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง Nation TV เด็กทารกโดนทิ้ง/ รถตกคลอง 
การใช้ความรุนแรงกระท าต่อตนเอง บุคคลอื่น สิ่งมีชีวิตและวัตถุ 

ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 
70 พํอตาปืนโต 7 HD ตํอสู๎กัน 
71 พันท๎ายนรสิงห๑ 7 HD โดนทําร๎ายแบบไมํมีสาเหตุ 

72 ขําวเท่ียงชํองวัน One 
คนตํางชาติทะเลาะสองแถวสมุย เน่ืองจากตกลงคํา

โดยสารไมํได๎ 
73 คุยขําวเช๎า8 8 ปืนลั่นใสํตัวเอง / ตีกันในงานคอนฯ 
74 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD วัยรุํนใจเย็นงัดต๎ูซักผ๎าหยอดเหรียญ ขโมยเงินผ๎าป่า 

75 พํอตาปืนโต 7 HD การทําร๎ายคนไมํมีทางสู ๎
76 นาทีฉุกเฉินเตือนภัย Amarin TV HD หนํุมหวังขํมขืนสาวนักศึกษา 
77 Viking 5.5.4 Amarin TV HD การตํอสู๎ใช๎มีด 



                        
 

หน๎าที่ ช-92 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 
78 ขําวติดปาก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) จับงูแล๎วงูกัด งูมีพิษ 
79 ขําวเท่ียงอมรินทร๑ Amarin TV HD ลูกชายเอามีดปาดคอเสียชีวิต 

80 ขําวข๎นเนชั่น Nation TV ปล๎นเงินธนาคาร 
81 ตลาดขําว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี ภาพเหตุการณ๑แทงกันตาย 
82 บรรจงชงขําว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี ทหารมัดหมานอนตากแดด7ชม. 
83 ขําวดึก TNN 24 นายกจังหวัดโดนยิง 

84 ตามขําวเท่ียง สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ หนํุมตบเมียโชว๑ในไลฟ์สด 
85 โชว๑ขําวเช๎าน้ีไลฟ์ พีพีทีวี (PPTV) คลิปทะเลาะวิวาท 

86 
หนังดังยามบําย knock around 

guys ทุบมาเฟียให๎ดู 
พีพีทีวี (PPTV) ฉากตํอสู๎ ชกตํอย 

87 Midnight family 3 Family โจรยิงสู๎ตํารวจในขณะที่โดนจับ 
88 ขําวเท่ียง 9 MCOT HD พํอแมํทะเลาะกันโมโหปาไม๎กระดานใสํลูก 

89 
ขําวเย็นชํองวัน เข๎าถึงขําว เข๎าถึง

คุณ 
One 

ชาวอิตาลีกระโดดชั้น6ห๎างดังยํานอโศก/มัดขาหมา
ปลํอยให๎ตาย/ชายจับงูเหําหวังทํากับแกล๎มแตํถูกพํนพิษ

ใสํตาบอด 
90 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD อดีตพระกลับเข๎าทุบเงินบริจาคแล๎วหนี 
91 เสือสมิง 7 HD ทําร๎ายคนอื่น 

92 ทํองโลกผํานจอ Bright TV การตํอสู๎ระหวํางสัตว๑ 
93 สุภาพบุรุษสุดซอย One มีการทะเลาะวิวาทในละคร 
94 ภ.ระห่ําฟ้าท๎านรก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) มีการตํอสู๎ 
95 คุยขําวเย็น8 8 ยิงคน 

96 คุยขําวเช๎า 8 พยายามฆําแมํ 
97 ขําวชํองวัน เสาร๑-อาทิตย๑ One งานเลี้ยงปีใหมํพนักงานยิงกันดับ 
98 อึ้งทึ่งเสียว 8 ฆําสัตว๑ ทรมานตัวเอง 
99 หนํวยลับสลับเลิฟ 3 HD มีปืนยิงสู๎กันในจุดเกิดเหตุ 

