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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน ์
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  โดยกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียง 
หรือโทรทศัน์  จัดทําผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมของรายการ  ตามรายละเอียดที่กําหนด 
ในภาคผนวก  ก  และกําหนดช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการแต่ละประเภท 

เพื่อให้การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาตเป็นไปด้วย   
ความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศฉบับดังกล่าวข้างต้น  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงขอประกาศแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของ  
รายการโทรทัศน์  ตามภาคผนวก  ก  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ฐากร  ตัณฑสิทธิ ์

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   



    

  
แนวทางการจัดระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์แนวทางการจัดระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์  

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ  
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการ  

สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์ พ.ศ. สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๖  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

๘๗ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ ๘ แขวงสามเสนในแขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐๑๐๔๐๐  



ค ำน ำค ำน ำ  
  

 ด้วยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จัดท าผังรายการให้สอดคล้องกับระดับ
ความเหมาะสมของรายการ ตามภาคผนวก ก และก าหนดช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของ
รายการแต่ละประเภท 

เพ่ือให้การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาตสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน และเป็นไปตามภาคผนวก ก ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) จึงได้ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ฯ ขึ้น  โดยอ้างอิงจากคู่มือการจัดระดับความเหมาะสมของสื่ อโทรทัศน์ โดย 
กรมประชาสัมพันธ์และได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสม ครอบคลุม และสอดคล้องกับรูปแบบ
ของรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วน
ต่าง ๆ  ทั้งผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ และองค์กรวิชาชีพ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในการประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน 
๒๕๕๖ ให้น าแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์นี้ ออกเผยแพร่เพ่ือให้ผู้ ที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับใช้เป็นคู่มือ 

ทั้งนี้ การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์กับกลุ่มผู้ชม  (Classification) เป็นมาตรการ
ส าคัญ ในการสนับสนุนให้เกิดรายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน มากขึ้น 
การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์จึงมุ่งหมายคุ้มครองให้เด็กและเยาวชน ได้รับประโยชน์จาก   
การบริโภคสื่อโทรทัศน์ได้สูงสุด อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และเติบโตเป็นมนุษย์ที่
มีคุณภาพในด้านต่างๆ อีกทั้ง เป็นเครื่องมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสม
กับวัยสภาพ 

ส านักงาน กสทช. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖”นี้  จะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์            
ผู้ผลิตรายการ ผู้ชมผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนผู้สนใจสามารถน าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป 

 

 
             (นายฐากร ตัณฑสิทธิ์) 
       เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

       และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



สารบัญสารบัญ  

 

 หน้า 

๑. หลักการและแนวคิดของการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ๑ 

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ๑-๓ 

๓. แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ๓ 

๔. ข้อแนะนําในการผลิตรายการ ๔-๗ 

๕. ข้อแนะนําเพ่ิมเติมสําหรับผู้ผลิตรายการระดับ  “ป” และ “ด” ๗ 

๖. ข้อแนะนําสําหรับผู้ชม และผู้ปกครอง ๗-๘ 

๗. ข้อแนะนําในการประเมินการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ ๘ 

๘. การแสดงสญัลักษณร์ะบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ๘-๙ 

๙. ตารางเปรียบเทียบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ๑๐-๑๘ 

 



๑ 

 

๑๑..  หลักการและแนวคิดในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์หลักการและแนวคิดในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์  
 
 ๑.๑ การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ เป็นเคร่ืองมือที่สําคัญ ในการให้คําแนะนํา
สําหรับผู้ชม  โดยเฉพาะพ่อแม่หรือผู้ปกครอง  ในการเลือกรับชมสื่อทางโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
และเยาวชนในครอบครัว  โดยมีหลักการในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ ดังน้ี  

  ๑.๑.๑ เป็นแนวทางและสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริม
การศึกษาและการเรียนรู้ให้กับผู้ชม  

  ๑.๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulation)  ของกิจการวิทยุ
โทรทัศน์ 

  ๑.๑.๓ รักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการได้รับข้อมูลข่าวสาร  

  ๑.๑.๔ คํานึงถึงประโยชน์สุข ความปลอดภัยและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
ศักด์ิศรีของเด็กและเยาวชน 

  ๑.๑.๕ สร้างมาตรฐานในการตรวจสอบเน้ือหาและเฝ้าระวังสื่อ บนหลักเกณฑ์และความ
เข้าใจเดียวกัน   

  ๑.๒ การจําแนกเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ตามช่วงอายุของผู้ชมตามหลักการข้างต้น  มีแนวคิด
ในการพิจารณา โดยแบ่งเน้ือหาของรายการโทรทัศน์ออกเป็น ๒ ประเภท  ได้แก่  

  ๑.๒.๑ เนื้อหาท่ีควรมีการจํากัด เป็นระบบการจําแนกเน้ือหาและการนําเสนอของรายการ
โทรทัศน์  เพ่ือปกป้องเด็กและเยาวชนจากภาพ  เสียง และ เน้ือหาของรายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมต่อ
พัฒนาการและการเรียนรู้และเป็นแนวทางแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์ในการพิจารณาจัดเวลาในการออกอากาศ
รายการให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม 

  ๑.๒.๒ เนื้อหาท่ีควรมีการส่งเสริม เป็นระบบการพิจารณาเน้ือหาของรายการโทรทัศน์ที่
สนับสนุน  ด้านการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ ของเด็ก และ เยาวชน  อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์
รายการที่มีคุณภาพ และการกําหนดทิศทางเพ่ือการสนับสนุนรายการที่มีคุณภาพ  รวมทั้ง เป็นการให้ความรู้
กับพ่อแม่ผู้ปกครอง  ในการเลือกรับชมรายการท่ีมีประโยชน์สําหรับเด็กและเยาวชนในครอบครัว 

 
๒. ๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์  

 การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ประกอบด้วย  ๒ หลักเกณฑ์  ดังน้ี 

๒.๑ หลักเกณฑ์ของระบบการจําแนกเนื้อหาท่ีควรมีการจํากัด  พิจารณาจากภาพ เสียง และ
เน้ือหาในรายการ ประกอบกับเจตนาในการผลิต และการจัดทําวัตถุประสงค์และวิธีการในการนําเสนอภาพ
หรือเสียง นํ้าหนักของการดําเนินเรื่อง  รวมทั้ง มุมกล้องของการถ่ายทํา  ที่ทําให้ผู้ชมรับรู้ในทางที่           
ไม่เหมาะสม และอาจมีผลต่อการพัฒนาค่านิยมและพฤติกรรมในด้านลบ โดยพิจารณาใน ๓ ประเด็น คือ   
(๑) พฤติกรรมและความรุนแรง  (๒) เรื่องทางเพศ  และ (๓) ภาษา 



๒ 

 

 
 ๒.๑.๑ พฤติกรรมและความรุนแรง  พิจารณาจากภาพ เสียงและเน้ือหา ที่อาจทําให้เกิด

การเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสม ในเรื่องพฤติกรรมที่รุนแรง หรือนําไปสู่ความรุนแรงและอันตราย ประกอบด้วย 
 ๑) การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมท้ังการนําเสนอท่ีก่อหรือชักนําให้เกิดผลรุนแรง

ต่อจิตใจของผู้ชม ทําให้เกิดความรู้สึกทางจิตใจ เช่น ความหดหู่ ความเศร้า ความเครียด ความสะเทือนใจ
อย่างรุนแรง รวมตลอดถึง องค์ประกอบของรายการท่ีทําให้ผู้ชมตกใจกลัว ความน่าเกลียด สยดสยอง 
ขยะแขยง 

