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ที่มาและความสาํคัญ 

ข้อมลูเม่ือเดือนมกราคม 2558 จากสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

พบว่าเด็กไทยท่ีมีอายุระหว่าง 6-14 ปี มีกิจกรรมทางกายลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยมีเด็กกว่า 41% ท่ีมี

พฤตกิรรมเนือยน่ิง คือ ใช้เวลาอยูห่น้าจอโทรทศัน์ถึง 6 ชัว่โมง/วนั1   

พฤตกิรรมการบริโภคส่ือโทรทศัน์ของเด็กไทยในระดบัสงูนี ้ไม่สอดคล้องกบัแนวทางในการสง่เสริม

การเจริญเติบโตและจิตวิทยาพฒันาการตามช่วงวยัของเด็กและเยาวชน การใช้เวลากับส่ือท่ีมากเกินไป 

อาจส่งผลต่อพฒันาการท่ีล่าช้าและการเรียนรู้ท่ีไม่เหมาะสม กล่าวคือ เด็กขาดโอกาสในการทํากิจกรรม

หรือการออกกําลงักาย มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนลดลง ซึง่สง่ผลตอ่ความลา่ช้าของพฒันาการกล้ามเนือ้มดัเล็ก

และกล้ามเนือ้มดัใหญ่ ขาดการเคล่ือนไหวของร่างกาย พฒันาการทางด้านสมอง ภาษาและสงัคมไม่ได้รับ

การพัฒนาอย่างเต็มท่ี และหากเด็กได้รับข้อมูลหรือเนือ้หาท่ีไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

พฒันาการทางด้านจิตใจ อารมณ์และสงัคมทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น การแสดงออกของพฤติกรรม

ความก้าวร้าว และปัญหาในการจดัการอารมณ์ เป็นต้น  

ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีเข้าถึงเด็กได้ง่ายและทรงอิทธิพลต่อเด็กเป็นอย่างมาก เนือ้หา “ในจอ” ส่งผล

กระทบตอ่ความคิดและ พฤติกรรม และพฒันาการของเด็กท่ีได้รับชม เช่น กรณีเด็กหญิงอาย ุ8 ขวบหมด

สติจากการแขวนคอตัวเองเลียนแบบละครและรายการโทรทัศน์2 หรือจากผลการศึกษาโดยศูนย์วิจัย

ความสขุชมุชน 3 ท่ีพบวา่กลุม่ตวัอยา่งเดก็จํานวนหนึง่ชอบฉากขม่ขืนในละครโทรทศัน์และมองวา่การขม่ขืน

เป็นเร่ืองธรรมดาของสงัคมท่ียอมรับได้ และเดก็ๆ บางสว่นบอกวา่อยากเป็นพระเอกจะได้ขม่ขืนคนอ่ืนได้    

จากความสําคญัดงักล่าว  ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจึงจําเป็นต้องตระหนกั เฝา้ระวงั มีจริยธรรมในการ

เผยแพร่เนือ้หาท่ีมีความเหมาะสมกบัผู้ชมกลุ่มเด็กและเยาวชน  ตลอดจนมีแนวทางหรือมาตรการปอ้งกนั

ผลกระทบท่ีอาจเกิดอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโทรทัศน์

ดิจิตอล (Digital TV Technology) ท่ีมีสถานีและรายการโทรทศัน์ใหม่จํานวนมากเพิ่มเป็น 27 ช่อง  การ

เกิดขึน้ใหม่ของโทรทศัน์ระบบดิจิตอล และผลกระทบของสื่อโทรทศัน์ท่ีมีตอ่พฤติกรรม และพฒันาการของ

                                                            
1 เอเอสทีวี ผู้จดัการออนไลน์.(2558).เด็กไทยเฉ่ีอย นัง่ดทีูวี-เลน่เกม-จิม้มือถือ 14 ชม. หว่งกระทบพฒันาการ. 
2 เดลนิิวส์. (2555). ช็อก 8 ขวบ แขวนคอเลียนแบบละครดงั “คนอวดผี-แรงเงา”. 
3 เอเอสทีวี  ผู้จดัการออนไลน์. (2551). อิทธิพลทีวี! เด็กไทยอยากเป็นพระเอกเพราะ “ขม่ขืน” คนอ่ืนได้. 
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เดก็ในด้านตา่งๆ  มีเดียมอนิเตอร์จงึสนใจศกึษา "จริยธรรมส่ือโทรทศัน์กบัผลกระทบตอ่พฒันาการของเด็ก: 

ศึกษาเปรียบเทียบโทรทัศน์ดิจิตอลช่องท่ีได้รับความนิยม ช่วง ตลุาคม 2557 และ มกราคม 2558" เพ่ือ

ศึกษาวิเคราะห์เนือ้หาท่ีอาจไม่เหมาะสมสําหรับเด็กในสื่อโทรทัศน์ โดยทําการสํารวจรายการท่ีมี

กลุ่มเปา้หมายสําหรับเด็กช่วงวยั 10 – 15 ปี ซึง่อยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนต้น – ตอนกลาง ท่ีส่ือมีอิทธิพลใน

ระดบัสงูตอ่กระบวนการเรียนรู้และพฒันาการ  

 

วัตถุประสงค์การศกึษา 

1. เพ่ือศกึษาวิเคราะห์เนือ้หารายการโทรทศัน์ท่ีไมเ่หมาะสมหรือเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมว่าอาจสง่ผล

กระทบตอ่เดก็อยา่งไร 

2. เพ่ือจดัทําข้อเสนอตอ่ กสทช.ในการกํากบัดแูลเนือ้หารายการโทรทศัน์ และการปฏิบตัิตามแนวทาง

จริยธรรม อย่างเคร่งครัดชัดเจน เพ่ือปกป้องคุ้มครองผู้ชมกลุ่มเด็กจากเนือ้หาท่ีไม่เหมาะสมกับ

พฒันาการตามวยั 

 

หน่วยการศึกษา 

 ทีวีดจิิตอลช่องทัว่ไปแบบความคมชดัสงู (HD) และช่องทัว่ไปแบบความคมชดัปกต ิ(SD) 

 ช่วงเวลาท่ีศกึษาแบง่เป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1) 15-21 ตลุาคม 2557 และ 2) 17-23 มกราคม 2558 

 

แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

1. แนวคดิเก่ียวกบัส่ือและพฒันาการของวยัรุ่น 

2. แนวคดิเก่ียวกบั SLVR  

3. แนวคดิเก่ียวกบัจริยธรรมและกฎหมายส่ือท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครองเดก็และเยาวชน 
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1. แนวคดิเก่ียวกับส่ือและพฒันาการของวัยรุ่น 

วยัรุ่น หรือ Adolescence  หมายความถึง “พฒันาการสูค่วามเจริญเตบิโตพ้นจากความเป็นเด็ก” 4 

เป็นช่วงวัยแห่งการเปล่ียนผ่านจากวัยเด็กมาสู่การเป็นหนุ่มสาวแรกรุ่น5 ในระยะวัยรุ่นนัน้จะมีการ

เปล่ียนแปลงทัง้ทางพฒันาการสมอง ร่างกาย และจิตใจเป็นอย่างมาก6 ในอดีตจะเร่ิมนบัการเข้าสู่ระยะ

วยัรุ่นในอายุ 12 ปี แต่เน่ืองด้วยสภาพสงัคม สิ่งแวดล้อม ภาวะโภชนาการ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เปล่ียนแปลงไป  ส่งผลให้สภาพร่างกายของวยัรุ่นเข้าสู่ความเป็นหนุ่มสาวเร็วขึน้ ปัจจุบนันกัวิชาการจึง

นิยามช่วงวยัรุ่นโดยเร่ิมนบัตัง้แต่เม่ือเด็กอายุได้ 10 ปี7,8  อย่างไรก็ตาม วุฒิภาวะด้านอารมณ์และการ

ตดัสนิใจของเดก็ยงัจดัวา่มีความลา่ช้ากวา่พฒันาการทางด้านร่างกาย8  

พฒันาการทางด้านร่างกายมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัพฒันาการทางด้านจิตใจ กล่าวคือ การ

เปล่ียนแปลงทางด้านกายภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงของระดบัฮอร์โมนเพศ เสียงแตกขนาดของอณัฑะใน

เด็กผู้ชาย หรือ สรีระทางร่างกายท่ีเปล่ียนไป เอวท่ีคอดลง การมีรอบเดือนในเด็กผู้หญิง ก่อให้เกิดความ

กงัวลและสบัสนในตนเอง อีกทัง้ยงัเป็นสาเหตหุนึ่งของความอ่อนไหว เปราะบาง และไม่มัน่คงทางอารมณ์  

ความไมม่ัน่ใจทางด้านกายภาพนีแ้ละนําไปสูก่ารค้นหาเอกลกัษณ์ของตน9  เดก็จะเร่ิมสงัเกตสิ่งรอบตวัเพ่ือ

ค้นหาคําตอบว่า ตนเองปกติหรือไม่และรูปลกัษณ์ท่ีงดงามเป็นอย่างไร ตลอดจนมีความสนใจในเร่ืองของ

เพศตรงข้ามมากขึน้  

ส่ือจึงมีบทบาทสําคญัในการเป็นต้นแบบ และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ การปลกู

ทัศนคติหรือความเช่ือของเด็กในช่วงอายุ 10-15 ปี  เนือ้หาท่ีนําเสนอผ่านทางโทรทัศน์เป็นเสมือน

สถานการณ์จําลอง เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการสงัเกต10 ดงันัน้หากเด็กได้พบเห็นเนือ้หาท่ีเหมาะสมและ

เป็นประโยชน์ ก็จะนําข้อมลูดงักล่าวไปใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิตนในสงัคม ในทางตรงกนัข้าม หากเด็กพบ

                                                            
4 ศรีเรือน แก้วกงัวาล. (2553). จิตวิทยาพฒันาการชีวิตทกุชว่งวยั (เลม่2) วยัรุ่น – วยัสงูอาย ุ(พิมพ์ครัง้ท่ี 9).กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
5 ราชบณัฑิตยสถาน. (2548). พจนานกุรมศพัท์ทางจิตวิทยา ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน. 
6 วิทยากร เชียงกลู. (2552). อธิบายศพัท์จิตวิทยาและการพฒันาตนเอง. กรุงเทพฯ: สารธาร. 
7 สริุยเดว ทรีปาตี. (ไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์). การปรับตวัในวยัรุ่น. เอกสารประกอบการเรียนวิชา CFHD 520, ม.ป.ท. 
8 วิทยากร เชียงกลู. (2552). จิตวิทยาวยัรุ่น ก้าวข้ามปัญหาและพฒันาศกัยภาพด้านบวก. กรุงเทพฯ: สายธาร. 
9 สริุยเดว ทรีปาตี. (2554). รู้จกัเด็กทัง้ตวัและหวัใจ : พฒันาการของเด็กและวยัรุ่น. ม.ป.ท.: ห้างหุ้นสว่นสามญันิติบคุคล เจีย้ฮัว้. 
10 สริุยเดว ทรีปาตี. (2556). รู้จกัเด็กทัง้ตวัและหวัใจ พฒันาการของเด็กและวยัรุ่น. สมทุรสาคร: แอ๊ปปา้ พริน้ติง้. 



 

7 

 

เห็นเนือ้หาท่ีไมเ่หมาะสม เช่น  ภาพนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงแสดงบทบาทในการด่ืมแอลกอฮอล์ เด็กก็จะเรียนรู้

จากการเห็นตวัอย่างผ่านการนําเสนอของส่ือว่า การด่ืมแอลกอฮอล์เร่ืองปกติและสงัคมยอมรับได้ และ

นําไปสูก่ารมีทศันคตวิ่าการกระทําดงักลา่วเป็นเร่ืองปกติ เป็นพฤติกรรมปรากฏและถกูยอมรับในสงัคม จน

เกิดเป็นพฤตกิรรมเลียนแบบ โดยใช้การด่ืมแอลกอฮอล์เป็นวิธีการเข้าสงัคมในชีวิตจริง (ทิพวรรณ และคณะ

, 2556)  

พฤติกรรมการเลียนแบบดงักล่าว สามารถอธิบายได้ด้วยพฒันาการทางด้านสติปัญญา กล่าวคือ 

อายุ 10-15 ปี เป็นช่วงรอยต่อระหว่างวัยเด็กและวัยรุ่น พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กยังไม่ได้ถูก

พฒันาอยา่งเตม็ท่ี โดยอาจกลา่วได้วา่เป็นระยะแห่งการเพ้อฝันและว้าวุน่11   มีกระบวนการคดิท่ียงัไม่ลกึซึง้ 

หรือถ่องแท้ในการตีความเนือ้หาได้ดีเทียบเท่ากบัผู้ ใหญ่ และอยู่ในขัน้แรกของการพฒันารูปแบบความคิด

ในเชิงนามธรรม (formal operation)12 เดวิด พอตเตอร์  13 กลา่วว่าเด็กในช่วงอาย ุ8 – 10 ปี จะให้ความ

สนใจในเนือ้หาของรายการละครท่ีได้รับชมผ่านทางโทรทศัน์ ช่วงอายุดงักล่าวจะมีความสามารถในการ

เช่ือมโยงโครงเร่ือง ไปสู่เหตขุองแรงจูงใจ บทบาท บุคลิกภาพและการกระทําของตวัละครนัน้ๆ อย่างไรก็

ตาม  ความสามารถในการตีความจะมีความซบัซ้อนขึน้  และสามารถเช่ือมโยงความเข้าใจท่ีมีต่อรายการ

โทรทศัน์ไปสูส่ื่อประเภทอ่ืนๆ เช่น โฆษณา เม่ืออาย ุ10 – 12  ปี อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจตอ่เร่ืองดงักลา่ว

ยงัไม่ครอบคลมุไปถึงโฆษณาแฝงท่ีมีความซบัซ้อนในการนําเสนอสินค้าและบริการ เด็กจึงรับรู้และจดจํา

ช่ือผลิตภณัฑ์โดยไม่รู้ตวั  และไม่รู้ตระหนกัว่าตนกําลงัถกูเอาเปรียบจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ผู้ รับสาร

กลุม่เดก็เป็นกลุม่ท่ียงัตกอยูภ่ายใต้อิทธิพลของส่ือ   และขาดทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ   

นอกจากนี ้ยงัมีนกัวิชาการจํานวนมากให้ความสนใจในการศกึษากระบวนการเรียนรู้ของเด็กและ

ผลกระทบของส่ือโทรทศัน์ จอร์จ เกิร์บเนอร์14 เสนอว่า เด็กจะเช่ือมโยงสิ่งท่ีได้รับชมจากโทรทศัน์สู่โลกท่ี

แท้จริง หากรายการนําเสนอเนือ้หาท่ีรุนแรง หยาบคาย ทารุณกรรม หรือก้าวร้าวทางเพศ ก็จะส่งผลให้ผู้

รับชมกลุม่เดก็เกิดทศันคตแิละมีมมุมองวา่โลกเตม็ไปด้วยความป่าเถ่ือนโหดร้าย อนัตราย และไม่ปลอดภยั  
                                                            

11 สริุยเดว ทรีปาตี และสชีุวา เจริญธรรม. (2554). รู้จกัเด็กทัง้ตวัและหวัใจ เคลด็ลบัการเป็นพ่ีเลีย้งคูใ่จ.ม.ป.ท.: ห้างหุ้นสว่นสามญันิติ
บคุคล เจีย้ฮัว้. 
12   ทิพวรรณ หรรษคณุาชยั, รวิวรรณ รุ่งไพรวลัย์, สรีุย์ลกัษณ์ สจุริตพงศ์ และวีระศกัดิ์ ชลไชยะ. (2556). ตําราพฒันาการและพฤติกรรม
เด็ก เลม่ 3 การดแูลเด็กสขุภาพดี. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรช์. 
13 Potter, W. J. (2005). Media Literacy. (3rd ed.). Sage Publications, Inc. United State of America 
14 Gerbner et al (1980). The "mainstreaming" of America: Violence profile no. 11. Journal of Communication, 30, 10-27 
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และวิธีการป้องกันอันตรายเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดคือการแสดงออกด้วยความก้าวร้าวและรุนแรงโจเซฟ 

แคลปเปอร์ (1960) 15 สนบัสนนุอิทธิพลของส่ือโทรทศัน์มีอิทธิพลต่อเด็กวยัรุ่น โดยมองว่าส่ือเป็นแรงเสริม

ทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ บรรทัดฐานทางสงัคม ในขณะเดียวกันก็เป็นแรงเสริมความก้าวร้าว รุนแรง 

หยาบคายเช่นกนั  โดยอิทธิพลของส่ือและการตอบสนองของเด็กจะแตกตา่งกนัออกไป กลา่วคือหากเด็กมี

พืน้ฐานของความรุนแรงอยู่เป็นทนุเดิม ได้รับสารท่ีมีเนือ้หารุนแรง ส่ือนัน้จะเสริมแรงความรุนแรงในเด็กให้

เพิ่มมากยิ่งขึน้  โดยจะย่ิงตอกยํา้ความเช่ือและเสริมให้เกิดการยอมรับการใช้ความรุนแรง จนอาจสง่ผลให้

เด็กมีพฤติกรรมท่ีรุนแรงก้าวร้าวยิ่งขึน้   ตรงกนัข้าม หากเด็กไม่มีพืน้ฐานหรือประสบการณ์เก่ียวกบัความ

รุนแรง เม่ือได้รับสารท่ีมีเนือ้หารุนแรงก็อาจจะแสดงออกในลกัษณะของความสงสาร และตดัสินว่าความ

รุนแรงเป็นสิง่ท่ีควรหลีกเล่ียง  ทีนี้ ้โจเซฟ แคลปเปอร์ (1960) เช่ือวา่ เนือ้หาท่ีมีความรุนแรงจะสง่ผลกระทบ

ตอ่พฤติกรรมได้เม่ือ 1) มีการเลียนแบบทางพฤติกรรม 2) มีทศันคติเชิงบวก ต่อการกระทําอาชญากรรม 

เช่น เห็นดีเห็นงามหรือนิยมท่ีจะใช้ความรุนแรง  โดยเม่ือ 3)  บคุคลนัน้อยู่ในภาวะคบัขนั จะมีแนวโน้มท่ีจะ

ใช้ความรุนแรงและความก้าวร้าวในการจดัการปัญหาหรือระบายออกทางอารมณ์ 4) ซึง่บคุคลนัน้ อาจจะมี

ความรู้สกึอยากตดิตามเนือ้หาท่ีมีความรุนแรงเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการทางจิตวิทยาของตน                    

งานวิจัยในประเทศไทยจํานวนมาก ยืนยันผลกระทบเชิงลบของเนือ้หาส่ือ  งานวิจัยของเมธา  

เสรีธนาวงศ์ (2545) 16
  เช่ือว่าส่ือโทรทศัน์มีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การเป็นตวัอย่างท่ีไม่

เหมาะสม ท่ีอาจก่อให้เกิดการเลียนแบบทางความคิดและพฤติกรรมทัง้ทางด้านบวกและด้านลบ เช่น การ

สร้างต้นแบบของพระเอก นางเอก ผู้ ร้ายและตวัโกง  การสร้างโลกแห่งความฝันและการหลีกหนีโลกแห่ง

ความจริง   โครงการเฝา้ระวงัส่ือเพ่ือสขุภาวะของสงัคม (2551) 17 ศกึษาความรุนแรงในละครท่ีออกอากาศ

ทางสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี (ช่อง 3, 5, 7, 9, 11 และทีวีไทย)  ปี 2551  พบละครท่ีมีความรุนแรงมากถึง 110 

จากทัง้หมด 113 เร่ือง โดยได้จําแนกความรุนแรงเป็นสองรูปแบบ คือ ความรุนแรงทางกายภาพและความ

รุนแรงเชิงโครงสร้าง  

                                                            
15 Joseph T. Klapper. (1960). The Effect of Mass Communication. The Free Press 
16 เมธา เสรีธนาวงศ์. (2547) รายงานผลการวิจยั การวิเคราะห์รูปแบบของสว ่นประกอบรายการโทรทศัน์.กองทนุเพ่ือการวิจยั คณะนิเทศ
ศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
17 โครงการเฝา้ระวงัส่ือเพ่ือสขุภาวะของสงัคม. (2551). รายงานผลการศกึษารอบท่ี 38  เร่ืองความรุนแรงในละครโทรทศัน์ไทยปี 2551 
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เป็นท่ีน่าตกใจว่างานวิจัยจํานวนหนึ่งพบการนําเสนอภาพและเนือ้หาความก้าวร้าว รุนแรงใน

รายการสําหรับเด็ก  พส ุชยัเวฬ ุ (2540) 18  วิเคราะห์เนือ้หารายการช่อง 9 การ์ตนู และพบเนือ้หาการ

ประทุษร้ายต่อชีวิต และการไม่เกรงกลวัต่อการทําความชัว่ งานวิจยัของมทันียา สวุรรณวงศ์ (2542) 19   

วิเคราะห์เร่ืองและประเภทเนือ้หาของภาพยนตร์การ์ตูนท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยพบเนือ้หาท่ีไม่

สง่เสริมคณุธรรม เช่น ความก้าวร้าวไม่ เคารพผู้ใหญ่ ความโลภและเห็นแก่ตวั การไม่มีเมตตาตอ่สตัว์และ

เพ่ือนมนษุย์ เนือ้หาเร่ืองเพศท่ีไม่สร้างสรรค์ การพดูโกหก และการแอบฟังคนอ่ืนคยุกนั  ในปี 2551 ลกัษมี 

คงลาภ (2551) 20  ทําการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์ความรุนแรงในละครโทรทัศน์” เพ่ือศึกษาจํานวน

รายการโทรทศัน์สําหรับเด็กท่ีมีการนําเสนอความรุนแรงทางสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี (ก่อนท่ีจะมีการใช้ระบบ

โทรทศัน์ดจิิตอล สถานีโทรทศัน์ทีวีสีช่อง 3 , สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 5 , สถานีโทรทศัน์สีกองทพับก

ช่อง 7 , สถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) , สถานีโทรทศัน์ NBT (ช่อง 11) และสถานีโทรทศัน์ไทยพีบี

เอส ถูกเรียกโดยทัว่ไปว่าฟรีทีวี) ผลการวิจยัพบว่ามีรายการท่ีนําเสนอความรุนแรงกว่า 50 รายการ จาก

รายการทัง้หมด 90  รายการ คดิเป็น 54.95 เปอร์เซน็ต์ โดยการนําเสนอความรุนแรงนัน้ปรากฏในมากท่ีสดุ

ในการ์ตนูสําหรับเดก็ รองลงมาคือละครหรือภาพยนตร์สําหรับเดก็ และสารคดีตามลําดบั  การศกึษายงัพบ

การนําเสนอลกัษณะความรุนแรงท่ีหลากหลาย  เช่น ความรุนแรงท่ีแสดงออกทางวาจาและสญัลกัษณ์ 

ความรุนแรงท่ีแสดงออกด้วยการกระทําทางร่างกาย ความรุนแรงท่ีเกิดจากการกระทําโดยอบุตัิเหตหุรือใช้

อปุกรณ์ เป็นต้น  ในปีเดียวกนั โครงการเฝา้ระวงัส่ือเพ่ือสขุภาวะของสงัคม (2551) 21  ทําการศกึษาการ์ตนู

เดก็ในฟรีทีวีและพบว่าเนือ้หาการ์ตนูโทรทศัน์โดยภาพรวมเป็นเนือ้หาด้านลบ การ์ตนูโทรทศัน์แทบทกุเร่ือง

นําเสนอฉากความ รุนแรงตอ่ร่างกาย จิตใจและวตัถ ุมีการนําเสนอเนือ้หาเร่ืองเพศผ่านมมุกล้อง ชดุเสือ้ผ้า 

และความสมัพนัธ์ของตวัละครท่ีไม่เหมาะสม ใช้ภาษาลามก หยาบโลน  สว่นมากมาจากการพากย์บทใน

เนือ้หานัน้ๆ โดยขาดการคํานึงถึงกลุ่มอายุของผู้ ชม ความเหมาะสมต่อพัฒนาการด้านร่างกายและ

สตปัิญญาในแตล่ะช่วงวยั  
                                                            

18 พส ุชยัเวฬ.ุ (2540). การวิเคราะห์เนือ้หารายการ "ชอ่ง 9 การ์ตนู". วิทยานิพนธ์วารสารศาสตร มหาบณัฑิต สาขาส่ือสารมวลชน, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
19 มทันียา สวุรรณวงศ์. (2542). การวิเคราะห์แนวเร่ือง และประเภทเนือ้หาของภาพยนตร์การ์ตนูท่ี ออกอากาศทางโทรทศัน์. วิทยานิพนธ์ 
วารสารศาสตรมหาบณัฑิต สาขาส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
20 ลกัษมี คงลาภ. (2551). การวิเคราะห์ความรุนแรงในละครโทรทศัน์.  
21 โครงการเฝา้ระวงัส่ือเพ่ือสขุภาวะของสงัคม. (2551). รายงานผลการศกึษารอบท่ี 23 เร่ืองการ์ตนู เด็กในฟรีทีวี. 
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นอกเหนือจากงานวิจยัท่ีทําการศกึษาถึงเนือ้หาท่ีส่ือได้นําเสนอผ่านทางโทรทศัน์แล้ว ยงัมีผู้สนใจ

ศึกษาถึงผลกระทบของเนือ้หารายการท่ีถูกนําเสนอผ่านส่ือโทรทัศน์กับผลกระทบท่ีมีต่อวัยรุ่น เช่น   

กรองแก้ว  รัตนจนัทร์ (2549) 22 ได้ทําการศกึษา  พบว่า  ในกลุม่เด็กวยัรุ่นอาย ุ16-18 ปี สว่นใหญ่จะมีการ

รับชมรายการบันเทิงมากกว่า 4 ครัง้ต่อสัปดาห์ และใช้เวลาในการรับชมมากกว่า 3 ชั่วโมง   

ทัง้นีร้ายการท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ รายการเพลง  ซึง่ผลจากการเปิดรับส่ือโทรทศัน์ท่ีมีเนือ้หา

บนัเทิงมีความสมัพนัธ์ต่อการทศันคติในเร่ืองเพศสมัพนัธ์และการยอมรับการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน

ของวัยรุ่น  ในขณะท่ีดวงอมร พิทักษ์ธรรม (2550) 23 สนใจในแง่ของการเลียนแบบพฤติกรรมจากละคร

โทรทัศน์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นท่ีรับชมบทละครท่ีมีเนือ้หาแตกต่างกันจะมีแนวโน้มในการ

ลอกเลียนแบบพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน และบทบาทของนักแสดงมีความสมัพันธ์ต่อการเกิดพฤติกรรม

เลียนแบบในระดบัสงู เช่น เม่ือวยัรุ่นได้เห็นพฤติกรรมของนกัแสดงท่ีตนช่ืนชอบก็เกิดความรู้สกึอยากดเูท่ห์

ตาม ส่งผลให้เกิดการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีคล้ายคลงึดาราคนดงักล่าว ทัง้นีผ้ลการวิจยัยงัพบอีกว่า ในการท่ี

วยัรุ่นเลือกรับชมละครโทรทศัน์นัน้เป็นเพราะต้องการศึกษาข้อมลูของตวัละครอีกด้วย นอกจากนีเ้นือ้หา

และรูปแบบของโฆษณาบนส่ือโทรทศัน์ก็ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อวยัรุ่น ดงัเช่นงานวิจยัของ อาวธุ โสพิลา 

(2551) 24  ทําการศึกษาถึงเนือ้หาโฆษณาท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองสําอาง พบว่า  เนือ้หาโฆษณาในด้าน

องค์ประกอบทางการสร้างภาพลกัษณ์  การนําเสนอผ่านทางตวัแทนหรือพรีเซนเตอร์ และการมีเนือ้เร่ือง

ประกอบการนําเสนอสนิค้า จะสร้างอิทธิพลอยา่งมากตอ่การตดัสนิใจเลือกซือ้เคร่ืองสําอางของกลุม่วยัรุ่น  

 

 

 

 

 

                                                            
22 กรองแก้ว รัตนจนัทร์. (2549).  ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับส่ือโทรทศัน์ในเนือ้หาด้านบนัเทิงและส่ือบคุคล กบัทศันคติ
ในเร่ืองเพศสมัพนัธ์และการยอมรับการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนการแตง่งานของเด็กวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
23 ดวงอมร พิทกัษ์ธรรม. (2550). การเลียนแบบละครโทรทศัน์ของวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร.  
24 อาวธุ โสพิลา (2551). รูปแบบของโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจซือ้เคร่ืองสําอางของวยัรุ่น ในเขตเทศบาลนคร
อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี.  
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2. แนวคดิเก่ียวกับ SLVR  

โครงการศึกษาและเฝา้ระวงัส่ือเพ่ือสขุภาวะของสงัคม (Media Monitor) (2553)25  ได้ศึกษา

ประเดน็ “เพศ-ภาษา-ความรุนแรง-ภาพตวัแทน” (S-L-V-R) ในละครโทรทศัน์และละครทัว่ไป โดยมีประเด็น

และตวัชีว้ดัดงันี ้

1. เพศ (Sex) หมายความถึง การแสดงออกทางเพศท่ีไม่เหมาะสม โดยคํานึงถึงมมุกล้องท่ีส่งไป

ในทางเพศ และความสมัพนัธ์ท่ีไมเ่หมาะสม 

2. ภาษา (Language) หมายความถึง การใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม มีความรุนแรงหยาบคาย ดหูมิ่น

เหยียดหยาม และรวมถึงภาษาท่ีสง่ทางเพศ 

3. ความรุนแรง (Violence) หมายความถึง ความรุนแรงต่อร่างกาย ความรุนแรงต่อจิตใจ ความ

รุนแรงต่อวตัถสุิ่งของ และความรุนแรงทางเพศ นอกจากนีย้งัรวมถึงภาพท่ีเสนอความรุนแรงอย่าง

โหดเหีย้ม เช่น การทําลายล้าง และการฆา่ฟัน  

4. ภาพตวัแทน (Representation) หมายความถึง การใช้ภาพตวัแทนซึ่งเป็นการแสดงความดหูมิ่น

เหยียดหยาม ก่อให้เกิดความเกลียดชัง หรือแบ่งแยกในด้านเชือ้ชาติ ชนชัน้ ชาติพนัธ์ อายุ คน

พิการ และเพศ  

 

มีเดียมอนิเตอร์ได้อ้างอิงงานศกึษาของ เกิร์บเนอร์ (1980) โดยนบัจํานวนความถ่ีของลกัษณะ S-L-

V-R  ท่ีปรากฏในรายการโทรทศัน์ โดยเช่ือว่าความถ่ีท่ีเกิดขึน้จะเป็นการตอกยํา้ทําให้ผู้ชมเกิดความรู้สกึชิน

ชาและเห็นว่าประเด็น S-L-V-R เป็นเร่ืองธรรมดา อย่างไรก็ตาม มีเดียมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเร่ืองการใช้การ

วดัระดบัความเข้มข้นในประเดน็ SLVR นอกเหนือไปจากการวดัความถ่ีในแบบของ เกิร์บเนอร์  โดยมีระดบั

ความเข้มข้น 10 ระดบัไลเ่รียงไป เช่น S-Sex มีความเข้มข้น 10 ระดบั ตัง้แตร่ะดบัแรกคือ ความรักในอดุม

คต ิไปจนถึงระดบั 10 ซึง่มีความเข้มข้นสงูสดุได้แก่ เพศสมัพนัธ์ อนาจาร เป็นต้น 

 

 

 
                                                            

25 โครงการศกึษาและเฝา้ระวงัส่ือเพ่ือสขุภาวะของสงัคม.(2553). ข้อเสนอแนะ การผลติละครโทรทศัน์ไทย การศกึษาประเด็น SLVR ใน
ละครโทรทศัน์ตา่งประเทศ. 
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3. แนวคดิเก่ียวกับจริยธรรมและกฎหมายส่ือที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองเดก็และเยาวชน 

นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2507 ท่ีประเทศไทยเร่ิมตระหนกัถึงบทบาทภาระหน้าท่ีของการเป็นนกัจดัรายการ

วิทยโุทรทศัน์ ซึ่งนําโดยพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพนัธ์26  ทรงมีพระราชดํารัสใน

งานเปิดสัมมนาส่ือสารมวลชนกับภาระหน้าท่ีของนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ใจความตอนหนึ่งว่า 

“ภาระหน้าท่ีสําคญัของบรรดานกัจดัรายการวิทยโุทรทศัน์ คือ การเป็นผู้ นําความงามและความจริงทัง้ปวง 

ความไพเราะ และสิ่งท่ีดีแก่ชีวิตไปสูป่ระชาชนผู้ชมผู้ ฟัง โดยเป็นงานท่ีต้องทําอย่างรอบคอบ มีการวางแผน

เพ่ือผลในอนาคต” จากใจความดังกล่าวนําไปสู่การเปิดยุคศักราชใหม่ของการประกอบวิชาชีพนัก

ส่ือสารมวลชนโดยต้องคํานึงถึงจริยธรรมส่ือมวลชน ซึ่งหากดูจากศพัท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 

(2552) 27 คําว่า จริยธรรม มีความหมายถึง “ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบตัิ” เม่ือนํามาพิจารณาเป็นคําว่า 

จริยธรรมของส่ือมวลชน พบว่า นงนชุ ศิริโรจน์26 ได้สรุปความหมายไว้ว่า “หลกัประพฤติปฏิบตัิสําหรับนกั

ส่ือสารมวลชน หรือ ธรรมะท่ีบุคคลควรปฏิบัติ จริยธรรมจึงเป็นคุณธรรมของผู้ ประกอบอาชีพด้าน

ส่ือสารมวลชน” อย่างไรก็ตามจริยธรรมก็เป็นเร่ืองของความสมคัรใจ หากฝ่าฝืนก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการผิด

กฎหมายแต่อย่างใด เพราะเป็นเพียงหลกัเกณฑ์ข้อบงัคบัท่ีถกูกําหนดขึน้มาจากบรรทดัฐานทางสงัคม แต่

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการฝ่าฝืนจะไม่มีการรับโทษทางกฎหมายแต่ก็ยงัมีการลงโทษทางสงัคมด้วยการถกูตี

ตราหรือเส่ือมศรัทธาตอ่วงการวิชาชีพได้  

อย่างไรก็ตาม บทบาทของจริยธรรมส่ือมวลชนได้รับการยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2538       

โดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เสนอให้มีการจัดทําหลักกฎหมายและจรรยาบรรณ