100 กลโกงกามเทพ Bright TV มีฉากกรีดข๎อมือตัวเอง 
101 มวยไทย Nation TV ชกตํอย 
102 9 cartoon 9 MCOT HD มีการตํอสู๎กัน 
103 สืบปมฆําอํามหิต 8 ทําร๎ายรํางกายคนอื่น/ฆําคน 

104 ระบําไฟ 8 ทําลายข๎าวของ / ใช๎ความรุนแรง 
การใช้อาวุธ ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระท าความผิดในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเน้ือหาที่ขัดต่อศีลธรรม และความสงบสุข
ของสังคม 
ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 

105 เต็มขําวค่ํา สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ หนํุมวัยรุํนโชว๑ปืน9มม ขํูหญิงสาว 



                        
 

หน๎าที่ ช-93 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 
106 ขําววันศุกร๑ One หนํุมเตรียมฉลองเสพยาบ๎าข๎ามปี แตํถูกจับกํอน 
107 ความรักไมํผิด GMM 25 หญิงชายกําลังซุกไซ๎คอกัน 

108 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD 
สูดสารพิษฆําตัวตายดับคาเก๐ง/ อดีตพระขโมยเงินในต๎ู

วัด 
109 ขําวชํองวัน เสาร๑-อาทิตย๑ One สํารวจทหารบุกจับพํอค๎ายาเสพติด 

110 
ขําวเย็นชํองวัน เข๎าถึงขําว เข๎าถึง

คุณ 
One ไลํลําพํอค๎าขายยาบ๎า 

111 ขําวเท่ียงชํองวัน One ล๎อมจับพํอค๎าขายยา 

112 ตามขําวเท่ียง สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ รวบหนํุมชิงเงินไปซื้อยา เน่ืองจากไมํมีเงิน 
113 ตลาดขําว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี เยาวชน2คนขโมยไกํชน 
114 คุยขําวค่ํา 8 ยาเสพติด 
115 คุยขําวเช๎า 8 ยาบ๎า 

116 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family มีอาวุธปืนออกอากาศมากกวํา 10 กระบอก 
117 การ๑ตูน ชํอง13Family 3 Family มีมีดในการแสดงโฆษณาหนังจีน 
118 ตลก3ชํา 3 Family มีปืนของนักแสดงตลก3ชํา 
119 ไทยแลนด๑555 One มีการถือปืนในการแสดงในรายการ 

120 Predators โมโน ทเวนต้ีไนน๑ (Mono 29) มีการใช๎ปืน 
121 คุยขําวค่ํา8 8 ปืน ยาเสพติด 
122 คุยขําวเย็น8 8 ปืน 
123 เปิดขําวเดํน 3 Family ตํารวจจับยาบ๎านได๎มากกวํา10กรัม 

124 ภ.ระห่ําฟ้าท๎านรก True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) ใช๎อาวุธปืน 
125 พันท๎ายนรสิงห๑ 7 HD ใช๎อาวุธในการตํอสู๎ 
126 พํอตาปืนโต 7 HD ใช๎อาวุธตํอสู๎ ขายาเสพติด 

127 คุยถึงแกํน 
สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํง

ประเทศไทย 
ใช๎มีดจี้ปล๎นธนาคาร 

128 สืบปมฆําอํามหิต 8 ใช๎มีด 
129 ขําวชนขําวเท่ียง นิว 18 (New 18) ใช๎ปืนยิงใสํคูํอริเสียชีวิต 
130 พํอตาปืนโต 7 HD ใช๎ปืน 

131 แมํทัพอยํูบนข๎าอยํูลําง GMM 25 ชายหญิงนอนกอดกัน 
132 ความรักไมํผิด GMM 25 ชายหญิงจูบกัน 
133 คับขําว 9 MCOT HD จับหนํุมค๎ายาบ๎าในทางแยก 
134 เนชั่นเจาะขําวเช๎า Nation TV จนท.รัฐเอี่ยวยาเสพติด 