 ๒) การใช้ความรุนแรงกระทําต่อตนเอง บุคคลอ่ืน สิ่งมีชีวิตและวัตถุ 
 ๓) การใช้อาวุธ ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระทําความผิดในรูปแบบต่างๆ รวมถึง 

เน้ือหาที่ขัดต่อศีลธรรม และความสงบสุขของสังคม 
 ๔) การนําเสนอที่ก่อหรือชักนําให้เกิดการอคติ การเลือกปฏิบัติอันนํามาซึ่งการต่อต้านหรือ               

ล่วงละเมิดบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  รวมถึง  การส่งเสริม  การสร้างทัศนคติ  ความเช่ือ  การชักจูงใจให้เกิดการ
ล่วงละเมิดหรือการต่อต้าน  การดูหมิ่นเหยียดหยาม  การลดทอนหรือการละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  
ละเมิดสิทธิมนุษยชน  ตลอดจนการส่งเสริมหรือชักจูงให้เกิดการต่อต้าน  ดูหมิ่น สร้างทัศนคติเชิงลบ      
การล้อเลียนให้เกิดความอาย  กลายเป็น  “ตัวตลกในสังคม” ที่มีผลต่อตัวบุคคล  กลุ่มบุคคล  ทั้งในประเด็น
ของเช้ือชาติ  สัญชาติ  ชาติพันธ์ุ  เพศ  รสนิยมทางเพศ  ชนช้ัน  สถานะ  สภาพทางเศรษฐกิจ  อายุ  
ศาสนา  สีผิว  โรคหรือภาวะสุขภาพความพิการทั้งทางร่ายกาย  จิตใจ และสติปัญญา 

 
 ๒.๑.๒ เรื่องทางเพศ  พิจารณาจากภาพ เสียงและเน้ือหา ที่อาจทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่

เหมาะสม ในด้านการแต่งกาย  การแสดงออกทางเพศ  การแสดงท่าทางหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมในทางเพศ  
การล่วงละเมิดทางเพศ  การสนทนาหรือใช้คําพูดเก่ียวกับเน้ือหาทางเพศท่ีล่อแหลมหรือ ไม่เหมาะสม     
การสร้างทัศนคติทางลบเกี่ยวกับเน้ือหาทางเพศในประเด็นต่างๆ เช่น การเหยียดเพศ เป็นต้น 

 
  ๒ .๑ .๓ ภาษา  พิจารณาจากภาพ เสียงและเน้ือหา ที่อาจทําให้เกิดการเ รียนรู้                  
ที่ ไม่ เหมาะสมในเ ร่ืองการใช้ภาษา  ไวยากรณ์ทางภาษา   การใช้ภาษาที่ล่อแหลม   หมิ่น เหม่                   
สื่อความหมายในเชิงลบ  รวมถึง การใช้ภาษาที่ก้าวร้าว  ดูหมิ่น  นํามาซึ่งการลดทอนศักด์ิและศรีของผู้ฟัง 
 

๒.๒ หลักเกณฑ์ของระบบการจําแนกเนื้อหาท่ีควรมีการส่งเสริม พิจารณาเนื้อหาของรายการ
โทรทัศน์ที่สนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  โดยใช้เกณฑ์ด้าน
การศึกษาและการเรียนรู้  ๖ ประเด็น เป็นตัวช้ีวัด ดังน้ี  

 
 ๒.๒.๑  เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด กล่าวคือ ให้คิดเป็นตามความสามารถของ

สมองในแต่ละวัย  ตลอดจนการส่ ง เส ริมด้านพัฒนาการทางสมองและสติ ปัญญา  ใ ห้สามารถ                   
มีความรู้ มีความเข้าใจ มีความสามารถในการประยุกต์  วิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินผล                   
ได้อย่างเป็นระบบ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทําให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผนการตัดสินใจ     
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 
 



๓ 

 

 ๒ .๒ .๒  เนื้อหาที่ส่ ง เสริมความรู้ ในเรื่องวิชาการ   ตลอดจนความรู้ ในศาสตร์            
สาขาต่างๆ   ให้สามารถเรียนรู้วิชาการในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ  ตลอดจนศาสตร์ประยุกต์ และศาสตร์     
ในเชิงบูรณาการ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้  เช่น  ความรู้ในด้านภาษาศาสตร์  ตรรกะ
และคณิตศาสตร์  ดนตรี  กีฬา  ตลอดจนความรู้ในด้านวิชาชีพ รวมถึง การสร้างความรักในการเรียนรู้ 

 ๒ .๒ .๓ เนื้อหาท่ีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม ให้เกิด              
การเรียนรู้ และเข้า ใจ ถึงคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนเกิดความ รู้สึก นึกคิดและความเ ช่ือ                   
แรงบันดาลใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรมในมาตรฐานของความเป็นมนุษย์ 

 ๒.๒.๔ เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับทักษะชีวิต ให้รู้จักและเรียนรู้เก่ียวกับ
ทักษะในการใช้ชีวิตในสังคมที่เหมาะสมกับกาลและเทศะ สามารถนําทักษะดังกล่าวไปใช้ในชีวิตของตนเองได้  
ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างเหมาะสมได้ 

 ๒.๒.๕ เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชมความหลากหลาย
ในสังคม ทั้งในเรื่องของสังคม วัฒนธรรม เช้ือชาติ สัญชาติ ภาษา สถานะทางสังคม เพศและวัย เป็นต้น  
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในความแตกต่างหลากหลาย และสามารถอยู่ร่วมกัน กับความแตกต่างหลากหลายน้ัน
ได้อย่างสันติ  ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งอันเกิดจากความแตกต่าง
หลากหลายน้ันได้ 

 ๒ .๒ .๖  เนื้อหาท่ีส่ง เสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว  และ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ทําให้เกิดการเรียนรู้ในความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว  ทั้งเรียนรู้และ
เข้าใจกันและกันของคนในครอบครัว  ตลอดจนการทําให้เกิดศรัทธาและแรงบันดาลใจในสถาบันครอบครัว 

 
๓. แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 

 
ระดับความเหมาะสม พฤติกรรม       

และความรุนแรง 
ภาษา เรื่องทางเพศ 
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“ท” 
(ทุกวัย) 
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“น ๑๓” 
(น้อยกว่า ๑๓ ควรได้รับคาํแนะนํา) 
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“น ๑๘” 
(น้อยกว่า ๑๘ ควรได้รับคาํแนะนํา) 
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๒ 
 

“ฉ” 
(เฉพาะผูใ้หญ)่ 
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๓ 
 

๓ 
 



๔ 

 

๔. ข้อแนะนําในการผลิตรายการข้อแนะนําในการผลิตรายการ  
 
ผู้ผลิตรายการควรระมัดระวัง และใส่ใจเป็นพิเศษในการนําเสนอประเด็นต่างๆ ในรายการ    

ระดับต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในรายการระดับ “ป”  “ด” และ “ท” ดังต่อไปนี้  
  

 ๔.๑ การนําเสนอเรื่องเก่ียวกับความรุนแรง  โดยเฉพาะการแสดงถึงพฤติกรรมที่นําไปสู่อันตรายและ
เด็กสามารถเลียนแบบได้  เช่น การพยายามทําร้ายตัวเองและผู้อ่ืน  การฆ่าตัวตายการเลียนแบบกีฬาที่เป็น
การต่อสู้  การใช้ไม้ขีดไฟ ฯลฯ  รวมทั้ง การทําร้ายสัตว์  และการใช้ หรือดัดแปลงสิ่งของที่หาได้ง่าย            
ใกล้ตัว หรืออุปกรณ์ที่หาได้ในบ้านเป็นอาวุธ เช่น  มีดในครัว  ค้อน  ตะปู  ขวดนํ้า  แจกัน กรรไกร ฯลฯ  
ทั้งน้ี ผู้ผลิตควรพิจารณาใช้เทคนิคพิเศษเพ่ือลดความรุนแรงในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการนําเสนอได้ 
เช่น การลดความชัดเจนของภาพ (Blur)  การเพ่ิมความเร็วของภาพ (Fast Speed) การลดโทนสี ฯลฯ 