วิชาชีพนกัจดัรายการวิทยโุทรทศัน์  และในอีกหลายปีให้หลงั สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย28  ได้

ออกประกาศบทบญัญตัิสิบประการแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา พ.ศ. 2545  โดยในข้อท่ี 10มีเนือ้หา

สําคญัว่าด้วย “ไม่ควรกระทําการโฆษณาอนัอาจมีผลเป็นอนัตรายต่อเด็กหรือผู้ เยาว์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ 

หรือทําให้ขาดความรู้สึกผิดชอบ หรือโดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลดังกล่าวมาใช้เป็น

                                                            
26 นงนชุ ศิริโรจน์. (ไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์). MC463 จริยธรรมส่ือสารมวลชน (Mass Communication Ethics). กรุงเทพ:สํานกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
27 ราชบณัฑิตยสถาน. (2552). พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2552. กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน. 
28 วิโรจน์ ศรีหิรัญ. (ไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์). 140-302 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน. ค้นจาก มหาวิทยาลยัสยาม เว็บไซด์: 
http://olearning.siam.edu/-4-4/492-100-101- 
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เคร่ืองมือในการจงูใจ” และในปี พ.ศ. 2549  เป็นการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ของวงการส่ือโทรทศัน์ โดยมีการ

ประกาศใช้สญัลกัษณ์การจดัประเภทหรือระดบัของรายการวิทยโุทรทศัน์เป็นครัง้แรกในประเทศไทย  และมี

การปรับปรุงรูปแบบประเภทรายการใหม่อีกครัง้ในปี 2550 และยงัคงใช้รูปแบบสญัลกัษณ์การจดัระดบั

รายการดงักล่าวจนถึงปัจจุบนั  นอกจากนีย้ังเกิดการการรวมกลุ่มองค์กรวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ

ส่ือสารมวลชนเพ่ือร่วมกนัจดัหาแนวทางในการดแูลกํากบักนัเอง  และมีการประกาศใช้ข้อบงัคบัหรือคู่มือ

ตา่งๆ เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการประกอบวิชาชีพภายใต้หลกัจริยธรรมส่ือ  

หากแต่ว่าข้อกําหนดเร่ืองจรรยาบรรณและจริยธรรมส่ือมวลชนยงัคงเป็นประเด็นท่ีถกเถียงกัน

จนถึงปัจจุบัน ว่าขอบเขตของเสรีภาพในการนําเสนอข่าวท่ีไม่ก้าวล่วงต่อการละเมิดจริยธรรมและ

จรรยาบรรณส่ืออยู่ตรงจุดใด29 เน่ืองจากเม่ือมีสงัคมมีข้อกงัขา หรือมีข้อ วิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกบัความไม่

เหมาะสมในการปฏิบตัิงานของส่ือ สงัคมมกัถูกโต้แย้งกลบัด้วยสิทธิและเสรีภาพในการนําเสนอของส่ือ  

แม้ว่าปัญหาด้านจริยธรรมของส่ือมวลชนจะปัญหาเพิ่มมากขึน้ งานวิจยั “จริยธรรมในวิชาชีพส่ือมวลชน” 

ของสนัทดั ทองรินทร์และคณะ 30 ชีใ้ห้เห็นถึงความพยายามของผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนในการเร่งแก้ไข

สถานการณ์และพฒันาแนวทางในการสง่เสริมจริยธรรมส่ืออยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ พ.ศ. 2553 – 2556   

ปัจจุบนัประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสําคญัของจริยธรรมสื่อสารมวลชนมากขึน้โดยเฉพาะ

จริยธรรมต่อผู้ รับสารกลุ่มเด็กและเยาวชน เห็นได้จากการออกข้อกําหนดท่ีคุ้มครองเด็กและเยาวชนจาก

รายการท่ีมีความรุนแรง หรือการนําเสนอเนือ้หาผิดตอ่ศีลธรรมและกฎหมาย เนือ้หาหยาบคายและเนือ้หาท่ี

เก่ียวข้องกบัอบายมขุ ตลอดจนความสําคญัในการตระหนกัถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัเด็กท่ีปรากฏใน 

คูมื่อจริยธรรมและการกํากบัดแูลกนัเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  

ขณะเดียวกัน สมาคมวิชาชีพผู้ประกอบการด้านส่ือสารมวลชนก็ได้จัดทําคู่มือ  และแนวทาง

สง่เสริมจริยธรรมส่ือกบัความรับผิดชอบท่ีมีตอ่เดก็และเยาวชนเพ่ือการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเนือ้หา

ท่ีไมเ่หมาะสมดงัตอ่ไปนี ้  

                                                            
29 นงนชุ ศิริโรจน์. (ไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์). MC463 จริยธรรมส่ือสารมวลชน (Mass Communication Ethics). กรุงเทพ:สํานกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
30 สนัทดั ทองรินทร์, ศิริวรรณ อนนัต์โท และวริยา ชินวรรโณ. (2556). จริยธรรมในวิชาชีพส่ือมวลชน (บทคดัยอ่). ค้นจาก ศนูย์ศกึษา
นโยบายการส่ือสาร เว็บไซด์: http://www.compolicy.org/?p=481 
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3.1 จริยธรรมส่ือมวลชนว่าด้วยการปกปอ้งคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเนือ้หาท่ีมีความเส่ียงใน

ลกัษณะตา่งๆ  

3.1.1  คูมื่อจริยธรรมการกํากบัดแูลกนัเองในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์ 

  (หลกัการ 6 ปกปอ้งเดก็และเยาวชนจากเนือ้หาท่ีมีความเส่ียงและเดก็ท่ีปรากฏในส่ือ) 31 

3.1.2 ข้อบงัคบัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย วา่ด้วย 

  จริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกบัการผลติและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 

  (ข้อ 8 จริยธรรมด้านการคุ้มครองเดก็และเยาวชน จากรายการท่ีแสดงออกถึงความ 

  รุนแรง การกระทําอนัผิดกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมขุ และภาษาอนัหยาบคาย) 32 

3.2  กฎหมาย/ ประกาศท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการจดัระดบัความเหมาะสมของเนือ้หารายการ

โทรทศัน์  

3.2.1 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง แนวทางการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ 

ตามประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 255633 

                                                            
31 สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. สํานกังาน กสทช. สายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทศัน์. (2557). คูมื่อจริยธรรมและการกํากบัดแูลกนัเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ (Ethical 
guideline and Self-regulation for Broadcasting) 
32 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารระแหง่ประเทศไทย  (2552).  จริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกบัการผลิตและการเผยแพร่รายการ 
พ.ศ. 2552 
33 สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. สํานกังาน กสทช. สายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทศัน์. (2556). ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาติ เร่ือง แนวทางการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัทําผงัรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 
2556 . 
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3.2.2 หลกัเกณฑ์การแพร่ภาพกระจายเสียงส่วนท่ีหนึ่ง: การคุ้มครองผู้ มีอายต่ํุากว่าสิบแปดปี

(Ofcom Broadcasting Code section 1: Protecting the under-eighteens) 34 

 ดงัท่ีกลา่วข้างต้นวา่ ส่ือมีอิทธิพลตอ่พฒันาการในด้านตา่งๆ ของเดก็และเยาวชน งานวิจยัชิน้นี ้

จงึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาเนือ้หารายการโทรทศัน์ท่ีออกอากาศในช่วงเวลาสําหรับเด็กและช่วงเวลาท่ีต้อง

ระมดัระวงัตามประกาศของ กสทช. เพ่ือวิเคราะห์เนือ้หารายการ กบัความสอดคล้องทางจริยธรรมและการ

กํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ท่ีมีต่อผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก  

เพ่ือรายงานและจดัทําข้อเสนอต่อ กสทช. ในการกํากับดแูลเนือ้หารายการโทรทศัน์ และการปฏิบตัิตาม

แนวทางจริยธรรม เพ่ือปกปอ้งคุ้มครองผู้ชมกลุ่มเด็กจากเนือ้หาท่ีไม่เหมาะสมและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้

ตอ่พฒันาการตามช่วงวยั 

 

นิยามเชิงปฏบิตักิาร 

เดก็ หมายถึง ผู้ ท่ีมีอายต่ํุากวา่ 15 ปี  
พัฒนาการของเด็ก หมายถึง กระบวนการต่อเน่ืองความสามารถในการทําหน้าท่ีต่างๆ ของเด็กตัง้แต่
ปฏิสนธิไปจนตลอดชีวิต แบง่เป็น ด้านร่างกาย สตปัิญญา จิตใจ อารมณ์ สงัคม และคณุธรรม  
 
เกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกหน่วยการศกึษา 

1. ช่องสถานีโทรทศัน์ท่ีศกึษา 

 เลือกศึกษาเฉพาะช่องทัว่ไปแบบความคมชดัสงู (HD)และช่องทัว่ไปแบบความคมชดัปกติ (SD)  

ท่ีได้รับความนิยมสงูสดุในทกุกลุม่อายทุัว่ประเทศ 3 อนัดบัแรก ทัง้ในช่วงเดือนตลุาคม 2557 และมกราคม 

2558 จากการจดัอนัดบัโดย AC Nielsen ดงันี ้ 

1) ช่องทัว่ไปแบบความคมชดัสงู (HD) ได้แก่ ช่อง 3 HD ช่อง 7 HD และช่อง MCOT  HD 

2) ช่องทัว่ไปแบบความคมชดัปกต ิ(SD) ได้แก่ ช่อง Workpoint ช่อง 8 และ ช่อง Mono 29  

สรุปได้วา่ ในการศกึษาวิจยัครัง้นีจ้ะทําการสํารวจรวมทัง้สิน้ 6 ช่องสถานี ตามท่ีปรากฏในข้างต้น 

 

                                                            
34 The Ofcom Broadcasting Code: Protecting the under-eighteens  ( Ofcom เป็นหนว่ยงานอิสระท่ีทําหน้าท่ีในการกํากบัดแูล
กิจการส่ือสารโทรคมนาคมและส่ือ ในสหราช-อาณาจกัร) 
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2. ช่วงเวลาออกอากาศ: 

เลือกศึกษารายการท่ีออกอากาศในช่วงเวลาสําหรับเด็ก และช่วงเวลาท่ีต้องระมัดระวังตาม

ประกาศของ กสทช.35  ในทกุช่องท่ีเลือกศกึษา ดงันี ้ 

a. ช่ ว ง เ วลา สํ าห รับ เด็ ก  ไ ด้ แ ก่  วัน จันท ร์ -วันศุก ร์  เ วลา  16.00น . -18.00น .  

และ วนัเสาร์- วนัอาทิตย์ เวลา 07.00-09.00น. และ 16.00 น.-18.00น. 

b. ช่วงเวลาท่ีต้องระมดัระวงั ได้แก่ เวลา 18.00 น.-22.00น. ของทกุวนั 

 

3. รูปแบบรายการท่ีศกึษา:  

เลือกศึกษาเฉพาะรูปแบบรายการท่ีได้รับความนิยมในกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายรุะหว่าง 10-15 ปี  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดอนัดบัรายการโทรทัศน์ท่ีได้รับความนิยมในช่วงเดือนตุลาคม 2557 และ

มกราคม 2558 ของ AC Nielsen ซึง่ประกอบไปด้วย 3 รูปแบบหลกั ได้แก่  

a. รายการสําหรับเดก็และการ์ตนู (Children)  

b. รายการละครและภาพยนตร์ (Drama/ Series / Mini-series และ Features Film)  

c. รายการบนัเทิง (Light Entertainment) 

 

4. รายการท่ีศกึษา: 

เลือกศกึษาเฉพาะรายการท่ีออกอากาศในช่วงเวลาสําหรับเด็ก และช่วงเวลาท่ีต้องระมดัระวงัตาม

ประกาศของ กสทช.  และได้รับความนิยมในกลุม่เปา้หมายท่ีมีอายรุะหว่าง 10-15 ปีสงูท่ีสดุ 3  อนัดบัแรก 

ในช่วงเดือนตลุาคม 2557  และมกราคม 2558  จากการจดัอนัดบัโดย AC Nielsen ของแต่ละรูปแบบ

รายการท่ีเลือกศกึษา 

ผลจากการคดัเลือกหน่วยรายการท่ีต้องการศกึษา จากทัง้หมด 6 ช่องสถานี ท่ีออกอากาศใน

ช่วงเวลาสําหรับเดก็และช่วงเวลาท่ีต้องระมดัระวงัตามประกาศ กสทช ในช่วงเดือนตลุาคม 2557 และ 

มกราคม 2558 และเป็นรายการท่ีได้รับความนิยมสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ในกลุม่เปา้หมายอาย ุ10 -15 ปี ใน

                                                            
35 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ. (2556).  เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัทําผงัรายการ
สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ.2556 
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รูปแบบรายการประเภท รายการสําหรับเดก็และการ์ตนู (Children) รายการละครและภาพยนตร์โทรทศัน์   

(Drama/ Series/ Mini-series/ Features Film) และ รายการบนัเทิง (Light Entertainment)   ได้จํานวน

รายการท่ีจะใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ รวมทัง้สิน้  72 รายการ  รายละเอียดรายการตามท่ีปรากฏในตาราง

ตอ่ไปนี ้

 

ตารางแสดงหน่วยรายการที่ใช้ในการศึกษาวิจยัในครัง้นี ้

 

ช่องทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD)  
ชอ่ง 3 HD  

ตลุาคม 57 มกราคม 58 
รายการสาํหรบัเด็กและการต์นู (Children ) 

ไมพ่บรายการเด็กในชว่งทีเ่ลอืกศกึษา    1) BARBIE FAIRYTOPIA-1 E ท 
2) JUNIOR MINUTE TO WIN IT A ท 

รายการละครและภาพยนตร ์(Drama/ Series / Mini-series และ Features Film) 
1) สามหวัใจเสรมิใยเหล็ก: เสือ้สฝีุ่ น  C ท 1) สามหวัใจเสรมิใยเหล็ก: ลกูไมล้าย

รัก       
C ท 

2) รา้ยรักพยคัฆก์งัฟ ู D ท 2) สายลบั 3 มติ ิ D ท 
3) มาลเีรงิระบํา  D ท    

รายการบนัเทงิ (Light Entertainment) 
1) ดนัดารา  C ท 1) ดนัดารา C ท 
2) The Voice E ท 2) สสีนับนัเทงิ                         C - 
3)The Family Gang C ท 3) The Family Gang C ท 

 
ชอ่ง 7 HD  

ตลุาคม 57 มกราคม 58 
รายการสาํหรบัเด็กและการต์นู (Children ) 

1) BEN 10 OMNIVERSE A ท 1) BEN 10 OMNIVERSE* A ท 
2) DISNEY CLUB A ด6+ 2) DISNEY CLUB* A ด6+ 
3) AVENGERS ASSEMBLE A ท 3) AVENGERS ASSEMBLE * A ท 

รายการละครและภาพยนตร ์(Drama/ Series / Mini-series และ Features Film) 
1) รักคณุเทา่ชา้ง  C ท 1) ลกูผูช้ายพันธุด์ ี C ท 
2) ลกูผูช้ายพันธุด์ ี C ท 2) หลานสาวนรินาม C ท 
3) วยัมันสพั์นธุอ์สรู  C ท 3) วยัมันสพั์นธุอ์สรู C ท 

รายการบนัเทงิ (Light Entertainment) 
1) เสน้ทางบนัเทงิ  C - 1) เสน้ทางบนัเทงิ  C - 
2)  The Money Drop Thailand C ท 2) The Money Drop Thailand C ท 
3) รอ้งสูไ้ฟ B ท    
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ชอ่ง MCOTHD  
ตลุาคม 57 มกราคม 58 

รายการสาํหรบัเด็กและการต์นู (Children ) 
1) กงัฟู้ด*  A ด6+/ท 1) AVATAR THE LAST 

AIRBENDER* 
A ท 

2) โดราเอมอน*  A ด6+/ท 2) กงัฟู้ด* A ด6+/ท 
3) โทรโิกะ ยอดคนเปิบพสิดาร* A ท 3) โดราเอมอน* A ด6+/ท 

รายการละครและภาพยนตร ์(Drama/ Series / Mini-series และ Features Film) 
1) บา้นนีม้รัีก C ท 1) นัดกบันัด F ท 
2) ลกูพีล่กูนอ้ง   C ท 2) บา้นนีม้รัีก  C ท 
3) นัดกบันัด F ท 3) โอมมหาจรวย B ท 

 

ช่องทั่วไปแบบความคมชัดปกต ิ(SD) 
ชอ่ง Workpoint 

ตลุาคม 57 มกราคม 58 
รายการสาํหรบัเด็กและการต์นู (Children ) 

1) แกง๊นมกลอ่ง F ท 1) เมไจ อะลาดนิมหศัจรรย ์ A ด6+ 
2) YU-GI-OH GX A ด6+ 2) แกง๊นมกลอ่ง F ท 
3) KEKAISHI A ด6+ 3) แกง๊ป่วนมหศัจรรย ์ B ด6+ 

รายการละครและภาพยนตร ์(Drama/ Series / Mini-series และ Features Film) 
1) เกมรษิยา E ท 1) มหศัจรรยก์ระบีเ่จา้พภิพ C ท 
2) Love Blood E ท 2) 7 วนัจองเวร  D น13+
3) 8 เทพอสรูมงักรฟ้า** E ท 3) 8 เทพอสรูมังกรฟ้า E ท 

รายการบนัเทงิ (Light Entertainment) 
1) ปรศินาฟ้าแลป  C ท 1) ชงิชา้สวรรค ์ไมคท์องคํา  C ท 
2) ชงิชา้สวรรคไ์มคท์องคํา C ท 2) ปรศินาฟ้าแลป C ท 
3) ชงิรอ้ยชงิลา้นคลาสสคิ** B ท 3) หอ้งขา่วบนัเทงิ C ท 

 
ชอ่ง 8  

ตลุาคม 57 มกราคม 58 
รายการสาํหรบัเด็กและการต์นู (Children ) 

1) สองสหายตะลยุดนิแดน
มหศัจรรย*์ 

A ท 1) Naruto Shippugen* A ท 

   2) Hunter X Hunter* A ท 
      

รายการละครและภาพยนตร ์(Drama/ Series / Mini-series และ Features Film) 
1) ชงิรักหกัสวาท E ท 1) เมยีเถือ่น E ท 
2) ดงดอกงิว้  E ท 2) สาปสาง E ท 
3) จอมยทุธท์ะลมุติ ิ E น13+    

 

รายการบนัเทงิ (Light Entertainment) 
1) ใครคอืใคร (Identity) D ท 1) HELL'S KITCHEN  D น 13+ 
2) The Quest    D ท 2) ดาวกระจาย C ท 
3) HELL'S KITCHEN D น 13+ 3) 9 ENTERTAIN NIGHT LIVE  D - 



 

19 

 

รายการสาํหรบัเด็กและการต์นู (Children ) 
1) เสยีงสวรรคพ์ชิติฝัน  F ท 1) เสยีงสวรรคพ์ชิติฝัน F ท 
2) เกมสจั์บผดิซปุตาร ์ F ท 2) อึง้ทึง่เสยีว** B ท 
3) ปากโป้ง B ท 3) เกมสจั์บผดิซปุตาร ์ F ท 

 
ชอ่ง Mono 29  

ตลุาคม 57 มกราคม 58 
รายการสาํหรบัเด็กและการต์นู (Children ) 

1) Hulk มนุษยต์วัเขยีวจอมพลงั B ด6+ 1) กนัดัม้ วงิ* B   ด6+ 
2) The Sky Crawlers B ด6+ 2) ยเูรกา้ 7 AO** A ด6+ 

   3) Full Metal Panic** B ด6+ 
หมายเหต:ุ   

- A หมายถงึ รายการทีอ่อกอากาศในชว่งเวลาสําหรับเด็ก ตามประกาศ กสทช. ฯ ในชว่ง 07.00-09.00 น. 
ในวนัเสารแ์ละอาทติย ์ 

- B หมายถงึ รายการทีอ่อกอากาศในชว่งเวลาสําหรับเด็ก ตามประกาศ กสทช. ฯ ในชว่ง 16.00-18.00 น. 
ของทกุวนั  

- C หมายถงึ รายการทีอ่อกอากาศในชว่งเวลาทีต่อ้งระมัดระวงัตามประกาศของ กสทช.ฯ ในชว่งเวลา 
18.00-20.30 น. ของทกุวนั  

- D หมายถงึ รายการทีอ่อกอากาศในชว่งเวลาทีต่อ้งระมดัระวงัตามประกาศของ กสทช.ฯ ในชว่งเวลา 
20.30-22.00 น. ของทกุวนั  

- E หมายถงึ รายการทีอ่อกอากาศในชว่งเวลาคาบเกีย่ว 
- F หมายถงึ รายการทีอ่อกอากาศหลายเวลาหรอืมเีวลาออกอากาศเดอืน ต.ค 58 และ ม.ค. 58 ตา่งกนั 

 

แบ่งตามสถานี  
สถาน ี จาํนวนรายการ 
3 HD 11 
7 HD 10 

MCOT HD 13 
Workpoint 14 

8 12 
Mono 29 12 
รวม 72 

 

 

 

รายการละครและภาพยนตร ์(Drama/ Series / Mini-series และ Features Film) 
1) อุย้เสีย่วป้อ  C ท 1) Hero ศกึมหาบรุษุ  C ท 
2) ศกึรักสองภพสยบมารจิง้จอกขาว C ท 2) เทพประยทุธพ์ชิติฟ้า     C ท 
3) Roommate The Series** B ท 3) ซรียีเ์กาหล ีTwo Weeks C ท 

รายการสาํหรบัเด็กและการต์นู (Children ) 
1) Millionaire Van** B ท 1) Millionaire Van** B ท 
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แบ่งตามประเภทรายการ  
ประเภทรายการ  จาํนวนรายการ 

Children – รายการสาํหรบัเด็กและการต์นู  
การต์นู 20 
อืน่ๆ 2 

Drama/ Series / Mini-series และ 
Features Film –รายการละครและภาพยนตร ์

 

ไทย 21 
ตา่งประเทศ 8 

Light Entertainment – รายการบนัเทงิ 21 
รวม 72 

 

แบ่งตามการจัดระดบัความเหมาะสมของรายการ (เรต) 
การจดัระดบัความเหมาะสมของรายการ จาํนวนรายการ 

ด 6+ 10 
ท 54 

ด 6+ และ ท 2 
น 13+ 3 

ไมร่ะบรุะดบัความเหมาะสมของรายการ 3 
รวม 72 

-  

แบ่งตามช่วงเวลาออกอากาศ  
ชว่งเวลาทีอ่อกอากาศ จาํนวนรายการ  

ชว่งเวลาสําหรับเด็ก  
A. ชว่ง  07.00-09.00 น. ในวนัเสารแ์ละอาทติย ์ 15 
B. ชว่ง 16.00-18.00 ของทกุวนั 12 
ชว่งเวลาทีต่อ้งระมัดระวงั 18.00-22.00 ของทกุวนั   
C. ชว่งเวลา 18.00-20.30  23 
D. ชว่งเวลา 20.30-22.00    8 
E. รายการทีอ่อกอากาศในเวลาคาบเกีย่ว 10 
F. รายการทีอ่อกอากาศหลายเวลา หรอืมเีวลาออกอากาศเดอืน 

ต.ค. 57 และ ม.ค. 58 ตา่งกนั  
4 

รวม 72 
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แบ่งตามเดอืนที่ออกอากาศ 

สถาน ี

รายการทีม่เีรตเขา้
ขา่ยเกณฑค์ดัเลอืก
หนว่ยการศกึษาท ัง้ใน
เดอืนตลุาคม 57 และ
เดอืนมกราคม 58 

รายการทีม่เีรตเขา้ขา่ยเกณฑ์
คดัเลอืกหนว่ยการศกึษา 
เฉพาะเดอืนตลุาคม 57 

รายการทีม่เีรตเขา้ขา่ยเกณฑ์
คดัเลอืกหนว่ยการศกึษา 
เฉพาะเดอืนมกราคม 58 

3 HD 

1. ดนัดารา 1.สามหวัใจเสรมิใยเหล็ก: เสือ้สฝีุ่ น 1.BARBIE FAIRTOPIA-1  
2. The Family Gang 2. รา้ยรักพยคัฆก์งัฟ ู 2.JUNIOR MINUTE TO WIN IT  

 3.มาลเีรงิระบํา 3.สามหวัใจเสรมิใยเหล็ก: ลกูไม ้
ลายรัก       

 4. The Voice 4.สายลบั 3 มติ ิ
  5.สสีนับนัเทงิ                         

7 HD 
 
 
 
 
 
 
 
 

MCOT 
HD 

1. Ben 10  1.รักคณุเทา่ชา้ง 1.หลานสาวนรินาม 
2. Disney Club  2.รอ้งสูไ้ฟ  
3.AVENGERS 
ASSEMBLE 

  

4. ลกูผูช้ายพันธุด์ ี   
5. วยัมันสพั์นธุอ์สรู   
6. เสน้ทางบนัเทงิ   
7. The Money Drop 
Thailand 

  

 
1. กงัฟู้ด 

 
1.โทรโิกะยอดคนเปิบพสิดาร 

 
1. AVATAR THE LAST 
AIRBENDER  

2. โดราเอมอน 2.ลกูพีล่กูนอ้ง 2.โอมมหาจรวย 
3. บา้นนีม้รัีก 3.Identity Thailand 3.ดาวกระจาย 
4. นัดกบันัด  4.The Quest  4. 9 ENTERTAIN NIGHT LIVE  
5. Hell’s Kitchen    

Workp
oint 

1. แกง๊นมกลอ่ง 1. YU-GI-OH GX 1.เมไจ อะลาดนิมหศัจรรย ์
2. แปดเทพอสรูมังกร
ฟ้า 

2. KEKAISHI 2.แกง๊ป่วนมหศัจรรย ์

3. ชงิชา้สวรรคไ์มค์
ทองคํา 

3. เกมรษิยา 3.มหศัจรรยก์ระบีเ่จา้พภิพ 

4. ปรศินาฟ้าแลบ 4. Love Blood 4. 7 วนัจองเวร  
 5.ชงิรอ้ยชงิลา้นคลาสสคิ 5. หอ้งขา่วบนัเทงิ 

8 

1. เสยีงสวรรคพ์ชิติฝัน  1.สองสหายตะลยุดนิแดนมหศัจรรย ์ 1. NARUTO SHIPPUGEN 
2. เกมสจั์บผดิซปุตาร ์ 2.ชงิรักหกัสวาท 2. Hunter X Hunter 

 3.ดงดอกงิว้ 3. เมยีเถือ่น 
 4.จอมยทุธท์ะลมุติ ิ 4. สาปสาง 
 5.ปากโป้ง 5. อึง้ทึง่เสยีว 

Mono 
29 

1. Millionaire van 1.Hulk  1. กนัดัม้ วงิ 
 2. The Sky Crawlers 2. ยเูรกา้ 7 AO 
 3. อุย้เสีย่วป้อ 3. Full Metal Panic 
 4. ศกึรักสองภพสยบมารจิง้จอกขาว 4. ศกึมหาบรุษุ  
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สถาน ี

รายการทีม่เีรตเขา้
ขา่ยเกณฑค์ดัเลอืก
หนว่ยการศกึษาท ัง้ใน
เดอืนตลุาคม 57 และ
เดอืนมกราคม 58 

รายการทีม่เีรตเขา้ขา่ยเกณฑ์
คดัเลอืกหนว่ยการศกึษา 
เฉพาะเดอืนตลุาคม 57 

รายการทีม่เีรตเขา้ขา่ยเกณฑ์
คดัเลอืกหนว่ยการศกึษา 
เฉพาะเดอืนมกราคม 58 

 5. Roommate The Series 5. เทพประยทุธพ์ชิติฟ้า  
  6. ซรีสีเ์กาหล ีTwo Weeks 

 

ประเดน็การศกึษาและวธีิการนําเสนอ 

1. จําแนกจํานวนรายการท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบั พฤตกิรรมทางเพศ (Sex) ภาษา (Language) ความ 

รุนแรง (Violence) และ อคติ และการเลือกปฏิบตัิผ่านภาพตวัแทน (Representation) (เรียกโดยย่อว่า S-

L-V-R) โดยจําแนกเป็นรายสถานี ประเภทกลุ่มรายการท่ีเลือกศกึษา และช่วงเวลาท่ีเลือกศกึษาพร้อมทัง้

อธิบายลกัษณะท่ีปรากฏ การศกึษาโฆษณาแฝงในรายการท่ีศกึษา (เน้นแฝงในรูปแบบแฝงเนือ้หา) 

2. เปรียบเทียบผลการศกึษากบักรอบจริยธรรมในสว่นของเนือ้หาสําหรับเดก็และเยาวชน ของ  

กสทช., กรอบจริยธรรมของ ส.ส.ท. รวมถึงประกาศของ กสทช. และข้อบงัคบัของ Ofcom 

3. วิเคราะห์อิทธิพลของเนือ้หารายการโทรทศัน์ท่ีมีผลตอ่พฒันาการของเดก็และเยาวชน  

 

ประเดน็/นิยามและวธีิการวัด 

นยิามการวดั รหสั คาํอธบิาย 
เพศ (SEX) 
พฤตกิรรมการ

แสดงออกทางเพศ36 

S1 การยั่วยวนทางเพศ (Flirting) เชน่ การสง่สายตา  เลยีรมิฝีปาก ลบูไลเ้รอืน
รา่งของตนเอง เพือ่ดงึดดูความสนใจทางเพศจากอกีฝ่าย 

S2 การใช ้วัสดุ อุปกรณ์ ทีส่ามารถตคีวามถงึเรือ่งเพศได ้(เชน่ ถุงยาง หนังสอื
โป๊ กลว้ย ไอตมิ) (Implied sex with products) 

S3 ฉากเปลือ้งผา้ / อาบน้ํา (Sexual undressing/bathing)  
S4 การจบู  (นับเฉพาะการจบูปาก) 

 S5 การสมัผัสเพือ่เลา้โลม้ เรา้อารมณ์ (Sexual touching/caressing)  
S6 การมเีพศสมัพันธ ์  (Sexual Intercourse) แบง่เป็น  

S6.1 

เพศสมัพันธโ์ดยนัย/ โดยออ้ม (Implicit) หมายถงึ ฉากทีส่ ือ่ใหเ้ห็น
วา่มกีารมเีพศสมัพันธ ์  หรอืสือ่ใหเ้ห็นวา่มกีารมเีพศสมัพันธเ์กดิขึน้
แลว้  แต่ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นพฤตกิรรมนัน้โดยตรง  เชน่  ฉากชาย
หญงินุ่งผา้เชด็ตวั นอนรว่มเตยีงเดยีวกนั  เป็นตน้ 

                                                            
36ประยกุต์จาก Sexuality Scale ของ Silverman (1979)  อ้างใน  Ashton Gerding (2011). Be-tween Two Words: A Content 
Analysis OF Tween Television Programming และ YaHao (2011) A Cross-National Comparison of the Use of Sex in Chinese 
and British Television Advertising. 



 

23 

 

นยิามการวดั รหสั คาํอธบิาย 

S6.2 

เพศสัมพันธโ์ดยตรง (Explicit) หมายถงึ ฉากทีแ่สดงใหก้ารมี
เพศสัมพันธข์องนักแสดง/ ตัวละคร  ซึง่อาจเผยหรอืไม่เผยใหเ้ห็น
เรอืนร่างของนักแสดงก็ได ้แตเ่ป็นการสือ่ใหเ้ห็นวา่นักแสดงกําลังมี
เพศสมัพันธ ์ เชน่ ฉากกอดจูบของนักแสดงชายหญงิใตผ้า้หม่ เป็น
ตน้  (อาจปรากฏใหเ้ห็นในภาพยนตรต์่างประเทศ  หรือละครบาง
เรือ่ง) Silverman แบ่งพฤตกิรรมทางเพศเป็น 3 ระดับ คอื 1) 
Simple Contact ซึง่หมายถงึพฤตกิรรมการจับมอืถอืแขน การกอด 
สัมผัสทั่วๆ ไป 2) Intimate Contact  และ 3) Sexual 
Intercourse ซึง่การศกึษาครัง้นีมุ้ง่ศกึษาพฤตกิรรมในระดับ 2 และ 
3 ทีเ่ขา้ขา่ย Sexual Acts/ Behaviors เทา่นัน้) 

 

                                                            
37 สํานกังานพฒันาระบบข้อมลูขา่วสารสขุภาพ (ไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์) กรอบแนวคิดและนิยามความรุนแรง.  
38BBC Editorial Guidelines (2015). Section 5 : Harm and Offence Violence.  