135 31ขําวรอบวัน One 
ครูปลูกกัญชาใกล๎ป.ป.ส./ล๎อมจับพํอค๎ายาบ๎า/จับพํอค๎า

ยาบ๎า 



                        
 

หน๎าที่ ช-94 ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม และสํานักงานศูนย๑วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (TU-RAC) 

 

ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 

136 
หนังดังยามบําย แม็กน่ัม44 มือ

ปราบปืนโหด 
พีพีทีวี (PPTV) การใช๎ปืน 

การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรง หรือน าไปสู่ความรุนแรง ทารุณโหดร้าย ที่ก่อให้เกิดผลต่อความรู้สึกทาง
จิตใจอย่างรุนแรง 
ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 

137 เต็มขําวค่ํา สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ เด็กชํางไมํทราบโรงเรียนปาระเบิดกลางถนน 
138 ตามขําวเท่ียง สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ สุราษฎร๑ฯเรํงลํามือปืนยิง2โจ๐ดับคาถนน 
139 คุยขําวเย็น8 8 ตํารวจปรับคําปรับ 

140 พันท๎ายนรสิงห๑ 7 HD ทําร๎ายคนอื่นรุนแรง 
141 พํอตาปืนโต 7 HD ใช๎อารมณ๑รุนแรง 
142 พํอตาปืนโต 7 HD ตํอสู๎กัน 
143 ขําวเท่ียง 9 MCOT HD ลูกบ๎าขอเงินแมํไปซื้อยา แมํไมํให๎ตีแมํสลบ 

144 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD ชายโหดฟันสาวแผลเหวอะ 
145 เสือสมิง 7 HD คําพูดที่ทําร๎ายจิตใจ 
146 ซุํมขําวภูมิภาค สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ โจ๐โคราชไลํฟันกลางถนน 
147 ละครองักอร๑ 3 HD ทารุณผู๎หญิงที่ไมํมีทางสู ๎

148 เจาะลึกขําวร๎อน TNN 24 คนแทงกันที่เมืองแมนเชสเตอร๑ 
149 ขําวเท่ียง TNN 24 รถพํุงชนกันบนสะพาน 
150 ผู๎หญิงคนน้ันชื่อบุญรอด One ในละครมีการตํอวํากัน 
151 Troy โมโน ทเวนต้ีไนน๑ (Mono 29) มีการตํอสู๎ 

152 Battleship โมโน ทเวนต้ีไนน๑ (Mono 29) มีการตํอสู๎ 
153 ขําวเช๎า 3 HD มีการใช๎คําพูดมึงกูตลอด 
154 สรัสวตีจันดรา สัญญารักสัญญาลืม Bright TV มีการพูดเหน็บแนมกัน 
ลักษณะลามกอนาจาร วิตถาร หรือยัว่ยุทางเพศ 

ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 
155 เต็มขําวค่ํา สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ ลุงแท็กซี่ชํวยตัวเองในรถ 
156 Troy โมโน ทเวนต้ีไนน๑ (Mono 29) มีการจูบ 

157 
ขําวเย็นชํองวัน เข๎าถึงขําว เข๎าถึง

คุณ 
One ครูมีความสัมพันธ๑กับเด็กนักเรียน2ครัง้ 

158 ขําวเท่ียงชํองวัน One ครูขํมขืนเด็กนักเรียน2ครั้ง 
159 คุยขําวเช๎า8 8 การกระทําที่สื่อถึงการทําอนาจาร 
160 Viking 5.5.4 Amarin TV HD การจูบไมํเหมาะสมในทางเพศ 

161 ระบําไฟ 8 การแตํงกายไมํเหมาะสม 
162 Street dance2 True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) ใสํชุดชั้นใน 
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ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 
163 ขําวเช๎า True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) ใสํกางเกงขาสั้นเต๎น 
164 ตกมันส๑บันเทิง 9 MCOT HD ดาราหญิงสวมชุดวํายนํ้าถํายแบบ 