๔.๒ การนําเสนอเร่ืองเก่ียวกับความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ (Fantasy Violence) สําหรับ
รายการในระดับ ป ซึ่งมีพฤติกรรมและความรุนแรง เป็น ๐ ผู้ผลิตสามารถนําเสนอเร่ืองเก่ียวกับความรุนแรง
ได้ เฉพาะในกรณีที่ตัวละครที่เก่ียวข้องกับความรุนแรงดังกล่าว ไม่ใช่มนุษย์ หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
มนุษย์เท่าน้ัน ทั้งน้ี ต้องไม่เป็นเน้ือหาหลักของเรื่องของการนําเสนอ และต้องไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนําหรือ
ชักจูงด้วย 

หากตัวละครที่มีพฤติกรรมที่เ ก่ียวข้องกับความรุนแรง เป็นมนุษย์ หรือมีลักษณะคล้ายคลึง             
กับมนุษย์ไม่ควรจัดอยู่ในระดับ ป  ผู้ผลิตจะต้องพิจารณาประเด็นของความรุนแรงที่นําเสนอว่าควรอยู่ใน
ระดับ ด หรือ ท  
  แม้ตัวละครที่มีพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับความรุนแรง จะไม่มีลักษณะเป็นมนุษย์ หรือคล้ายคลึงกับ
มนุษย์  แต่ประเด็นความรุนแรงที่นําเสนอ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระดับ ป  โดยอาจมีการใช้ความ
รุนแรงต่อตนเองหรือต่อผู้ อ่ืน  หรือเป็นเน้ือหาหลักของเรื่องหรือของการนําเสนอ  หรือนําเสนอ                   
ในลักษณะช้ีนําชักจูง  ผู้ผลิตก็ควรจะพิจารณาประเด็นของความรุนแรงที่นําเสนอว่าจะอยู่ในระดับ              
ด หรือ ท เช่นเดียวกัน 

๔ .๓  รายการการ์ ตูนสําหรับเ ด็กไม่ควรนําเสนอความรุนแรงเป็นเ น้ือหาหลักของเรื่ อง                   
และควรหลีกเลี่ยงการเสนอความรุนแรงที่อาจเลียนแบบได้ 

๔ .๔ การนําเสนอเน้ือหาที่ เ ก่ียวข้องกับความมั่นคงทางจิตใจและความปลอดภัยของเด็ก                  
เช่น ประเด็นความขัดแย้งในครอบครัว  ความตาย  อาชญากรรม  ฯลฯ 

๔ .๕ การนําเสนอภาพความรุนแรงที่สมจริงสมจัง  ซึ่งอาจทําให้เกิดความเข้าใจว่าการใช้             
ความรุนแรงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้ง 

๔.๖ การนําเสนอเน้ือหาที่เป็นการชักจูงหรือสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาที่มอมเมา  หรือขัดต่อหลัก
เหตุผลที่เป็นจริงและศีลธรรมอันดีของสังคม  เช่น  การทําแท้ง  การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 



๕ 

 

 ๔.๗ การนําเสนอภาพความรุนแรงที่สมจริงสมจังที่อาจมีผลกระทบ  ทั้งกรณีที่เด็กและเยาวชน   
เป็นเหย่ือ และเป็นผู้กระทํา 

๔.๘ การสัมภาษณ์เด็กหรือเยาวชน  รวมถึงการให้เด็กที่ ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้         
ร่วมรายการ ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองก่อน   โดยเฉพาะอย่างย่ิง การสัมภาษณ์            
ในประเด็นที่ละเอียดอ่อน เด็กไม่ควรต้องตอบคําถามเก่ียวกับเรื่องที่เกินความสามารถท่ีจะตอบได้อย่าง
เหมาะสม 

๔.๙ การร่วมรายการของเด็ก  ไม่ควรส่งผลกระทบต่อเด็กในทางเสียหายแก่เด็กในภายหลัง  เช่น  
ถูกทําโทษ  กลั่นแกล้ง  ทําร้ายร่างกายหรือล้อเลียนให้อับอาย  ฯลฯ 

๔.๑๐ การนําเสนอภาพหรือเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับการเสี่ยงอันตราย หรือบาดเจ็บ ต้องมีคําเตือนถึง
อันตรายจากการเลียนแบบ โดยไม่มีผู้ เ ช่ียวชาญดูแลใกล้ ชิด เ ช่น  การใช้เครื่องออกกําลังกาย                 
การปีนป่าย  การขับขี่รถยนต์  จักรยานยนต์  ฯลฯ 

๔.๑๑ การนําเสนอที่ทําให้เกิดทัศนคติในด้านลบเกี่ยวกับบุคคล  เช่น  ตํารวจ  พระภิกษุ  และ
สถานที่ที่ควรจะปลอดภัย  เช่น  บ้าน  โรงเรียน  โรงพยาบาล  ฯลฯ 

๔.๑๒ การใช้คําหรือภาษาท่ีไม่เหมาะสม  ได้แก่  คําสบถเกี่ยวกับเร่ืองเพศ  ถ้อยคําที่เหยียด           
เช้ือชาติ  เผ่าพันธ์ุ  คําที่ เ ก่ียวกับการคุกคามทางเพศ  หรือลดทอนความเท่าเทียมของแต่ละเพศ             
การล้อเลียนเรื่องการเจ็บป่วย  ความพิการ  รสนิยมทางเพศ  และความเช่ือทางศาสนา  รวมท้ัง การนําคํา
ทางศาสนามาใช้ในลักษณะดูหมิ่น 

๔.๑๓ การแต่งกายของพิธีกร ผู้ดําเนินรายการ และผู้ร่วมรายการในสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนา 
เช่น วัด  โบสถ์ วิหาร หรือสถานที่เฉพาะ เช่น พระราชวัง  พระที่น่ัง รวมถึงการร่วมกิจกรรมบางประเภท
เช่น งานศพ  ทําบุญใส่บาตร  เวียนเทียน  

 ๔.๑๔ การผลิตรายการประเภทปกิณกะ (Variety) หรือ Talk Show ผู้ผลิตควรกําหนดระดับ   
ความเหมาะสมของรายการที่ชัดเจนเป็นระดับเดียวตลอดอายุการออกอากาศของรายการ ตามจุดประสงค์
และกลุ่มเป้าหมายก่อนการผลิต แม้ว่าแต่ละตอนที่ออกอากาศ (Episode) หรือแต่ละช่วง (Segment) ของ
รายการในตอนน้ันๆ อาจมีเน้ือหาท่ีแตกต่างกัน  โดยผู้ผลิตต้องควบคุมภาพ เสียงและเน้ือหา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของระดับความเหมาะสมที่กําหนดด้วย 

๔.๑๕ การนําเสนอข่าว ในลักษณะพูดคุย วิเคราะห์วิจารณ์  มีการแสดงความคิดเห็นของพิธีกรหรือ
ผู้ร่วมรายการ ซึ่งอาจมีการช้ีนําชักจูงโน้มน้าวให้ผู้ชมคล้อยตามหรือขัดแย้ง  หรือมีการพาดพิงถึงบุคคลที่สาม  
ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานีฯ ว่าสมควรต้องเป็นรายการที่ต้องมีการจัดระดับความเหมาะสมหรือไม่ 