ภาษา 
(Language) L1 ภาษาสอ่ทางเพศ  คอืภาษาลามก สปัดน หยาบโลน อตุร ิเป็นทีน่่ารังเกยีจใน

เรือ่งเพศและเพศสมัพันธ ์

L2 ภาษาหยาบคาย  คําหยาบคาย คําด่าทอ สบถ แช่งด่า กา้วรา้ว ขาดความ
สภุาพ วาจาชัว่ (พจิารณาจากบรบิท) 

ความรนุแรง 
(Violence) 

 

V1 ความรนุแรงตอ่รา่งกาย หมายถงึ การใชกํ้าลงัรา่งกาย หรอือปุกรณ์ใดๆ ทําให ้
ตนเองและผูอ้ืน่ไดรั้บความบาดเจ็บทางรา่งกาย หรอืเสยีชวีติ 

V2 ความรุนแรงตอ่จติใจ หมายถงึ การกระทําทีม่ผีลใหผู้อ้ ืน่เสยีใจ เชน่ ทอดทิง้ 
เพกิเฉย ดถูกู ดหูมืน่ ขม่ขู ่ตําหน ิดดุา่ ฯลฯ 

V3 ความรุนแรงต่อวัตถุส ิง่ของ หมายถงึ การทําลายวัตถุดว้ยความโกรธแคน้ 
หรอืมุง่ระบายความโกรธ  

V4 

ความรุนแรงทางเพศ การคกุคาม หรอืการล่วงละเมดิทางเพศ หมายถงึ การ
กระทําใดๆ ทีม่วีัตถุประสงคเ์พือ่ใชผู้ถู้กกระทําเป็นเครือ่งมอืตอบสนองความ
ตอ้งการทางเพศของผูก้ระทํา หรอืตกลงยนิยอมร่วมและการกระทํานัน้ อาจ
ใชกํ้าลงับงัคบัขม่ขูห่รอืหลอกลอ่ ชกัชวนใหส้ ิง่ตอบแทน37  

V5 ความรุนแรงต่อสัตว ์หมายถงึ พฤตกิรรมกลั่นแกลง้ ทํารา้ย การทารุณกรรม
สตัว ์ดว้ยวธิกีารใดๆ38 

อคตแิละ 
การเลอืกปฏบิตั ิ
ผา่นภาพตวัแทน 
(Representative)  

 

R1 ชนชัน้ (Class) เชน่ ฐานะ การศกึษา อาชพี สถานภาพทางสงัคม เป็นตน้ 

R2 เชือ้ชาต/ิ ชาตพัินธุ ์(Race/ Ethnic) เชน่ คนลาว อสีาน เผ่ากะเหรีย่ง เอเชยี 
นโิกร เป็นตน้ 

R3 เพศ (Sex) เชน่ ผูช้าย ผูห้ญงิ เพศทีส่าม ทัง้ในดา้นเพศสรรีะ เพศวถิ ีและ
เพศสภาพ การทําใหเ้พศใดเพศหนึง่เป็นวตัถทุางเพศ 

R4 อาย ุ(Age) เชน่ คนแก ่เด็ก คนรุน่เกา่ เป็นตน้ 

R5 คนพกิาร (Disabled) เชน่ คนแคระ ตาบอด หหูนวก ตาเหล ่ปัญญาออ่น เป็น
ตน้ 

R6 รปูรา่งหนา้ตา (Appearance) เชน่ สงู ดํา ตํา่ ขาว ขีร้ ิว้ขีเ้หร ่เป็นตน้ 
พฤตกิรรมที ่
ไมเ่หมาะสมอืน่ๆ 

 

การใชย้าเสพตดิ บหุรี ่สารระเหย และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
พฤตกิรรมทีสุ่่มเสีย่งต่อการผดิกฎหมายอืน่ๆ เชน่ การพนัน การคา้ประเวณี 
เป็นตน้ 
เนือ้หารายการทีเ่กีย่วกบัความเชือ่เรือ่งไสยศาสตร ์เรือ่งเหนอืธรรมชาต ิ
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กรอบการศกึษา 
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ผลการศกึษา 
 

เนือ้หา SLVR ที่พบในรายการที่ศกึษา  

 

 จากการศกึษารายการโทรทศัน์ 72 รายการจากสถานีโทรทศัน์ 6 ช่องในชว่ง 15-21 ตลุาคม 2557 

และ  17-23 มกราคม 2558 ในภาพรวมพบวา่มีรายการท่ีปรากฏเนือ้หาความรุนแรง (V)  41 รายการ 

รายการท่ีมีการใช้ภาษาสอ่ทางเพศหรือภาษาหยาบคาย (L) 24 รายการ  รายการท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัเพศ 

(S) 14 รายการ และรายการท่ีปรากฏอคตแิละการเลือกปฏิบตัผิา่นภาพตวัแทนตา่งๆ (R) 14 รายการ  

 จากการเปรียบเทียบ จะเห็นวา่ในภาพรวมทกุช่องมีรายการท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการใช้ภาษาสอ่ทาง

เพศ และความรุนแรงเป็นหลกั  โดยช่อง MCOT HD มีจํานวนรายการท่ีมีการใช้ภาษาสอ่ทางเพศ 3 

รายการและภาษาหยาบคาย 7 รายการ  ความรุนแรง 10 รายการ  และอคตแิละการเลือกปฏิบตัผิา่นภาพ

ตวัแทน 7 รายการ  โดยสว่นใหญ่มกัพบในรายการประเภทละครซทิคอม  ในขณะท่ีช่อง Mono 29 มี

จํานวนรายการท่ีมีเนือ้หาความรุนแรงเท่ากบัช่อง MCOT HD (10 รายการ)  แตไ่มพ่บวา่มีรายการท่ีมี

เนือ้หาเก่ียวกบัอคตแิละการเลือกปฏิบตัผิา่นภาพตวัแทน  ดงัแสดงในตาราง  

 
สถาน ี จาํนวนรายการ

ทีศ่กึษา 
จาํนวนรายการทีม่เีนือ้หาเขา้ขา่ย S L V R รวม S L V R 

3 HD 11 4 5 5 2 16 
7 HD 10 - 2 5 - 7 

MCOT HD 13 3 7 10 7 27 
Workpoint 14 2 3 4 3 12 

8 12 3 6 7 2 18 
Mono 29 12   2 1 10 - 13 
รวม 72 14 24 41 14 93 

หมายเหต:ุ 1 รายการ อาจปรากฏเนือ้หาเกีย่วกบั S L V หรอื R ไดม้ากกวา่ 1 ประเภทขึน้ไป 

 
 เม่ือเปรียบเทียบตามประเภทรายการท่ีศึกษา พบลกัษณะเด่น คือ  กลุ่มรายการประเภทละคร 

(ไทย) มีจํานวนรายการท่ีมีเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัเพศ 7 รายการ  ภาษาส่อทางเพศและภาษาหยาบคาย 10 

รายการ และ ความรุนแรง  18 รายการ ซึ่งเป็นจํานวนท่ีมากกว่ารายการประเภทอ่ืนๆ   ส่วนรายการ

ประเภทการ์ตนูพบว่ามีจํานวนรายการท่ีมีเนือ้หาความรุนแรงค่อนข้างมาก รวม  12 รายการ   ด้านกลุ่ม
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รายการบนัเทิงอ่ืนๆ พบวา่ มีจํานวนรายการท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัอคตแิละการเลือกปฏิบตัผิา่นภาพตวัแทน  5 

รายการ ซึง่มากกวา่กลุม่รายการประเภทอ่ืนๆ  ดงัแสดงในตาราง   

 
ประเภทรายการ จาํนวนรายการ

ทีศ่กึษา 
จาํนวนรายการทีม่เีนือ้หาเขา้ขา่ย S L V R รวม S L V R 

Children       
การต์นู 20 2 3 12 1 18 
อืน่ๆ  2 - 2 1 1 4 
Drama/ Series / 
Mini-series และ 
Features Film 

      

ไทย 21 7 10 18 5 40 
ตา่งประเทศ   8 2 1 6 - 9 
Light 
Entertainment 

21 3 8 4 7 22 

รวม 72 14 24 41 14 93 
หมายเหต:ุ 1 รายการ อาจปรากฏเนือ้หาเกีย่วกบั S L V หรอื R ไดม้ากกวา่ 1 ประเภทขึน้ไป 

  

อยา่งไรก็ตาม ทัง้เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองเพศ ภาษา ความรุนแรง และอคตแิละการเลือกปฏิบตัิ

ผา่นภาพตวัแทนยงัสามารถแบง่เป็นลกัษณะยอ่ยตา่งๆ ซึง่จะกลา่วถึงในลําดบัถดัไป  

 

เนือ้หาเก่ียวกับเร่ืองเพศ S-Sex 
สถาน ี จาํนวนรายการทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัเรือ่งเพศ รวม S1 S2 S3 S4 S5 S6.1 S6.2 
3 HD 1 - - - 1 2 - 3 
7 HD - - - - - - - - 

MCOT HD 3 - - - - - - 3 
Workpoint - -  2 2 - - 4 

8 1 - 1 2 - 1 1 6 
Mono 29 - - - - - 2 - 2 
รวม 5 - 1 4 3 5 1 12 

หมายเหต:ุ ประเด็นเพศ ใน 1 รายการ  อาจมจํีานวนมากขึน้ ตามลกัษณะยอ่ยทีป่รากฏในเนือ้หา  
(S1) การยั่วยวนทางเพศ (Flirting)  
(S2) การใช ้วัสด ุอปุกรณ์ ทีส่ามารถตคีวามถงึเรือ่งเพศได ้ 
(S3) ฉากเปลือ้งผา้/ อาบน้ํา (Sexual undressing/ bathing)  
(S4) การจบู (นับเฉพาะการจบูปาก) 
(S5) การสมัผัสเพือ่เลา้โลม้ เรา้อารมณ์ (Sexual touching/ caressing)  
(S6) การมเีพศสมัพันธ ์  (Sexual Intercourse) แบง่เป็น  

(S6.1) เพศสมัพันธโ์ดยนัย (Implicit) 
   (S6.2) เพศสมัพันธโ์ดยตรง (Explicit)  
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 จากตารางพบว่า ในภาพรวมรายการท่ีเลือกศึกษามีเนือ้หาเก่ียวกับเร่ืองเพศในลกัษณะของการ

ยัว่ยวนทางเพศ และเพศสมัพนัธ์โดยนยัมากท่ีสดุ (อยา่งละ 5 รายการเท่ากนั)  แตไ่มพ่บเนือ้หาเก่ียวกบัการ

ใช้วสัด ุอปุกรณ์ ท่ีสามารถตีความถึงเร่ืองเพศ (Implied sex with products) ในรายการท่ีเลือกศกึษา 

 เม่ือพิจารณาแตล่ะช่อง พบวา่ ช่อง 8 มีจํานวนรายการท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัเร่ืองเพศหลากหลายมาก

ท่ีสดุ โดยพบทัง้ฉากท่ีมีการยัว่ยวนทางเพศ ฉากเปลือ้งผ้า/ อาบนํา้ ฉากจบู และฉากการมีเพศสมัพนัธ์ (ทัง้

เพศสมัพนัธ์โดยนยั และเพศสมัพนัธ์โดยตรง) โดยพบมากในรายการประเภทละคร  ทัง้นี ้ช่อง 8 เป็นช่อง

เดียวท่ีมีการนําเสนอเนือ้หาท่ีมีฉากเพศสมัพนัธ์โดยตรง ซึง่ปรากฏอยูใ่นละครเร่ือง ชิงรักหกัสวาท                                       

 ด้านช่อง 3 HD  พบรายการท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับเร่ืองเพศหลากหลายรองลงมา โดยพบทัง้การ

ยั่วยวนทางเพศ การสัมผัสเล้าโลม และการมีเพศสัมพันธ์โดยนัย ท่ีพบมากในรายการประเภทละคร  

ในขณะท่ีช่อง Wokpoint พบเพียงการจบู  และการสมัผสัเล้าโลม ซึง่พบในรายการภาพยนตร์จีนชดุ และ

พบบอ่ยในรายการชิงร้อยชิงล้านคลาสสคิ 

 นอกจากรายการประเภทละครท่ีมักพบเนือ้หาเร่ืองเพศแล้ว จากการศึกษายังพบว่ามีรายการ

การ์ตนูทางช่อง Mono 29 ท่ีปรากฏเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัการมีเพศสมัพนัธ์กนั (เพศสมัพนัธ์โดยนยั) แตถ่กูจดั

ระดบัความเหมาะสมเป็น ด6+   
 

ตวัอยา่งเนือ้หาเก่ียวกบัเร่ืองเพศในลกัษณะตา่งๆ   
 

 

 
ละคร ชงิรักหกัสวาท (ท) 

ชอ่ง 8 

การยั่วยวนทางเพศ  
 
หยาดฟ้าถูกลอบลักพาตัว  แต่โชคดมีชีายคนรับใชม้าชว่ยไว ้ 
เธอจงึไดโ้อกาสยั่วยวนเสนอตัวใหเ้พื่อหวังใหช้ายคนรับใช ้
ช่วยเหลือ และทําตามที่ตัวเองตอ้งการ แต่คนรับใชผู้นั้ ้น
ปฏเิสธไป   
 

 การยั่วยวนทางเพศ  
 
ภาพหญงิสาวในชุดเสือ้รัดรูปเห็นร่องอก น่ังไขว่หา้งเหมอืน
ไมไ่ดส้วมใสก่างเกง โชวข์าและทําทา่โปรยเสน่หใ์สบ่รรดาตัว
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การต์นู โทรโิกะ ยอดคนเปิบพสิดารปี2 (ท) 
ชอ่ง MCOT HD 

ละครหนุ่มๆ ในเรือ่ง  พฤตกิรรมดังกลา่วถูกเนน้ย้ําดว้ยการซมู
ภาพไปทีร่มิฝีปาก ตน้ขา และภาพครึง่ตัวระหวา่งร่องอกกบัตน้
ขา 

 

 
ละคร สาปสาง (ท) 

 ชอ่ง 8 

ฉากเปลือ้งผา้อาบน้ํา  
 

แพรวไปหาหมอผเีพือ่ใหช้ว่ยทําคณุไสย โดยแพรวตอ้งลงไป
อาบน้ําในสระเพือ่ทําพธิ ี เปลือ้งผา้ เผยใหเ้ห็นแผ่นหลัง แตม่ี
แทน่ไฟบงัอยู ่ ระหวา่งลงไปทําพธิใีนสระก็ทําทา่ยั่วยวน  เซ็ก
ซี ่  

 

 
ภาพยนตรจ์นีชดุ 8 เทพอสรูมงักรฟ้า (ท) 

ชอ่ง Workpoint 

การจบู/ การสมัผัสเพือ่เลา้โลม้ เรา้อารมณ์  
 
อาจารยน์อ้ยหลบัไปเพราะฤทธิเ์หลา้ แลว้ฝันวา่มผีูห้ญงิกําลงั
จบู อาจารยน์อ้ยมกีารเลา้โลมกลบัดว้ยการจบูทีซ่อกคอ  
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รายการ ชงิรอ้ยชงิลา้น คลาสสคิ (ท)  
ชอ่ง Workpoint 

การจบู/ การสมัผัสเพือ่เลา้โลม้ เรา้อารมณ์  
 
 
นักแสดงในรายการรับบทเป็นชายรักชายกําลงัสง่น้ําแข็งใหอ้กี
คนดว้ยปาก จงึทําใหป้ากของทัง้ 2 คนประกบกนั แตใ่ช ้
กราฟฟิกบงัดว้ยคําวา่ “จุ๊บ” ไว ้และมพีฤตกิรรมกอดจบูลบูไล ้
ตามรา่งกายซึง่กนัและกนั 

 

 
 

ละคร ชงิรักหกัสวาท (ท) 
 ชอ่ง 8 

เพศสมัพันธโ์ดยนัย  
 

ทาสสาวรับใชใ้นบา้นกําลังรูส้กึหงดุหงดิ ทาสชายเกีย้วพาราสี
ขอร่วมหลับนอน ฝ่ายหญงิไม่ค่อยเต็มใจนัก แต่ก็ยอม เพราะ
ทั ้งสองเคยไดเ้สียกันมาก่อน  และหวังใชฝ่้ายชายเป็น
เครื่องมือภายหลัง ในฉากไม่ไดใ้หเ้ห็นพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ ์แต่เป็นการสือ่โดยนัยดว้ยการโนม้ตัวลงของตัว
ละคร และตัง้กลอ้งนิง่เอาไว ้กอ่นตดัภาพ  

 เพศสมัพันธโ์ดยนัย (Implicit) 
 

ตัวรา้ยชวนเพือ่นนางเอกมารอ้งคาราโอเกะทีห่อ้ง ดว้ยความที่
เพือ่นนางเอกเป็นคนทีช่อบรอ้งเพลง ใฝ่ฝันจะเป็นนักรอ้งจงึ
ตามตวัรา้ยมาในทีส่ดุจงึลงเอยดว้ยการมเีพศสมัพันธก์บัตวัรา้ย 
ในฉากนีม้กีารแสดงพฤตกิรรมทางเพศ แตเ่ป็นการบอกโดยนัย
วา่ตัวละครกําลังจะมคีวามสัมพันธท์างเพศกัน ตัวรา้ยมเริม่ใช ้
มอืลูบไลไ้หล่ผูห้ญงิ จากนัน้จงึลม้ตัวลงบนเตยีง โดยกลอ้ง
ถ่ายจับไปที่ช่วงขาและโทรทัศน์ แต่ไม่เห็นพฤตกิรรมอื่นๆ 
นอกจากนี ้



 

30 

 

 

 
 

ละคร สามหวัใจเสรมิใยเหล็ก ตอนเสือ้สฝีุ่ น 
(ท) ชอ่ง 3 HD 

 

 
 

 
 

 
การต์นู The Sky Crawlers สกาย ครอวเ์ลอร ์

สงครามเหนอืเวลา (ด6+) 
ชอ่ง Mono29 

เพศสมัพันธโ์ดยนัย (Implicit)  
 

 
ตวัละครชาย-หญงิอยูบ่นเตยีง ตัวละครหญงิลกุจากทีน่อน 
โชว์รอยสักบริเวณแผ่นหลังใส่ชุดคลุมสีแดง  มีการ
เซนเซอรบ์รเิวณหนา้อก 1 ครัง้ (เนื่องจากเห็นหนา้อกแต่
ภาพเป็นระยะไกล) จากนัน้ตัวละครหญงิก็คุยกับตัวละคร
ชายทีน่อนอยูบ่นเตยีง  
 
ตวัละครหญงิเมา แลว้จบูปากตวัละครชายบนรถ ซึง่ระหวา่งจูบ
ก็ถอืปืนอยูด่ว้ย ใกล ้ๆ บรเิวณลําคอของตวัละครชาย (เซนเซอร์
ปืน) จากนัน้ฝ่ายชายเอามอืลว้งไปในเสือ้บรเิวณหลังฝ่ายหญงิ 
จากนัน้ปืนทีผู่ห้ญงิถอืฝ่ายชายก็ชว่ยจับลงมา จากนัน้ภาพตัด
มาทีปื่นทีส่องคนชว่ยกนัจับ 
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ละคร ชงิรักหกัสวาท (ท) 
 ชอ่ง 8 

เพศสมัพันธโ์ดยตรง 
 

ลกูชายคนโตของเจา้สวั กําลงัพลอดรักกบัผูช้าย โดยแสดงให ้
เห็นพฤตกิรรมการมเีพศสัมพันธบ์นเตยีง  เผยใหเ้ห็นเรอืนร่าง
ทอ่นบนของนักแสดงชายทัง้สองคน โดยมผีา้หม่คลมุปิดทอ่น
ลา่งไว ้   

 

เนือ้หาเก่ียวกับการใช้ภาษาส่อทางเพศ และภาษาหยาบคาย  L-Language 
สถาน ี จาํนวนรายการทีม่กีารใชภ้าษาสอ่ทางเพศ 

และภาษาหยาบคาย รวม 
L1 L2 

3 HD 5 3 8 
7 HD 1 2 3 

MCOT HD 3 6 9 
Workpoint 2 3 5 

8 4 2 6 
Mono 29 - 1 1 
รวม 15 18 32 

หมายเหต:ุ ประเด็นภาษา ใน 1 รายการ  อาจมจํีานวนมากขึน้ ตามลกัษณะยอ่ยทีป่รากฏในเนือ้หา 
 (L1) ภาษาสอ่ทางเพศ   
 (L2) ภาษาหยาบคาย   

 

 จากการศึกษา ในภาพรวมพบรายการท่ีมีการใช้ภาษาส่อทางเพศ  และภาษาหยาบคายในทุกๆ 

ช่อง  ส่วนใหญ่มกัเป็นกลุ่มรายการประเภทบนัเทิง/ เกมโชว์ และละคร โดยช่อง 3 พบรายการท่ีมีการใช้

ภาษาส่อทางเพศจํานวน  5 รายการ   รองลงมาคือช่อง 8  จํานวน 4 รายการ  ท่ีเหลือพบจํานวนรายการ
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ใกล้เคียงกนั  ยกเว้นช่อง Mono29  ท่ีไมพ่บวา่มีการใช้ภาษาสอ่ทางเพศ  ในขณะท่ีช่อง MCOT พบรายการ

ท่ีมีการใช้ภาษาหยาบคายจํานวน 6 รายการ ดงัแสดงในตาราง  

นอกจากนีย้งัพบว่า การใช้ภาษาส่อทางเพศท่ีพบในรายการตา่งๆ สว่นใหญ่มกัมุ่งหวงัให้ผู้ชมรู้สกึ

ตลกขบขนั โดยเฉพาะในเกมโชว์ หรือละครซิทคอม ในขณะการใช้ภาษาหยาบคายมกัเป็นส่วนหนึ่งของ

เร่ืองราวในละครตา่งๆ  โดยพบบ้างในรายการบนัเทิงอ่ืนๆ เป็นสว่นน้อย    

 

ตวัอยา่งการใช้ภาษาท่ีไมเ่หมาะสมในลกัษณะตา่งๆ   

ละคร สามหวัใจเสรมิใยเหล็ก ตอนเสือ้สฝีุ่ น (ท) 
ชอ่ง 3 HD 

ภาษาสอ่ทางเพศ 
 
 

หัวหนา้แม่บา้น: “ไปเตอืนพวกทีย่ังไม่มผัีวนะ ไอน้ี่ (คนสวน
หนุ่มอีกคนที่น่ังในครัว) คลําไม่มีหาง มันป๊าบ (ทํามือทํา
ทา่ทาง)เลยนะ“ 

 
คนงานหญงิถามกลบั: “แลว้ไอท้ีม่แีลว้ละ่” 
หวัหนา้แมบ่า้น: “แลว้พวกนัน้มันรักสนุกไหมละ่” 

 

 
 

 

ภาษาสอ่ทางเพศ 
 
 
ภาพขา่ว โกะ๊ตี ๋อารามบอย ใหส้มัภาษณ์นักขา่วถงึเคล็ดลบั
เอาใจแฟน โดยใชภ้าษาสอ่ทางเพศ  
 
“...หนูก็ไมใ่ชเ่จมสจ์ ิไมใ่ชโ่ดมแตถ่า้หนูจูโ่จมแลว้คณุจะตดิ
ใจ...บอกไดเ้ลยวา่เล็กสัน้แตข่ยันเอาใจ”   

 
นอกจากนีย้ังปลอ่ยเสยีงซํ้าและขึน้ขอ้ความกราฟิกย้ําถงึ
เนือ้หาดงักลา่ว  
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รายการ 9 ENTERTAIN NIGHT LIVE (-)  

ชอ่ง MCOT HD 

 
ละคร วยัมันพันธุอ์สรู (ท) 

ชอ่ง 7 HD 

ภาษาหยาบคาย 
 

ชโลธรเป็นนางเงอืกทีป่ลอมตัวเป็นตัวละครชือ่มกุดา เมือ่คณุ
ปู่ ของมุกดาล่วงรูค้วามลับว่าแทจ้รงิแลว้ตนเป็นนางเงอืก จงึ
ดา่บรภิาษออกมาวา่  

 
"หายโงแ่ลว้หรอื ไอแ้ก"่ 
 

 

ละคร ชงิรักหกัสวาท (ท) 
ชอ่ง 8 

ภาษาหยาบคาย 
 

ลูกสาวเจา้สัวด่าทอ หยาดฟ้า นางโลมที่พ่อของตนรับมา
อปุการะในบา้น ดว้ยภาษาหยาบคาย   
 
"อนีางโลมชัน้ตํ่า เอ็งเขา้มาอยู่ทีน่ี่ หวังจะมากอบโกยจับใคร
ใชม่ัย้ อย่าหวังเลย พีก่พู่อก ูสมบัตบิา้นนี้เป็นของก.ู.....หยํ่า
ฉ่ากันทัง้หัวหงอกหัวดํา .... นีแ่คเ่ป็นการตอ้นรับเท่านัน้ หาก
ยังหนา้ดา้น เจอหนักกวา่นีแ้น่ "  

 

 

เนือ้หาเก่ียวกับความรุนแรง V-Violence 

สถาน ี
จาํนวนรายการทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัความรนุแรง 

รวมV1 V2 V3 V4 V5 
3 HD 5 4 - 2 1 12 
7 HD 4 1 2 2 - 9 

MCOT HD 9 3 1 1 - 14 
Workpoint 3 3 1 - 1 8 

8 7 2 1 2 - 12 
Mono 29 10 1 - 1 - 12 
รวม 38 14 5 8 2 67 

   หมายเหต:ุ ประเด็นความรนุแรง ใน 1 รายการ  อาจมจํีานวนมากขึน้ ตามลกัษณะยอ่ยทีป่รากฎในเนือ้หา  
 (V1) ความรนุแรงตอ่รา่งกาย  
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 (V2) ความรนุแรงตอ่จติใจ  
 (V3) ความรนุแรงตอ่วัตถสุ ิง่ของ  
 (V4) ความรนุแรงทางเพศ การคกุคาม หรอืการลว่งละเมดิทางเพศ  
 (V5) ความรนุแรงตอ่สตัว ์ 

 

จากการศึกษาเนือ้หาความรุนแรงท่ีปรากฏในทุกช่อง ในภาพรวมพบเนือ้หาความรุนแรงต่อ

ร่างกายสงูท่ีสดุ จํานวน 38 รายการ รองลงมาเป็นความรุนแรงต่อจิตใจพบ 14 รายการ ความรุนแรงจาก

การลว่งละเมิดทางเพศ/ การคกุคามทางเพศ พบ 8 รายการ ความรุนแรงตอ่วตัถสุิง่ของ พบ 5 รายการ และ

ความรุนแรงตอ่สตัว์ พบ 2 รายการ 

ทัง้ยังพบว่าทุกช่องมีการนําเนือ้หาความรุนแรงต่อร่างกาย และเนือ้หาความรุนแรงต่อจิตใจ

มากกว่าความรุนแรงในลกัษณะอ่ืนๆ โดยพบเนือ้หาความรุนแรงตอ่ร่างกายสงูสดุในช่อง Mono 29 คือ 10 

รายการ ช่อง MCOT HD พบ 9 รายการ และ ช่อง 8 พบ 7 รายการ โดยช่อง Mono 29 พบมากในรายการ

การ์ตนู ละคร และซีร่ีส์ภาพยนตร์ต่างประเทศ ช่อง MCOT HD พบเนือ้หาความรุนแรงมากในรายการ

ประเภทละครซทิคอม ในขณะท่ีช่อง 8 พบมากในรายการละคร 

 ขณะท่ีไม่พบเนือ้หาความรุนแรงต่อวตัถสุิ่งของในช่อง 3 HD และช่อง Mono29 กบัไม่พบเนือ้หา

ความรุนแรงการลว่งละเมิดทางเพศ/ การคกุคามทางเพศในช่อง Workpoint และไม่พบเนือ้หาความรุนแรง

ตอ่สตัว์ในช่อง 7 HD ช่อง MCOT HD ช่อง 8 และช่อง Mono 29 

ขณะท่ีพบความรุนแรงต่อจิตใจในรายการของทุกช่อง รวม 14 รายการโดยพบมากในช่อง 3 HD  

MCOT HD และช่อง Workpoint โดยช่อง 3 HD พบเนือ้หาความรุนแรงตอ่จิตใจในรายการประเภทละคร 

สว่นช่อง MCOT HD และ Workpoint พบในรายการเดก็ และรายการประเภทบนัเทิงทัว่ไป  

นอกจากนีย้งัพบเนือ้หาความรุนแรงการละเมิดทางเพศ/ การคกุคามทางเพศในรายการของเกือบ

ทกุช่อง (ยกเว้นช่อง Workpoint) โดยพบเนือ้หาดงักลา่วจากรายการประเภทละคร ภาพยนตร์/ ซีรีส์/ ละคร

ซิทคอม จํานวน 7 รายการ  และประเภทรายการเด็ก (การ์ตนูเร่ือง Full Metal Panic (ด6+)) จากช่อง 

Mono 29 จํานวน 1 รายการ 

ตวัอยา่งความรุนแรงประเภทตา่งๆ  

 

ความรนุแรงตอ่รา่งกาย 
 

พบฉากการใชกํ้าลัง เชน่ การต่อย การเอากระดาษ/แผนทีต่ี
หัว การกระชากผม การใชอ้าวุธยงิกันจนตาย ปรากฏหลาย
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การต์นู Full Metal Panic ฟลูแมทลัแพนคิ 
 (ด6+) ชอ่ง Mono29 

ฉาก และมฉีากการใชปื้นยงิจ่อหัวเลอืดสาด (ระหว่างการใช ้
ปืนมทีัง้การเบลอภาพ และไมเ่บลอภาพปืน)  

 

 
 

 
 

ภาพยนตรจ์นีชดุ อุย้เสีย่วป้อ จอมยทุธเ์กรยีน
ยทุธจักร (ท)  ชอ่ง  Mono29 

ความรนุแรงตอ่รา่งกาย 
 

พบการทํารา้ยรา่งกาย  ทัง้การใชอ้าวธุทํารา้ยรา่งกาย ทิม่แทง 
เพือ่ใหไ้ดรั้บบาดเจ็บ ทรมาน จนถงึแกค่วามตาย เชน่ การใช ้
มดีสัน้ ดาบ หอก แทงจนเลอืดกระฉูด โดยไม่มกีารเซ็นเซอร ์
และการใชกํ้าลงัตอ่สูทํ้ารา้ยรา่งกาย เชน่ ทบุต ีบบีคอ เป็นตน้  
 
ความรุนแรงทีเ่ดน่ชดั เชน่ ตัวละครใชม้ดีสัน้ออกมาแกวง่เพือ่
ข่มขู่ แลว้แกลง้ทําเป็นมีดหลุดมือจนมีดปักลงบนขาของ
คนรา้ย แลว้กระชากออก จากนั้นเอามีดยัดเขา้ไปในปาก
คนรา้ย แกว่งขึน้ลง ทําใหป้ากคนรา้ยมเีลอืดไหลออกมาตัว
ละครหญงิชกัดาบหวงัฆา่ตวัตายดว้ยการปาดคอตนเอง 
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ซทิคอม นัดกบันัด (ท) 
ชอ่ง MCOT HD 

 

ความรนุแรงตอ่รา่งกาย 
 
พบมุกเขกกะโหลก ตบหัว ใชม้ือบีบหัว ตบหนา้ เช่น ฉาก
อะตอมตบหนา้ประกติ (โดยมกีราฟฟิคบังหัว) ฉากตัวละครชือ่
นัดหลอ่ผลกัสม้จี๊ดเกอืบลม้คะมํา 

 

 
 

 
 

การต์นู โดราเอมอน (ด6+) 
 ชอ่ง MCOT HD 

ความรนุแรงทางรา่งกาย  
 
ฉากทะเลาะชกต่อยระหว่างหุ่นยนตไ์จแอนท ์และซเึนโอะ ที่
กําลังรุมทํารา้ยหุ่นยนตเ์ดคสิุง ิ โดยแสดงใหเ้ห็นพฤตกิรรม
การทํารา้ยร่างกายชัดเจน รวมถงึฉากทีโ่นบติะชกหุ่นยนตไ์จ
แอนทล์ม้  เมือ่ไจแอนทม์าเห็นจงึโกรธ และวิง่เขา้มากระชาก
คอเสือ้โนบติะ 
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ละคร ชงิรักหกัสวาท (ท)  
ชอ่ง 8 

ความรนุแรงทางจติใจ 
 

ภรรยาคนทีส่องของเจา้สวัตะคอกใสล่กูสาวของตวัเองวา่ “โง”่ 
เพราะซกัถามกวนใจ จนลกูสาวหนา้สลด   นอกจากนีย้ังหนัไป
บรภิาษคนใช ้เพือ่ระบายอารมณ์  โดยทีอ่กีฝ่ายอยูใ่นสภาพจํา
ยอม  เป็นตน้ 

 

 

 
ละคร รา้ยรักพยัคฆก์งัฟ ู(ท) 

ชอ่ง 3 HD 

ความรนุแรงทางจติใจ 
  

ตัวละครหญงิเสยีใจนกึถงึเหตุการณ์ และคําพูดของตัวละคร
ชายอกีคนหนึง่ทีเ่คยทํารา้ยตนและพดูวา่ 

 
 “สดุทา้ยแกก็ตอ้งเป็นเมยีฉันอยูด่ ีอยา่งแกจะไปไหนได”้ 

  

 

 
 

ความรนุแรงตอ่วตัถสุ ิง่ของ 
 

ตัวละครชือ่ภสิารัตน์ พยายามโทรหาอังกรูเพือ่พูดคยุเรือ่งเงนิ
ทีฝ่่ายชายยมืเธอไป แตฝ่่ายชายปิดโทรศัพท ์ทําใหเ้ธอตดิตอ่
ไม่ได  ้หญงิสาวจึงเกดิอารมณ์โกรธ และขวา้งโทรศัพท์ทิง้
ทันท ี
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ละคร หลานสาวนรินาม (ท) 
ชอ่ง 7 HD 

 

 
 

 
 

ละคร ชงิรักหกัสวาท (ท)  
ชอ่ง 8 

ความรนุแรง/ การลว่งละเมดิทางเพศ/ การคกุคามทางเพศ 
 

ทาสสาวรับใช ้เดนิมาพบทาสชายอกีคนทีกํ่าลังดักรอเพือ่ขอ
หลบันอนดว้ย มกีารใชกํ้าลังเล็กนอ้ย  ฝ่ายหญงิไมค่อ่ยเต็มใจ 
แสดงท่าทีข่ัดขนื เพราะกําลังเสยีใจ แต่ก็ตอ้งจํายอม เพราะ
ทัง้สองเคยไดเ้สยีกันมากอ่นหนา้ และฝ่ายหญงิก็หวังใชท้าส
ชายทําตามแผนการของตน   
 
ทาสชายและทาสหญงิวางแผนเพื่อฉุดคร่าหญงิอกีคน เพื่อ
หวงักําจัดศตัรหูวัใจ 

 

 
รายการ ชงิรอ้นชงิลา้นคลาสคิ (ท) 

ชอ่ง Workpoint 

ความรนุแรงตอ่สตัว ์
 

พบเนือ้หาความรนุแรงตอ่สตัวใ์นฉากตวัละครเทง่ และเพือ่นๆ 
นํากบใสถ่งุพลาสตกิมาแกลง้โหน่ง ชะชาชา่ทีก่ลวักบ โดยมี
เจตนาเพือ่ความตลก สรา้งเสยีงหวัเราะใหผู้ช้ม 
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เนือ้หาเก่ียวกับอคต ิและการเลือกปฏบัิตผ่ิานภาพตวัแทน R-Representation 
สถาน ี จาํนวนรายการทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัอคต ิและการเลอืก

ปฏบิตัผิา่นภาพตวัแทน รวม 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 

3 HD - - 1 - - 2 3 
7 HD - - - - - - - 
MCOT HD - 1 4 2 - 4 11 
Workpoint - - 1 - - 2 3 
8 - - 2 - - 1 3 
Mono 29  - - - - - - - 

รวม - 1 8 2 - 9 20 
    หมายเหต:ุ ประเด็นอคตแิละการเลอืกปฏบิตัผิา่นภาพตวัแทน ใน 1 รายการ  อาจมจํีานวนมากขึน้ตามลกัษณะยอ่ยทีป่รากฏ 
    ในเนือ้หา  
 (R1) ชนชัน้ (Class)  

(R2) เชือ้ชาต/ิ ชาตพัินธุ ์(Race/ Ethnic)  
(R3) เพศ (Sex)  
(R4) อาย ุ(Age) 
(R5) ความพกิาร (Disabled)  
(R6) รปูรา่งหนา้ตา (Appearance 
 

จากการศกึษาเนือ้หาเก่ียวกบัอคตแิละการเลือกปฏิบตัผิา่นภาพตวัแทนในสถานีโทรทศัน์ทัง้ 6 ช่อง 

พบว่า มีเนือ้หาเก่ียวกบัอคติและการเลือกปฏิบตัิเร่ืองรูปร่างหน้าตามากท่ีสดุจํานวน 9 รายการ รองลงมา

คือเร่ืองเพศสภาพ/ เพศวิถี จํานวน 8รายการ  อาย ุจํานวน 2 รายการ  เชือ้ชาต/ิ ชาตพินัธุ์ 1 รายการ โดยไม่

พบเนือ้หาเก่ียวกบัชนชัน้ และอคตแิละการเลือกปฏิบตัเิร่ืองความพิการในสถานีโทรทศัน์ช่องใด 

เม่ือพิจารณาเนือ้หาเก่ียวกบัอคติและการเลือกปฏิบตัิผ่านภาพตวัแทนพบว่าช่อง MCOT HD เป็น

ช่องท่ีพบเนือ้หาเก่ียวกับอคติ และการเลือกปฏิบตัิผ่านภาพตวัแทนหลากหลาย มากท่ีสดุ โดยเฉพาะใน

ละครซิทคอมท่ีเน้นความตลก สนุกสนาน จึงมกัพบมุกตลกล้อเลียนรูปร่างหน้าตาตามลกัษณะเด่นของ

นกัแสดงในเร่ืองนัน้ๆ เช่น ไอ้ดํา อีดําตบัเป็ด ไอ้อ้วน ไอ้เตีย้ เป็นต้น นอกจากนีย้งัพบเนือ้หาเก่ียวกบัเพศ

สภาพ/ เพศวิถี ซึ่งโดยการเน้นยํา้อคติและการเลือกปฏิบตัิผ่านภาพตวัแทน ว่าสาวประเภทสอง/ ผู้ชาย

ตุ้งติง้ ชอบลวนลามผู้ชาย 

ตวัอยา่งเนือ้หาเก่ียวกบัอคตแิละการเลือกปฏิบตัผิา่นภาพตวัแทนในลกัษณะตา่งๆ  
 อคตแิละการเลอืกปฏบิตัเิรือ่งเชือ้ชาต ิ 

 
 
ผูแ้ขง่ขนัวเิคราะหป์รัศนเีบอร ์9 จากรปูลกัษณ์หนา้ตาและสผีม 
 
ผูแ้ขง่ขนั: ผมเธอนีม่องเผยๆ เหมอืนลกูครึง่ พอมองไปชดัๆ นี่
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ใครคอืใคร Identity Thailand (ท) 
 ชอ่ง MCOT HD 

เขมรโกรกผมเลยนะ... 
 