165 นาฬิกา AP Bright TV แตํงกายไมํเหมาะสม 
166 แฟนฉันเป็นซุปตาร๑ True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) แตํงกายโป๊ 
167 ติดขําว สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ หนํุมใหญํเมาแล๎วหื่น อนาจารเด็ก7ขวบริมหนองนํ้า 
การน าเสนอภาพหรอืเน้ือหาทีเ่ก่ียวข้องกับการเสี่ยงอันตรายหรือบาดเจ็บ 

ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 
168 ตามขําวเท่ียง สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ ลุงโชว๑นอนเลํนกับงู 
169 ซุํมขําวภูมิภาค สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ หนํุมใช๎ช๎อนส๎อมสะเดาะกุญแจชํวยเด็กติดรถ 
170 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD ลุงวัย65ปี นอนขับรถ (หลับ) 

171 ขําวชนขําวเท่ียง นิว 18 (New 18) 
นําลูกโป่งที่มีแก๏สไว๎ในรถยนต๑เกิดระเบิด เด็กได๎รับ

บาดเจ็บ 
172 ตํานานรักตํางหูระย๎า True 4 U (ทรูโฟร๑ยู) กระโดดจากสะพานสูงเสี่ยงอันตราย 

173 บัลลังก๑ป่า Spring 26 การเข๎าไปรังจรเข๎ 
174 เท่ียงขําวใหญํ GMM 25 ลูกโป่งอัดแก๏สระเบิดในรถ บาดเจ็บ3คน 
175 ขําวใหญํไทยแลนด๑ GMM 25 การไปชํวยเด็กที่กําลังจมนํ้า2คน 
176 แฉ GMM 25 เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน เสียชีวิต1ราย 

177 ชิงร๎อยชงิล๎าน ว๎าวว๎าวว๎าว เวิร๑คพอยท๑ ทีวี โชว๑ต้ังของมีคมบนรํางกาย 
178 เช๎าขําวใหญํ GMM 25 ขับเครื่องบินตกเสียชีวิต 
179 ชิงร๎อยชงิล๎าน ว๎าวว๎าวว๎าว รีรัน เวิร๑คพอยท๑ ทีวี โชว๑การใช๎หน๎าไม ๎
เน้ือหาที่ส่งเสริมหรอืจูงใจให้ด่ืมสุรา สูบบุหรี่ หรือเสพยาเสพติด 

ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 
180 คุยขําวเย็น8 8 โฆษณาแถมของ 
181 ผู๎หญิงคนน้ันชื่อบุญรอด One ในละครมีการด่ืมสรุา 
182 Battleship โมโน ทเวนต้ีไนน๑ (Mono 29) การกินเหล๎า ของมึนเมา 

183 ขําววันศุกร๑ One หนํุมเมาข๎ามปีแอบหลับหลังบ๎านคนอื่น 
184 สืบปมฆําอํามหิต 8 ด่ืมเหล๎า 
185 ระบําไฟ 8 เหล๎า 
186 ขําวเดํน8 8 ยาไอซ๑ ยาบ๎า 

187 ขําวเท่ียงชํองวัน One พระด่ืมสุราเกินขนาด 
188 4ยอดองครักษ๑ตะลุยยุทธภพ Voice TV การชวนด่ืมเหล๎า 
189 รักสุดท๎ายของมาดามจัน 3 Family มีคนสูบบุหรี่และกินเหล๎าในเวลาแสดง 
190 Midnight 3 Family คนจีนสูบบุหรี่ในชํองออกอากาศ 
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ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 
191 มาดูบาลํา Bright TV มีการด่ืมเหล๎าเมา 
เน้ือหาที่แสดงให้เห็นเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยือ่หรอืเป็นผู้กระท า 

ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 
192 คยุขําวเย็น8 8 สัมภาษณ๑ผู๎เสียหายที่เป็นเด็ก 
193 ขําวเดํน8 8 สัมภาษณ๑ผู๎เสียหาย 
194 คุยขําวเช๎า8 8 วัยรุํน17 เด็กพลาดโดนสะเก็ด 

195 คุยขําวเช๎า 8 สัมภาษณ๑ผู๎เสียหายที่เป็นเด็ก 
196 คุยขําวค่ํา8 8 สัมภาษณ๑ผู๎เสียหายที่เป็นเด็ก 
197 กลโกงกามเทพ Bright TV มีฉากเด็กโดนกระทํา 
198 เรื่องดีดี TNN 24 มูลนิธิกระจกเงาชํวยค๎นหาเด็กสูญหาย 
การน าเสนอเน้ือหาที่เป็นการชักจูงหรือสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาที่มอมเมา  หรือขัดต่อหลัก เหตุผลที่เป็นจรงิและศีลธรรมอันดีของ
สังคม 
ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 

199 คุยแซํบโชว๑ One 
เพ่ิมความสัมพันธ๑ให๎คนในครอบครัวมากข้ึนโดยวิธีการ

ชักจูงจิตใจ 
200 ตลกยกน้ิว Bright TV มีคําไมํสุภาพ ใช๎คําวํา มึงก ู

201 เลขอวดกรรม เวิร๑คพอยท๑ ทีวี 
ผู๎รํวมรายการเลําเรื่องคนในครอบครัวโดนทําร๎าย มีคําไมํ

สุภาพ 
ความไม่เหมาะสมในการแสดงออกและการแต่งกายของพิธีกร 
ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 

202 ขําวเท่ียง 9 MCOT HD พิธีกรเลําขําวผู๎ชายใสํหมวกกันน็อคชํวยตัวเองบริเวณวัด 

203 Tonight thailand Voice TV 
พิธีกรหรือผู๎ประกาศขําวอธิบายขําวไมํสอดคล๎องกับภาพ 

และใช๎อารมณ๑ในการพูดมากไป 
เน้ือหามีการกล่าวอา้งหรือจูงใจใหเ้ชื่อวา่บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมีอ านาจพิเศษหรือความสามารถพิเศษเหนือ
ธรรมชาติ 
ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 

204 สารคดีหลงัภาพ นิว 18 (New 18) การตามหาถํายภาพลาวาประทุ 
205 แฉ GMM 25 ใช๎ญาณดูดวง 
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2.3  เน้ือหาโฆษณา เชํน ขอความท่ีเปนเท็จหรือเกินความจริง จะกอใหเกิดความเข๎าใจผิดในสาระสําคัญ สนับสนุนใหมีการ
กระทําผิดกฎหมายหรือ ศีลธรรม ฯลฯ ผลการวิจัยโดยการสังเกตเน้ือหาโดยรูปแบบการเฝ้าระวังสื่อ พบวํามีเน้ือหาโฆษณาท่ีเข๎าขํายผิด
กฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบผู๎บริโภค พบวํามีเน้ือหาโฆษณาท่ีอาจเข๎าขํายผิดกฎหมายโฆษณา และการเอาเปรียบผู๎บริโภค 
จํานวนทั้งสิ้น 106 รายการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ ช-5 รายละเอียดของเน้ือหาโฆษณาที่มเีน้ือหาไม่เหมาะสม 

ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 
โฆษณาแจก แถม เสี่ยงโชค ชิงรางวัล 

ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 

1 ตลาดเช๎าเลําเรื่อง MCOT Kids & Family สั่งเครื่องปั่น 50สายแรกรับเพ่ิมอีก1เครื่อง 
2 ขําวเย็นชํองวัน One สบูํ โทรมาตอนน้ีเพ่ิมอีก2ก๎อนพร๎อมมาร๑ค2ซอง 
3 สายรักสายสวาท One แวํน Big vision สําหรับ50สายแรกรับเพ่ิมอีก1ชุด 