๔.๑๖ การพิจารณากําหนดความเหมาะสมระดับ ด และ ท  ผู้ผลิตควรคํานึงถึงจุดประสงค์ของ
รายการ  เน้ือหาหลักที่ นําเสนอ และกลุ่มเป้าหมายของผู้ชมประกอบกัน ทั้งน้ี ผู้ผลิตควรคํานึงว่า              
การนําเสนอภาพ เสียงและเน้ือหาในรายการระดับ ท จะต้องให้ผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนสามารถรับชมได้



๖ 

 

ตามลําพังอย่างปลอดภัยด้วย เช่น รายการท่ีมีเน้ือหาและกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นกลุ่มวัยรุ่น หรือผู้ชมที่มี
อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป  และมีประเด็นด้านพฤติกรรมและความรุนแรง  ด้านภาษา และเร่ืองเพศในระดับ ๑  ควร
จัดอยู่ในระดับ ท  เป็นต้น 

๔.๑๗ การพิจารณากําหนดความเหมาะสมของรายการแต่ละระดับ ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ  
ในทุกประเด็น โดยให้ถือระดับที่สูงที่สุดของประเด็นใดประเด็นหน่ึงเป็นหลัก  เช่น รายการที่มีประเด็นด้าน
พฤติกรรมและความรุนแรงในระดับ ๑  ประเด็นด้านภาษาในระดับ ๒ และประเด็นเรื่องเพศในระดับ ๑  
จะต้องจัดความเหมาะสมอยู่ในระดับ น๑๓  เน่ืองจาก ประเด็นด้านภาษาระดับ ๒ จัดอยู่ในระดับ น๑๓  
แม้ว่าประเด็นด้านพฤติกรรมและความรุนแรง และเรื่องเพศจะอยู่ในระดับ ๑ เท่ากับรายการในระดับ ท ก็ตาม 

๔.๑๘ การนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย                   
เช่น การนอกใจคู่สมรส  การมีภรรยาหลายคน การมีความสัมพันธ์ทางเพศกับหลายคนในช่วงเวลาเดียวกัน 
หรือการมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนเวลาและวัยอันควร  ในรายการระดับ ท และ น ๑๓ ซึ่งสามารถ
นํา เสนอไ ด้ ในกรณีที่ เ ป็น ไปตามบริบทของ เ ร่ื อง  หรื อ เค้ า โครง เ รื่ อ ง เ ดิมที่ ไ ม่ อ าจหลี ก เลี่ ย ง                   
ได้น้ัน  ผู้ผลิตต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ที่จะไม่นําเสนอในลักษณะช้ีนํา ชักจูง และเป็นองค์ประกอบ                  
ที่พบบ่อย  โดยควรพิจารณาวิธีในการนําเสนอ และพยายามหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพ และเสียง                   
ที่แสดงถึงพฤติกรรมเกี่ยวกับค่านิยมที่ไม่เหมาะสม  ประกอบกับ การแสดงออกถึงการมีสัมพันธภาพ              
ทางเพศ หรือกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศด้วย เช่น ประเด็นการนอกใจคู่สมรส  ผู้ผลิตอาจสื่อให้
ผู้ชมเข้าใจด้วยบทสนทนา หรือพฤติกรรมอ่ืนๆ ของตัวละครแทน  เ ช่น น่ังรถไปด้วยกัน จูงมือ                   
เดินเข้าห้อง ฯลฯ  โดยไม่มีภาพการแสดงออกถึงการมีสัมพันธภาพทางเพศ  ที่จะส่งผลให้ผู้ชม                   
เกิดความรู้สึก เช่น การโอ้โลม ลูบไล้ หรือกอดจูบ เป็นต้น 

๔.๑๙ ในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ  ผู้ผลิตควรคํานึงถึงผลกระทบ พัฒนาการ                   
และประโยชน์สุขของผู้ชมเป็นหลัก โดยเฉพาะผู้ชมที่ เป็นเด็กและเยาวชน  หากเน้ือหาที่ นําเสนอ                   
ในรายการ มีประเด็นที่อาจล่อแหลม หรือเสี่ยงต่อประโยชน์สุข และความปลอดภัยทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และศักด์ิศรี ของเด็กและเยาวชน ผู้ผลิตควรพิจารณาจัดความเหมาะสมของรายการนั้น                 
ในระดับ น๑๓  น๑๘ หรือ ฉ เพ่ือให้ผู้ชม และผู้ปกครองระมัดระวัง  คอยให้คําแนะนําและไม่ปล่อยให้เด็ก
และเยาวชนรับชมตามลําพัง 

๔.๒๐ รายการบันเทิงที่มีความยาวไม่เกิน ๕ นาที  ไม่ว่าจะเป็นประเภทสาระความรู้ หรือบันเทิง  
ผู้ผลิตและสถานีควรพิจารณาถึงรูปแบบ เ น้ือหาของรายการ ตลอดจนภาพและเสียงที่ นําเสนอ                   
ว่าจําเป็นต้องมีการจัดระดับความเหมาะสมหรือไม่  หากเป็นรายการท่ีมีเน้ือหา ภาพหรือเสียงที่อาจส่งผล
กระทบ ต่อผู้ชม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  ก็ควรมีการกําหนดระดับความเหมาะสม ทั้งน้ี โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของทางสถานีฯ 
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๕. ข้อแนะนําเพิ่มเติมสําหรับผู้ผลิตรายการระดับ  “ป” และ “ด” 

๕.๑ ไม่ควรใช้เทคนิคพิเศษ  เช่น  ภาพซ้ํา (Repeat)  ภาพช้า (Slow) เอฟเฟ็กต์ (Effect) รวมทั้ง 
เสียงประกอบ  เ พ่ือ เ พ่ิมความ ต่ืนเ ต้น  ระทึกขวัญ  สยองขวัญ  เ ช่น  เสียงดนตรี เร่ ง เร้ าอารมณ์                   
ก่อนการทําร้าย เสียงระเบิด ฯลฯ 

๕ .๒ ไม่ควรนําเสนอเน้ือหาและภาพเกี่ยวกับความรุนแรง  ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึง                   
กับชีวิตจริง  หรือในลักษณะที่ทําให้เห็นว่าเป็นเรื่องปกติ  สนุกสนาน  หรือตลกขบขัน  รวมถึง เหตุการณ์           
ที่เด็กหรือผู้หญิงตกเป็นเหย่ือ  เช่น  ความรุนแรงภายในครอบครัว  ตัวละครที่มีบุคลิกลักษณะคล้ายกับ      
พ่อแม่  ความรุนแรงต่อสัตว์เลี้ยง  การบันดาลโทสะในที่สาธารณะ ฯลฯ 

๕.๓ ไม่ควรแสดงให้เห็นขั้นตอนวิธีการกระทําในฉากที่ใช้ความรุนแรง  หรือการกระทําผิด 

๕.๔ ไม่ควรนําเสนอภาพการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  และการใช้สารเสพติด 

 