พธิกีร: ตอนแรกนกึวา่ฝร่ัง พอเห็นหวัเขา่ดําก็ไทยนีแ่หละ  

 

 
 

 
 

รายการ เสยีงสวรรคพ์ชิติฝัน (ท) 
 ชอ่ง 8 

 

อคตแิละการเลอืกปฏบิตัผิา่นภาพตวัแทนเรือ่งรปูรา่งหนา้ตา 
 

พบการลอ้เลยีน สเุทพ สใีส หนึง่ในกรรมการของรายการ ซึง่มี
ลักษณะเป็นโรคสงัขท์อง  (Ectodermal Dysplasia)  วา่มี
รปูรา่งหนา้ตาเหมอืนผ ี ซึง่พบซํ้าๆ ในทกุ ตอนทีอ่อกอากาศ  
 
ตวัอยา่ง  
 
ตั๊ก ศริพิร ใหคํ้าแนะนําผูเ้ขา้แขง่ขนั "อยา่ยิม้มาก เพราะมผีี
จอ้งฟันหนูอยู"่ แลว้ชีไ้ปทางสเุทพ  

 
แพท พธิกีร แซว สเุทพ วา่เป็นผ ี "ผจีะไดส้งิงา่ยๆ"   ในขณะ
ทีเ่สยีงผูบ้รรยายซํ้าวา่ “ระวงัผจีะเปลีย่นไปสงิคณุแพทนะครับ 
อยา่ไปแซวเคา้” 

 
นอกจากนีย้ังพบวา่มกีารแซวเรือ่งรปูรา่งหนา้ตาของผูแ้ขง่ขนั
ดว้ย แตพ่บไมม่าก ดงันี ้ 

 
สเุทพ ลอ้เลยีนผูแ้ขง่ขนัรายการ ทีม่สีผีวิเขม้ "ใหค้ะแนนตาม
เนือ้ผา้ แตเ่นือ้ผา้ดําไปหน่อย"  (เสยีงเอฟเฟคอกีา)  
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ซทิคอม โอมมหาจรวย (ท)  
ชอ่ง MCOT HD 

อคตแิละการเลอืกปฏบิตัเิรือ่งเพศ/  สภาพวถิ ี
 
พบการนําเสนอภาพสาวประเภทสองทีม่พีฤตกิรรมเรื่องมาก 
ชอบโวยวายเสยีงดัง และแสดงอาการคลั่งไคลอ้ยากลวนลาม
ผูช้าย 

 

 

รายการ เกมสจั์บผดิซปุตาร ์(ท)  
ชอ่ง 8  

อคตแิละการเลือกปฏบิัตผิ่านภาพตัวแทนเรื่องเพศสภาพ/ 
เพศวถิ ี

 
พบการพูดเปรียบเปรยทีอ่าจตคีวามไดว้่าเป็นการดูถูก เหมา
รวม หรอืลดทอนคณุคา่เพศหญงิ  ไดแ้ก ่ 

 
พธิกีรใชมุ้กตลกอธบิายสาเหตุทีน่กไม่ยอมไปเกาะมอืพธิกีร
หญงิ เพราะเป็นนกตวัเมยี  

 
"อนันีน้กตวัผูต้วัเมยีเนีย่ ตัวเมยีเหรอ ถงึวา่ ชะนขีอมอื ไมย่อม
ไป" 

 
เพือ่นแขกรับเชญิ อว้น รังสติ อธบิายนสิยัอว้น วา่  
“จูจ้ีข้ ีบ้น่เหมอืนผูห้ญงิ” 

 

อคตแิละการเลอืกปฏบิตัผิา่นภาพตวัแทนเรือ่งอาย ุ 
 
 

ผูแ้ข่งยันวิเคราะห์(ทาย)ผูร้่วมแข่งขันเบอร์ 1 ปล่อยมุก
ลอ้เลยีนเรือ่งอาย ุ

 
ผูแ้ขง่ขัน (เอ๋) : “รุ่นนี้อย่าว่าแค่ยกน้ําหนักเลย แค่ดัมเบลอัน
ละแค ่2 โลฯ ก็ตอ้งกนิยาหอมกนัแลว้” 
พธิกีร : “อูย้อย่าว่าแต่ยกน้ําหนักฮะเดนิไปหยบิรโีมทยังหอบ
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รายการ ใครคอืใคร Identity Thailand 

(ท) ชอ่ง MCOT HD 

...” (เสยีงหวัเราะ) 
 
 

 

 

เนือ้หาที่แสดงให้เหน็พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมอ่ืนๆ 

 จากผลการศึกษาพบว่า ในรายการโทรทัศน์ยังปรากฏเนือ้หาท่ีแสดงให้เห็นพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมในเร่ืองของการแตง่กาย การแสดงออก การพนนั ยาเสพตดิ สรุา บหุร่ี ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 

ตวัอยา่งพฤตกิรรมไมเ่หมาะสมเก่ียวกบัการแตง่กาย 
 

 
 

 
 

รายการ 9 ENTERTAIN NIGHT LIVE (-) ชอ่ง 
MCOT HD 

พฤตกิรรมไมเ่หมาะสมเกีย่วกบัการแตง่กาย 
 

ภาพประกอบข่าวดารา/ นักแสดงใส่เสื้อผา้นอ้ยชิน้เห็น
บรเิวณเนนิอก  
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รายการ เสยีงสวรรคพ์ชิติฝัน (ท) 

ทางชอ่ง 8 

พฤตกิรรมไมเ่หมาะสมเกีย่วกบัการแตง่กาย 
 
ภาพผูร้่วมรายการแตง่กายใสเ่สือ้ผา้นอ้ยชิน้ เห็นบรเิวณเนนิ
อก  

 

 
 

การต์นู Eureka Seven AO Astral Ocean 
ยเูรกา้ เอโอ แอสทรา โอเชยีน  (ด6+) 

ชอ่ง Mono29 

พฤตกิรรมไมเ่หมาะสมเกีย่วกบัการแตง่กาย 
 

ภาพตวัการต์นูใสช่ดุวา่ยน้ํา แตม่มุกลอ้งมกีารเนน้ถา่ยไลจ่าก
ขาไปถงึบรเิวณลําตวั  

 

ตวัอยา่งพฤตกิรรมไมเ่หมาะสมเก่ียวกบัการพนนั 

ละคร สามหวัใจเสรมิใยเหล็กตอนเสือ้สฝีุ่ น 
(ท) ชอ่ง 3 HD  

พฤตกิรรมไมเ่หมาะสมเกีย่วกบัการพนัน 
 
ภาพตวัละครในเรือ่งกําลงัน่ังเลน่ไพ ่โดยไมม่กีารขึน้คําเตอืนวา่
การพนันเป็นสิง่ผดิกฎหมาย 
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ภาพยนตรจ์นีชดุ อุย้เสีย่วป้อ จอมยทุธ์
เกรยีนยทุธจักร (ท) ชอ่ง Mono29 

พฤตกิรรมไมเ่หมาะสมเกีย่วกบัการพนัน 
 

ภาพตัวละครกําลังเลน่การพนัน โดยมกีารขึน้คําเตอืนทีห่นา้จอ
วา่ การพนันเป็นสิง่ผดิกฎหมาย 

 

ตวัอยา่งพฤตกิรรมไมเ่หมาะสมเก่ียวกบัยาเสพตดิ สรุา และบหุร่ี 
 

    
 

ละครเรือ่ง ลกูผูช้ายพันธุด์ ี (ท) 
ชอ่ง 7 HD 

พฤตกิรรมไมเ่หมาะสมเกีย่วกบัการดืม่สรุา 
 

ภาพตัวละครหญงิคะยัน้คะยอใหต้ัวละครชายดืม่เหลา้ ดว้ยการ
หยบิขวดเหลา้เทใส่แกว้ส่งใหด้ืม่ มกีารเบลอภาพขวด แต่ไม่
ขึน้คําเตอืน 

 
ละครเรือ่งเกมรษิยา (ท)  

ชอ่ง Workpoint 

พฤตกิรรมไมเ่หมาะสมเกีย่วกบัการดืม่สรุา 
 
ภาพตัวละครกําลังสังสรรคใ์นผับ มีการเบลอภาพขวด/ แกว้
เหลา้บนโตะ๊ และขณะยกแกว้ขึน้ดืม่ก็เบลอภาพเชน่กนั 

 
 
 
 
 

 พฤตกิรรมไมเ่หมาะสมเกีย่วกบัการดืม่สรุา 
 

ภาพตัวละครดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอลห์ลายฉาก มีการเบลอ
ภาพกระป๋อง  
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การต์นู Full Metal Panic (ด6+)  
ชอ่ง  Mono29 

 

 

รายการ HELL'S KITCHEN (น13+)  
ชอ่ง MCOT HD 

พฤตกิรรมไมเ่หมาะสมเกีย่วกบัการดืม่สรุา และสบูบหุรี ่
 
ภาพผูเ้ขา้ร่วมรายการสบูบุหรี ่และดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์มี
การเบลอภาพบหุรีแ่ละขวดเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์แต่ไม่ขึน้คํา
เตอืน 
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พฤตกิรรมไมเ่หมาะสมอ่ืนๆ  
 

 

 

 
ละคร สามหวัใจเสรมิใยเหล็ก ตอนเสือ้สฝีุ่ น (ท) 

ชอ่ง 3 HD 

พฤตกิรรมถ้ํามอง  
 
ภาพตวัละครหญงิอาบน้ําในหอ้งน้ํา มตีวัละครชายมาแอบด ู
พรอ้มทําหนา้หืน่ มมุกลอ้งถา่ยเสมอืนมองผา่นรหูอ้งอาบน้ํา
จรงิๆ   
 

 

 
รายการชงิรอ้ยชงิลา้น (ท) 

ชอ่ง Workpoint 

พฤตกิรรมการกลัน่แกลง้  
 
การกลัน่แกลง้ดงึกางเกงของเพือ่นนักแสดงจนหลดุออกมาครึง่
กน้ (มกีารใชก้ราฟฟิกบงั) 

  

ลักษณะการจัดระดบัความเหมาะสมของเนือ้หา  

จากการศึกษาภาพรวมของ SLVR พบว่ามีหลายรายการท่ีมีการจดัระดบัความเหมาะสมของ

เนือ้หา (เรต) ไม่ตรงกบัเนือ้หาท่ีปรากฏจริง โดยเฉพาะรายการสําหรับเด็ก “ด6+” และ รายการทัว่ไป  “ท”  
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ซึง่จากการศกึษาพบว่าเนือ้หาอาจเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเหมาะกบัผู้ชมท่ีมีอาย ุ13 ปีขึน้ไป  ซึง่พบทัง้ใน

รายการเดก็/ การ์ตนู   ละคร และบนัเทิงตา่งๆ  

ตวัอยา่งกลุม่รายการประเภทเด็ก/ การ์ตนู  เช่น การ์ตนูเร่ือง Full Metal Panic  ทางช่อง Mono 29 

ท่ีออกอากาศในช่วงเวลา 16.10 - 16.40 น. ซึง่ถือเป็นช่วงเวลาสําหรับเด็กตามประกาศ กสทช. แตก่ลบัมี

เนือ้หาท่ีส่ือถึงความรุนแรงในระดบั “น13+” เช่น การใช้อาวธุปืนจ่อยิง เลือด บาดแผล และการบาดเจ็บท่ี

ชดัเจน  รวมถึงมีเนือ้หาท่ีอาจไม่เหมาะสมอ่ืนๆ เช่น การปรากฏฉากด่ืมแอลกอฮอล์ของตวัละคร ซึง่มีทัง้ท่ี

เบลอภาพและไมเ่บลอภาพ   

ตวัอย่างกลุ่มรายการประเภทละคร เช่น ภาพยนตร์จีนชุดเร่ืองอุ้ยเส่ียวปอฯ  ทางช่อง Mono 29  

ออกอากาศในช่วงเวลา 18.15-19.15 น. ท่ีมีเนือ้หาความรุนแรงทางร่างกายมาก โดยเฉพาะการเน้นให้เห็น

ขัน้ตอนการทําร้ายร่างกายของตวัละครในเร่ือง  หรือในละครเร่ืองชิงรักหกัสวาท ทางช่อง 8 ออกอากาศ

ในช่วงเวลา 20.00 - 21.00 น. ท่ีปรากฏฉากความรุนแรง  การใช้ภาษาหยาบคาย และการมีเพศสมัพนัธ์

ของตวัละครคอ่นข้างโจ่งแจ้ง  

 ตัวอย่างกลุ่มรายการประเภทบันเทิงอ่ืนๆ  เช่น   รายการชิงร้อยชิงล้านคลาสสิค  ทางช่อง 

Workpoint  ท่ีมีการระบเุรตเป็น “ท”  และออกอากาศในช่วง  17.00 - 18.00 น.     ซึง่ถือเป็นช่วงเวลา

สําหรับเด็กตามประกาศ กสทช. แต่กลบัมีเนือ้หาท่ีอาจเข้าข่ายทัง้เร่ืองเพศ ภาษาส่อทางเพศหรือภาษา 

หยาบคาย  ความรุนแรง และอคตแิละการเลือกปฏิบตัผิา่นภาพตวัแทน เป็นต้น 

 

เปรียบเทยีบ SLVR ในรายการที่ออกอากาศทัง้ในเดอืนตุลาคม 57 และ มกราคม 58 

จากการศกึษาพบวา่ มีรายการท่ีเป็นไปตามเกณฑ์คดัเลือกหน่วยการศกึษา และปรากฏทัง้ในเดือน

ตลุาคม 2557 และ มกราคม 2558 ทัง้สิน้ 21 รายการ โดยพบวา่ ช่อง 7 มีรายการท่ีผ่านเกณฑ์การคดัเลือก

และออกอากาศทัง้ใน 2 ช่วงเวลามากกว่าช่องอ่ืนๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเรตรายการท่ีได้รับความนิยมใน

กลุ่มเปา้หมาย 10-15 ปี ของช่อง 7 ทัง้ใน 2 ช่วง ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนกั ในขณะท่ีช่อง Mono 29  

มีรายการท่ีผ่านเกณฑ์คดัเลือกและออกอากาศทัง้เดือนตลุาคม 2557 และมกราคม 2558 เพียง 1 รายการ 

ซึง่สะท้อนให้เห็นการเปล่ียนแปลงของเรต และการวางผงัรายการของช่อง Mono 29 มากกวา่ช่องอ่ืน 
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นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาตามกลุม่ประเภทรายการ จะพบว่าช่อง 3, 8 และ Mono 29 มีรายการท่ี

ผ่านเกณฑ์และออกอากาศทัง้สองช่วงเป็นรายการประเภทเกมโชว์ทัง้หมด ในขณะท่ีช่อง 7, 9 และ 

Workpoint มีทัง้รายการสําหรับเด็ก ละคร และเกมโชว์ ผลการศึกษาพบว่า ในแต่ละช่วง พบการ

เปล่ียนแปลงของเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับเพศ ภาษา ความรุนแรง และอคติและการเลือกปฏิบตัิผ่านภาพ

ตวัแทนในแตล่ะรายการดงันี ้

 

สถาน ี

รายการทีม่เีรตเขา้ขา่ยเกณฑค์ดัเลอืกหนว่ยการศกึษาท ัง้ในเดอืนตลุาคม 57 
และเดอืนมกราคม 58 

รายการ ภาพรวมความเปลีย่นแปลง SLVR 
ตลุาคม 57 มกราคม 58 

3 HD 1. ดนัดารา S(1) / L(1) / R(3) L(1/2) R(6) 
2. แฟมลิีแ่กง๊ - - 

7 HD 

1. Ben 10  - - 
2. Disney Club  L(2) - 
3. Avenger  - V(1/3) 
4. ลกูผูช้ายพันธุด์ ี V(1) V(1/4) 
5. วยัมันสพั์นธุอ์สรู   - V(1) 
6. เสน้ทางบนัเทงิ - - 
7. อยา่ทําเงนิหลน่ - - 

MCOT 
HD 

1. กงัฟู้ด - V(1) 
2. โดราเอมอน  V(1/2) - 
3. บา้นนีม้รัีก L(2) / V(1) / R(6) V(1) 
4. นัดกบันัด  L(2) / V(1) / R(6) S (1)/ L(2)/ V(1)/ R(4/6) 
5. Hell’s Kitchen  L(2) / V(2/3)/ R(3) L(2)/ V(2)/ R(3) 

Work 
point 

1. แกง๊นมกลอ่ง  L(2)/ V(1/2)/ R(6) 
2. แปดเทพอสรูมังกรฟ้า  - S(4/5) 
3. ชงิชา้สวรรคไ์มคท์องคํา - - 
4. ปรศินาฟ้าแลบ  L(1) / R(6) L(1/2) / R(6) 

8 
1. เสยีงสวรรคพ์ชิติฝัน  L(1) / R(6) L(1) / R(3/6) 
2. เกมสจั์บผดิซปุตาร ์ L(1) / R(3) L(1) 

Mono 29 1. Millionaire van - - 

 

ในภาพรวมพบว่ามี 6 รายการท่ีไม่พบเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองเพศ ภาษา ความรุนแรง และอคติ

และการเลือกปฏิบตัิผ่านภาพตวัแทนทัง้ 2 ช่วงท่ีศกึษา ในขณะท่ีอีก 7 รายการ พบเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบั

เร่ืองเพศ ภาษา ความรุนแรง และอคติและการเลือกปฏิบตัิผ่านภาพตวัแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย

ประเดน็รวมกนัในทัง้ 2 ช่วง ซึง่มีทัง้รายการประเภทซิทคอม และละครทางช่อง MCOT HD และช่อง 7 HD 
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รายการบนัเทิงวาไรตีท้างช่อง 8 และช่อง 3 HD หรือกระทัง่รายการการ์ตนู Disney Club ทางช่อง 7 HD ท่ี

เหลือเป็นรายการท่ีพบเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองเพศ ภาษา ความรุนแรง และและอคติและการเลือกปฏิบตัิ

ผา่นภาพตวัแทนเพียงช่วงใดช่วงหนึง่ท่ีเลือกศกึษา  

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์พบว่า ช่วงเวลาท่ีเลือกศกึษาในเดือนตลุาคม 2557 และมกราคม 

2558 อาจไมมี่นยัยะสําคญัตอ่การเปล่ียนแปลงของเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองเพศ ภาษา ความรุนแรง และ

อคติและการเลือกปฏิบตัิผ่านภาพตวัแทนในรายการท่ีศกึษา มากเท่ากบั “เนือ้เร่ือง”, “Theme”, “พิธีกร”, 

“แขกรับเชิญ” ของรายการนัน้ๆ ยกตวัอยา่งเช่น รายการเสียงสวรรค์พิชิตฝัน ซึง่เป็นรายการประกวดแข่งขนั

ร้องเพลง มกัปรากฏการเลน่มกุตลกของพิธีกร กรรมการ และผู้ เข้าแข่งขนัในเร่ืองเพศ (ผ่านการใช้ภาษาสอ่

ทางเพศ) และรูปร่างหน้าตา ในขณะท่ีละครเร่ืองลูกผู้ ชายพนัธุ์ ดี ซึ่งเป็นละครแนวแอ๊คชั่น ก็มกัปรากฏ

ความรุนแรงในลกัษณะตา่งๆ เป็นต้น 

 

โฆษณาแฝงที่พบในรายการที่ศึกษา 

จากการศึกษาโฆษณาแฝง ประเภทแฝงเนือ้หา ในรายการตามหน่วยการศึกษาในช่วงเดือน

ตลุาคม 2557 และ มกราคม 2558 พบว่ามี 11 รายการ จากทัง้หมด 72 รายการท่ีพบโฆษณาแฝงเนือ้หา 

ได้แก่ 

 
เดอืน ชอ่ง รายการ สนิคา้/บรกิาร 

รายการเด็ก 
ไมพ่บโฆษณาแฝงเนือ้หา 
ละคร/ซทิคอม/ภาพยนตร ์

ตลุาคม 
MCOT HD 

 

ลกูพีล่กูนอ้ง พชิซา่ Company 
นัดกบันัด ไวตามิล้ค ์
บา้นนีม้รัีก แลคตาซอย 

Workpoint Love Blood มามา่ 
มกราคม MCOT HD นัดกบันัท แฟนตา้ 

รายการบนัเทงิ 

ตลุาคม 3 HD The Voice 

ธนาคารกรงุศร ี
Altis Esport 

ซพี ี
Oppo 

ทรมูฟูเอช 
โคก้ 

7 HD The Money Drop Thailand แบรนดร์ถยนต ์MG 
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เดอืน ชอ่ง รายการ สนิคา้/บรกิาร 
รอ้งสูไ้ฟ 

Keep your light shining Thailand 
วฒุศิกัดิ ์

8 ปากโป้ง 

Dr. Jill 5 G Essence 
เห็ดหลนิจอืแดงสกดั  เสรมิสขุภาพ/ แก ้

ภมูแิพ ้
cake seoul ผลติภณัฑด์แูลผวิ 
ชดุกระชบั Nano Super Burn 

MONO 29 Millionaire Van  สนิเชือ่ธนาคารกสกิรไทย 

มกราคม 
MCOT HD ดาวกระจาย 

รา้นอาหารเทนคตัส ึ
รา้นอาหาร YUKARI 

โอเฮริบ์ 
8 เกมสจั์บผดิซปุตาร ์ Toyata Yaris 

MONO 29 Millionaire Van  โปรโมชัน่เสรมิ แฮปป้ี สโนวไ์วท ์

 

 จากผลการสํารวจโฆษณาแฝงเนือ้หาในรายการตา่งๆ ท่ีผ่านเกณฑ์คดัเลือกการศกึษา พบโฆษณา

แฝงเนือ้หาสินค้า/ บริการต่างๆ จํานวน 23 ชิน้ ใน 11 รายการ โดยพบมากในกลุ่มรายการประเภทละคร/ 

ซทิคอม/ ภาพยนตร์ และรายการบนัเทิงเป็นหลกั และไม่พบว่ามีโฆษณาแฝงเนือ้หาในกลุม่รายการการ์ตนู/ 

รายการสําหรับเดก็ 

 นอกจากนี ้เม่ือเปรียบเทียบโฆษณาแฝงเนือ้หาท่ีพบในรายการท่ีผ่านเกณฑ์การศึกษายงัพบว่า

ในช่วงเดือนตลุาคม 2557 มีจํานวนโฆษณาแฝงสนิค้า/ บริการ มากกวา่เดือนมกราคม 2558 
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สรุปและอภปิรายผลการศกึษา  
 

สรุปลักษณะสาํคัญของSLVR ที่พบในแต่ละช่อง 
สถาน ี ลกัษณะสาํคญัของ SLVR 

ชอ่งท ัว่ไปแบบความคมชดัสงู (HD) 

3 HD พบเนือ้หาความรนุแรงทางรา่งกายและจติใจ รวมถงึเนือ้หาเรือ่งภาษาหยาบคาย เพศ อคติ
และทางภาพตวัแทนในละคร 

7 HD พบเนือ้หาความรนุแรงทางรา่งกาย ภาษาสอ่หยาบคายในละคร และพบเนือ้หาความรนุแรง
ทางรา่งกายในการต์นูเล็กนอ้ย 

MCOT HD 
 
 

พบความรนุแรงทางรา่งกาย ภาษาสอ่ทางเพศ ภาษาหยาบคาย และอคตเิรือ่งรปูรา่งหนา้ตา
ในละครซทิคอมเป็นสว่นใหญ ่  ในขณะทีร่ายการประเภทการต์นูพบทัง้ความรนุแรงทาง
รา่งกายและจติใจ 

ชอ่งท ัว่ไปแบบความคมชดัปกต ิ(SD) 
Workpoint 

 
พบเนือ้หาเรือ่งเพศ ภาษา ความรนุแรง และอคตผิา่นภาพตวัแทนในหลายรายการ แตพ่บ
มากเป็นพเิศษในรายการชงิรอ้ยชงิลา้นคลาสสคิ 

8 
 
 

พบเนือ้หาความรนุแรงทางรา่ยกาย และจติใจ รวมถงึเนือ้หาเกีย่วกบัเพศสมัพันธใ์นละคร  
และมักพบการใชภ้าษาสอ่ทางเพศ และอคตเิรือ่งรปูรา่งหนา้ตา ในรายการประเภทเกมโชว์
ผา่นการเลน่มกุตลกขบขนั  

Mono29 
 

พบเนือ้หาความรนุแรงทางรา่งกาย พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม เชน่ ภาพเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
การใชอ้าวธุ ในรายการการต์นู และภาพยนตรจ์นีชดุ เป็นสว่นใหญ ่และเนือ้หาเรือ่ง
เพศสมัพันธโ์ดยนัย ในรายการการต์นูและภาพยนตรจ์นีชดุ 

 

เปรียบเทยีบผลการศึกษากับกรอบจริยธรรมในส่วนของเนือ้หาสาํหรับเดก็และเยาวชนของ 

กสทช. กรอบจริยธรรมของ ส.ส.ท. รวมถงึประกาศของ กสทช. และข้อบังคับของ Ofcom 

วิเคราะห์ผลการศึกษากับกรอบจริยธรรม กสทช. และ ส.ส.ท. 

จากคูมื่อจริยธรรมการกํากบัดแูลกนัเองในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์ โดยสํานกังาน

คณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  มีการพูดถึง

หลกัการปกปอ้งคุ้มครองเยาวชน  ในหลกัการ 6 เร่ืองปกปอ้งเด็กและเยาวชนจากเนือ้หาท่ีมีความเส่ียงและ

เด็กท่ีปรากฏในส่ือ  พบข้อจริยธรรมท่ีมีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง SLVR   และสอดคล้องกบัการวิเคราะห์

เนือ้หา (Content Analysis) ในการศกึษาครัง้นี ้ 2 หมวด คือ 1) หมวดการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจาก

รายการท่ีมีความรุนแรง การกระทําผิด หรือศีลธรรม อบายมขุ และภาษาหยาบคาย และ 2) หมวดการ

ปกป้องเด็กและเยาวชนจากการนําเสนอเหตรุ้ายแรงท่ีกระทบกระเทือนจิตใจ ซึ่งประกอบด้วยแนวปฏิบตัิ

ทัง้สิน้ 14 ข้อ (ข้อ 6.1-6.14)   
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ในขณะท่ีข้อบงัคบัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรม

ของวิชาชีพเก่ียวกบัการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552    พบเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง SLVR 

และสอดคล้องกบัการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ในการศกึษาครัง้นี ้  เฉพาะข้อ 8 จริยธรรมด้าน

การคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากรายการท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง การกระทําอันผิดกฎหมายหรือ

ศีลธรรม อบายมขุ และภาษาอนัหยาบคาย   รวม 6  ข้อ  

 จากการเปรียบเทียบกรอบจริยธรรมของพบวา่ จริยธรรมข้อ 6.1-6.5 ของ กสทช. และ 8.1-8.5 ของ 

สสท. มีเนือ้หาเหมือนกนั   นอกจากนีย้งัพบว่า จริยธรรมในข้อ 6.8-6.14 ของ กสทช. หลายข้อ ท่ีมีเนือ้หา

สาระไมแ่ตกตา่งจาก ข้อ 6.1-6.7 มากนกั ดงัแสดงให้เห็นในตาราง  

 
คูม่อืจรยิธรรมการกาํกบัดแูลกนัเองฯ ของ 

กสทช. 
 

จรยิธรรมของวชิาชพีฯ ของ 
สสท. 

เปรยีบเทยีบ
สาระสาํคญัทีป่รากฏ

6.1) ผูป้ระกอบวชิาชพีตอ้งใชว้จิารณญาณในการ
นํา เสนอภาพ  ภาษา  ถอ้ยคํา  และ น้ํา เสียง
เหมาะสมโดยเฉพาะเนื้อหาเรื่องเพศหรือความ
รุนแรง เพศวถิ ีเพศสัมพันธ ์และเรือ่งทีม่เีสยีหาย
ต่อสถาบันครอบครัว หรอืเรือ่งทีม่คีวามอ่อนไหว
อืน่ๆ  

8.1) ผูป้ฏิบัติงานตอ้งใช ้
วจิารณญาณในการนําเสนอภาพ 
การใชภ้าษา ถอ้ยคํา และน้ําเสยีง
ที่ เหมาะสมโดยเฉพาะในการ
นําเสนอเนื้อหาความรุนแรง อัต
ลั ก ษ ณ์ ท า ง เ พ ศ  เ พ ศ วิ ถ ี
เพศสมัพันธ ์รวมทัง้เรือ่งทีม่ผีลเสยี
หายตอ่สถาบันครอบครัว และเรือ่ง
ทีม่คีวามออ่นไหวอืน่ๆ  
 

ขอ้ 6.1 ของ กสทช. 
และ ขอ้ 8.1 ของ 
สสท. มีสาระ
เหมอืนกนั  

6.2) ผูป้ระกอบวชิาชพีตอ้งคํานงึถงึการนําเสนอ
เนือ้หา ภาษา ภาพ เสยีง ทีอ่าจทําใหผู้ช้มผูฟั้งที่
เป็นเด็กและเยาวชนเขา้ใจผิด หรือก่อใหเ้กิด
พฤตกิรรมลอกเลยีนแบบ เชน่ รายการทีม่เีนื้อหา
ความรุนแรง ภาษาหยาบคาย กจิกรรมทีเ่สีย่งภัย
ต่อร่างกาย  อบายมุข  และการกระทําที่ผิด
กฎหมาย  

8.2) ผูป้ฏิบัติงานตอ้งใช ้
วจิารณญาณในการนําเสนอเนื้อหา 
ภาษา ภาพ เสยีง ทีอ่าจชกัจูงผูช้ม
ผูฟั้งทีเ่ป็นเด็กและเยาวชนใหเ้ห็น
ผดิเป็นชอบ หรอืกระตุน้พฤตกิรรม
ลอกเลียนแบบ เช่น รายการที่มี
เนือ้หาความรนุแรง การยั่วยวนทาง
เพศ  กา ร ใช ภ้ าษาหยาบคาย 
กิจกรรมที่ เสี่ยงภัยต่อร่ างกาย 
อบายมุข การกระทําทีผ่ดิกฎหมาย
ทีข่ดัตอ่ศลีธรรม  

ขอ้ 6.2 ของ กสทช. 
และ ขอ้ 8.2 ของ 
สสท. มีสาระ
เหมอืนกนั 

6.3) ผูป้ระกอบวชิาชพีตอ้งไม่ออกอากาศหรอื
ตีพิมพ์ภ าพแล ะข อ้ มู ลที่ อ า จมีผ ล เ สีย ต่ อ
พัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กและเยาวชน 
หรอืความสมัพันธข์องครอบครัว   

8.3) ผูป้ฏิบัติงานตอ้งไม่
ออกอากาศหรือตีพิมพ์ภาพและ
ขอ้มูลทีอ่าจมผีลเสยีตอ่พัฒนาการ
และการเรยีนรูข้องเด็กและเยาวชน 
หรอืมผีลเสยีตอ่บทบาทหนา้ทีแ่ละ
สมัพันธภาพของสถาบนัครอบครัว   

ขอ้ 6.3 ของ กสทช. 
และ ขอ้ 8.3 ของ 
สสท. มีสาระ
เหมอืนกนั 
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คูม่อืจรยิธรรมการกาํกบัดแูลกนัเองฯ ของ 
กสทช. 

 

จรยิธรรมของวชิาชพีฯ ของ 
สสท. 