4 เนชั่นทันขําว Nation TV รักษาผมใน1นาที/ ซื้อครีม1แถม2 
5 กลโกงกามเทพ Bright TV มีแถมสินค๎า 
6 พลังชีวิต Spring 26 มีแถมสินค๎า 
7 พลังชีวิต Spring 26 มีการแถมสินค๎า 

8 ขําวเย็นชํองวัน One บรา โทร50สายแรก รับเพ่ิมอีก6ตัว 
9 MCOT kids club MCOT Kids & Family โทรสัง่เครื่องปั่น50สายแรกรับเพ่ิมอีก1เครื่อง 
10 อภินิหารหมอเทวะ MCOT Kids & Family โทรสัง่เครื่องปั่น50สายแรกรับเพ่ิมอีก1เครื่อง 
11 สรัสวตีจันดรา สัญญารักสัญญาลืม Bright TV แถมสินค๎า 

12 หน๎ากากแก๎ว One เตียงอัดลม โทร59สายแรกรับถุงเก็บพกพา 
13 Healthy variety สุขภาพดี24ชม MCOT Kids & Family เตาปิ้งยําง โทร50สายแรกรับเพ่ิมอีก 
14 คูํขําวเลําทุกเรื่อง MCOT Kids & Family เตาปิ้งยํางโทร50สายแรก รับของเพ่ิม 

15 
ขําวเย็นชํองวัน เข๎าถึงขําว เข๎าถึง
คุณ One 

เตาแก๏สอินสปาเรด2หัว ซื้อ1แถม1เฉพาะ high 
shopping/ ครีม kelly 30สายแรกซื้อ1แถม1 

16 ขําวเช๎าตรูํชํองวัน One เตาแก๏สซื้อ1แถม1 พร๎อมแถมมีด 
17 ขําวเช๎าตรูํชํองวัน One เตาแก๏ส ซื้อ1แถม1 แถมเซตมีดทั้งหมด 

18 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง Nation TV ซื้อแวํน1แถม1 
19 เนชั่นเจาะขําวเช๎า Nation TV ซื้อไฟแถมเครื่องลับคม/ ซื้อครีม2ฟร1ี/ ซื้อครีม1ฟรี2 
20 รํวมแรงรํวมใจฝ่าภัยพายุปาบึก Nation TV ซื้อไฟ แถมเครื่องลับคม 
21 สะกิดขําวรอบโลก 8 ซื้อเซรั่ม2ฟร1ี / ซื้อแคปซูล2ฟรี1 

22 ระบําไฟ 8 ซื้อแคปซูล2แถม1 
23 ราศีสุขภาพ Nation TV ซื้อแคปซูล1แถม2 
24 ขําวข๎นคนเนชั่น Nation TV ซื้อครีม1แถม2 
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ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 

25 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง Nation TV ซื้อครีม1แถม2 

26 TV direct Nation TV ซื้อเก๎าอี้นวดแถมหมอน 
27 คุยขําวเช๎า8 8 ซื้อกาแฟ 3กลํอง แถม1 
28 คุยโขมงบํายสาม 9 MCOT HD ซื้อกระบะอีซูซุแถมต๋ัวแลกทอง1บาท 
29 Healthy variety สุขภาพดี24ชม MCOT Kids & Family ซื้อกระทะ 50สายแรกรับเพ่ิมกระทะทอดได๎3ชํอง 

30 นาฬิกา AP Bright TV ซื้อ1แถม1 
31 ผู๎หญิงคนน้ันชื่อบุญรอด One โฆษณาแถมของ 
32 สุภาพบุรุษสุดซอย One โฆษณาแถมของ 
33 หน๎ากากแก๎ว One โฆษณาแถมของ 

34 สุภาพบุรุษสุดซอย One โฆษณาแถมของ 
35 หน๎ากากแก๎ว One ลดราคาและแถมของ 
36 เสือชะนีเก๎ง One ซื้อ1แถม1 
37 ขําวข๎นคนเนชั่น Nation TV โฆษณาทําความสะอาดเหนือกวํา5เทํา 