๖๖. . ข้อแนะนําข้อแนะนําสําหรบัผูช้ม และผู้ปกครองผูช้ม และผู้ปกครอง  

 ๖.๑ เด็กที่มีอายุน้อยกว่า  ๓ ปี  ไม่ควรรับชมโทรทัศน์ 

 ๖.๒ เด็กไม่ควรรับชมโทรทัศน์ตามลําพัง  และไม่ควรต้ังโทรทัศน์ไว้ในห้องนอนของเด็ก 

 ๖.๓ การรับชมโทรทัศน์อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลด้านลบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และการรับรู้
ของเด็ก  และผู้ปกครองควรจํากัดเวลาในการชมโทรทัศน์ของเด็ก ให้เหมาะสมและสมดุล กับการทํากิจกรรม
อ่ืนๆ ทั้งกิจกรรมในครอบครัว และการเรียน โดยควรกําหนดเวลาในการชมโทรทัศน์สําหรับเด็กเพียง ๑ – ๒ 
ช่ัวโมงต่อวัน 

 ๖.๔ ผู้ปกครองควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูและเลือกเน้ือหาของรายการโทรทัศน์  มีส่วนร่วม                   
ในการรับชมโทรทัศน์และบริโภคสื่อของเด็ก ส่งเสริมให้มีการชมโทรทัศน์ร่วมกันในครอบครัว เพ่ือให้มีโอกาส
พูดคุย แนะนํา ช้ีแจง เ ก่ียวกับเ น้ือหาของรายการ  โดยเฉพาะเ ร่ืองพฤติกรรมและความรุนแรง                   
ในสื่อ และกลยุทธ์ทางการตลาดในโฆษณา และส่งเสริมประสบการณ์เชิงบวกในการชมโทรทัศน์                  
ภายในครอบครัว  

 ๖.๕ ผู้ปกครองควรตรวจสอบรายการโทรทัศน์ที่เด็กรับชม  โดยเรียนรู้ระบบการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ และสื่อต่างๆ  เพ่ือประโยชน์ในการเลือกสื่อที่เหมาะสมสําหรับเด็ก 

 ๖.๖ ผู้ปกครองควรพัฒนานิสัยในการบริโภคส่ือที่ดีให้แก่เด็ก ต้ังแต่ก่อนเข้าโรงเรียน  และควร
พิจารณาพฤติกรรมในการบริโภคสื่อของตนเอง เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก  
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 ๖.๗ ผู้ปกครองไม่ควรใช้โทรทัศน์เป็นเคร่ืองมือในการให้รางวัล  หรือลงโทษเด็กเมื่อเด็กทําผิด 
รวมท้ังใช้โทรทัศน์ในการเป็นพ่ีเลี้ยงเด็ก เพราะจะเป็นการเน้นให้เด็กเห็นความสําคัญในการดูโทรทัศน์มาก
เกินไป  

 ๖.๘ ผู้ปกครองควรสร้างบรรยากาศ กระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กซักถาม ข้อสงสัยหรือประเด็น                 
ที่เกิดขึ้นจากการดูโทรทัศน์  โดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับความรุนแรง เรื่องเพศและยาเสพติด  เพ่ือให้เด็ก             
ได้เรียนรู้ รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง 

  
๗๗. . ข้อแนะนําในการประเมินการจัดระดับความเหมาะสมของรายการข้อแนะนําในการประเมินการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ 

 ๗.๑ การประเมินระดับความเหมาะสมของรายการ  ควรพิจารณาทั้งด้านเน้ือหาที่ส่งเสริม (+๖) 
และเน้ือหาที่จํากัด (-๓) 

 ๗.๒ การประเมินระดับความเหมาะสมของรายการ  ควรใช้หลักเกณฑ์และข้อกําหนดตามแนวทางฯ 
เป็นหลักเพ่ือให้อยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน  ไม่ควรใช้ความรู้สึก หรือค่านิยมส่วนบุคคลในการพิจารณา               
ควรพิจารณาและแยกแยะว่า เ น้ือหาที่ นําเสนอในรายการ เป็นการนําเสนอตามบริบทของเรื่อง                   
การพัฒนาของตัวละคร หรือเป็นการชักจูงช้ีนําให้เกิดค่านิยมที่ไม่เหมาะสม 

 ๗.๓ การประเมินระดับความเหมาะสมของรายการที่มีการออกอากาศต่อเน่ืองกันหลายตอน            
เช่น ละคร และภาพยนตร์ชุด  ควรประเมินหลังจากชมครบทุกตอน  เน่ืองจากรายการประเภทละคร          
หรือภาพยนตร์  ที่มี เ น้ือหาต่อเ น่ืองกัน น้ัน   เ น้ือหาในช่วงต้น  มักจะเป็นการนําเสนอประเด็น                   
หรือข้อขัดแย้ง (Conflicts)  ที่นําไปสู่การพัฒนาเน้ือเรื่องต่อๆไป และบทสรุปที่แสดงถึงแก่นของเรื่อง 
(Theme) มักจะอยู่ในช่วง หรือตอนสุดท้าย 

 
๘๘. . การแสดงสญัลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์การแสดงสญัลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์  

 
๘.๑ สัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของรายการกับกลุ่มผู้ชม ประกอบด้วยรูปภาพ สี                 

และตัวอักษร  รวมทั้ง เสียงประกอบ ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 สัญลักษณ ์ เสียงประกอบ 
ป 

 

รายการต่อไปนี ้
เป็นรายการสาํหรับเด็กปฐมวัย 

ผลิตขึ้นสําหรบัผู้ชมในวัย ๓ – ๕ ปี 



๙ 

 

 สัญลักษณ ์ เสียงประกอบ 
ด 

 

รายการต่อไปนี ้
เป็นรายการสาํหรับเด็ก 

ผลิตขึ้นสําหรบัผู้ชมในวัย ๖ – ๑๒ ปี 

ท 

 

รายการต่อไปนี ้
เป็นรายการท่ัวไป 

สามารถรับชมได้ทุกวัย 

น๑๓ 

 

รายการต่อไปนี ้
เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๓ ปีขึน้ไป 

อาจมีภาพ เสยีง หรือเนื้อหา 
ที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม 

ผู้ชมที่มีอายุนอ้ยกว่า ๑๓ ป ีควรได้รับคาํแนะนํา 

น๑๘  

 

รายการต่อไปนี ้
เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๘ ปีขึน้ไป 

อาจมีภาพ เสยีง หรือเนื้อหา 
ที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม 

ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 
ซ่ึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม 

ผู้ชมที่มีอายุนอ้ยกว่า  ๑๘ ปี ควรได้รับคาํแนะนาํ 
ฉ 

 

รายการต่อไปนี ้
เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ ่

อาจมีภาพ  เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้าน
พฤติกรรม ความรุนแรง เพศ  

และการใช้ภาษา 
เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม 

 
๘.๒ วิธีการแสดงสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของรายการกับกลุ่มผู้ชม                      

สถานี วิทยุโทรทัศน์แสดงสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของรายการกับกลุ่มผู้ชม               
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ๘.๒.๑ แสดงสัญลักษณ์ก่อนเสนอรายการในทุกระดับ โดยมีเสียงอธิบายสัญลักษณ์ 
 ๘.๒.๒ แสดงสัญลักษณ์ระหว่างรายการในทุกระดับที่มุมซ้ายด้านล่างของจอภาพเป็น

ระยะๆ ตามความเหมาะสม  โดยรายการ  “น๑๓”  “น๑๘”  และ  “ฉ”  ให้แสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่
เข้ารายการหลังจากช่วงโฆษณา 



๑๐ 

 

๙. ตารางเปรยีบเทียบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน ์
 ๙.๑ ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง 

ประเด็น ระดับ ๐ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 
ใช้กับรายการระดับ “ป” และ  “ด”  “ท” “น๑๓” และ “น๑๘” “ฉ” 

๙.๑.๑ การแสดงที่ทําให้ผู้ชมเกิด
ความรู้สึกสะเทือนใจ สะเทือน
ขวัญ หวาดกลวั หรือวิตก 