เปรยีบเทยีบ
สาระสาํคญัทีป่รากฏ

6.4) ผูป้ระกอบวชิาชพีตอ้งไม่นําเสนอภาพเด็ก 
เยาวชน ที่ถูกทํารา้ย ถูกทารุณ ถูกคุกคามทาง
เพศ ตกเป็นผูต้อ้งหา ผูต้อ้งสงสัย รวมถงึการไม่
นําเสนอภาพ ขอ้มูล ขอ้ความ สัญลักษณ์ ที่จะ
สามารถบ่งบอกถงึเด็ก และเยาวชนผูต้กเป็นขา่ว
ได ้เวน้แต่กระทําไปเพือ่ประโยชน์ของเด็กหรือ
เยาวชนคนนัน้เอง 
 

8.4) ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งหลกีเลีย่ง
การนําเสนอภาพเด็ก เยาวชน ทีถ่กู
ทํารา้ย ถกูกระทําทารณุ ถกูคกุคาม
ทางเพศ ตกเป็นผูต้อ้งหา ผูต้อ้ง
สงสัย ทั ้งนี้หมายรวมถึงการไม่
นําเสนอภาพ ขอ้มูล ขอ้ความ และ
สัญลักษณ์ใด ทีส่ามารถเชือ่มโยง
ไปถึงเด็ก และเยาวชนที่ตกเป็น
ขา่ว ทีถู่กกระทํา ทีเ่ป็นผูต้อ้งหา ผู ้
ตอ้งสงสัย เวน้แต่กระทําไปเพื่อ
ประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชน
นัน้เอง 

ขอ้ 6.4 ของ กสทช. 
และ ขอ้ 8.4 ของ 
สสท. มีสาระ
เหมอืนกนั 

6.5) การรายงานขา่วหรอืการนําเสนอรายการใดๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับเด็กและเยาวชนตอ้งคํานึงถงึการ
ปกป้องศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์และสวัสดภิาพ
ของเด็กและเยาวชน 
 

8.5) การรายงานข่าวหรือการ
นําเสนอรายการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เด็กและเยาวชนตอ้งดําเนินการ
อย่างคํานึงถงึการปกป้องศักดิศ์รี
ความเป็นมนุษยแ์ละสวสัดภิาพของ
เด็กและเยาวชน 
 

ขอ้ 6.5 ของ กสทช. 
และ ขอ้ 8.5 ของ 
สสท. มีสาระ
เหมอืนกนั 

6.6) ผูป้ระกอบวชิาชพีตอ้งคํานงึถงึแหล่งขา่ว
หรอืผูร้ว่มรายการทีเ่ป็นเด็ก เยาวชน และบคุคลที่
กําลังมีความทุกข์หรือผูท้ี่มีความบกพร่องทาง
สมองเป็นพเิศษ เพราะพวกเขาอาจไม่ไดน้ึกถงึ
ผลกระทบทีจ่ะตามมาหลังจากการใหส้ัมภาษณ์
หรอืเขา้รว่มรายการ  

8.6) ขอ้บังคับดา้นจรยิธรรมเพือ่
การคุม้ครองเด็กและเยาวชนที่
กําหนดในขอ้ 8 นี ้ใหค้รอบคลมุถงึ
สือ่ทกุประเภทขององคก์ร     
 

ขอ้ 6.6 ของ กสทช. 
และ ขอ้ 8.6 ของ 
สสท. มสีาระตา่งกนั  

6.7 ในกรณีทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์อาชญากรรม การ
กระทําชําเรา การคา้แรงงานเด็ก ตอ้งไม่เปิดเผย
ชื่อ อัตลักษณ์ หรือขอ้มูลแวดลอ้มอื่นใด  ที่
เกีย่วกบัตวัเด็ก หรอืนําเด็กมา  

  

6.8)  ไมอ่อกอากาศหรอืตพีมิพภ์าพและขอ้มลู ที่
อาจจะมีผลเสยีต่อพัฒนาการดา้นศลีธรรม ดา้น
กายภาพ และดา้นสตปัิญญา ของเด็กเยาวชน
หรอืมผีลเสยีหายตอ่สถาบนัครอบครัว 

 มเีนื้อหาคลา้ยคลงึกับ
ขอ้ 6.3  

6.9) กรณีภาพข่าวทีม่คีวามรุนแรง เช่น ข่าว
อุบัตเิหตุรา้ยแรง ภาพขา่วอาชญากรรม ภัยพบิัติ
ธรรมชาติ อุบัติเหตุขนาดใหญ่ สงคราม ควร
คํานงึถงึระดับความรุนแรงของภาพและชว่งเวลา
ทีจ่ะนําเสนอ หลกีเลีย่งการนําเสนอในชว่งเวลา
ของรายการเด็ก ยกเวน้ประกาศหรือเตือนภัย
ฉุกเฉนิ 

  

6.10) หลกีเลีย่งการนําเสนอภาพขา่วรุนแรง หรอื
อาจกระทบกระเทอืนจติใจเด็กและเยาวชนในชว่ง
รายการข่าวหัวคํ่า เพราะเด็กและเยาวชนอาจ
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คูม่อืจรยิธรรมการกาํกบัดแูลกนัเองฯ ของ 
กสทช. 

 

จรยิธรรมของวชิาชพีฯ ของ 
สสท. 

เปรยีบเทยีบ
สาระสาํคญัทีป่รากฏ

กําลงัน่ังรับชมพรอ้มกบัผูใ้หญไ่ด ้
6.11) ตอ้งระมัดระวัง การนําเสนอเนื้อหาภาพ 
เสยีง ทีอ่าจชกัจูงผูช้มผูฟั้งทีเ่ป็นเด็กและเยาวชน
ไปในทางทีผ่ดิ เชน่ การเสนอรายการทีม่เีนื้อหา
ความรนุแรง การยั่วยวนทางเพศ กจิกรรมเสีย่งภัย
ตอ่รา่งกายทีเ่ด็ก เยาวชนอาจลอกเลยีนแบบ 

 มเีนื้อหาคลา้ยคลงึกับ 
6.1 และ 6.2  

6.12) ตอ้งประกาศเตือนหรือแสดงขอ้ความ 
(label) เพือ่ใหผู้ช้มผูฟั้งพจิารณาว่าเนื้อหาของ
รายการเหมาะสมกับตนเองหรือเด็กเยาวชนใน
บา้นของตนหรอืไม ่

  

6.13) ตอ้งระมัดระวังการใชภ้าษา ถอ้ยคํา และ
น้ําเสยีงใหเ้หมาะสม โดยเฉพาะในการนําเสนอ
เนือ้หาความรนุแรง เรือ่งเกีย่วกบัเพศสมัพันธ ์การ
นําเสนออย่างเลอืกปฏบิัต ิเพราะเหตุแห่งความ
ตา่งของสภาพร่างกาย เพศ วัย เชือ้ชาต ิศาสนา 
ชนชัน้ หรือฐานะทางเศรษฐกจิ สังคม เรื่องที่มี
ผลเสียหายต่อสถาบันครอบครัว และเรื่องที่มี
ความออ่นไหวอืน่ๆ 

 มเีนื้อหาคลา้ยคลงึกับ 
6.1 

6.14) ตอ้งระมัดระวังในการนําเสนอเนื้อหาที่
เ กี่ย วกั บกา รดื่ม สุ ร า  สูบบุห รี่  กา ร เสพยา 
พฤติกรรมอันธพาล  ที่ต อ้งไม่ส่อไปในทาง
สนับสนุนใหเ้ห็นว่าเป็นเรื่องโกเ้ก๋ ทัง้ตอ้งไมม้ี
รายละเอยีดหรอืชกันําใหเ้กดิการลอกเลยีนแบบ 

  

 

นอกจากเนือ้หาสาระกรอบจริยธรรมของ กสทช. และ สสท.  ท่ีพบว่ามีสาระไว้ใกล้เคียงกนั  และมี

ข้อความซ้อนทบักนัเองแล้ว  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า เป็นการระบุแนวทางปฏิบตัิเชิงหลกัการ

อย่างกว้างๆ  ไม่มีการแบ่งเนือ้หาเร่ืองเพศ ภาษา ความรุนแรง และอคติและการเลือกปฏิบตัิผ่านภาพตวั

แทนท่ีแยกขาดจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงการไม่ระบุรายละเอียดท่ีชัดเจนในหลายประเด็น  ซึ่งทําให้ผู้

ปฏิบตัเิกิดความสบัสน และอาจต้องใช้วิจารณญาณในการตีความข้อความตา่งๆ ท่ีแตกตา่งกนัด้วย   

 

ตวัอยา่งจริยธรรมข้อ 6.1 และ 8.1   

“ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้วิจารณญาณในการนําเสนอภาพ การใช้ภาษา ถ้อยคํา และน้ําเสียงที่

เหมาะสมโดยเฉพาะในการนําเสนอเนื้อหาความรุนแรง อตัลกัษณ์ทางเพศ เพศวิถี เพศสมัพนัธ์ รวมทัง้

เร่ืองทีมี่ผลเสียหายต่อสถาบนัครอบครวั และเร่ืองทีมี่ความอ่อนไหวอืน่ๆ”  
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จะเห็นว่าจริยธรรม ข้อ 6.1 และ 8.1 เป็นการพดูถึงการใช้วิจารณญาณของผู้ปฏิบตัิงานในทัง้เร่ือง

เพศ ภาษา ความรุนแรง รวมถึงภาพตวัแทน โดยไม่ได้ให้รายละเอียดท่ีชดัเจนว่าบริบทของเนือ้เร่ืองและ

เหตกุารณ์เช่นไรท่ีถือวา่เป็นการใช้ภาษาถ้อยคํา หรือการใช้นํา้เสียงท่ีไมเ่หมาะสม  ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ ท่ีนําไป

ปฏิบตัใิช้ดลุยพินิจในการพิจารณาท่ีแตกตา่งกนั   

 

ตวัอยา่งจริยธรรมข้อ 6.3 และ 8.3  

“ผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ปฏิบัติ ต้องไม่ออกอากาศหรือตีพิมพ์ภาพและข้อมูลที่อาจมีผลเสียต่อ

พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนหรือมีผลเสียต่อบทบาทหนา้ทีแ่ละสมัพนัธภาพของสถาบนั

ครอบครวั” 

จากจริยธรรมข้อ 6.3 และ 8.3  แม้ว่าในจริยธรรมของ กสทช. และ สสท. จะคํานึงถึงเนือ้หา

รายการท่ีส่งผลเสียต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  แต่ไม่พบว่ามีการให้รายละเอียดว่าเนือ้หา

ลกัษณะใดท่ีส่งผลเสียต่อพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนได้ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ปฏิบตั ิ

อาจต้องใช้วิจารณญาณ/ ดลุยพนิิจในการตีความท่ีแตกตา่งกนั   

 

วิเคราะห์ผลการศึกษากับเกณฑ์ของ Ofcom 

 เม่ือพิจารณาหลกัการคุ้มครองผู้ มีอายต่ํุากว่าสิบแปดปีของ Ofcom แล้ว จะพบว่า มีการคํานึงถึง

เร่ืองของเวลาออกอากาศรายการท่ีมีเนือ้หาไม่เหมาะสม ซึ่งไม่ควรปรากฏระหว่างช่วง  05.30-21.00 น. 

ของทุกวนั ซึ่งถือเป็นจุดแข็งในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนของ Ofcom   รวมถึงแนวทางการพิจารณา

เนือ้หาท่ีไม่เหมาะสม  ซึ่งมีการแบ่งเป็นเร่ืองเพศ ภาษา ความรุนแรงท่ีชดัเจน นอกจากนีย้งัมีการคํานึงถึง

เนือ้หาท่ีเก่ียวกบัภาพเปลือย ความเช่ือ การใช้สารเสพติด  รวมถึงประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เนือ้หา

เก่ียวกบัอาชญากรรม และความละเอียดอ่อนในประเด็นศาสนา  ท่ีแยกออกมาโดยเฉพาะ แต่ไม่พบว่ามี

ระเบียบ/ ข้อบงัคบัท่ีพดูถึงเนือ้หาเก่ียวกบัอคติหรือการเลือกปฏิบตัิผ่านภาพตวัแทนโดยตรง  ดงัแสดงใน

ตาราง  
การคุม้ครองผูม้อีายตุํา่กวา่สบิแปดปี Ofcom  กรอบ SLVR 
1. ปกป้องผูม้อีายตุํา่กวา่ 18 ปี  
เรือ่งทางเพศ S 
ภาษาทีไ่มส่ภุาพ L 
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การคุม้ครองผูม้อีายตุํา่กวา่สบิแปดปี Ofcom  กรอบ SLVR 
ความรนุแรง และพฤตกิรรมทีเ่ป็นอนัตราย V 
- R 
การใชย้าเสพตดิ บหุรี ่สารระเหย และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ - 
ภาพเปลอืย - 
ความเชือ่เรือ่งผสีาง คาถาอาคม และเรือ่งเหนอืจรงิ - 
การมผีูร้ว่มแสดงซึง่มอีายตํุา่กวา่ 18 ปี - 
2. อาชญากรรม V 
3. ศาสนา - 

  

 ในภาพรวม จะเห็นว่าเกณฑ์ของ Ofcom ค่อนข้างครอบคลมุในการปกปอ้งคุ้มครองเยาวชนจาก

เนือ้หาท่ีไม่เหมาะสม  โดยเม่ือลองพิจารณาผลการศกึษาท่ีพบกบัเกณฑ์ของ Ofcom จะพบว่า รายการท่ี

เลือกศกึษาส่วนใหญ่อาจไม่สอดคล้องกบัเกณฑ์ดงักล่าว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งละคร ซิทคอม  หรือรายการ

บนัเทิงในช่องต่างๆ  ท่ีออกอากาศช่วงก่อน 21.00 น.  และมกัมีเนือ้หาเก่ียวกับความรุนแรง ในลกัษณะ

ต่างๆ  การใช้ภาษาหยาบคาย หรือการใช้ภาษาส่อทางเพศ  ฯลฯ  หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีสอดแทรกเนือ้หา

เก่ียวกับผีสาง/ เหนือธรรมชาติ ตวัอย่างเช่น ละครเร่ืองสาปสาง ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับเร่ืองวิญญาณ และ

ความรุนแรง เป็นต้น   

ทัง้นี ้ จากการศกึษาพบว่า หลกัการคุ้มครองผู้ มีอายต่ํุากว่าสิบแปดปีของ Ofcom  ไม่ได้เป็นการ

ห้ามไมไ่มใ่ห้มีเนือ้หาท่ีไมเ่หมาะสมระหวา่ง  05.30-21.00 น. ในทกุๆ กรณี  แตมี่การเปิดโอกาสให้ผู้จดัและ

ผู้ รับผิดชอบสามารถใช้ดลุยพินิจในการนําเสนอเนือ้หาท่ีอาจเข้าข่ายไม่เหมาะสมต่างๆ   ซึง่เป็นเร่ืองท่ีต้อง

อาศยัการตีความเช่นกนั    

 

วิเคราะห์ผลการศึกษากับเกณฑ์ของ กสทช.  

เม่ือพิจารณาประกาศสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์การ

จดัทําผงัรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2556 พบว่าในประกาศมีการแจก

แจงและเปรียบเทียบการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ ค่อนข้างละเอียด โดยแบ่งออกเป็น 
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3 ประเดน็หลกั คือ พฤตกิรรมและความรุนแรง เพศ และภาษา ซึง่แตล่ะประเด็นก็จะนําไปใช้ร่วมกบัการจดั

ระดบัความเหมาะสมของเนือ้หารายการ (เรต) อีกระดบัหนึง่ ดงัตวัอยา่ง 

 

ตวัอยา่งการจดัระดบัความเหมาะสมเร่ืองพฤตกิรรมและความรุนแรง 
ประเด็น ระดบั 0 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

ใชก้บัรายการระดบั “ป” และ “ด” “ท” “น13” และ น “18” “ฉ” 

9.1.6 การใชอ้าวธุ
ในการทํารา้ยผูอ้ืน่ 
ตนเอง สิง่ของ 

-ไมม่ ีเวน้แตเ่ป็น
การแสดงของตวั
ละครทีไ่มใ่ช่
มนุษยห์รอืไมม่ี
ลกัษณะ
คลา้ยคลงึมนุษย์
หรอืไมเ่ป็นเนือ้หา
หลกัของเรือ่งและ
ไมนํ่าเสนอใน
ลกัษณะชีนํ้าชกั
จงู 
 

-ไมม่ ีเวน้แต่
เป็นไปตามบรบิท
ของเรือ่งโดย 
1)ไมนํ่าเสนอใน
ลกัษณะชีนํ้าชกั
จงู 
2)ไมเ่นน้การ
แสดงถงึผลที่
ไดรั้บจากการใช ้
อาวธุ 

-มไีดต้ามบรบิทของ
เรือ่ง โดยสามารถ
แสดงถงึกระบวนการ
แตไ่มนํ่าเสนอใน
ลกัษณะชีนํ้าหรอืชกั
จงูใหเ้กดิพฤตกิรรม
เลยีนแบบ 

-มไีด ้โดยตอ้งไมข่ดั
ตอ่กฎระเบยีบ และ
กฎหมายอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

ตวัอยา่งการจดัระดบัความเหมาะสมด้านภาษา 
ประเด็น ระดบั 0 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
ใชก้บัรายการระดบั “ป” และ “ด” “ท” “น13” และ น “18” “ฉ” 

9.3.1 การใชภ้าษาที่
ไมเ่หมาะสม 
ลอ่แหลม หมิน่เหม ่
สือ่ความหมายในเชงิ
ลบ 

-ไมม่ ี -มไีดบ้า้ง ตามบรบิท
ของเรือ่ง โดยไม่
เป็นองคป์ระกอบที่
พบบอ่ยในการ
นําเสนอ 

-มไีดต้ามบรบิทของ
เรือ่งโดยไมทํ่าให ้
เกดิความเขา้ใจทาง
ภาษาผดิเพีย้น 

-มไีด ้โดยตอ้งไมข่ดั 

 

ตวัอยา่งการจดัระดบัความเหมาะสมด้านเพศ 
ประเด็น ระดบั 0 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
ใชก้บัรายการระดบั “ป” และ “ด” “ท” “น13” และ น “18” “ฉ” 
9.2.2 การ
แสดงออกถงึ
สมัพันธภาพทาง
เพศทีส่ง่ผลใหเ้กดิ
ความรูส้กึทางเพศ 
และกริยิาทา่ทางที่
สือ่ความหมายทาง
เพศทีไ่มเ่หมาะสม 

-ไมม่ ี -มไีดบ้า้งตามบรบิท
ของเรือ่งโดย 
1)ไมเ่ป็นองคป์ระกอบ
ทีพ่บบอ่ยในการ
นําเสนอ 
2)ไมนํ่าเสนอใน
ลกัษณะชีนํ้าชกัจงู 
3)เป็นการแสดงความ
รักทีเ่หมาะสมตาม
ประเพณี 

-มไีดต้ามบรบิทของ
เรือ่ง แตต่อ้งไม่
แสดงแสดง
พฤตกิรรมทีส่อ่ไป
ในทางลามก
อนาจาร 

-มไีด ้โดยหากเป็น
การแสดง
สมัพันธภาพทางเพศ
ในลกัษณะผดิ
ประเพณี ผดิกฎหมาย 
หรอืผดิธรรมชาต ิ
ตอ้งไมเ่นน้ขัน้ตอน
การกระทําอยา่ง
ชดัเจน และตอ้งไม่
ขดัตอ่กฎ ระเบยีบ 
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4)ไมเ่นน้แสดงถงึ
ขัน้ตอนการกระทําที่
ชดัเจน 

และกฎหมายอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

 

จากตารางแสดงให้เห็นวา่ ประกาศของ กสทช. ฉบบันี ้ มีการระบกุารจดัระดบัความเหมาะสมของ

เนือ้หาเอาไว้อย่างละเอียดชดัเจน  โดยเฉพาะพฤติกรรมและความรุนแรง ท่ีแบง่ออกเป็น 13 ลกัษณะย่อย 

(โดยมีเร่ืองอคตแิละการเลือกปฏิบตัผิา่นภาพตวัแทนรวมอยูใ่นหวัข้อนี)้   ทัง้ยงัมีรายละเอียดและเง่ือนไขใน

การพิจารณาร่วมกบัการจดัระดบัความเหมาะสมของเนือ้หา (เรตติง้) ของรายการแตล่ะประเภท   รวมถึง

การพิจารณาช่วงเวลาออกอากาศ  อยา่งไรก็ตาม จากผลการศกึษากลบัพบว่า ยงัมีรายการจํานวนหนึ่งท่ีมี

เนือ้หาไม่สอดคล้องกับการจดัระดบัในประกาศ  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประกาศเร่ืองแนวทางการจดัระดบั

ความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ฯ ของ กสทช. ในปัจจุบนัอาจยงัมีปัญหาในเร่ืองการบงัคบัใช้และ

กํากบัดแูล   

 เม่ือพิจารณากลไกในการปกป้องคุ้ มครองเยาวชนจากเนือ้หาท่ีไม่เหมาะสมต่างๆ จากคู่มือ

จริยธรรมและการกํากบัดแูละกนัเองของ กสทช. ประกาศจริยธรรมของ ส.ส.ท. รวมถึงหลกัการคุ้มครองผู้ มี

อายุต่ํากว่าสิบแปดปีของ Ofcom  และประกาศ กสทช.  เร่ือง แนวทางการจดัระดบัความเหมาะสมของ

รายการโทรทศัน์ฯ จะสามารถจําแนกความแตกต่างในเนือ้หา ความสามารถ และข้อจํากดัของกลไกตา่งๆ 

ได้ดงันี ้ 

 
เปรยีบเทยีบลกัษณะสาํคญัของกลไกการปกป้องคุม้ครองเด็กจากเนือ้หาทีไ่มเ่หมาะสมใน

รายการโทรทศัน ์

กรอบ
จรยิธรรม/ 
ประกาศที่
เกีย่วขอ้ง  

จรยิธรรมการ
กํากบัดแูลกนัเอง
ในกจิการกระจาย
เสยีง และกจิการ
โทรทศัน ์โดย 
กสทช.  

ขอ้บงัคบั ส.ส.ท. วา่
ดว้ยจรยิธรรมของ
วชิาชพีเกีย่วกบัการ
ผลติและการ
เผยแพรร่ายการ 

หลกัการคุม้ครอง
ผูม้อีายตุํา่กวา่สบิ
แปดปี โดย 
Ofcom ของ UK 

ประกาศ กสทช.  
เร ือ่ง แนวทางการ
จดัระดบัความ
เหมาะสมของ
รายการโทรทศันฯ์  

ลกัษณะการ
กํากบัดแูล39  

กํากบัดแูลกนัเอง 
(Self-regulation) 

กํากบัดแูลกนัเอง 
(Self-regulation) 

กํากบัดแูลโดย
หน่วยงานผูม้อํีานาจ
หนา้ทีต่ามกฎหมาย 

กํากบัดแูลโดย
หน่วยงานผูม้อํีานาจ
หนา้ทีต่ามกฎหมาย 

                                                            
39 ชนญัสรา อรนพ ณ อยธุยา (2556).  การกํากบัดแูลเนือ้หารายการท่ีอาจเป็นภยัในกิจการโทรทศัน์ของประเทศไทย เพ่ือคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนภายใต้ภาวะส่ือหลอมรวม. วิทยานิพนธ์  คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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เปรยีบเทยีบลกัษณะสาํคญัของกลไกการปกป้องคุม้ครองเด็กจากเนือ้หาทีไ่มเ่หมาะสมใน
รายการโทรทศัน ์

(Statutory 
regulation) 

(Statutory 
regulation) 

ความสามารถ 
และขอ้จํากดั
ในการกํากบั
ดแูล  

- สง่เสรมิใหเ้กดิ
กลไกกํากบัดแูล
กนัเองของสือ่  
- ขาดรายละเอยีด 
และอาจมปัีญหาการ
ตคีวาม  ตอ้งอาศยั
เครือ่งมอื หรอืกลไก
อืน่ๆ ประกอบ   

- สง่เสรมิใหเ้กดิกลไก
กํากบัดแูลกนัเองของ
สือ่  
- ขาดรายละเอยีด 
และอาจมปัีญหาการ
ตคีวาม  ตอ้งอาศยั
เครือ่งมอื หรอืกลไก
อืน่ๆ ประกอบ   

- มกีารกําหนด
ชว่งเวลาหา้ม
ออกอากาศเนือ้หาที่
ไมเ่หมาะสม 
(watershed) 
ชดัเจน 
- มปีระเด็น
ครอบคลมุเรือ่งเพศ 
ภาษา และความ
รนุแรง และอืน่ๆ แต่
อาจมรีายละเอยีดใน
บางประเด็นไม่
เพยีงพอ  
- สามารถใชด้ลุย
พนิจิได ้แตอ่าจมี
ปัญหาการตคีวามใน
บางประเด็น  

 

- มกีารกําหนด
ชว่งเวลาสําหรับเด็ก 
และชว่งเวลา
ระมัดระวงั  
- มรีายละเอยีดในการ
พจิารณาเนือ้หาเรือ่ง
เพศ ภาษา และความ
รนุแรง รว่มกบัการจัด
ระดบัความเหมาะสม
ของเนือ้หารายการ   
- สามารถใชด้ลุยพนิจิ
ได ้แตอ่าจมปัีญหา
การตคีวามในบาง
ประเด็น  

  

 

จริยธรรมส่ือโทรทศัน์และพัฒนาการของเดก็และเยาวชน 

 จากอดีตจนถึงปัจจุบนัประเทศไทยได้มีการรวมกลุ่มเพ่ือยกระดบัองค์กรและผู้ประกอบวิชาชีพ 

ด้านส่ือสารมวลชน เพ่ือนําเสนอขา่วสารอยา่งมีจริยธรรม และแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม จึงทํา

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านส่ือสารมวลชนและหน่วยงานตา่งๆ ได้มีการเสนอให้จดัทําแนวทางจริยธรรมส่ือใน

การนําเสนอข้อมูลข่าวสารแก่เด็ก โดยเล็งเห็นว่า เด็กและเยาวชนนัน้เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าอย่างยิ่งต่อ

ประเทศ (สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 

2557) 

ส่ือจึงต้องทําหน้าท่ีในการปกป้องคุ้มครองไม่ให้เด็กได้รับอนัตรายทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ 

หรือได้รับผลกระทบในด้านลบ จากข้อมลู ภาพ นํา้เสียง ถ้อยคํา การใช้ภาษาท่ีได้รับจากส่ือ คูมื่อจริยธรรม

การกํากบัดแูลกนัเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  หลกัการท่ี 6 ว่าด้วยการปกปอ้งเด็กและ

เยาวชนจากเนือ้หาท่ีมีความเส่ียงและเดก็ท่ีปรากฏในส่ือ ในข้อท่ี 6.1 ข้อท่ี 6.9 –  ข้อท่ี 6.10 และ ข้อท่ี 6.12 
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– ข้อท่ี 6.14 ล้วนแล้วแต่มีเนือ้หาให้ผู้ปฏิบตัิงานด้านส่ือมวลชนพึงระวงัในการนําเสนอข้อมลูและละเว้น

การนําเสนอเนือ้หาท่ีก้าวร้าวรุนแรง ยั่วยุทางเพศ และอาจมีการประกาศข้อความเตือน เพ่ือให้ผู้ ฟัง

พิจารณาว่า เนือ้หาของรายการท่ีจะชมมีความเหมาะสมกบัเด็กและเยาวชนในปกครองหรือไม่ (สํานกังาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557)  ซึ่งคู่มือ

จริยธรรมดงักลา่วสอดคล้องกบัข้อท่ี 8.1  ของข้อบงัคบัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ.2552 (ข้อ 8 

จ ริ ย ธ ร รม ด้ านกา รคุ้ ม ค ร อ ง เ ด็ ก และ เ ย า วชน  จาก ร ายกา ร ท่ี แ สด งออก ถึ ง ค ว าม รุ นแ ร ง  

การกระทําอนัผิดกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมขุ และภาษาอนัหยาบคาย   ซึง่จากแนวทางท่ีสอดคล้องกนั

ของทัง้ 2 ฉบบันี ้นําไปสู่การจดัสร้างบรรทดัฐานในการนําเสนอรายการประเภทต่างๆ สู่เด็กและเยาวชน 

โดยได้มีการประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกจิการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์การ

จดัทําผงัรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ.2556 ขึน้มา   โดยมีรูปแบบคล้ายคลงึ

กบัแนวคิดการจดัประเภทรายการท่ีใช้กนัภายในประเทศองักฤษ ซึง่อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์การเผยแพร่ภาพ

กระจายเสียงสว่นท่ีหนึง่ : การคุ้มครองผู้ ท่ีมีอายต่ํุากว่าสิบแปดปี (Ofcom Broadcasting Code section 1 

:  Protecting the under-eighteen)  (The Ofcom Broadcasting Code, 2013) ระเบียบ ข้อบงัคบั แนว

ปฏิบตั ิและคูมื่อจริยธรรมการกํากบัดแูลกนัของส่ือมวลชนท่ีกลา่วมาข้างต้น บง่ชีถ้ึงบทบาทและหน้าท่ีของ

ส่ือมวลชนในการขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) แก่ประชาชนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมลู

ความรู้ท่ีถูกต้อง สร้างระบบและวิธีคิด การให้คุณค่า ตลอดจนการแสดงความรับผิดชอบ การคํานึงถึง

ประโยชน์สาธารณะ และการยกคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

นอกจากการคุ้มครองเด็กจากเนือ้หารายการท่ีไม่เหมาะสมแล้ว คู่มือจริยธรรมการกํากับดูแล

กนัเองฯ และ ข้อบงัคบัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพฯ (สํานกังาน กสทช., 2557; สํานกังาน กสทช., 

2556) ยงัตระหนกัถึงอิทธิพลส่ือท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยการสงัเกต (สริุยเดว ทรีปาตี, 2556) การเรียนรู้บท

สนทนา(script) จากโทรทศัน์เพ่ือนํามาปรับใช้กบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริง (ทิพวรรณ หรรษคณุาชยั, 

รวิวรรณ รุ่งไพรวลัย์, สรีุย์ลกัษณ์ สจุริตพงศ์ และวีระศกัดิ ์ชลไชยะ, 2556) จงึได้กําหนดให้ผู้ปฏิบตัิงานด้าน
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ส่ือสารมวลชน พึงระวงัการนําเสนอข้อมลูส่ือท่ีกระตุ้นให้เกิดการลอกเลียนแบบอย่างไม่เหมาะสม และไม่

ควรใช้ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กและเยาวชนลอ่ลวงด้วยข้อมลูผ่านส่ือ เพ่ือโน้มน้าว ชกัจงู ให้เด็กและ

เยาวชนตกหลมุพรางการโฆษณาหรือหวงัประโยชน์จากการสร้างคา่นิยมให้เกิดสงัคมบริโภคนิยมหรือวตัถุ

นิยมเป็นต้น รวมทัง้ส่ือจะต้องไม่นําเสนอข้อมูลอันจะกระทบต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ ทัง้ทาง

พฒันาการด้านศีลธรรม พฒันาการทางเพศ และพฒันาการด้านอารมณ์สงัคมด้วย รวมทัง้หากส่ือต้อง

นําเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับอาชญากรรม การค้าแรงงาน หรือ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน 

จะต้องไม่ละเมิดนําข้อมูลสภาพแวดล้อมหรือข้อมูลทางอัตลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงตัวเด็กมาออกส่ือโดย

เดด็ขาด เว้นแตจ่ะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของตวัเด็กเอง (สํานกังาน กสทช., 2557; สํานกังาน กสทช., 2556) 

ผู้ปฏิบัติงานด้านส่ือมวลชนจึงจําเป็นต้องคํานึงถึงการนําเสนอเนือ้หาที่ไม่เหมาะสมที่จะส่งผล

กระทบเชิงลบต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ ของเด็ก อันได้แก่ พัฒนาการด้านสติปัญญา

พัฒนาการทางเพศ พัฒนาการด้านอารมณ์สังคม และพัฒนาการด้านศีลธรรม ฯลฯ 

 

ตารางแสดงการเปรียบเทยีบจริยธรรมและความเช่ือมโยงต่อพฒันาการหรือผลกระทบที่มีต่อเดก็

และเยาวชน 

 

ที ่

ความเชือ่มโยง
ของ 

จรยิธรรมสือ่ทีม่ี
ตอ่ 

เด็กและเยาวชน 

จํานวนรายการที่
พบวา่มกีารละเมดิ
จรยิธรรมสือ่ โดยแบง่
ตามเกณฑ ์SLVR  
สํารวจในเดอืน

ตลุาคม 2557 และ
มกราคม 2558 รวม
ทัง้ส ิน้ 72 รายการ 
โดย 1 รายการ
สามารถละเมดิได ้
มากกวา่ 1 ขอ้ 

คูม่อืจรยิธรรม
การกํากบั

ดแูลกนัเองใน
กจิการ

กระจายเสยีง
และกจิการ
โทรทัศน ์ 

ขอ้บงัคบัองคก์าร
กระจายเสยีงและ
แพรภ่าพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย วา่
ดว้ยจรยิธรรมของ
วชิาชพีเกีย่วกบัการ
ผลติและการ
เผยแพรร่ายการ 
พ.ศ. 2552  

แนวทางการจัดระดบั
ความเหมาะสมของ
รายการโทรทศัน ์และ
หลกัเกณฑก์ารจัดทํา
ผังรายการสําหรับการ
ใหบ้รกิารกระจายเสยีง

หรอืโทรทศัน ์
พ.ศ.2556 

S L V R (หลกั 6) (ขอ้ 8)  
1 ปกป้องเด็กในการ

เป็นผูรั้บสารทีถ่กู
นําเสนอขอ้มลู
โดยสือ่ 

14 24 41 14 ขอ้ 6.1 
ขอ้ 6.9 – 10 
ขอ้ 6.12 – 

6.14 

ขอ้ 8.1 เนน้ไปทีข่อ้หา้มทีส่ ือ่
ไมค่วรนํามา
ออกอากาศ หรอื 
จัดเป็นระดบัประเภท
รายการใหเ้หมาะสม
กบัชว่งวยั 

2 ปกป้องการ
เลยีนแบบและ
สรา้งคา่นยิมทีไ่ม่
เหมาะสม 

ขอ้ 6.2 ขอ้ 8.2 ไมม่รีะบไุวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

3 ปกป้องไมใ่หเ้ด็ก ขอ้ 6.11 
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ที ่

ความเชือ่มโยง
ของ 

จรยิธรรมสือ่ทีม่ี
ตอ่ 

เด็กและเยาวชน 

จํานวนรายการที่
พบวา่มกีารละเมดิ
จรยิธรรมสือ่ โดยแบง่
ตามเกณฑ ์SLVR  
สํารวจในเดอืน