38 ขําวเดํน8 8 โฆษณาแถมของ 
39 คุยขําวเช๎า 8 โฆษณาแถมของ 
40 คุยขําวค่ํา8 8 โฆษณาแถมของ 
41 สืบปมฆําอํามหิต 8 โฆษณาแถมของ 

42 อึ้งทึ่งเสียว 8 โฆษณาแถมของ 
43 คุยขําวเย็น8 8 โฆษณาแถมของ 
44 ดงผู๎ดี 8 โฆษณาแถมของ 
45 พิฆเนศ 8 โฆษณาแถมของ 

46 แผนรักลวงใจ 8 โฆษณาแถมของ 
47 คุยขําวค่ํา8 8 โฆษณาแถมของ 
48 คุยขําวปากท๎อง 8 โฆษณาแถมของ 
49 บาจิรา 8 โฆษณาแถมของ 

50 ครัวลั่นทุํง 8 โฆษณาแถมของ 
51 สะกิดขําวรอบโลก 8 โฆษณาแถมของ 
52 นางสาวไมํจํากัดนามสกุล One โฆษณาแถมของ 
53 บุญรอด One โฆษณาแถมของ 

54 mcot kids club MCOT Kids & Family โฆษณาแถมของ 
55 สายรักสายสวาท One โฆษณาแถมของ 

56 
มาราธอน Top chef TH 
season2 One โฆษณาแถมของ 
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ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 

57 ผู๎หญิงคนน้ันชื่อบุญรอด One โฆษณาแถมของ 

58 ไทยแลนด๑555 One โฆษณาแถมของ 
59 คูํขําวเลําทุกเรื่อง MCOT Kids & Family โฆษณาแถมของ 
60 หน๎ากากแก๎ว One ซื้อ1แถม1 โฆษณาแถมของ 
61 นางสาวไมํจํากัดนามสกุล One ซื้อ1แถม1 

62 ขําวชํองวัน เสาร๑-อาทิตย๑ One โฆษณาแถมของ 
63 สายรักสายสวาท One โฆษณาแถมของ 
64 คุยแซํบโชว๑ One โฆษณาแถมของ 
65 เจินหวนจอมนางคูํแผํนดิน One โฆษณาแถมของ 

66 ขําวเท่ียงชํองวัน One โฆษณาแถมของ 
67 สุภาพบุรุษมงกฏุเพชร One โฆษณาแถมของ 

โฆษณาที่มีข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 
ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 

68 สรัสวตีจันดรา สัญญารักสัญญาลืม Bright TV ชํวยเรื่องดาว 
69 เนชั่นเจาะขําวเช๎า Nation TV โฆษณา ลดฝ้าแคํข้ันตอนเดียว ใสข้ึน 
70 รํวมแรงรํวมใจฝ่าภัยพายุปาบึก Nation TV โฆษณาทําความสะอาดเหนือกวํา5เทํา 

71 ขําวข๎นคนเนชั่น Nation TV 
โฆษณาวําใช1๎ชิ้นก็ทําความสะอาดได๎หมด/ โฆษณา
รักษาสิว 

72 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง Nation TV มีพลังทําความสะอาดมากกวํา2เทํา 
73 คุยขําวเช๎า8 8 ตีนกาจางลงใน 5 นาที 

74 นาฬิกา AP Bright TV ลดจาก1900 เหลือ999 
75 ขําวเดํน8 8 ตีนกาหายใน5นาที 
76 คุยขําวเช๎า 8 ตีนกาหายใน5นาที 
77 คุยขําวเย็น8 8 โฆษณาบํารงุผมเสียใน1นาที โฆษณาวําหอมทั้งวัน 

78 ดงผู๎ดี 8 ตีนกาหายใน5นาที/ ผิวดีข้ึนใน7วัน 
79 พิฆเนศ 8 โฆษณาชํวยขจัดรังแค5เทํา/ บํารุงผมใน1นาที 
80 แผนรักลวงใจ 8 ผิวใสใน7วัน/ ตีนกาหายใน5นาที 
81 บาจิรา 8 โฆษณาทําความสะอาด2เทํา 