- ไม่มี (ดูข้อแนะนําในการผลิต)  - ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบท
ของเรื่อง โดย 

๑) ไม่เป็นองคป์ระกอบที่พบ
บ่อยในการนําเสนอ 

๒) สามารถเห็นภาพการตาย 
การบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตก
ยางออก 

๓) หากแสดงขั้นตอนการ
กระทําและผู้ถกูกระทํา  ต้องไม่
เน้นผลจากการกระทํานั้น  ด้วย
เทคนิคพิเศษและเสียง ประกอบ
เพื่อเพิ่มความตื่นเต้น ระทึกขวัญ 
(ดูข้อแนะนําในการผลิต) 

๔) หากเป็นการแสดง
ความสามารถเฉพาะบุคคลให้ขึ้น
ข้อความกํากับ 

- มีได้ ตามบรบิทของเรื่อง  โดย 
๑) สามารถแสดงขั้นตอน      

การกระทํา และผู้ถูกกระทํา 
รวมทั้ง ผลจากการกระทํานั้น 
โดยไม่เน้นถึงความทารุณโหดร้าย
หรือขาดมนุษยธรรม 

๒) สามารถเห็นภาพการตาย 
การบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตก
ยางออก   

๓) หากเป็นการแสดง
ความสามารถ หรือความเสี่ยง
เฉพาะบุคคล ให้ขึ้นข้อความ
กํากับ 

- มีได้  โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ  
  ระเบียบ และกฎหมายอื่น        
  ที่เกี่ยวข้อง 

  
 
 
 

   



๑๑ 

 

ประเด็น ระดับ ๐ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 
ใช้กับรายการระดับ “ป” และ  “ด”  “ท” “น๑๓” และ “น๑๘” “ฉ” 

๙.๑.๒ การใช้ความรุนแรงต่อ
ตนเอง 

- ไม่มี  - ไม่มี  เว้นแต่เป็นไปตาม  
  บริบทของเรือ่ง โดย 
  ๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชี้นํา 
ชักจูง   
  ๒) ไม่เน้นการแสดงขั้นตอนการ
กระทํา และผลจากการกระทํา
นั้น 
  ๓) หากเป็นการแสดง
ความสามารถ หรือความเสี่ยง
เฉพาะบุคคล ให้ขึ้นข้อความ
กํากับ 

- มีได้  ตามบริบทของ    
  เรื่อง  โดย 
  ๑) ไม่เน้นให้เห็นขั้นตอน 
การกระทํา และผลจากการ
กระทําที่ชัดเจน เพื่อลดความ 
รุนแรง (ดูขอ้แนะนําในการผลิต) 
  ๒) หากเป็นการแสดงความ 
สามารถ หรือความเสี่ยงเฉพาะ
บุคคลให้ขึ้นข้อความกํากับ 

- มีได้  โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายอื่น         
ที่เกี่ยวข้อง 

๙.๑.๓ การใช้ความรุนแรงต่อ
ผู้อื่น 

- ไม่มี  - ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบท
ของเรื่อง โดยไม่นําเสนอ ใน
ลักษณะชี้นําชกัจูง  โดย 
  ๑) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบ
บ่อยในการนําเสนอ 
  ๒) หากแสดงขั้นตอนการ
กระทํา และผูถู้กกระทํา ต้องไม่
เน้นผลจากการกระทํา 
  ๓) หากเป็นการแสดง
ความสามารถ หรือความเสี่ยง
เฉพาะบุคคล ให้ขึ้นข้อความ
กํากับ 

- มีได้  ตามบริบทของเรื่อง  โดย 
  ๑) สามารถแสดงขั้นตอน        
การกระทํา และผู้ถูกกระทํา 
รวมทั้ง ผลจากการกระทํานั้น 
  ๒) สามารถแสดงการตาย     
การบาดเจ็บ บาดแผล  เลือดตก
ยางออก โดย ไม่ เน้นความทารุณ
โหดร้าย หรือขาดมนุษยธรรม 
  ๓) หากเป็นการแสดง
ความสามารถ หรือความเสี่ยง
เฉพาะบุคคล  ให้ขึ้นข้อความ
กํากับ 

- มีได้  โดยหากเป็นการแสดง 
ถึงพฤติกรรมทีโ่หดร้าย             
ป่าเถื่อน ผิดมนุษย์  ต้องไม่เน้น
ขั้นตอนของการกระทํา
ผู้ถูกกระทํา และผลจากการถูก
กระทําที่ชัดเจน  และต้องไม่ขัด
ต่อกฎ ระเบียบและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 



๑๒ 

 

ประเด็น ระดับ ๐ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 
ใช้กับรายการระดับ “ป” และ  “ด”  “ท” “น๑๓” และ “น๑๘” “ฉ” 

๙.๑.๔ การใช้ความรุนแรง      
ต่อสิ่งมีชีวิตอื่น หรือวัตถุสิ่งของ 

- ไม่มี  เว้นแต่เป็นการสาธิต  
  เพื่อให้ความรู้ หรือพัฒนา      
  การเรียนรู ้

- ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตาม    
  บริบทของเรือ่ง  โดย 
  ๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชี้นํา 
หรือ ชักจูง   
  ๒) สามารถแสดงขั้นตอน     
การกระทํา และสิ่งที่ถูกกระทาํได้  
โดยไม่เน้นผลจากการกระทํา  
  ๓) หากเป็นการแสดง
ความสามารถ หรือความเสี่ยง
เฉพาะบุคคลให้ขึ้นข้อความกํากับ 

- มีได้  ตามบริบทของเรื่อง  โดย 
  ๑) สามารถแสดงขั้นตอน        
การกระทํา และสิ่งที่ถูกกระทาํ 
รวมทั้ง ผลจากการกระทํานั้น 
  ๒) หากเป็นการแสดงการตาย    
การบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตก
ยางออก  ต้องไม่เน้นการทรมาน 
การทุรนทุราย  หรือความ
สยดสยอง 
  ๓) หากเป็นการแสดง
ความสามารถ หรือความเสี่ยง
เฉพาะบุคคล  ให้ขึ้นข้อความ
กํากับ 

- มีได้  โดยหากเป็นการแสดงถึง
พฤติกรรมที่โหดร้าย ป่าเถื่อน 
ผิดมนุษย์  ต้องไม่เน้นขั้นตอน
ของการกระทํา สิ่งผู้ถูกกระทํา 
และผลจากการถูกกระทําที่
ชัดเจน  และต้องไม่ขัดต่อกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

๙.๑.๕ การแสดงให้เห็น
เหตุการณ์ หรอือันตรายร้ายแรง 

- ไม่มี  (ดูข้อแนะนําในการผลิต) - มีได้บ้าง ตามบริบทของเรือ่ง 
โดยไม่เป็นองค์ประกอบที่       
พบบ่อยในการนําเสนอ              
(ดูข้อแนะนําในการผลิต) 

- มีได้  ตามบริบทของเรื่อง   - มีได้  โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

๙.๑.๖ การใช้อาวุธในการทําร้าย
ผู้อื่น ตนเอง สิ่งของ  

- ไม่มี  เว้นแต่เป็นการแสดง
ของตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์ หรือ 
ไม่มีลักษณะคล้ายคลึงมนุษย์ 
หรือไม่เป็นเนือ้หาหลักของเรื่อง 
และไม่นําเสนอในลักษณะชี้นํา 
ชักจูง 

- ไม่มี  เว้นแต่เป็นไปตามบริบท
ของเรื่อง โดย 
  ๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชี้นํา    
ชักจูง 
  ๒) ไม่เน้นการแสดงถึงผลที่
ได้รับจากการใช้อาวุธ 