ตลุาคม 2557 และ
มกราคม 2558 รวม
ทัง้ส ิน้ 72 รายการ 
โดย 1 รายการ
สามารถละเมดิได ้
มากกวา่ 1 ขอ้ 

คูม่อืจรยิธรรม
การกํากบั

ดแูลกนัเองใน
กจิการ

กระจายเสยีง
และกจิการ
โทรทัศน ์ 

ขอ้บงัคบัองคก์าร
กระจายเสยีงและ
แพรภ่าพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย วา่
ดว้ยจรยิธรรมของ
วชิาชพีเกีย่วกบัการ
ผลติและการ
เผยแพรร่ายการ 
พ.ศ. 2552  

แนวทางการจัดระดบั
ความเหมาะสมของ
รายการโทรทศัน ์และ
หลกัเกณฑก์ารจัดทํา
ผังรายการสําหรับการ
ใหบ้รกิารกระจายเสยีง

หรอืโทรทศัน ์
พ.ศ.2556 

S L V R (หลกั 6) (ขอ้ 8)  
ถกูโนม้นา้ว ชกัจงู 
โดยขอ้มลูทีถ่กู
นําเสนอผา่นสือ่  

4 ปกป้องไมใ่ห ้
ขอ้มลูทีนํ่าเสนอ
กระทบตอ่
พัฒนาการ
ทางดา้นตา่งๆ
ของเด็ก  

ขอ้ 6.3, 6.8 ขอ้ 8.3 

5 สือ่จะนําเสนอ
ขอ้มลูขา่วสาร
โดยปกป้องสทิธิ
เด็กและ 
ไมล่ะเมดินํา
ขอ้มลูแวดลอ้ม 
หรอืขอ้มลูอตั
ลกัษณ์ทีส่ามารถ
บง่บอกถงึตวัเด็ก
ได ้มาออกสือ่ 

ขอ้ 6.4 – 6.7 ขอ้ 8.4 – 8.6 

 
ตารางแสดงการเปรียบเทยีบจริยธรรมและความเช่ือมโยงต่อพฒันาการ 

หรือผลกระทบที่มีต่อเดก็และเยาวชน 
 

ที ่

ความเชือ่มโยง
ของ 

จรยิธรรมสือ่ที่
มตีอ่ 
เด็กและ
เยาวชน 

จํานวนรายการทีพ่บวา่มกีารละเมดิ
จรยิธรรมสือ่ โดยแบง่ตามเกณฑ ์

SLVR สํารวจในเดอืนตลุาคม 2557 
และมกราคม 2558 รวมทัง้ส ิน้ 72 
รายการ โดย 1 รายการสามารถ

ละเมดิไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

หลกัเกณฑก์ารแพรภ่าพ
กระจายเสยีง: ดา้นการ

คุม้ครองผูม้อีายตํุา่กวา่สบิแปด
ปี (Ofcom Broadcasting 
Code: Protecting the 

under- eighteens 

บทบญัญตัสิบิ
ประการแหง่
จรรยาบรรณ
วชิาชพีโฆษณา 
พ.ศ.2545 40 

S L V R (ขอ้ 10) 
1 ปกป้องเด็กใน
การเป็นผูรั้บ
สารทีถ่กู
นําเสนอขอ้มลู
โดยสือ่ 

14 24 41 14 โดยการจัดเวลาออกอากาศให ้
เหมาะสมและหา้มนําเสนอ
รายการทีทํ่ารา้ยรา่งกาย จติใจ 
และพัฒนาการ 

 

2 ปกป้องการ มกีารปกป้อง  

                                                            
40 วิโรจน์ ศรีหิรัญ. (ไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์.). 140-302 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน.  
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ที ่

ความเชือ่มโยง
ของ 

จรยิธรรมสือ่ที่
มตีอ่ 
เด็กและ
เยาวชน 

จํานวนรายการทีพ่บวา่มกีารละเมดิ
จรยิธรรมสือ่ โดยแบง่ตามเกณฑ ์

SLVR สํารวจในเดอืนตลุาคม 2557 
และมกราคม 2558 รวมทัง้ส ิน้ 72 
รายการ โดย 1 รายการสามารถ

ละเมดิไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

หลกัเกณฑก์ารแพรภ่าพ
กระจายเสยีง: ดา้นการ

คุม้ครองผูม้อีายตํุา่กวา่สบิแปด
ปี (Ofcom Broadcasting 
Code: Protecting the 

under- eighteens 

บทบญัญตัสิบิ
ประการแหง่
จรรยาบรรณ
วชิาชพีโฆษณา 
พ.ศ.2545 40 

S L V R (ขอ้ 10) 
เลยีนแบบและ
สรา้งคา่นยิมที่
ไมเ่หมาะสม 

3 ปกป้องไมใ่ห ้
เด็กถกูโนม้นา้ว 
ชกัจงู โดย
ขอ้มลูทีถ่กู
นําเสนอผา่น
สือ่  

- มปีกป้อง 

4 ปกป้องไมใ่ห ้
ขอ้มลูที่
นําเสนอ
กระทบตอ่
พัฒนาการ
ทางดา้นตา่งๆ
ของเด็ก  

มกีารปกป้อง  

5 สือ่จะนําเสนอ
ขอ้มลูขา่วสาร
โดยปกป้อง
สทิธเิด็กและ 
ไมล่ะเมดินํา
ขอ้มลูแวดลอ้ม 
หรอืขอ้มลูอตั
ลกัษณ์ที่
สามารถบง่
บอกถงึตวัเด็ก
ได ้มาออกสือ่ 

มกีารปกป้อง  

อย่างไรก็ตาม  ผลจากการวิจยัในครัง้นีก้ลบัพบว่าสถานีโทรทศัน์หลายช่อง หลายรายการ ไม่ได้

ปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมส่ือท่ีมีการกําหนดเอาไว้ดงัข้างต้น  จากการสํารวจรายการท่ีออกอากาศใน

ช่วงเวลาสําหรับเด็ก ระหว่างวนัจนัทร์ – วนัศกุร์  เวลา 16.00 น. – 18.00 น.  วนัเสาร์ – วนัอาทิตย์  

เวลา 07.00 น. – 09.00 น. และ 16.00 น – 18.00 น.  และช่วงเวลาท่ีต้องระมดัระวงัตามประกาศของ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในช่วง

เวลา 18.00 – 22.00 น. ของทุกวัน รวม 72 รายการ พบว่า รายการจํานวนมากท่ีมีลกัษณะเข้า

ข่าย SLVR   โดยพบรายการท่ีนําเสนอเนือ้หาท่ีมีความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ (Violence – V) คิด

เป็น 44 เปอร์เซ็นต์ของรายการทัง้หมด (41 รายการ) รองลงมาคือ  รายการท่ีนําเสนอเนือ้หาท่ีมีภาษาไม่

เหมาะสม  (Language–L)  คิดเป็น  26  เปอร์เซ็นต์(24 รายการ)  โดยพบรายการมีท่ีเนือ้หานําเสนอ
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พฤติกรรมทางเพศหรือในเชิงยัว่ยทุางเพศ (Sex – S) และ รายการท่ีมีเนือ้หาในการเลือกปฏิบตัิผ่านภาพ

ตวัแทน (Representation – R) ในจํานวนเท่ากนั คดิเป็น15 เปอร์เซน็ต์  (14 รายการ) 

 

 

ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีมีมาก่อนนี ้ซึ่งระบุว่า ส่ือโทรทศัน์มีการแทรกเร่ืองเก่ียวกบัเพศสมัพนัธ์

เอาไว้มากเกินไป41  รวมถึงมีการใช้โฆษณาทัง้ทางตรงและโฆษณาแฝง เพ่ือชกัจงูโน้มน้าวเด็กและเยาวชน

ผ่านทางรายการตา่งๆ โดยเม่ือพิจารณาถึงสิทธิเด็กท่ีปรากฏในส่ือโทรทศัน์สําหรับวยัรุ่น42   พบว่า สิทธิใน

การได้รับการปกปอ้งคุ้มครองจะปรากฏน้อยอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ  

 

เม่ือพจิารณาผลการศึกษาทัง้ 4 ประเดน็  คือ เพศ-ภาษา-ความรุนแรง-และภาพตวัแทน 

(Sex-Language-Violence-Representation หรือ S-L-V-R) พบ 

1. รายการท่ีมีเนือ้หาในเชิงยัว่ย ุหรือนําเสนอพฤตกิรรมทางเพศ (S)  

การศึกษาในครัง้นีพ้บว่าจาก 72 รายการ มีรายการซึ่งเข้าข่ายลกัษณะของการยัว่ยุทางเพศ 

จํานวน 14 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายการทัง้หมด เป็นท่ีน่าตกใจอย่างยิ่งท่ีลกัษณะของการยัว่ยุ
                                                            

41 ลดาวลัย์ สงพฒัน์แก้ว. (2552). การศกึษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือโทรทศัน์ด้านบนัเทิงและทศันคติในเร่ืองเพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่น ใน
เขตอําเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี.  
42 วรวรรณ ธนะมงคล. (2546). สิทธิเด็กท่ีปรากฏในรายการโทรทศัน์สําหรับวยัรุ่น.  

S
15%

L
26%V

44%

R
15%

จาํนวนรายการที่มีเนือ้หาเข้าข่าย SLVR 
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ทางเพศมีการปรากฏอยู่ในรายการประเภทการ์ตนูด้วย ซึ่งจดัระดบัความเหมาะสมอยู่ในระดบั ด+  โดย

ปรากฏอยู่ในลักษณะการแสดงออกถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยนัย (Implicit) และการยั่วยวนทางเพศ 

(flirting)  ตวัอย่างเช่น ในการ์ตูนเร่ืองโทริโกะ มีฉากท่ีซูมให้เห็นถึงหญิงสาวในชุดเสือ้รัดรูปเห็นร่องอก  

อยู่ในอิริยาบถนัง่ไขว่ห้างโปรยเสน่ห์ให้แก่ตวัละครชายในเร่ือง หรือในการ์ตนูเร่ือง The Sky Crawlers ก็มี

ฉากท่ีส่ือถึงการมีเพศสัมพันธ์ทัง้ทางตรงและโดยนัย เช่น การท่ีชายและหญิงนอนคุยกันอยู่บนเตียง  

โดยเปลือยกายสว่นบนและมีการใช้ผ้าคลมุบางสว่นของร่างกาย หรือ การมีฉากจบูกนัของตวัละคร 

 

2. ส่ือได้นําเสนอรายการท่ีมีเนือ้หาภาษาไมเ่หมาะสม (L)  

การศกึษาในครัง้นีพ้บวา่จาก 72 รายการ มีรายการซึง่เข้าขา่ยลกัษณะรายการท่ีมีเนือ้หาไม่

เหมาะสม จํานวน 24 รายการ คดิเป็นร้อยละ 26 ของรายการทัง้หมด โดยสว่นใหญ่เป็นการใช้ภาษาสอ่ทาง

เพศและภาษาหยาบคาย ซึง่พบได้ในกลุม่รายการประเภทบนัเทิง/เกมโชว์และละคร ทัง้นีพ้บวา่ ในหลาย

รายการมุง่หวงัวา่ การใช้ภาษาไมเ่หมาะสมหรือหยาบคาบจะสร้างอารมณ์ตลกขบขนัให้กบัผู้ชม  เช่น ใน

รายการ ใครคือใคร IDENTITY THAI  ผู้ ร่วมรายการได้กลา่วกบัผู้ เข้าร่วมด้วยการพดูสโลแกนของตวัเองวา่ 

“เงินมาผ้าหลดุเงินสะดดุหลดุแคส่ะดือฮะ” (ถกเสือ้โชว์พงุนิดๆ) หรือ ในละครเร่ือง สามหวัใจเสริมใยเหลก็ 

ตอนเสือสีฝุ่ น ตวัละครหวัหน้าแมบ้่านได้กลา่วแก่คนงานหญิงวา่ “ไปเตือนพวกท่ียงัไมมี่ผวันะ ไอ้น่ี (คนสวน

หนุ่มอีกคนท่ีนัง่ในครัว) คลําไมมี่หาง มนัป๊าบ (ทํามือทําท่าทาง)เลยนะ“ 

 

3. ส่ือได้นําเสนอรายการท่ีมีความรุนแรงประเภทตา่งๆ (V) 

การศกึษาในครัง้นีพ้บวา่จาก 72 รายการ มีรายการซึง่เข้าขา่ยลกัษณะรายการท่ีนําเสนอเนือ้หาท่ีมี

ความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ  จํานวน 41 รายการ คดิเป็นร้อยละ 44 ของรายการทัง้หมด ทัง้นีพ้บวา่

รายการสว่นใหญ่จะนําเสนอความรุนแรงท่ีมีตอ่ร่างกายมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นความรุนแรงตอ่จิตใจและ

ความรุนแรงทางเพศตามลําดบั ข้อค้นพบหนึง่ท่ีได้จากการศกึษาครัง้นีคื้อ ในรายการระดบัความเหมาะสม 

ด+ ซึง่เป็นรายการสําหรับเดก็ ก็มีการนําเสนอถงึความรุนแรงทางด้านร่างกายด้วย ตวัอยา่งเชน่ การ์ตนู

เร่ือง Full Metal Panic ก็ได้นําเสนอภาพการใช้อาวธุปืนยงิอีกฝ่ายจนถงึแก่ความตายและปรากฏเลือดสาด
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อยูใ่นฉาก หรือในละครชิงรักหกัสวาทก็ได้มีฉากแสดงออกถึงความรุนแรงและการลว่งละเมิดทางเพศ โดย

ตวัละครทาสชายได้ทําการวางแผนและใช้กําลงัฉดุคร่าหญิงอ่ืนไปขม่ขืน 

 

4. ส่ือได้นําเสนอรายการท่ีมีเนือ้หาเลือกปฏิบตัผิา่นตวัแทน (R) 

การศกึษาในครัง้นีพ้บวา่จาก 72 รายการ มีรายการซึง่เข้าขา่ยลกัษณะรายการท่ีนําเสนอเนือ้หาท่ี

เก่ียวข้องกบัการเลือกปฏิบตัผิา่นภาพตวัแทน จํานวน 14 รายการ คดิเป็นร้อยละ 15  ของรายการทัง้หมด  

โดยสว่นใหญ่เนือ้หากลา่วถงึการมีอคตหิรือเลือกปฏิบตัใินเร่ืองของรูปลกัษณ์ภายนอก รองลงมาเป็นเร่ือง

ของเพศวถีิ และชนชาตเิชือ้ชาตติามลําดบั ซึง่ลกัษณะของการนําเสนอจะออกมาในด้านของการล้อเลียน

เพ่ือสร้างให้เกิดความตลกขบขนั สนกุสนาน  โดยปรากฏอยูใ่นคําบรรยายลกัษณะเดน่ของบคุคล เช่น ไอ้

เตีย้ ไอ้อ้วน ไอ้ดํา เป็นต้น ดงัเช่นท่ีปรากฏในละครซทิคอม นดักบันดั ซึง่มีการพดูยํา้ถงึสีผิวของตวัละคร 

โดยใช้ข้อความวา่ “อีดําตบัเป็ด” เป็นต้น 

ทัง้นีก้ารละทิง้การปฏิบัตติามจริยธรรมส่ือในการนําเสนอข้อมูลต่างๆแก่เดก็และเยาวชน 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์ ทาํให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง

ต่อพัฒนาการและก่อให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรมทัง้การเลียนแบบและการซึมซับความก้าวร้าว

ในเดก็และเยาวชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของสถาบันครอบครัวและสังคม  

 รายการที่เข้าข่ายมีลักษณะ S และ L อาจนําไปสู่การเกิดปัญหาพฤตกิรรมทางเพศและ

ผลกระทบในด้านลบต่อพัฒนาการด้านศีลธรรมในวัยรุ่น   ซึง่จากการศกึษาพบว่า ส่ือมีอิทธิพลอย่าง

ยิ่งในการสร้างทศันคติและปลกูฝังความเช่ือค่านิยมทางเพศให้แก่วยัรุ่น โดยเม่ือวยัรุ่นได้เรียนรู้และรับเอา

ข้อมูลทางเพศมาจากส่ือ ก็นําไปสู่การปลกูฝังแนวคิดท่ีว่า เป็นเร่ืองปกติ ใครๆก็ทํากัน ตามแนวคิดของ 

Super-Peer Theory และก่อให้เกิดพฤติกรรมในเชิงการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร (Early Sexual 

Intercourse) และการสบัเปล่ียนคู่นอนอย่างหลากหลาย (Multiple Sexual Partner) อย่างไรก็ตาม

แนวโน้มของส่ือท่ีนําเสนอเนือ้หาในเร่ืองทางเพศกลบัพบว่า 20 ปีท่ีผ่านมาแนวโน้มกลบัเพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ 

และยงัมีรายงานว่า พบเด็กและเยาวชนท่ีรับชมเนือ้หาท่ีรุนแรงและถกูจดัอยู่ในระดบัเอ็กซ์ (Violent X-

Rated) จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวเก่ียวกบัเร่ืองเพศ (Sexually Aggressive Behavior) สงูเกือบ 6 เท่า หาก

เทียบกับกลุ่มเด็กท่ีไม่ได้รับชมส่ือท่ีมีความรุนแรงดังกล่าว นอกจากนีก้ารใช้ภาษากระตุ้ นหรือส่อถึง

ภาพลกัษณ์ความสวยงามของร่างกาย และสร้างคา่นิยมความงามในอดุมคตขิึน้มา ก็สง่ผลตอ่การเรียนรู้ใน
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การสร้างอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่น โดยวยัรุ่นส่วนใหญ่จะเกิดความไม่พึงพอใจในร่างกายของตนเอง 

(Body Dissatisfaction) และนําไปสู่ปัญหาทางพฤติกรรมการกินท่ีผิดปกติได้ (Eating Disorder) 

(ทิพวรรณและคณะ, 2556)  ส่วนหนึ่งเน่ืองมาจากการท่ีส่ือกระตุ้นโดยนําเสนอถึงรูปร่างท่ีบ่งบอกถึงการ

กระตุ้นและสอ่ทางเพศ ไปยํา้เข้ากบัความรู้สกึวิตกกงัวลกบัสภาพรูปร่างท่ีเปล่ียนแปลงไปของช่วงวยัรุ่น (สุ

ริยเดว ทรีปาตี, 2554) จากการไม่มั่นใจในตวัเองและความวิตกกังวลท่ีเกิดขึน้ กอปรกับอยู่ในช่วงวัยท่ี

ค้นหาตวัตน จึงส่งผลให้วยัรุ่นจํานวนหนึ่งเกิดการค้นหาตวัตนโดยผ่านการเลียนแบบจากประสบการณ์ท่ี

ได้รับ ซึ่งส่ือก็เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมลูอย่างหนึ่งท่ีวยัรุ่นสามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงทําให้เกิดการเลียนแบบใน

เร่ืองวฒันธรรม คา่นิยม ตลอดจนการยดึเอาบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นเหมือนต้นแบบในอดุมคติ และพยายาม

สร้างตนเองให้มีความละม้ายคล้ายคลงึกบัต้นแบบนัน้ๆ เพราะต้องการท่ีจะได้รับการยอมรับจากกลุม่เพ่ือน

และสงัคม (ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2553) จงึอาจกลา่วได้วา่ เดก็และวัยรุ่นจะถูกชีนํ้าจากเนือ้หาที่ปรากฏ

ในส่ือ ซึ่งหากเนือ้หานัน้มีความไม่เหมาะสมต่อการเป็นต้นแบบหรือการใช้เป็นข้อมูลเพื่อการ

ค้นหาตนเองของวัยรุ่น ก็ย่อมนําไปสู่การเกิดค่านิยมและการเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศที่ไม่

เหมาะสมได้ 

 สว่นปัญหาทางด้านพฤติกรรมความก้าวร้าว มีรายงานการวิจยั Meta – Analysis จํานวนหลาย

ร้อยฉบบั ระบวุ่า เด็กและเยาวชนท่ีได้รับชมรายการท่ีมีลกัษณะเข้าข่าย V จะเกิดปัญหาทางพฤติกรรมใน

ระดบัสงู43  โดยเฉพาะหากเด็กได้รับชมฉากท่ีมีความรุนแรงเกิน 4 ครัง้ต่อชัว่โมง ก็จะยิ่งมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมมาก ย่ิงขึ น้  (สุ ริย เดว  ทรีปาตี , 2556)  มีการศึกษาพบว่าการที่ ส่ือนําเสนอภาพ 

ที่น่ากลัว รุนแรง อย่างซํา้ๆ จะทาํให้ผู้ชมมีการสร้างบุคลิกภาพขึน้มาในรูปแบบต่างๆกัน โดยบาง

รายจะแสดงออกถงึพฤตกิรรมก้าวร้าวเพิ่มมากขึน้ มีการพกพาอาวธุ มีแนวคิดในเชิงขาดความเมตตา

และมองโลกในแง่ร้ายว่า ความรุนแรงและการก้าวร้าวเป็นเพียงการป้องกนัตนเอง เพราะถ้าไม่ทําร้ายคน

อ่ืนเสียก่อน ก็จะเป็นฝ่ายถกูคกุคามเสียเอง ซึง่เป็นผลมาจากการปลกูฝังว่า โลกใบนีม้นัเลวร้าย มีแตค่วาม

น่ากลวั และการใช้กําลงัเป็นสิ่งท่ีสงัคมยอมรับได้ เพราะแม้แต่ส่ือยงันํามาเสนอสู่สงัคม จึงทําให้เด็กและ

วยัรุ่นเกิดความเข้าใจผิดว่า น่ีคือสิ่งท่ีสงัคมต้องการ (สริุยเดว ทรีปาตรี และสชีุวา เจริญธรรม, 2556; นิชรา

และคณะ, 2551) ส่วนหนึ่งท่ีทําให้จริยธรรมของเด็กและเยาวชนเกิดการบกพร่อง เน่ืองมาจากเป็นวยัท่ี

                                                            
43 นิชรา เรืองดารกานนท์, ชาคริยา ธีรเนตร, รวิวรรณ รุ่งไพรวลัย์, ทิพวรรณ หรรษคณุาชยั และนิตยา คชภกัดี. (2551). ตําราพฒันาการ
และพฤติกรรมเด็ก. กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พบัลชิช่ิง. 
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พฒันาการทางด้านจริยธรรมตามแนวคิดของ ลอเรนซ โคลเบิร์ก กล่าวไว้ว่า เด็กและเยาวชนจะเรียนรู้

กฎเกณฑ์ทางจริยธรรมผา่นทางสงัคม โดยสิ่งใดท่ีสงัคมยอมรับ สิ่งนัน้คือดี และควรธํารงไว้หรือปฏิบตัิตาม

เพ่ือให้สงัคมอยูไ่ด้ (ทิพวรรณและคณะ, 2556; นิชราและคณะ, 2551)  

 นอกจากนีก้ารที่เดก็และเยาวชนได้รับชมรายการที่เข้าข่ายมีลักษณะ R ก็ทาํให้เกิดการ

เรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมในแง่ของการพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม โดยอีริคสนั เอช อีริค

สนั (1968 อ้างตาม ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2553) ได้เสนอเอาไว้ว่า ช่วงวยัรุ่นเป็นระยะแห่งการค้นหาตวัตน 

อีกทัง้ระยะวยัรุ่นยงัเป็นช่วงท่ีเปล่ียนจากเด็กมาสู่การเป็นผู้ ใหญ่ และเด็กกําลงัมองหาต้นแบบท่ีจะเรียนรู้

การเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ดงันัน้การท่ีส่ือนําเสนอภาพลกัษณ์ในการปฏิบตัิต่อผู้ อ่ืนท่ีในลกัษณะท่ีไม่เท่า

เทียมแฝงด้วยอคติต่อชนชัน้ เพศสภาพ เชือ้ชาติ อายุ ตลอดจนแบ่งแยกด้วยรูปร่างหน้าตาและ

ความสามารถ ก็ยอ่มสง่ผลตอ่การเรียนรู้ในการยอมรับผู้ อ่ืนในสงัคมของเด็กและเยาวชน และกลายเป็นถกู

สร้างให้เกิดความเคยชินตอ่สภาพสงัคมท่ีแบง่ชนชัน้ด้วยอคติไป ทําให้เด็กเกิดความรู้สกึเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน

น้อยลง นําไปสูก่ารไมส่ามารถพฒันาความสามารถทางด้านศีลธรรมได้อย่างสมบรูณ์ และยงัก่อให้เกิดการ

สร้างค่านิยมและความเข้าใจท่ีผิดๆ เข่น คนดีต้องผิวขาว คนชัว่ต้องผิวดํา ทัง้ท่ีในความเป็นจริงไม่ได้เป็น

เช่นนัน้เสมอไป (สริุยเดว ทรีปาตี, 2556) 

 ยิ่งไปกว่านัน้ผลจากการศึกษาในครัง้นีย้ังพบอีกว่า ส่ือได้มีการนําเสนอข้อมูลโฆษณาโดย

ไม่คํานึงถึงหลักจริยธรรมว่าด้วยการปกป้องเด็กจากการถูกโน้มน้าวหรือชักจูงโดยการ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งพบได้จากโฆษณาแฝงที่ปรากฏอยู่ในรายการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง

ซทิคอมหรือละครโทรทศัน์ ที่ฉายในช่วงเวลาสาํหรับเดก็และเวลาที่ควรเฝ้าระวัง  เน่ืองจากโฆษณา

ตรงและโฆษณาแฝงในรายการต่างๆ ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน44  โดยผล

การศึกษาในครัง้นีส้อดคล้องกับรายงานวิจัยท่ีมีมาก่อนนีว้่า ในช่วงเวลารับชมโทรทัศน์สําหรับเด็กและ

เยาวชนนัน้ รายการต่างๆได้นําเอาชิน้โฆษณาจํานวนมาก มาสอดแทรกอยู่ในรายการทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม ซึง่ขดัตอ่ข้อกฎหมายในการควบคมุจํานวนเวลาโฆษณาตอ่ชัว่โมง อีกทัง้ยงัพบอีกวา่ โฆษณาสว่น

ใหญ่ท่ีออกอากาศในช่วงเวลาของเดก็และเยาวชนเตม็ไปด้วยโฆษณาอาหารท่ีไมเ่หมาะสมตอ่สขุภาพอยา่ง
                                                            

 
44 แผนงานวิจยันโยบายอาหารและโภชนาการ เพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพ  (FHP) และมลูนิธิเพ่ือการพฒันานโยบานสขุภาพระหว่าง
ประเทศ  (IHPF). (2557). เร่ือง “โฆษณาอาหารในรายการโทรทศัน์สําหรับเด็กให้ข้อมลู? คณุคา่? หรือ พิษภยั?” [แผน่พบั]. นนทบรีุ: ม.
ป.ท. 
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กลุม่เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม ขนมขบเคีย้ว ขนมหวาน และอาหารสําเร็จรูปเป็นต้น (แผนงานวิจยันโยบายอาหาร

และโภชนาการ เพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพ (FHP) และมลูนิธิส่ือมวลชนศกึษา, 255745  และการที่รายการ

ออกอากาศโฆษณาซํา้ๆ และใช้เวลาฉายเกินเวลาที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนการขึน้โฆษณา

แฝงอันทําให้ไม่มีคําเตือนบ่งบอก แสดงให้เห็นถึงการพยายามชักจูง โน้มน้าว โดยอาศัยการ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กและเยาวชน จากการที่ เด็กยังไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์ของโฆษณาที่

มุ่งเน้นการขาย จึงทําให้เกิดการเช่ือและถูกชีนํ้าโดยโฆษณา ซึ่ งถือเป็นการล่อลวงและขาด

จริยธรรมแห่งส่ืออย่างสิน้เชิง   ทัง้นีเ้พราะการเรียนรู้ของเด็กจะเกิดขึน้เม่ือได้รับข้อมลูสะสมไปในระยะ

หนึ่ง การท่ีมีโฆษณาแฝงจึงนําไปสู่การพยายามปลกูฝังภาพลกัษณ์และการจดจําแบรนด์สินค้าให้แก่เด็ก

โดยไม่รู้ตวั (นิชราและคณะ, 2551) ผลท่ีตามมาคือ เด็กจะเลือกสินค้าตามท่ีเคยพบเห็นโฆษณาและยงัมี

งานวิจยัค้นพบอีกวา่ ชัว่โมงท่ีเดก็ได้เห็นโฆษณาสนิค้ามีความสมัพนัธ์กบัการจดจําสนิค้าและดชันีมวลกาย

(BMI)ของเดก็ โดยเดก็ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีดโูฆษณาอาหารเฉลี่ย 11.5 นาทีตอ่วนั มีผลทําให้นํา้หนกั

ของตวัเด็กเพิ่มสงูขึน้ประมาณร้อยละ 16 – 40 สว่นในออสเตรเลียและอิตาลี เด็กจะมีนํา้หนกัเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 10 – 28 และร้อยละ 4 – 8 ตามลําดบั แสดงให้เห็นว่าในหลายประเทศมีแนวโน้มท่ีเด็กจะนํา้หนกัตวั

เพิ่มสงูขึน้หากได้รับชมโฆษณาอาหารมากเกินไป46  อีกทัง้ยงัสง่ผลให้เกิดสขุนิสยัในการบริโภคอาหารท่ีไม่

เหมาะสม เช่น บริโภคผกัน้อยลง(Boynton-jarrett R et.al, 2003 อ้างตาม นงนชุ ใจช่ืน, 2557)47 ขาด

วิตามินและแร่ธาต ุและประสบตอ่ปัญหาทพุโภชนาการตา่งๆได้  ซึง่ปัญหานีไ้ม่ได้สง่ผลกระทบเพียงแคต่่อ

ตวัเด็กเอง แต่ยงัส่งผลต่อประเทศชาติในแง่ของการท่ีรัฐต้องสิน้เปลืองงบประมาณสําหรับดแูลรักษาโรค

อ้วนมากถึง 12,142 ล้านบาท (นงนุช ใจช่ืน, 2557) และผลของการดโูฆษณาดงักล่าวยงัส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจเลือกบริโภคอาหาร ของเลน่ (นิชราและคณะ, 2551) ตลอดจนการสร้างความเคยชินในการรับรู้ถึง

เทคนิคตา่งๆท่ีถกูแฝงมากบัในโฆษณาเช่น การทําให้ภาพมีขนาดใหญ่ การใช้เทคนิคลดแลกแจกแถม (นง

นุช ใจช่ืน, 2557) นอกจากนีจ้ากการศึกษาในอดีตของวรินทรีย์ ธารีวรรณ (2534)48 เร่ือง “บทบาทของ

                                                            
45สํานกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหวา่งประเทศ  (IHPP), (2556). การโฆษณาผลติภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม ในช่วงเวลารายการ
โทรทศัน์สําหรับเด็กและเยาวชน  
46 Goris JM., Petersen S., Stamatakis E. & Veerman JL. (2010). Television food advertising and the prevalence of childhood 
overweight and obesity: a multicountry comparison. Public Health Nutr, 13(7), 1003 -12. 
47 นงนชุ ใจช่ืน. (2557).4 ปริศนาของโฆษณาอาหารบนจอทีวี. นนทบรีุ:เดอะกราฟิโก ซสิเต็มส์. 
48 วรินทรีย์ ธานีวรรณ. (2534).บทบาทของโฆษณาทางโทรทศัน์ตอ่การตดัสนิใจเลือกซือ้สินค้าของเด็กวยัรุ่น. 
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โฆษณาทางโทรทศัน์ต่อการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าของเด็กวยัรุ่น” พบว่า วยัรุ่นมีการพยายามเลียนแบบ

การกระทําจากโฆษณาและการรับรู้ข้อมลูโฆษณาท่ีได้จากโทรทศัน์มีความสมัพนัธ์กบัการรู้จกัสินค้าและ

นําไปสู่การสร้างความสนใจและตดัสินใจเลือกสินค้านัน้ๆ จนมาถึงการศกึษาในปัจจบุนัถึงอิทธิพลของส่ือ

โฆษณาท่ีมีต่อวยัรุ่น เช่น การศึกษาของนรินทรพร สบุรรณพงษ์49 ก็พบว่า วยัรุ่นตอนต้นจะมีการรับรู้ถึง

วฒันธรรมบริโภคนิยมท่ีแฝงอยู่ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ และมีการพยายามลอกเลียนแบบจาก

โฆษณาท่ีได้พบเห็น  แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปก่ีสิบปี ส่ือโฆษณาก็ยังคงมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสินค้าและการชักจูงโน้มน้าวทางด้านพฤตกิรรมและค่านิยมแก่เดก็และเยาวชนเป็น

อย่างยิ่ ง ดังนัน้จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ ทํางานด้านโฆษณาควรยึดหลักบทบัญญัติสิบประการแห่ง

จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา พ.ศ.2545 (สมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย อ้างตาม วิโรจน์ ศรีหิรัญ, ม.ป.ป.) 