82 สะกิดขําวรอบโลก 8 ตีนการหายใน5นาที 
83 เต็มขําวค่ํา สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ ชุดซิ้งปิ้งแถมของอีก5ชิ้น ลดอีก10% 
84 คุยขําวเย็น8 8 บํารุงผมใน1นาที 
85 ขําวเท่ียง 9 MCOT HD ยาสระผม Shoulder ชํวยให๎ผมนํุมลื่นตลอดวัน 

86 ตามขําวเท่ียง สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ ยาหมํองตราถ๎วยทองทาแล๎วหายปวดศรีษะ ขา แขน 
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ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 

87 ขําวชนขําวเท่ียง นิว 18 (New 18) Trylagina ดูแลผิวให๎เนียนผิวเด๎งใน14วัน 

88 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD ปุ๋ยไขํมุกชํวยให๎ต๎นไม๎งอกงาม 
89 คุยขําวค่ํา 8 รักษาได๎ใน5นาที 
90 มวยไทย Nation TV โรคกระเพาะอาหารต๎องแอนตา 
91 ครอบครัวขําวเช๎า 3 Family โฆษณาหนังจีนและพูดภาษาจีน 

92 เก็บตกจากเนชั่น ภาคเย็น Nation TV โฆษณา แชมพูเหนือกวํา5เทํา 
93 เต็มขําวค่ํา สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ โจ๏กทําจากข๎าวหอมมะลิแท๎ 
94 เนชั่นขําวเช๎า Nation TV แวํนตาท๎อปเจริญ สบายตาสบายใจ 

95 เช๎าชวนคุย 9 MCOT HD 
ชุดกระทะ4ชิ้น ราคาปกติรวมของแถม4950 ลดเหลือ
1790 

96 เก็บตกจากเนชั่น Spring 26 กระทะไดมอนเชฟ 2ใบจาก3940 เหลือ1490 
97 Discovery health tips MCOT Kids & Family มรกตรับรองจะติดใจ 

98 ต่ืนขําวเช๎า สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ เครื่องดูดฝุ่น Housohold ดูดฝุ่นได๎ทุกรูปแบบ 
99 เนชั่นคนขําวเข๎ม Nation TV รักษาได๎หลายอยํางเกินไป 
100 ห๎องขําวกรุงเทพธุรกิจ Nation TV คนเผ็ดจนพํนไฟ 
101 Discovery health tips MCOT Kids & Family นํ้ามันมรกตรับรองจะติดใจ 

102 พายุปาบึก สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ เครื่องฉีดนํ้าฉีดแรงถึง90บาร๑ ทุํนแรง ไมํเปลืองนํ้า 
ข้อความทีเ่ป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมายหรือ ศีลธรรม 

ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 

103 คุยโขมงบํายสาม 9 MCOT HD นํ้าโซดาตราสิงห๑สําหรับผสมเหล๎า 

104 ต่ืนขําวเช๎า สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ แสดงนํ้าโซดา ผสมในเครื่องด่ืมสีคล๎ายสุรา 
มีการใช้ข้อความโฆษณาโออ้วดสรรพคุณยา หรือวัตถุอนัเป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถบ าบัด บรรเทา รกัษา หรือป้องกันโรค 

หรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักด์ิสิทธิ์ หรอืหายขาด 
ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 

105 ต่ืนขําวเช๎า สถานีโทรทัศน๑ สปริงนิวส๑ ยาสระผมซันซิล ผมยาวสวย ทันใจ 
การใช้ข้อความโฆษณาที่ท าใหเ้ข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวยา 

ที่ รายการ ช่อง เน้ือหา 

106 Superten เวิร๑คพอยท๑ ทีวี มีโสมป่าในตัวครีม 
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