- มีได้ ตามบรบิทของเรื่อง  โดย
สามารถแสดงถึงกระบวนการ  
แต่ไม่นําเสนอในลักษณะชี้นําหรือ 
ชักจูงให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ 

- มีได้  โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 



๑๓ 

 

ประเด็น ระดับ ๐ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 
ใช้กับรายการระดับ “ป” และ  “ด”  “ท” “น๑๓” และ “น๑๘” “ฉ” 

 ๙.๑.๗ การดัดแปลงสิ่งของ
รอบตัวให้เป็นอาวุธในการทําร้าย
ผู้อื่น ตนเอง  สิ่งของ 

- ไม่มี  เว้นแต่เป็นการแสดง 
ของตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์ 
หรือ ไม่มีลักษณะคล้ายคลึง
มนุษย์ โดยไม่เป็นเนื้อหาหลกั
ของเรื่องหรือการนําเสนอ และ
ไม่นําเสนอในลักษณะชี้นํา     
ชักจูง 

- ไม่มี  เว้นแต่เป็นไปตามบริบท
ของเรื่อง  โดยไม่เน้นผลที่ได้รบั
จากการกระทํา (ดูข้อแนะนําใน
การผลิต) 

- มีได้ ตามบรบิทของเรื่อง  โดย
สามารถแสดงถึงกระบวนการ แต่
ไม่นําเสนอในลกัษณะชี้นํา หรือ
ชักจูงให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ 

- มีได้  โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

๙.๑.๘ ความรุนแรงในรูปแบบ 
จินตนาการ (Fantasy 
Violence) 

- ไม่มี  เว้นแต่เป็นการแสดง
ของตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์ หรือ 
ไม่มีลักษณะคล้ายคลึงมนุษย์ 
โดยไม่เป็นเนื้อหาหลักของเรือ่ง
หรือการนาํเสนอและไม่นาํเสนอ 
ในลักษณะชี้นาํ ชักจูง 

- ไม่มี  เว้นแต่เป็นไปตามบริบท
ของเรื่อง โดย ไม่เน้นการแสดง
ถึงขั้นตอนการกระทําและถูก
กระทํา รวมทั้งผลจากการกระทํา  

- มีได้ ตามบรบิทของเรื่อง  โดย
สามารถแสดง  ขั้นตอนการ
กระทํา และ  ผู้ถูกกระทํา รวมทั้ง 
ผลจากการกระทํานั้น  

- มีได้  โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

๙.๑.๙ การกระทําอันผิด
กฎหมาย รวมทั้ง การใช้หรือ 
การแสดง   ใหเ้ห็นสารเสพติด  
ของมึนเมาทุกประเภท การพนัน 
และการค้าประเวณี 

- ไม่มี - ไม่มี  เว้นแต่เป็นไปตาม    
  บริบทของเรือ่ง โดย 
  ๑) ไม่นําเสนอ ในลักษณะชี้นํา  
ชักจูง   
  ๒) ไม่เน้นการแสดงถึง
กระบวนการกระทําที่ชัดเจน 
  ๓) แสดงให้เห็นถึงผล หรือโทษ
ที่ได้รับจากการกระทํานั้น  
  ๔) ขึ้นข้อความกํากับว่าเป็น 
การกระทําที่ผดิกฎหมาย 

- มีได้ ตามบรบิทของเรื่อง  โดย 
  ๑)  สามารถแสดงกระบวนการ
ของการกระทําได้บ้าง โดยต้อง 
แสดงให้เห็นถึงผลหรือโทษ ที่
ได้รับจากการกระทํานั้น 
  ๒) ขึ้นข้อความกํากับ ว่าเป็น
การกระทําที่ผดิกฎหมาย  

- มีได้  โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ  
ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่ 
เกี่ยวข้อง 



๑๔ 

 

ประเด็น ระดับ ๐ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 
ใช้กับรายการระดับ “ป” และ  “ด”  “ท” “น๑๓” และ “น๑๘” “ฉ” 

๙.๑.๑๐ พื้นทีห่รือสถานที่เฉพาะ 
ที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก 

- ไม่มี  เว้นแต่เป็นการสาธิต  
ให้ความรู้ หรอืพัฒนาการเรยีนรู ้ 
หรือเปน็เรื่องในจินตนาการ
(แฟนตาซี) หรือการ์ตูนสําหรับ
เด็ก โดย 
  ๑) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบ 
บ่อยในการนําเสนอ 
  ๒) ไม่นําเสนอในลักษณะชี้นํา  
ชักจูง 
  ๓) ไม่เน้นการแสดงถึงกิจกรรม 
ที่ดําเนินในสถานที่นั้น 

- มีได้บ้าง ตามบริบทของเรือ่ง 
ที่ไม่สามารถหลีกเลีย่งได ้ หรือ
เป็นเรื่องในจินตนาการ  (แฟน
ตาซี) หรือการ์ตูนสาํหรบัเด็ก  
โดย 
  ๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชี้นํา 
ชักจูง 
 ๒) ไม่เน้นการแสดงถึงกิจกรรม 
ที่ดําเนินในสถานที่นั้น 

- มีได้ ตามบรบิทของเรื่อง  โดย
ไม่นําเสนอในลักษณะชี้นํา     
ชักจูง 

- มีได้  โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

๙.๑.๑๑ เหตุการณ์ กิจกรรม 
พฤติกรรมหรือความเชื่อ  ที่ชักจูง
ไปสู่อันตราย หรือเสี่ยงต่อการ
ดําเนินชีวิตในวัยเด็ก 

- ไม่มี - ไม่มี  เว้นแต่เป็นไปตามบริบท
ของเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้  โดย 
  ๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชี้นํา 
หรือ ชักจูง 
  ๒) หากเป็นการแสดงความ 
สามารถ ความเสี่ยงหรือความ
เชื่อเฉพาะบุคคล ให้ขึ้นข้อความ
กํากับ เตือนถึงอันตรายจากการ
เลียนแบบ 

- มีได้ ตามบรบิทของเรื่อง  โดย 
  ๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชี้นํา 
ชักจูง 
  ๒) หากเป็นการแสดงความ   
สามารถ ความเสี่ยง หรือความ
เชื่อเฉพาะบุคคล  ให้ขึ้นข้อความ
กํากับ  เตือนถึงอันตรายจากการ
เลียนแบบ 

- มีได้  โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ  
ระเบียบ และกฎหมายอื่น      
ที่เกี่ยวข้อง 

   
 

  



๑๕ 

 

ประเด็น ระดับ ๐ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 
ใช้กับรายการระดับ “ป” และ  “ด”  “ท” “น๑๓” และ “น๑๘” “ฉ” 

๙.๑.๑๒ การนําเสนอประเด็นที่
เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ 
ศาสนา สถานะ ชนชั้น หรือ    
การแสดงที่ก่อให้เกิดทัศนคติ
ในทางลบ ต่อบุคคล หรือกลุม่
บุคคลอื่น 

- ไม่มี  
 

- มีได้บ้าง ตามบริบทของเรือ่งที่  
  ไม่สามารถหลีกเลีย่งได ้โดย
เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาสังคม หรือ สะท้อนสังคม
ที่เป็นจริง  เพื่อประโยชน์ในการ
เรียนรู้ 

- มีได้  ตามบริบทของเรื่อง โดย
ต้องไม่นําเสนอในลักษณะชี้นํา 
ชักจูง  ให้เกิดการดูถูก เหยียด
หยาม  และเกิดการเลือกปฏิบัติ 