ว่าด้วยการ “ไม่ควรกระทําการโฆษณาอนัอาจมีผลเป็นอนัตรายต่อเด็กหรือผู้ เยาว์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ 

หรือ ทําให้ขาดความรู้สกึผิดชอบ โดยอาศยัความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบคุคลดงักลา่วมาใช้เป็นเคร่ืองมือใน

การจงูใจ”  

จากข้อมูลทัง้หมดในข้างต้นนีแ้สดงให้เห็นว่า การที่ ส่ือโทรทัศน์นําเสนอรายการโดยไม่

คํานึงถึงจริยธรรมส่ือที่ มีต่อเด็กและเยาวชน ก่อให้เกิดอิทธิพลส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ

พัฒนาการและนําไปสู่การเกิดปัญหาต่างๆตามมาในสังคม ดงันัน้ส่ือจึงควรให้ความตระหนกัถึงการ

ดํารงไว้ซึ่งจริยธรรมแห่งส่ือ เน่ืองจากแม้ว่าจริยธรรมจะไม่ใช่ข้อกฎหมายท่ีต้องปฏิบตัิตาม แต่ก็เป็นสิ่งท่ี

สงูส่งกว่ากฎหมายเน่ืองจากบทลงโทษจะออกมาในแง่ของการตอบสนองท่ีสงัคมมีต่อส่ือ เกิดเป็นกระแส

สงัคมท่ีเส่ือมศรัทธาตอ่วิชาชีพแห่งส่ือเอง (นงนชุ ศริิโรจน์, ม.ป.ป.) เพ่ือให้ยงัคงไว้ซึง่เกียรติและศกัดิ์ศรีของ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านส่ือสารมวลชนจําเป็นต้องนําเสนอข้อมูลต่างๆด้วยความระมดัระวงั และมีความ

รับผิดชอบ  

 

อทิธิพลของส่ือโทรทศัน์ที่มีต่อพัฒนาการของเดก็และเยาวชน 

 จากการพฒันาทางเทคโนโลยีท่ีก้าวไกลในทกุยคุทกุสมยั ท่ีก่อให้เกิดการแนวทางในการส่ือสาร

ข้อมลูนําข้อมลูกระจายสูม่วลชนในวงกว้าง(mass media) ซึง่ผู้ รับสารก็มีความหลากหลายช่วงวยัตัง้แต่

                                                            
49 นรินทร์พร สบุรรณพงษ์. (2554). วฒันธรรมบริโภคนิยมในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์. 
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เดก็ไปถึงผู้สงูอาย ุจงึทําให้เกิดข้อคําถามท่ีวา่ เนือ้หา ภาพ เสียง หรือ ถ้อยคําข้อความท่ีปรากฏบนส่ือมี

อิทธิพลอยา่งไรบ้าง ทัง้นีผู้้ เช่ียวชาญจากหลากหลายสาขาได้มุง่เน้นไปท่ีอิทธิพลของส่ือท่ีมีตอ่ชว่งวยัเดก็

และเยาวชนเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นช่วงอายท่ีุกําลงัเรียนรู้สิง่ตา่งๆรอบตวัและมีพฒันาการในด้านตา่งๆ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว อีกทัง้จากผลสาํรวจท่ีผา่นมาพบวา่ ครัวเรือนไทยร้อยละ 95 ล้วนแล้วแตมี่ส่ือ

โทรทศัน์อยูใ่นครอบครอง (UNICEF Thailand, 2008 อ้างตาม นิชรา, 2551) สะท้อนให้เห็นวา่ ส่ือโทรทศัน์

เองก็เป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมอยา่งมากและเข้าถงึเดก็และเยาวชนได้เกือบทกุครัวเรือน โดยจากผลการ

สํารวจพบวา่ เดก็และเยาวชนไทยอายตุัง้แต ่1 – 14 ปี โดยเม่ืออายยุิ่งมากขึน้ ปริมาณการดโูทรทศัน์ตอ่วนั

ก็จะมากขึน้ด้วย (ลดัดาและคณะ, ม.ป.ป.)50 ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของสํานกังานสถิตแิห่งชาต ิ

(ม.ป.ป.)51 ท่ีพบวา่ กิจกรรมท่ีคนไทยใช้เวลาวา่งด้วยมากท่ีสดุ คือ การดโูทรทศัน์ โดยจะใช้เวลา 2.7 ชัว่โมง

ตอ่วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพแสดง  ค่าเฉลี่ยของเวลาท่ีเด็กดูโทรทัศน์ในวันธรรมดาและวันหยุด (ชั่วโมงต่อวัน).  ท่ีมา  

รายงานการสํารวจสขุภาพประชาชนไทย ครั้งที ่4 พ.ศ. 2551-2552, โดย ลดัดาและคณะ, ม.ป.ป.,ค้นจาก 

http://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/report/report6.pdf 

นอกจากนีจ้ากงานวิจยัของ กนกกาญจน์ ประจงแสงศรีและไอลดา ฟอลเล็ต (ม.ป.ป.)52 ยงัพบอีก

ว่า พฤติกรรมการดโูทรทศัน์ของเด็กและเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยในอดีตจะสามารถดไูด้

                                                            
50 ลดัดา เหมาะสวุรรณ, วิชยั เอกพลากร, นิชรา เรืองดารกานนท์, ปราณี ชาญณรงค์, ภาสรีุ แสงศภุวนิช, วราภรณ์  เสถียรนพเก้า, 
สวุฒัน์ เบญจพลพิทกัษ์. (ไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์). รายงานการสํารวจสขุภาพประชาชนไทย ครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552. 
51 สํานกังานสถิติแห่งชาติ. (ไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์) Research conner. 
52 กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี และไอลดาฟอลเลต็. (ไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์). พฤติกรรมการเสพรับส่ือท่ีวีท่ีเปล่ียนไป.  
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จากเคร่ืองโทรทัศน์เท่านัน้แต่เม่ือมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีมากขึน้ทําให้โทรศัพท์มือถือและเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ก็สามารถดโูทรทศัน์ผ่านทางโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ต่างๆ เช่น TV Thai HD, TV Thailand 

หรือ Thai Live TV เป็นต้น ซึง่พฤตกิรรมการดโูทรทศัน์ผา่นอปุกรณ์ 2 ชนิดขึน้ไปของเด็กและเยาวชนนบัวนั

ก็ยิ่งมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมสงูขึน้  เม่ือผลสํารวจระบวุ่า สถานการณ์ในปัจจบุนัส่ือโทรทศัน์เข้ามาเป็นสว่นหนึ่ง

ในชีวิตประจําวนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชน จึงทําให้เกิดการตระหนกัว่า แล้วส่ือท่ีเด็กได้รับใน

แตล่ะวนั มีอิทธิพลอยา่งไรตอ่กระบวนการเรียนรู้และพฒันาการบ้าง ทัง้นีจ้ากการศกึษาข้อมลูพบว่า ส่ือจะ

มีอิทธิพลกระทบ 5 ด้านสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

 ในด้านของกระบวนการคิด (Cognitive Type Effects) ข้อมลูท่ีเด็กได้รับมาจากส่ือ นําไปสู่การ

สร้างการเรียนรู้และพฒันาแนวทางในการคดิให้แก่เดก็ แตใ่นทางกลบักนัหากข้อมลูนัน้มีความไมเ่หมาะสม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลูทางสงัคม (Social Information)  ซึง่มีผลกระทบตอ่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง 

โดยตามแนวคิดของ อลัเบิร์ต แบนดรูา53 สนบัสนุนว่า พฤติกรรมสามารถเรียนรู้ได้จากการสงัเกตข้อมลู

ตา่งๆท่ีได้รับจากต้นแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลูความก้าวร้าว สามารถสง่ผ่านไปสูเ่ด็กและเยาวชนท่ีอยู่

หน้าจอโทรทศัน์ได้ นอกจากนีส้ถานการณ์จําลองทางสงัคมในรูปแบบต่างๆท่ีปรากฏอยู่ในส่ือ เช่น ข้อมลู

บทสนทนาท่ีมีเนือ้หาทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัเพศตรงข้าม (Heterosexual Script) หรือ 

ข้อมลูในการแสดงออกใดๆท่ีบง่บอกถึงการเก่ียวข้องกบัเพศผ่านทางสื่อโทรทศัน์ จะมีผลตอ่การเรียนรู้ทาง

เพศในวยัรุ่นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 54 แสดงให้เห็นว่า ข้อมลูของต้นแบบหรือสถานการณ์จําลองทาง

สงัคม ทัง้ในด้านของข้อมลูภาพลกัษณ์บคุลิกภาพท่ีดงึดดู ข้อมลูพฤติกรรมท่ีนําไปสู่ความสําเร็จหรือสร้าง

ความสขุ ความร่ํารวย การเป็นท่ีรักและช่ืนชอบ การมีอํานาจ ล้วนแล้วแตช่กันําทางความคิด ดงันัน้การจะ

นําเสนอข้อมลูใดๆให้แก่เด็กและเยาวชนจึงควรมีการกลัน่กรองเนือ้หาก่อนเสมอ เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้เกิดการ

รับรู้ข้อมลูขา่วสารท่ีไมเ่หมาะสมและนําไปสูผ่ลกระทบในด้านอ่ืนๆตอ่ไป 

                                                            
53 Kong, L.L., Maria, C.A., & Samsilah, R. (2010). Understanding Media Vilolence and Development of Aggressive 
Behaviour of School Children. Procedia Social and Behavioral Sciences, 7(C), 522-527.  
54 Tolman, D.L., Ed, D., Kim, J.L., Schooler, D., & Sorsoli, C.L. (2007). Rethinking the Associations between Television 
Viewing and Adolescent Sexuality Development: Bringing Gender into Focus. Journal of Adolescent Health, 40, 84.e9-
84.e16.  
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 หลงัจากท่ีได้รับรู้ข้อมลูแล้ว จะนําไปสู่กระบวนการท่ีเรียกว่าการสร้างการรับรู้และตดัสินและให้

คณุค่าแก่ข้อมลู โดยจะสรุปออกมาในรูปแบบของทศันคติหรือความเช่ือ (Belief-Type Effects) เกิดเป็น

ค่านิยมท่ียอมรับได้และไม่ได้ ซึ่งหากข้อมูลนัน้ถูกตดัสินว่ามีคณุค่าเพียงพอท่ีจะยอมรับก็จะนําไปสู่การ

สร้างทศันคติและเช่ือว่าน่ีคือสิ่งท่ีเหมาะสม ดงัเช่นในงานวิจยัของ Rivadeneyra และ Lebo (2008) 55  

พบว่า พฤติกรรมในการออกเดท (Dating) ของวยัรุ่นได้รับอิทธิพลมาจากการดูภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ 

โดยเฉพาะภาพยนตร์แนวโรแมนติก (Romantic) ซึ่งส่งผลให้รู้สึกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ (Traditional 

Gender) และสร้างมมุมองต่อความรักหรือการออกเดทในรูปแบบของการแสดงตวัเป็นสภุาพบุรุษ ซึ่งจะ

ต่างจากกลุ่มวยัรุ่นท่ีดูภาพยนตร์ท่ีอยู่ในแนวดราม่า (Drama) หรือไม่โรแมนติก (Non-romantic) ก็จะมี

ลกัษณะยึดติดในความเป็นจริง (Realistic) แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ได้จากส่ือโทรทัศน์มีอิทธิพลอย่าง

ยิ่งต่อการสร้างทัศนคติหรือความเช่ือขึน้มา และนําไปสู่การเลียนแบบโดยเช่ือว่า พฤติกรรมนัน้

คือส่ิงที่เหมาะสมและยอมรับได้ในสังคม 

ผลกระทบท่ีแสดงออกทางด้านพฤติกรรม (Behavioral – Type Effects) อนัเน่ืองมาจากการท่ีส่ือ

นําข้อมูลมาเผยแพร่ และสร้างความเช่ือหรือคุณค่าต่างๆต่อข้อมูลนัน้ ก็ทําให้ผู้ รับสารเกิดพฤติกรรม

บางอย่างตามท่ีส่ือชีนํ้าได้ โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนจะถกูโน้มน้าวและชีนํ้าได้มากกว่าปกต ิ

เน่ืองจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์และยงัขาดวฒุิภาวะในการตดัสินใจ จึงพบได้ว่า ในช่วงเวลาเหมาะสมท่ีเด็ก

และเยาวชนดโูทรทศัน์นัน้ จึงได้มีการนําเสนอโฆษณามากมายทัง้โฆษณาตรงและโฆษณาแฝง ซึง่จากการ

สํารวจในครัง้นีพ้บว่า จาก 72 รายการ มีถึง 13 รายการท่ีมีโฆษณาแฝง โดยปรากฏอยู่ในช่วงต่างๆของ

รายการทัง้ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวประกอบข้อความบรรยาย โดยเป็นไปเพ่ือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม

การบริโภคสินค้า และยินดีท่ีจะเข้ามาใช้บริการ ซึ่งผลระยะยาวท่ีส่ือคาดหวงัคือ จะสามารถจดจําสินค้า

และพฒันาการจนกลายเป็นการภกัดีและศรัทธาตอ่สินค้านัน้ๆ แม้ว่าในตอนแรกจะไม่ได้รู้สกึช่ืนชอบก็ตาม

ที (สริุยเดว ทรีปาตี, 2556, อ้างแล้ว) แตก่ารได้ยินบอ่ยๆก็จะสร้างเป็นความเคยชิน ทําให้นึกพิจารณาและ

สนใจท่ีจะหาข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้านัน้ก่อนเป็นอนัดบัต้นๆ  

นอกจากนีย้งัพบอีกว่า อิทธิพลของส่ือมีความเช่ือมโยงต่อการแสดงออกทางอารมณ์ (Emotional-

Type Effect) อีกด้วย โดยข้อมลูท่ีได้รับจากส่ือจะมีผลโดยต่อตรงอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งยิ่งข้อมลูมี
                                                            

55 Rivadeneyra, R. & Lebo, M.J. (2008). Association Between Television-Viewing Behaviors and Adolescent Dating Role 
Attitudes and Behaviors, Journal of Adolescence, 31(3), 291-305. 
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ความเข้มข้นและกระตุ้นอารมณ์ได้มากเท่าไรจะยิ่งสง่ผลตอ่การจดจําได้มากขึน้เท่านัน้ เน่ืองจากสมองสว่น 

Limbic ท่ีถกูเรียกว่าสมองส่วนอารมณ์ อยู่ในตําแหน่งใกล้กบั  Hippocampus ท่ีทํางานเก่ียวข้องกบัการ

จดจํา56 ดงันัน้การท่ีส่ือนําเสนอข้อมลูท่ีกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เชิงลบ เช่น กลวั เศร้า หดหู่ หรืออารมณ์ใน

ทางบวก เช่น สนุกสนาน เย้ายวน สงบ ผ่อนคลาย ก็จะสามารถส่งผลกระทบในระยะยาวได้ ทัง้นีจ้าก

งานวิจัยจํานวนมากชีใ้ห้เห็นว่า ส่ือที่ นําเสนอข้อมูลรุนแรงและทําให้เกิดความรู้สึกในเชิงลบ 

ส่งผลให้ผู้รับสารเกิดความชินชาต่อความรุนแรง ความเจ็บปวด และทาํให้สูญเสียความรู้สึกผิด

ชอบช่ัวดีและการเหน็อกเหน็ใจในผู้อ่ืนไป ซึง่จากการศกึษารูปแบบในการกลัน่แกล้งกนัของวยัรุ่น ของ 

Kuntsche, E.M.A. และคณะ (2006) 57 โดยทําการสํารวจใน 8 ประเทศ พบว่า รูปแบบการกลัน่แกล้งทัง้

การเตะ การชกตอ่ย การผลกั ตลอดจนการใช้ความรุนแรงทางภาษา ล้วนมีความสมัพนัธ์กบัการดโูทรศพัท์ 

อีกทัง้ยงัพบด้วยวา่ ความถ่ีในการดโูทรทศัน์ยิ่งมีมากเท่าไรแนวโน้มของการกลัน่แกล้งก็จะยิ่งสงูขึน้ อยา่งไร

ก็ตามแม้ว่าส่ือควรท่ีจะคํานึงถึงการเสนอข้อมลูท่ีมีความรุนแรงและกลัน่กรองเนือ้หาก่อนเผยแพร่ แต่จาก

การสํารวจในครัง้นีก้ลบัพบวา่ รายการจํานวนหนึง่นําเสนอเนือ้หาท่ีมีความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรง

ทางจิตใจ ความรุนแรงต่อสิ่งของ ความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงท่ีเข้าข่ายทารุณกรรมสตัว์ มา

เผยแพร่ออกอากาศในช่วงเวลาท่ีมีเดก็และเยาวชนจํานวนมากดโูทรทศัน์ 

การศกึษาท่ีผา่นมายงัพบอีกวา่ อิทธิพลของส่ือท่ีสง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่เดก็และเยาวชนท่ีรับชม

โทรทศัน์คือ การส่งผลกระทบทางด้านกายภาพร่างกาย (Physiological-Type Effects)  ทัง้นีพ้บว่า ส่ือ

สามารถส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายอย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะกระตุ้นให้บุคคลไม่สามารถควบคุม

การแสดงออกทางร่างกาย เช่น การเบิ่งตากว้าง การจ้องมองหรือกระพริบตามแสงและการเคล่ือนไหว

ของจอภาพ โดยการแสดงออกทางร่างกายดงักลา่วเกิดได้จากการถกูกระตุ้นทางความรู้สกึอยา่งรุนแรงจาก

เนือ้หารายการท่ีสยองขวญั หรือ น่ากลวั สง่ผลทําให้ร่างกายเข้าสูภ่าวะเครียด ร่างกายหลัง่ cortisol หรือ 

ฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมา ทําให้ต่อมหมวกไตต้องทํางานหนกัมากขึน้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะ

ทําให้สง่ผลตอ่การเต้นของหวัใจ มีอาการเกร็ง เหง่ือออกหรือขนลกุ มือสัน่ได้ (หมอมวลชน, 2013)58  อีกทัง้

                                                            
56 Boeree. C.G., (2009). General Psychology : The Emotional Nervous System.  
57 Kuntsche, E.M.A., Pickett, W., Overpeck, M., Craig, W., Boyce, W., & Matos, M.G.D. (2006). Television Viewing and 
Forms of Bullying among Adolescents from Eight Countries. Journal of Adolescent Health, 39, 908-915.  
58 หมอมวลชน. (2013). นอนไมห่ลบั. บริการและสาระความรู้ 
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ในการศึกษาของ Charmaine B.L และคณะ (2015) ได้แนวคิดท่ีน่าสนใจว่า เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

(ADD/ADHD) จํานวนมากมีปริมาณรับชมโทรทศัน์อยูร่าว 149.1 นาทีในช่วงวนัหยดุ อีกทัง้ร้อยละ 59 จะมี

โทรทัศน์ประจําอยู่ในห้องนอน ซึ่งทําให้เกิดสมมติฐานว่า หากลดปริมาณการรับส่ือโทรทัศน์ลงโดยหา

มาตรการป้องกนัต่างๆ เช่น รณรงค์ไม่นําโทรทศัน์ไปไว้ในห้องนอนเด็ก ก็อาจจะช่วยทําให้ภาวะสมาธิสัน้

ลดลงได้ และ  Hager L.R. (2006)59 ยงัศกึษาพบอีกวา่ เม่ือเด็กดโูทรทศัน์มากขึน้ก็จะสง่ผลให้กิจกรรมการ

เคล่ือนไหวทางกายลดลง รวมทัง้ยงัก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านไม่ยอมเข้านอน (bedtime resistance) 

และรายการโทรทศัน์ท่ีไมเ่หมาะสมยงักระตุ้นทําให้เดก็เกิดความวิตกกงัวลในการนอนหลบั (anxiety about 

falling asleep) สง่ผลให้เกิดสขุนิสยัท่ีไม่ดีในการนอนและสง่ผลตอ่ด้านอารมณ์ พฤติกรรม และการเรียนรู้

ได้ (ทิพวรรณและคณะ, 2556)   นอกจากนีก้ารศกึษาของ Dennison B.A. & Edmunds S.L. (2008)60  ซึง่

พบว่า การท่ีมีโทรทัศน์ในห้องทําให้เด็กได้รับชมโฆษณาเพิ่มมากขึน้ ส่วนใหญ่แล้วโฆษณาจะมีเนือ้หา

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีไขมนัและนํา้ตาลในปริมาณสงู มีรสหวาน  โดยมีกลุม่เปา้หมายในการโฆษณาอยู่ท่ี

เด็กและวยัรุ่น ผลท่ีตามมาคือ เด็กและวยัรุ่นจํานวนหนึ่งประสบกับปัญหาโรคอ้วน (obesity) ดงันัน้จึงมี

การเสนอว่า  ควรให้ความรู้ ด้านการตระหนักถึงอิทธิผลจากส่ือโทรทัศน์แก่ครอบครัว 

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆในสังคม รวมทัง้กําหนดระยะเวลาที่ เหมาะสมกับการดู

โทรทศัน์แก่เดก็ เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดกับเดก็ทัง้ในแง่ถูกชักจูงจากโฆษณา และการใช้

เวลาว่างไปอย่างไม่เกิดประโยชน์  

ในการนีเ้พ่ือสร้างการตระหนกัถึงอิทธิพลของส่ือท่ีมีตอ่พฒันาการของเดก็ จงึทําให้หน่วยงานหลาย

ภาคสว่นในประเทศไทย ผนึกกําลงัร่วมหามาตรการ แนวทางและนโยบายตา่งๆ เพ่ือพฒันาให้เกิดพืน้ท่ีส่ือ

สร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน เช่น มลูนิธิส่ือมวลชนศึกษา (Media Monitor) จะมุ่งเน้นเพ่ือ

ปฏิรูปส่ือและสังคมให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีให้แก่สงัคม นอกจากนี ้

แผนงานวิจยันโยบายอาหารและโภชนาการ เพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพ ก็เป็นอีกหน่วยงานท่ีมุง่มัน่สร้างการ

ตระหนกัถึงการรู้เท่าทนัเลห์่เหลียมโฆษณาด้วยเช่นกนั ถึงกระนัน้จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคมคือ 

                                                            
59 Hager, L.R. (2006). Televosion Viewing and Physical Activity in Children. Journal of Adolescent  
Health, 39, 656-661 
60 Dennison, B.A. & Edmunds, L.S.(2008). The role of television in childhood obesity. Progress in  
Pediatric Cardiology, 25, 191-197 
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มีการพบวา่ส่ือได้นําเสนอเนือ้หารายการท่ีไมเ่หมาะสมกบัเดก็ จงึทําให้เกิดคําถามว่า ในปัจจุบันส่ือได้ทาํ

หน้าที่และยึดม่ันถือม่ันในหลักจริยธรรมมากน้อยเพียงใด และจะมีแนวทางปฏิบัติใดบ้างที่จะ

กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านส่ือสารมวลชนเกิดการตระหนักถึงหลักจริยธรรมในการนําเสนอ

ข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่เดก็และเยาวชนต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษารวบรวมข้อมูลในเชิงนโยบายเก่ียวกับจริยธรรมสื่อท่ีปรากฏในประเทศไทย  

เม่ือนํามาพิจารณาถึงความสอดคล้องในการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมส่ือและสร้างความเข้าใจถึง

ผลกระทบท่ีส่ือมีตอ่พฒันาการของเดก็และเยาวชนอยา่งเร่งดว่น จริงจงั และเข้มงวด  

มาตรการเร่งด่วนที่ควรเร่งดาํเนินการ  ควรครอบคลุมถึงการส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดการ

ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิในการบริโภคส่ือ และยกระดับมาตรฐานจริยธรรมของผู้

ประกอบวิชาชีพด้านส่ือสารมวลชน โดยมุ่งเสริมสร้างให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการมนุษย์

กับส่ือ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและนําไปสู่การผลิตและนําเสนอรายการที่มีผลดีต่อการเรียนรู้

ของเดก็และเยาวชน 

 

1. กําหนดเกณฑ์การตรวจสอบเนือ้หารายการและเฝา้ระวงัการนําเสนอข้อมลูผ่านรายการ หรือ 

ลกัษณะของการโฆษณาท่ีเข้าข่ายเอาเปรียบ หลอกลวงผู้บริโภค เพ่ือนํามาประกอบใช้ในการ

พิจารณาลกัษณะของรายการท่ีอาจมีผลกระทบต่อพฒันาการของเด็กและเยาวชนอย่างไม่

เหมาะสม 

2. เร่งสร้างความเข้าใจในการนําเสนอประเด็นท่ีเปราะบางทางวฒันธรรมหรือสงัคม และสง่เสริม

ให้มีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างความเข้าใจและนําเสนอข้อมูลผ่านส่ือในลักษณะท่ี

ยอมรับในความแตกตา่งดงักลา่ว 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบของส่ือท่ีมีผลต่อพฒันาการของเด็กและเยาวชน และ

สร้างการตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์แก่ผู้

ประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชน 
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4. สร้างการตระหนกัถึงความสําคญัในการเลือกรับชมรายการท่ีมีความเหมาะสมกบัช่วงวยัของ

เด็กและเยาวชนให้แก่สถาบันครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เพ่ือสร้างสุขภาวะท่ีดีในการ

บริโภคส่ือ 

นอกจากนีค้วรมีการใช้มาตรการที่จริงจัง เพื่อจุดมุ่งหมายระยะยาวในการส่งเสริมให้ผู้

ประกอบวิชาชีพด้านส่ือสารมวลชนยดึแนวทางปฏิบัตติามหลักจริยธรรมหรือข้อกฎหมายต่างๆที่

บังคับใช้ในการประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชน  และเป็นการส่งเสริมให้เกิดพืน้ที่ ส่ือสีขาว หรือ 

พืน้ที่ ส่ือสร้างสรรค์ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

หรือมีกลไกที่สนับสนุนให้ส่ือสามารถดาํเนินการกาํกับดแูลกันเอง 

1. สนบัสนุนส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพด้านส่ือสารมวลชนโดยเฉพาะท่ี

เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ เพ่ือผนึกกําลงัในการจัดทํากลไกเพ่ือการ

สง่เสริมและพฒันาระบบการกํากบัดแูลตนเองของกิจการวิทยโุทรทศัน์ 

2. สนบัสนนุให้เกิดการพฒันาและสร้างจงูใจให้เกิดการผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ 

และเปิดพืน้ท่ีส่ือสร้างสําหรับเดก็และเยาวชน 

3. สนับสนุนให้มีการบังคับใช้ข้อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติท่ีเ ก่ียวข้องกับส่ือ อย่างมี

ประสทิธิภาพ  

4. สนับสนุนให้มีการจัดทํามาตรฐานหลักจริยธรรมส่ือ  สําหรับผู้ ประกอบวิชาชีพด้าน

ส่ือสารมวลชน  

ขณะเดียวกันการดาํเนินการด้วยมาตรการที่เข้มงวดก็เป็นส่ิงจําเป็น เพื่อปกป้องสิทธิใน

การรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน และเพื่อสร้างแนวทางในการนําเสนอข้อมูล รายการ โฆษณา 

ที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆตามหลักจริยธรรมวิชาชีพส่ือ  

1. กํากับดูแลการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร เนือ้หาข้อมูล โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ท่ีมีต่อ

สาธารณชนและยึดในหลกัสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนือ้หาท่ีมี

ความรุนแรง เนือ้หาท่ีไม่เหมาะสมทางเพศสมัพนัธ์ เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับการด่ืมสรุาและสบู

บุหร่ี ตลอดจนเนือ้หาท่ีแสดงออกถึงการก่อให้เกิดความขดัแย้งหรือจําแนกความแตกต่างใน

เร่ืองต่างๆ เช่น ชาติพนัธุ์ สีผิว อาย ุศาสนา สขุภาพ ความพิการและความด้อยโอกาส เป็นต้น 
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ทัง้นีเ้พ่ือไมใ่ห้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่สร้างสรรค์และนําไปสูก่ารเกิดปัญหาพฤติกรรมเลียนแบบ

ในสิง่ท่ีไมเ่หมาะสม 

2. ในการโฆษณาจะต้องนําเสนอข้อมลูโดยไม่ละเมิดต่อสิทธิ หรือสร้างความไม่เป็นธรรมให้แก่

ผู้บริโภคโดยเฉพาะในเดก็และเยาวชน  

3. ควบคุมให้การโฆษณาเป็นไปตามข้อกฎหมายกําหนด เช่น ไม่ออกอากาศเกินกว่าเวลาท่ี

กําหนดไว้  ลดการโฆษณาแฝงในรายการสําหรับเด็ก หรือ กระทําการโฆษณาแฝงโดยมุ่งหวงั

ผลประโยชน์ด้วยการชกัจงู โน้มน้าวอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้บริโภค 

4. จดัทําคําอธิบายหรือแนะนําระดบัของประเภทรายการโทรทศัน์ เพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้ รับชมได้ใช้

ประกอบการพิจารณาว่ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในปกครอง

หรือไม ่

5. ตรวจสอบแนวทางในการปฏิบตักิารจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์อยา่ง

สม่ําเสมอ
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ตารางเปรียบเทยีบระเบยีบและข้อบังคับปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับการดาํเนินการมาตรการที่เร่งด่วน จริงจัง และเข้มงวด   

ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั มาตราการเรง่ดว่น มาตราการจรงิจงั มาตราการเขม้งวด ระยะยาว 
แผนแมบ่ทในกจิการกระจายเสยีง
และกจิการโทรทัศนป์ี 2555 – 
2559 ยทุธศาสตรท์ี ่5.2 ตวัชีว้ดัที ่6  
(การกํากบัดแูลการประกอบกจิการ
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน)์ 61 

‐ กําหนดเกณฑก์ารพจิารณา
โฆษณาอนัมลีกัษณะเป็น
การคา้กําไรเกนิควร 
หลอกลวงผูบ้รโิภค 

‐ สรา้งกลไกการป้องกนัโดย
การใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ 

 

‐ สง่เสรมิการรวมกลุม่ของผูร้ับ
ใบอนุญาต ผูผ้ลริายการ และผู ้
ประกอบวชิาชพีดา้น
สือ่สารมวลชนทีเ่กีย่วกบั
กจิการกระจายเสยีงและ
กจิการโทรทศัน ์

‐ จัดทํามาตรฐานทางจรยิธรรม
การประกอบวชิาชพี และ
ควบคมุกนัการประกอบวชิาชพี
กนัเอง 

‐ ดําเนนิการใหม้กีลไกบงัคบัใช ้
กฎหมายทีร่วดเร็ว มี
ประสทิธภิาพ 

‐ กํากบัดแูลการประกอบ
กจิการในดา้นเนือ้หาใหม้ี
คณุภาพ เป็นประโยชนต์อ่
สาธารณะและคํานงึถงึหลกั
สทิธมินุษยชนและความ
หลากหลาย 

‐ กํากบัดแูลโฆษณามใิห ้
ละเมดิสทิธแิละเอาเปรยีบ
ผูบ้รโิภค 

‐ มแีนวทางปฏบิตั ิ
(Guideline) และ
กลไกสนับสนุนการ
กํากบัดแูลกนัเองของ
สือ่ 

 

ตารางเปรียบเทยีบระเบยีบและข้อบังคับปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับการดาํเนินการมาตรการที่เร่งด่วน จริงจัง และเข้มงวด   

ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั มาตราการเรง่ดว่น มาตราการจรงิจงั มาตราการเขม้งวด ระยะยาว 
คูม่อืจรยิธรรมและการกํากบัดแูล
กนัเอง ในกจิการกระจายเสยีงและ
กจิการโทรทศัน ์
 
 

‐ จัดทํามาตรฐานจรยิธรรม
สือ่ 

‐ เรง่ทําความเขา้ใจใน
ประเด็นทีเ่ปราะบางทาง
สงัคม และสง่เสรมิการ
เรยีนรูค้วามแตกตา่งทาง
สงัคมหรอืวฒันธรรม

‐ รวมกลุม่ผูป้ระกอบการ
วชิาชพีดา้น
สือ่สารมวลชนเพือ่จัดทํา
มาตรฐานทางจรยิธรรม
วชิาชพีสือ่ 

‐ ปกป้องเด็กและ
เยาวชนจากเนือ้หาทีม่ี
ความเสีย่งและเด็กที่
ปรากฏในสือ่ 

‐ ไมน่ําเสนอขอ้มลูที่
แสดงถงึการจําแนก
ความแตกตา่งในเรือ่ง

‐ สือ่ยดึหลกั
ผลประโยชน์
สาธารณะ 

‐ สือ่ยดึหลกัความ
เทา่เทยีมและ
ความหลากหลาย
ของผูร้ับขอ้มลู

                                                            
61 สํานกังาน กสทช. (ไมป่รากฏปีที่พิมพ์). แผนแมบ่ทในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ปี 2555-2559. ค้นจาก สํานกังาน กสทช. เว็บไซด์: http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/Plan/Masterplan 
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ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั มาตราการเรง่ดว่น มาตราการจรงิจงั มาตราการเขม้งวด ระยะยาว 
ใหแ้กส่ือ่ เพือ่ใหเ้กดิการ
นําเสนอรายการใน
ลกัษณะเพือ่สรา้งเขา้ใจ
และยอมรับ 

ตา่งๆ เชน่ เชือ้ชาต ิสี
ผวิ เพศ ภาษา อาย ุ
สขุภาพ ศาสนา เด็ก 
สตร ีคนดอ้ยโอกาส 

‐ ไมน่ําเสนอขอ้มลูทีม่ี
เนือ้หารนุแรง เกีย่วกบั
เพศสมัพันธ ์และ
ความระวงัในการ
นําเสนอเนือ้หา
เกีย่วกบัการดืม่สรุา
และสบูบหุรี ่เพือ่
ป้องกนัไมใ่หเ้ด็กและ
เยาวชนเกดิการ
ลอกเลยีนแบบ 

‐ ควบคมุการ
ออกอากาศโฆษณา
ไมใ่หเ้กนิกวา่ที่
กฎหมายกําหนด 

‐ ควบคมุเนือ้หาการ
โฆษณาทัง้ทางตรง
และโฆษณาแฝง 
ไมใ่หเ้กดิการไมเ่ป็น
ธรรมตอ่ผูบ้รโิภคหรอื
กอ่ใหเ้กดิผลเสยีงตอ่
สงัคมในภาพรวม 
โดยเฉพาะผลกระทบ
ทีม่ตีอ่กลุม่เด็กและ
เยาวชน 

ขา่วสาร 
‐ สรา้งเกยีรตยิศใน

การประกอบวชิาช
พสือ่ 
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ตารางเปรียบเทยีบระเบยีบและข้อบังคับปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับการดาํเนินการมาตรการที่เร่งด่วน จริงจัง และเข้มงวด   

ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั มาตราการเรง่ดว่น มาตราการจรงิจงั มาตราการเขม้งวด ระยะยาว 
‘ แนวทางการจัดระดบัความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน ์ตาม
ประกาศ กสทช. เรือ่งหลกัเกณฑ์
การจัดทังรายการสําหรับการ
ใหบ้รกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน ์
2556’ 

‐ สรา้งหลกัเกณฑใ์นการ
ตรวจสอบเนือ้หาและเฝ้าระวงั
สือ่  

‐ สรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจ
ในการจัดระดบัความ
เหมาะสมแกผู่ป้ระกอบ
วชิาชพีสือ่ 

‐ สรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจ
ถงึผลกระทบของสือ่ทีม่ตีอ่
พัฒนาการเด็กและเยาวชน
แกผู่ป้ระกอบวชิาชพีสือ่ 

‐ สรา้งการตระหนักถงึการ
เลอืกรับชมรายการทีม่คีวาม
เหมาะสมใหแ้กส่ถาบนั
ครอบครัว โรงเรยีน และ
สงัคม 

‐ เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้ง
แจงจงูในการสรา้งสรรค์
โทรทัศนเ์พือ่สง่เสรมิ
การศกึษาและการเรยีนรู ้