- มีได้  โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ   
ระเบียบ และกฎหมายอื่น  
ที่เกี่ยวข้อง 

๙.๑.๑๓ การใช้ไสยศาสตร์     
เวทมนต์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือ
ธรรมชาติ  

- ไม่มี - มีได้บ้าง  ตามบริบทของเรือ่ง  
ที่ไม่สามารถหลีกเลีย่งได ้หรอื  
เป็นการเรียนรู ้หรือให้ความรู้  
ด้านวิชาการ  หรือเปน็เรื่องใน  
จินตนาการ (แฟนตาซี) หรอื  
การ์ตูนสําหรบัเด็ก  โดย 
  ๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชี้นํา    
ชักจูงให้หลงเชื่อ  งมงาย   
  ๒) ขึ้นข้อความกํากับ  เตือนถึง
เนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณ      
ในการรับชม 

- มีได้  ตามบริบทของเรื่อง  โดย 
  ๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชี้นํา 
ชักจูงให้หลงเชื่อ  งมงาย   
  ๒) ขึ้นข้อความกํากับ  เตือนถึง
เนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณ   ใน
การรับชม 

- มีได้  โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายอื่น          
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 ๙.๒ ด้านเรื่องทางเพศ 

ประเด็น ระดับ ๐ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 
ใช้กับรายการระดับ “ป” และ “ด”  “ท” และ “น๑๓” “น๑๘” “ฉ” 

๙.๒.๑ สรรีะและการแต่งกาย - ไม่มีการแต่งกายที่ไม่มิดชิด   
  ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ   
  และประเพณี  โดย 
  เฉพาะตัวละคร  พิธีกร   
  หรือผู้ร่วมรายการที่เป็นเด็ก  
  หรือเยาวชน ควรแต่งกาย 
  ให้เหมาะสมกับวัย  เว้นแต่    
  เป็นไปตามบริบทของเรื่องที่ไม ่
  สามารถ หลกีเลี่ยงได้  หรอื 
  เป็นเรื่องในจนิตนาการ   
  (แฟนตาซี) หรือการ์ตูนสําหรับ 
  เด็ก  หรือเป็นการแต่งกายใน 
  กิจกรรมที่ได้รับการยอมรับใน 
  สังคม  ถูกต้องตามกาลเทศะ  
  และตามกติกาสากล  (Dress  
  Code) 

- ไม่มีภาพสรีระและการ 
  แต่งกายที่โป๊ ไม่มิดชิด ที่มี  
  เจตนาเพื่อยั่วยุกามารมณ์   
   เว้นแต่เป็น ไปตามบริบทของ   
  เรื่องที่ไม่พบบ่อยในการ  
  นําเสนอ หรอื เป็น การแต่ง  
  กายในกิจกรรมที่ได้รับการ 
  ยอมรับในสังคม  ถูกต้องตาม 
  กาลเทศะ และตามกติกาสากล   
  (Dress Code) 

- มีภาพสรีระและการ 
  แต่งกายที่ไม่มิดชิดได้บ้าง   
  ตามบริบทของเรื่องที่ไม่ 
  อาจหลีกเลี่ยงได้ 

- มีได้  โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ  
  ระเบียบ และกฎหมายอื่น       
  ที่เกี่ยวข้อง 

  
 
 
 
 
 

   



๑๗ 

 

ประเด็น ระดับ ๐ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 
ใช้กับรายการระดับ “ป” และ “ด”  “ท” และ “น๑๓” “น๑๘” “ฉ” 

๙.๒.๒ การแสดงออกถึง
สัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้
เกิดความรู้สึกทางเพศ  และกิริยา
ท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่
ไม่เหมาะสม 

- ไม่มี - มีได้บ้างตามบริบทของเรื่อง 
โดย 
  ๑) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบ
บ่อยในการนําเสนอ 
  ๒) ไม่นําเสนอในลักษณะชี้นํา 
ชักจูง 
  ๓) เป็นการแสดงความรักที่
เหมาะสมตามประเพณี 
  ๔) ไม่เน้นแสดงถึงขั้นตอนการ
กระทําที่ชัดเจน 

- มีได้ ตามบรบิทของ     
  เรื่อง 
  แต่ต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่อ  
  ไปในทางลามกอนาจาร 

- มีได้  โดยหากเป็นการ 
  แสดงสัมพันธภาพทางเพศใน 
  ลักษณะ  ผิดประเพณี            
  ผิดกฎหมาย หรือผิด 
  ธรรมชาติ  ต้องไม่เน้น 
  ขั้นตอนการกระทําอย่าง 
  ชัดเจน  และต้องไม่ขัดต่อ     
  กฎ ระเบียบ และกฎหมายอื่น  
  ที่เกี่ยวข้อง 

๙.๒.๓ ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่
เหมาะสมกับสงัคม และ
วัฒนธรรมไทย 

- ไม่มี  - ไม่มี  เว้นแต่เป็นไปตาม  
บริบทของเรื่องที่ไม่สามารถ  
หลีกเลี่ยงได ้ หรือเปน็เรื่อง 
ในจินตนาการ  (แฟนตาซี)  
หรือการ์ตูนสําหรับเด็ก  หรือ
เป็น การเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาสังคม หรือสะท้อนสงัคม
ที่เปน็จริง เพือ่ประโยชน์ในการ
เรียนรู้  โดย ไม่นําเสนอใน
ลักษณะชี้นํา ชักจูง 

- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง   
แต่ต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่สอ่  
ไปในทางลามกอนาจาร 

- มีได้  โดยหากเป็นการแสดง  
ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม  
ต้องไม่เน้นขั้นตอนการกระทํา
อย่างชัดเจน  และต้องไม่ขัดต่อ
กฎ ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่  
เกี่ยวข้อง 

 
  



๑๘ 

 

 ๙.๓ ด้านภาษา 

ประเด็น ระดับ ๐ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 
ใช้กับรายการระดับ “ป”  “ด” และ“ท”  “น๑๓”และ“น๑๘” “ฉ” 

๙.๓.๑ การใช้ภาษาที่ไม่
เหมาะสม ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อ
ความหมายในเชิงลบ 

- ไม่มี  
 

- มีได้บ้าง ตามบริบทของเรือ่ง 
โดย  ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบ
บ่อย ในการนําเสนอ 

- มีได้ ตามบรบิทของเรื่อง  โดย
ไม่ทําให้เกิดความเข้าใจทางภาษา
ผิดเพี้ยน 

- มีได้  โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ  
ระเบียบ และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

๙.๓.๒ การใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ 
ก้าวร้าว รุนแรง ดูหมิ่น นํามาซึ่ง
การลดทอนศักดิ์ศรี ของความ
เป็นมนุษย์ 

- ไม่มี  - มีได้บ้าง ตามบริบทของเรือ่ง 
โดยไม่เป็นองค์ประกอบที่พบ
บ่อยในการนําเสนอ 

- มีได้ ตามบรบิทของเรื่อง  - มีได้  โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ  
ระเบียบ และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

๙.๓.๓ ภาษาสแลง - ไม่มี - มีได้บ้าง  ตามบริบทของเรือ่ง 
โดย 
  ๑) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบ
บ่อยในการนําเสนอ 
  ๒) หากเป็นคําพูดใน
ชีวิตประจําวัน  ตามยุคสมัย ต้อง
ไม่หยาบคาย หรือก้าวร้าว 

- มีได้ ตามบรบิทของเรื่อง  
โดยไม่ทําให้เกิดความเข้าใจ   
ทางภาษาผิดเพี้ยน 

- มีได้  โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ  
ระเบียบ และกฎหมายอื่น      
ที่เกี่ยวข้อง 

 