‐ สง่เสรมิและพัฒนาระบบการ
ดแูลตนเองของกจิการวทิยุ
โทรทัศน ์

‐ ควรมคีําแนะนําการ
เขา้สูร่ายการ เพือ่เป็น
การใหข้อ้มลูวา่
รายการตอ่ไปนี้
เหมาะสมกบัเด็กใน
ปกครองหรอืไม ่

‐ ควรมกีารตรวจสอบแต่
ละรายการวา่ปฏบิตั ิ
ตามแนวทางการจัด
ระดบัความเหมาะสม
ของรายการ
โทรทัศนฯ์หรอืไม ่

‐ สรา้งการตระหนัก
ถงึความสําคญั
ของการจัดระดบั
ความเหมาะสม
รายการ 
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ตารางเปรียบเทยีบระเบยีบและข้อบังคับปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับการดาํเนินการมาตรการที่เร่งด่วน จริงจัง และเข้มงวด   

ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั มาตราการเรง่ดว่น มาตราการจรงิจงั มาตราการเขม้งวด ระยะยาว 
พระราชบญัญัตอิงคก์รจัดสรรคลืน่
ความถีแ่ละกํากบัการประกอบกจิการ
วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทัศน ์
และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 
มาตรา 27(18) 62 

‐ มาตรฐานทางวชิาชพีตอ้ง
คํานงึถงึการไดร้ับขอ้มลู
ขา่วสารธารณะของ
ประชาชนและการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค 

‐ กสทช.มอีํานาจในการ
รวมกลุม่ เพือ่จัดทํา
มาตรฐานจรยิธรรมทาง
วชิาชพีสือ่ 

 

‐ เรง่สรา้งมาตรฐานทาง
วชิาชพีสือ่ 

‐ มมีาตรฐานวชิาชพี
ในการกํากบัดแูล
กนัเอง และมกีาร
สง่เสรมิการ
คุม้ครองสทิธใิน
การรับขา่วสาร
ของประชาชน 

พระราชบญัญัตปิระกอบกจิการ
กระจายเสยีงและโทรทศัน ์
พ.ศ.2551 มาตรา 3963 
 

 

 

 

 

                                                            
62 สํานกังาน กสทช. (ไมป่รากฏปีที่พิมพ์). พระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553. ค้นจาก สํานกังาน กสทช. 
เว็บไซด์: http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/Law/TelecomBroadcastLaw/AnAct 
63 สํานกังาน กสทช. (ไมป่รากฏปีที่พิมพ์). พระราชบญัญตัิประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์ พ.ศ.2551. ค้นจาก สํานกังาน กสทช. เว็บไซด์: 
http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/Law/TelecomBroadcastLaw/AnAct 
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จริยธรรมส่ือมวลชนว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเนือ้หาที่ มีความเส่ียงใน

ลักษณะต่างๆ  

1  คู่มือจริยธรรมการกาํกับดแูลกันเองในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์  

หลกัการ 6 ปกปอ้งเดก็และเยาวชนจากเนือ้หาท่ีมีความเส่ียงและเดก็ท่ีปรากฏในส่ือ 

6.1) ผู้ปฏิบตัิงานต้องใช้วิจารณญาณในการนําเสนอภาพ การใช้ภาษา ถ้อยคํา และนํา้เสียงท่ีเหมาะสม

โดยเฉพาะในการนําเสนอเนือ้หาความรุนแรง อตัลกัษณ์ทางเพศ เพศวิถี เพศสมัพนัธ์ รวมทัง้เร่ืองท่ีมีผลเสีย

หายตอ่สถาบนัครอบครัว และเร่ืองท่ีมีความออ่นไหวอ่ืนๆ  

6.2) ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้วิจารณญาณในการนําเสนอเนือ้หา ภาษา ภาพ เสียง ท่ีอาจทําให้ผู้ชมผู้ ฟังท่ี

เป็นเด็กและเยาวชนเข้าใจผิด หรือกระตุ้นพฤติกรรมลอกเลียนแบบ เช่น รายการท่ีมีเนือ้หาความรุนแรง 

การใช้ภาษาหยาบคาย กิจกรรมท่ีเส่ียงภยัตอ่ร่างกาย อบายมขุ การกระทําท่ีผิดกฎหมาย  

6.3) ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ออกอากาศหรือตีพิมพ์ภาพและข้อมลูท่ีอาจมีผลเสียต่อพฒันาการและการ

เรียนรู้ของเดก็และเยาวชน หรือความสมัพนัธ์ของครอบครัว   

6.4) ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่นําเสนอภาพเด็ก เยาวชน ท่ีถกูทําร้าย ถกูทารุณ ถกูคกุคามทางเพศ ตกเป็น

ผู้ ต้องหา ผู้ ต้องสงสยั ทัง้นีห้มายรวมถึงการไม่นําเสนอภาพ ข้อมลู ข้อความ สญัลกัษณ์ใด ท่ีจะสามารถบง่

บอกถึงเดก็ และเยาวชนผู้ตกเป็นขา่วได้ เว้นแตก่ระทําไปเพ่ือประโยชน์ของเดก็หรือเยาวชนนัน้เอง 

6.5) การรายงานข่าวหรือการนําเสนอรายการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กและเยาวชนต้องคํานึงถึงการปกปอ้ง

ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์และสวสัดภิาพของเดก็และเยาวชน 

6.6) ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคํานึงถึงแหล่งข่าวหรือผู้ ร่วมรายการท่ีเป็นเด็ก เยาวชน และบุคคลท่ีกําลงัมี

ความทกุข์หรือผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางสมองเป็นพิเศษ เพราะพวกเขาอาจไมไ่ด้นกึถึงผลกระทบท่ีจะตามมา

หลงัจากการให้สมัภาษณ์หรือเข้าร่วมรายการ 

6.7 ในกรณีท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์อาชญากรรม การกระทําชําเรา การค้าแรงงานเด็ก ต้องไม่เปิดเผยช่ือ อตั

ลกัษณ์ หรือข้อมลูแวดล้อมอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัตวัเดก็ หรือนําเดก็มา 

การปกปอ้งเดก็และเยาวชนจากการนําเสนอเหตรุ้ายแรงท่ีกระทบกระเทือนจิตใจ  

แนวปฏิบตั ิ

6.8)  ไม่ออกอากาศหรือตีพิมพ์ภาพและข้อมลู ท่ีอาจจะมีผลเสียตอ่พฒันาการด้านศีลธรรม ด้านกายภาพ 

และด้าน 
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6.9) กรณีภาพข่าวท่ีมีความรุนแรง เช่น ข่าวอุบตัิเหตุร้ายแรง ภาพข่าวอาชญากรรม ภยัพิบตัิธรรมชาต ิ

อบุตัิเหตขุนาดใหญ่ สงคราม ควรคํานึงถึงระดบัความรุนแรงของภาพและช่วงเวลาท่ีจะนําเสนอ หลีกเล่ียง

การนําเสนอในช่วงเวลาของรายการเด็ก ยกเว้นประกาศหรือเตือนภยัฉกุเฉินสติปัญญา ของเด็กเยาวชน

หรือมีผลเสียหายตอ่สถาบนัครอบครัว 

6.10) หลีกเล่ียงการนําเสนอภาพขา่วรุนแรง หรืออาจกระทบกระเทือนจิตใจเด็กและเยาวชนในช่วงรายการ

ขา่วหวัค่ํา เพราะเดก็และเยาวชนอาจกําลงันัง่รับชมพร้อมกบัผู้ใหญ่ได้ 

6.11) ต้องระมดัระวงั การนําเสนอเนือ้หาภาพ เสียง ท่ีอาจชกัจงูผู้ชมผู้ ฟังท่ีเป็นเด็กและเยาวชนไปในทางท่ี

ผิด เช่น การเสนอรายการท่ีมีเนือ้หาความรุนแรง การยัว่ยวนทางเพศ กิจกรรมเส่ียงภยัตอ่ร่างกายท่ีเด็กและ

เยาวชนอาจลอกเลียนแบบ 

6.12) ต้องประกาศเตือนหรือแสดงข้อความ (label) เพ่ือให้ผู้ ชมผู้ ฟังพิจารณาว่าเนือ้หาของรายการ

เหมาะสมกบัตนเองหรือเดก็เยาวชนในบ้านของตนหรือไม ่

6.13) ต้องระมดัระวงัการใช้ภาษา ถ้อยคํา และนํา้เสียงให้เหมาะสม โดยเฉพาะในการนําเสนอเนือ้หาความ

รุนแรง เร่ืองเก่ียวกบัเพศสมัพนัธ์ การนําเสนออยา่งเลือกปฏิบตัิ เพราะเหตแุห่งความตา่งของสภาพร่างกาย 

เพศ วยั เชือ้ชาติ ศาสนา ชนชัน้ หรือฐานะทางเศรษฐกิจ สงัคม เร่ืองท่ีมีผลเสียหายต่อสถาบนัครอบครัว 

และเร่ืองท่ีมีความออ่นไหวอ่ืนๆ 

6.14) ต้องระมดัระวงัในการนําเสนอเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัการด่ืมสรุา สบูบหุร่ี การเสพยา พฤตกิรรมอนัธพาล ท่ี

ต้องไม่ส่อไปในทางสนับสนุนให้เห็นว่าเป็นเร่ืองโก้เก๋ ทัง้ต้องไม้มีรายละเอียดหรือชักนําให้เกิดการ

ลอกเลียนแบบ 

การคุ้มครองเดก็และเยาวชนจากรายการท่ีแสดงออกถงึความรุนแรงการกระทําผิดกฎหมายหรือขดัตอ่

ศีลธรรม 

แนวปฏิบตั ิ

6.15) ต้องชัง่นํา้หนกัระหวา่งการทําหน้าท่ีในฐานะส่ือมวลชนกบัหน้าท่ีในการปกปอ้งคุ้มครองเดก็และ

เยาวชนจากรายการวทิยแุละรายการโทรทศัน์ท่ีไมเ่หมาะสมกบัวยั  

6.16) ต้องคํานงึถึงสทิธิในการรับรู้ขา่วสารและการแสดงออกของความคดิเห็น ความต้องการ ทกัษะ 

ความสามารถ จินตนาการ ฯลฯ ของเดก็และเยาวชน 
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6.17) กําหนดเวลาการออกอากาศรายการสําหรับเดก็ เยาวชน และครอบครัว แยกจากรายการเฉพาะ

ผู้ใหญ่ หมัน่ตรวจสอบ ดแูลความเหมาะสมของเนือ้หารายการ ในช่วงเวลาสําหรับเดก็ เยาวชน และ

ครอบครัว โดยเฉพาะเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัเพศ การเลือกเพศ เพศสมัพนัธ์ ภาษาหยาบคาย เนือ้หาท่ีเสนอความ

รุนแรงและเนือ้หาท่ีแสดงอคตหิรือปฏิบตัิตอ่กลุม่คน ใดในสงัคมอยา่งไมเ่หมาะสม  

6.18) คํานงึวา่เดก็และเยาวชนมีความออ่นไหว และด้อยประสบการณ์ โดยปกปอ้งเดก็และเยาวชนจาก

เนือ้หาและการนําเสนอท่ีไมเ่หมาะสม เช่น เนือ้หารายการท่ีมีความรุนแรง ด้วยการประกาศเตือนหรือแสดง

ข้อความเพ่ือให้ผู้ชมผู้ ฟังพิจารณาวา่เหมาะสมกบัตนเองหรือเดก็และเยาวชนในครอบครัวหรือไม ่

6.19) การเชิญเดก็และเยาวชนมาร่วมในการบนัทกึเทปหรือออกอากาศสด ต้องแจ้งเหตผุล เนือ้หา และ

รูปแบบรายการอยา่งชดัเจนตอ่เยาวชนท่ีมีอายมุากกวา่ 18 ปี แตสํ่าหรับเดก็อาย ุ ต่ํากวา่ 18 ปี 

ผู้ปฏิบตังิานต้องแจ้งพอ่แม ่ผู้ปกครอง เพ่ือยินยอมให้เดก็และเยาวชนมาให้สมัภาษณ์หรือร่วมรายการ  

6.20) ในการผลติรายการต้องไมทํ่าให้เดก็และเยาวชนท่ีร่วมรายการ มีความกดดนั เครียด หรือวิตกกงัวล 

ไมค่วรตัง้คําถามท่ียากจนเกินไป หรือเป็นคําถามท่ีซบัซ้อน ยิง่เดก็และเยาวชนมีอายนุ้อยเทา่ไหร่ 

ผู้ปฏิบตังิานต้องระมดัระวงัมากเท่านัน้  

6.21) การให้เดก็และเยาวชนมาสมัภาษณ์หรือร่วมรายการ ต้องไมเ่สนอเงินหรือสิง่ของเป็นการตอบแทน 

ยกเว้นแตก่ารดแูลคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง เชน่ คา่ใช้จา่ยการเดนิทาง คา่อาหาร และ เคร่ืองด่ืม เป็นต้น 

6.22) การชกัชวนให้เดก็และเยาวชนมีสว่นร่วมในรายการ เชน่ การสง่ข้อความสัน้ทางโทรศพัท์ (เอสเอ็ม

เอส) ต้องแจ้งคา่ใช้จ่ายในการโทรศพัท์ และควรแนะนําให้เดก็ขออนญุาตพอ่แมผู่้ปกครองก่อน  

6.23) ควรให้รายละเอียดถึงผลกระทบท่ีอาจตามมาหลงัจากท่ีได้ร่วมรายการไปแล้วกบัเดก็และเยาวชนท่ี

มาร่วมรายการ 

6.24) ในรายการท่ีเป็นการตีแผปั่ญหาครอบครัว และปัญหาสงัคมท่ีซบัซ้อน ควรมีผู้ เช่ียวชาญด้านเดก็หรือ

นกัจิตวทิยาเดก็มาให้คําปรึกษาด้วย และอาจต้องเชิญพอ่แมผู่้ปกครองของเดก็และเยาวชนท่ีร่วมรายการ

มารับรู้ระหวา่งการผลติหรือการออกอากาศสด เพราะเดก็และเยาวชนอาจไมไ่ด้ใสใ่จถึงผลในระยะยาวท่ี

อาจเกิดขึน้ 
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6.25) บางครัง้เดก็และเยาวชนท่ีร่วมรายการบางคน อาจพดูถึงขา่วลือหรือกลา่วอ้างโดยไมไ่ด้ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงก่อน ผู้ปฏิบตังิานหรือผู้ รับผิดชอบการผลติรายการต้องพยายามสร้างความสมดลุระหวา่งการ

แสดงออกและความถกูต้องเหมาะสมของเนือ้หา 

การถ่ายทําและสมัภาษณ์เดก็หรือเยาวชนในรายการขา่ว/รายการทัว่ไป 

แนวปฏิบตั ิ

6.26) ขออนญุาตพอ่แม ่ผู้ปกครอง หรือผู้ดแูลเดก็หรือเยาวชน ตัง้แตก่่อนการถ่ายทําและสมัภาษณ์ ไป

จนถงึขัน้ตอนก่อนออกอากาศ กรณีท่ีมีการเปล่ียนใจภายหลงัและขอให้ยกเลกิการนําเสนอขา่ว ต้องเคารพ

สทิธิโดยไมนํ่าขา่วนัน้ออกอากาศ 

6.27) แจ้งเหตผุล ประเดน็เนือ้หา รูปแบบการนําเสนอขา่วอยา่งละเอียดชดัเจนตอ่เดก็หรือเยาวชน และพอ่

แม ่ผู้ปกครอง หรือผู้ดแูล 

6.28) ประเมนิและแจ้งผลกระทบในแง่มมุตา่งๆ ทัง้เชิงบวกและเชิงลบ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวท่ี

อาจจะเกิดขึน้หลงัจากขา่วออกอากาศไปแล้วให้เดก็หรือเยาวชน และพอ่แม ่ผู้ปกครอง หรือผู้ดแูลทราบ

อยา่งละเอียด กรณีท่ีประเมนิแล้ววา่ ถ้าเปิดเผยภาพใบหน้าของเดก็หรือเยาวชนในขา่วไปแล้วอาจมี

ผลกระทบทางสงัคมตามมา แม้วา่เดก็หรือเยาวชนจะยนิยอมด้วยความสมคัรใจก็ไมค่วรเปิดเผยภาพ

ใบหน้าของเดก็หรือเยาวชนนัน้ 

6.29) ในกรณีการนําเสนอขา่วเดก็ท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการยตุธิรรม ควรใช้คําเรียกเดก็หรือเยาวชนท่ี

กระทําความผิด ตามขัน้ตอนการดําเนินคดี ดงันี ้

 ขัน้ตอน 1. ก่อนแจ้งความดําเนินคดี คําเรียกท่ีใช้ คือ “เดก็/เยาวชนผู้ ต้องสงสยั” 

 ขัน้ตอน 2. หลงัแจ้งข้อกลา่วหาระหวา่งสอบสวนและพิจารณาคดี คําเรียกท่ีใช้ คือ “เดก็/เยาวชนผู้

ถกูกลา่วหาวา่กระทําความผิด” 

 ขัน้ตอน 3. หลงัศาลตดัสนิวา่มีความผิดจริง คําเรียกท่ีใช้ คือ “เดก็/เยาวชนท่ีกระทําความผิด” 

6.30)  ไมเ่สนอสิง่ตอบแทน ทัง้ท่ีเป็นเงินหรือสิง่ของให้กบัเดก็หรือเยาวชน เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายของการทํา

ขา่วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6.31) ไมทํ่าให้เดก็หรือเยาวชนตกอยูใ่นภาวะกดดนั เครียด หรือวิตกกงัวล  

6.32) ไมต่ัง้คําถามซบัซ้อนหรือลอ่หลอกเพ่ือให้ได้คําตอบ 
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6.33) กรณีการนําเสนอขา่วเร่ืองเพศศกึษาสําหรับเดก็หรือเยาวชน ต้องไมนํ่าเสนอภาพจริงและภาพเชิง

สญัลกัษณ์ท่ีส่ือถึงอวยัวะเพศและการมีเพศสมัพนัธ์ 

 

การเสนอขา่วและภาพขา่วเดก็ท่ีถกูละเมดิทางเพศ 

แนวปฏิบตั ิ

6.34) ต้องไม่ลงเปิดเผยช่ือ ช่ือสกุล หรือตําบลท่ีอยู่ของผู้หญิงและเด็กท่ีถกูละเมิดทางเพศ รวมทัง้ช่ือ ช่ือ

สกลุและตําบลท่ีอยู่ของญาติของผู้ เสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือสิ่งท่ีทําให้รู้หรือสามารถ รู้ได้ว่าผู้หญิงและ

เดก็ท่ีถกูละเมิดทางเพศเป็นใคร 

6.35) ในกรณีท่ีผู้หญิงและเด็กท่ีถกูละเมิดทางเพศได้รับอนัตรายถึงแก่ชีวิต ต้องไม่เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบั

ตัวผู้ เสียชีวิตซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ช่ือเสียงเกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของ

ครอบครัวผู้ เสียชีวิต หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 

6.36) การพาดหวัข่าวในรายการข่าวหรือการโปรยข่าวหรือการนําเสนอรายละเอียดของเนือ้หาข่าวผู้หญิง

และเด็กท่ีถกูละเมิดทางเพศจะต้องกระทําด้วยความระมดัระวงั ทัง้ในเร่ืองการใช้ภาษาและการคํานึงถึง

หลกัสทิธิมนษุยชนและไมต่อกยํา้ให้เกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัทศันคติเร่ืองเพศอนัเน่ืองมาจากการละเมิด

ทางเพศนัน้ 

6.37) ต้องไมเ่ปิดเผยภาพขา่วของผู้หญิงและเดก็ท่ีถกูละเมิดทางเพศไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่ว่าผู้ ท่ีถกูละเมิด

ทางเพศนัน้จะเสียชีวิตหรือไมก็่ตาม 

6.38) ในกรณีท่ีเดก็หรือเยาวชนท่ีถกูละเมิดทางเพศได้รับอนัตรายถึงแก่ชีวิต  อาจเผยแพร่ภาพหน้าตรงของ

ผู้ เสียชีวิตขณะมีชีวิตได้ ทัง้นีต้้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ช่ือเสียงเกียรติคณุ หรือสิทธิประโยชน์

อ่ืนใดของครอบครัวผู้ เสียชีวิต หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 

6.39) ในการเสนอข่าวหรือภาพใดๆ ต้องคํานึงมิให้ล่วงละเมิดศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ของบคุคลท่ีตกเป็น

ข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก ต้องไม่เป็นการ

ซํา้เตมิความทกุข์ หรือโศกนาฏกรรมอนัเกิดแก่เดก็ไมว่า่ทางใดทางหนึง่ 
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การสืบขา่วรายงานขา่วเดก็และเยาวชนจากการจดัแถลงขา่วของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 

แนวปฏิบตั ิ

6.40) ในกรณีท่ีมีการจดัแถลงขา่วท่ีมีเดก็อยูใ่นคดีความ อาชญากรรม เพศ ยาเสพตดิหรือความรุนแรงอ่ืนๆ 

และผู้ ส่ือข่าวไปสืบข่าวจากสถานท่ีแถลงข่าว และค้นพบว่ามีการนํา เอาตวัเด็กมาเก่ียวข้องปรากฏในพืน้ท่ี

ของการแถลงข่าว ให้หลีกเล่ียงการถ่ายบนัทึกภาพเด็กและเยาวชนนัน้ เพราะกฎหมาย พรบ.ศาลเยาวชน

และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนดให้ความคุ้มครองสิทธิเด็ก

และเยาวชนเอาไว้ ไม่อนญุาตให้บนัทึกภาพหน้าหรืออวยัวะสว่นใดท่ีทําให้ทราบถึงช่ืออตัลกัษณ์ท่ีสามารถ

ระบตุวับคุคลได้ 

6.41) ไม่บนัทึกภาพ หรือบนัทึกเสียง หรือเผยแพร่เสียงของเด็กหรือเยาวชนซึง่ต้องหาว่ากระทํา ความผิด

หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือเปิดเผยข้อมลูซึ่งอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนกังานสอบสวน พนกังาน

อัยการ หรือในทางพิจารณาคดีของศาล ท่ีอาจทําให้บุคคลอ่ืนรู้จักตัว ช่ือตัว หรือช่ือสกุลของเด็กและ

เยาวชนนัน้ หรือเปิดเผยข้อมลูประวตัิการกระทําความผิด หรือสถานท่ีอยู่สถานท่ีทํางาน หรือสถานศกึษา

ของเดก็หรือเยาวชนนัน้โดยเดด็ขาด 

 

2 ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารระแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของ

วิชาชีพเก่ียวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 

ข้อ 8 จริยธรรมด้านการคุ้มครองเดก็และเยาวชน จากรายการท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง การกระทําอนัผิด

กฎหมายหรือศีลธรรม อบายมขุ และภาษาอนัหยาบคาย 

8.1) ผู้ปฏิบตัิงานต้องใช้วิจารณญาณในการนําเสนอภาพ การใช้ภาษา ถ้อยคํา และนํา้เสียงท่ีเหมาะสม

โดยเฉพาะในการนําเสนอเนือ้หาความรุนแรง อตัลกัษณ์ทางเพศ เพศวิถี เพศสมัพนัธ์ รวมทัง้เร่ืองท่ีมีผลเสีย

หายตอ่สถาบนัครอบครัว และเร่ืองท่ีมีความออ่นไหวอ่ืนๆ  

8.2) ผู้ปฏิบตัิงานต้องใช้วิจารณญาณในการนําเสนอเนือ้หา ภาษา ภาพ เสียง ท่ีอาจชกัจงูผู้ชมผู้ ฟังท่ีเป็น

เด็กและเยาวชนให้เห็นผิดเป็นชอบ หรือกระตุ้นพฤติกรรมลอกเลียนแบบ เช่น รายการท่ีมีเนือ้หาความ

รุนแรง การยัว่ยวนทางเพศ การใช้ภาษาหยาบคาย กิจกรรมท่ีเส่ียงภยัตอ่ร่างกาย อบายมขุ การกระทําท่ีผิด

กฎหมายท่ีขดัตอ่ศีลธรรม  
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8.3) ผู้ปฏิบตัิงานต้องไม่ออกอากาศหรือตีพิมพ์ภาพและข้อมลูท่ีอาจมีผลเสียตอ่พฒันาการและการเรียนรู้

ของเดก็และเยาวชน หรือมีผลเสียตอ่บทบาทหน้าท่ีและสมัพนัธภาพของสถาบนัครอบครัว   

8.4) ผู้ปฏิบตัิงานต้องหลีกเล่ียงการนําเสนอภาพเด็ก เยาวชน ท่ีถกูทําร้าย ถกูกระทําทารุณ ถกูคกุคามทาง

เพศ ตกเป็นผู้ ต้องหา ผู้ ต้องสงสยั ทัง้นีห้มายรวมถึงการไม่นําเสนอภาพ ข้อมลู ข้อความ และสญัลกัษณ์ใด 

ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปถึงเด็ก และเยาวชนท่ีตกเป็นข่าว ท่ีถูกกระทํา ท่ีเป็นผู้ ต้องหา ผู้ ต้องสงสยั เว้นแต่

กระทําไปเพ่ือประโยชน์ของเดก็หรือเยาวชนนัน้เอง 

8.5) การรายงานข่าวหรือการนําเสนอรายการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนต้องดําเนินการอย่าง

คํานงึถึงการปกปอ้งศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์และสวสัดภิาพของเดก็และเยาวชน 

8.6) ข้อบงัคบัด้านจริยธรรมเพ่ือการคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ีกําหนดในข้อ 8 นี ้ให้ครอบคลมุถึงส่ือทุก

ประเภทขององค์กร     

 

กฎหมาย/ ประกาศที่ เก่ียวข้องกับแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของเนือ้หารายการ

โทรทศัน์  

หลักเกณฑ์การแพร่ภาพกระจายเสียงส่วนที่หน่ึง: การคุ้มครองผู้มีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปี (Ofcom 

Broadcasting Code section 1: Protecting the under-eighteens) 

 

1 ปกป้องผู้มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี 

 ห้ามออกอากาศรายการหรือการแสดงการทําร้ายทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และพฒันาการ  

 สถานีโทรทศัน์จําเป็นต้องคํานงึถึงสวสัดภิาพของเดก็เสมอ 

 การจดัเวลาออกอากาศให้เหมาะสมสําหรับเด็ก พิจารณาจากเนือ้หา ช่วงเวลาท่ีเด็กมีเวลาและ

สามารถรับชมมากท่ีสดุ เช่น ปิดเทอม เสาร์อาทิตย์  ลกัษณะเฉพาะของสถานี หรือรายการนัน้ๆ 

 รายการและละครท่ีมีเนือ้หาท่ีไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก ไม่ควรจะได้ออกอากาศ ระหว่างเวลา 

05.30-21.00น.  

 ในช่วงเวลาสําหรับเด็ก หากรายการมีเนือ้หาท่ีอาจทําให้เด็กและเยาวชนเกิดความเครียดหรือ

กดดนั ควรจะมีข้อมลูท่ีชดัเจน เพ่ือให้ผู้ชมได้เข้าใจในบริบทนัน้ๆ 
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การใช้ยาเสพตดิ บุหร่ี สารระเหย และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 การใช้ยาเสพติด บุหร่ี สารระเหย และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จะต้องไม่ถกูนํามาแสดงใน

รายการสําหรับเด็กและพยายามหลีกเล่ียงเร่ืองดงักล่าวในรายการประเภทท่ีออกอากาศ

ก่อนหมดช่วงเวลาของเดก็และเยาวชน 

ความรุนแรง และพฤตกิรรมที่เป็นอันตราย 

 ความรุนแรง ผลของความรุนแรง และการบรรยายถึงความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นโดยคําพดู 

การแสดงออกด้วยกริยาท่าทาง จะต้องไม่ปรากฏในรายการและช่วงเวลาสําหรับเด็กและ

เยาวชน (ยกเว้นผู้จดัและผู้ รับผิดชอบได้พิจารณามาเป็นอยา่งดีแล้ว) 

 พฤติกรรมท่ีเป็นอนัตราย หรือภาพของพฤติกรรมอนัตราย ซึ่งเด็กสามารถเลียนแบบได้

และมีอนัตราย จะต้องไมป่รากฏในรายการและช่วงเวลาสําหรับเดก็และเยาวชน (ยกเว้นผู้

จดัและผู้ รับผิดชอบได้พิจารณามาเป็นอยา่งดีแล้ว)  

ภาษาที่ไม่สุภาพ/ ไม่เหมาะสม  

 ห้ามนําเสนอภาษาไม่สุภาพ หยาบคาย นอกจากจะได้รับการพิจารณาในบริบทนัน้ๆ 

อย่างไรก็ดี ควรหลีกเล่ียงการใช้ภาษาหยาบคายหลายๆ ครัง้ในรายการและช่วงเวลา

สําหรับเดก็และเยาวชน 

เร่ืองทางเพศ 

 ห้ามมิให้มีภาพตวัแทนของการร่วมเพศ การสนทนา หรือแสดงภาพกิจกรรมทางเพศนัน้ 

ยกเว้น ในกรณีเพ่ือการศึกษา ซึ่งผู้ ผลิตและผู้ รับผิดชอบในการออกอาอากาศจะต้อง

พิจารณามาแล้วเป็นอยา่งดี 

ภาพเปลือย 

 ภาพเปลือยในช่วงเวลาสําหรับเด็กและเยาวชน จะต้องได้รับการพิจารณาเป็นอย่างดีใน

บริบท 

ความเช่ือเร่ืองผีสาง คาถาอาคม และเร่ืองเหนือจริง 

 การแสดงการไลผี่ การใช้เวทย์มนต์คาถา และเร่ืองราวไสยศาสตร์ท่ีแสดงว่าเป็นเร่ืองจริงท่ี

เกิดขึน้ ห้ามนํามาออกอากาศในช่วงเวลาสําหรับเดก็และเยาวชน 
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การมีผู้ร่วมแสดงซึ่งมีอายุตํ่ากว่า 18 ปี 

 กรณีมีผู้ ร่วมรายการเป็นเด็กและเยาวชน ผู้ผลิตรายการจะต้องคํานึงถึงสวสัดิภาพทาง

ร่างกาย จิตใจ และศกัดิศ์รีของผู้ ร่วมรายการ 

 ผู้ ร่วมแสดงจะต้องไมถ่กูกดดนัหรือเกิดความเครียดโดยไมจํ่าเป็น 

 ของรางวัลในรายการต้องเหมาะสมกับวัยของผู้ ร่วมรายการ และวัยของกลุ่มผู้ ชม

เปา้หมาย  

2 อาชญากรรม 

 ต้องไมส่นบัสนนุหรือยยุงสง่เสริมให้เกิดการกระทําท่ีเป็นอาชญากรรมหรือความไมส่งบ 

 ต้องไม่แสดงเนือ้หากรรมวิธีประกอบอาชญากรรม ท่ีสามารถนํามาเป็นตวัอย่างในการ

ประกอบอาชญากรรมได้ 

 สถานีโทรทศัน์จะต้องพยายามเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะไม่ให้การออกอากาศนัน้นําไปสู่อนัตราย

ตอ่ชีวิต หรืออคติตอ่ความสําเร็จในความพยายามท่ีจะตอ่รองกบัการจีต้วัประกนั หรือการ

ลกัพาตวั 

3 ศาสนา 

 ความเช่ือและทศันของศาสนานัน้หรือนิกายหนึง่ในศาสนา ต้องได้รับการยกยอ่ง ให้เกียรต ิ

ไมทํ่าให้เกิดความเสียหายหรือลบหลู ่

 เม่ือกล่าวถึงศาสนาและนิกายทางศาสนาใดศาสนาหนึ่งในรายการทางศาสนา ต้องระบุ

สถานท่ีและนิกายนัน้ให้ชดัเจนสําหรับผู้ชม 

 รายการทางศาสนาจะต้องไมแ่อบแฝงการเผยแพร่ ทศันะ หรือความเช่ือทางศาสนา 

 รายการทางศาสนาจะต้องไม่เป็นการเชิญให้เข้าร่วมในศาสนา เว้นเฉพาะเพ่ือกิจทาง

ศาสนา 

 รายการทางศาสนาต้องไมแ่สวงหาผลประโยชน์จากความออ่นไหวของผู้ชม 

 รายการทางศาสนาท่ีอ้างถึงบคุคลหรือกลุม่คนวา่มีอํานาจวิเศษ จะต้องดําเนินการด้วย

ความระมดัระวงั และไมนํ่ามาออกอากาศในช่วงเวลาท่ีเดก็และเยาวชนได้รับชม
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ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 

เรื่อง แนวทางการจัดระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ ตามประกาศ คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาํผังรายการสาํหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2556 

ตารางเปรียบเทียบการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ 

๙.๑ ด้านพฤตกิรรมความรุนแรง 

ประเด็น ระดบั 0 ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ 
ใชแ้สดงรายการระดบั “ป” และ “ด” “ท” “น๑๓” และ “น๑๘” “ฉ” 
๙.๑.๑ การแสดงทีท่ําให ้
ผูช้มเกดิความรูส้กึ
สะเทอืนใจ สะเทอืนขวญั 
หวาดกลวั หรอืวติก 

-ไมม่ ี(ดขูอ้แนะนําใน
การผลติ) 

- ไมม่ ีเวน้แตเ่ป็นไปตามบรบิทของเรือ่ง 
โดย  
๑) ไมเ่ป็นองคป์ระกอบทีพ่บบอ่ยในการนําเสนอ 
๒) สามารถเห็นภาพการตาย การบาดเจ็บ 
บาดแผล เลอืดตกยางออก 
๓) หากแสดงขัน้ตอนการกระทําและ
ผูถ้กูกระทํา ตอ้งไมเ่นน้ผลการกระทํานัน้ ดว้ย
เทคนคิพเิศษและเสยีง ประกอบเพือ่เพิม่ความ
ตืน่เตน้ ระทกึขวญั (ดขูอ้แนะนําในการผลติ) 
๔) หากเป็นการแสดงความสามารถเฉพาะ
บคุคลใหข้ึน้ขอ้ความกํากบั 

- มไีด ้ตามบรบิทของเรือ่ง โดย 
๑) สามารถแสดงขัน้ตอนการกระทํา 
และผูถ้กูกระทํารวมทัง้ ผลการ
กระทํานัน้โดยไมเ่นน้ถงึความทารณุ
โหดรา้ย หรอืขาดมนุษยธรรม 
๒) สามารถเห็นภาพการตาย การ
บาดเจ็บ บาดแผล เลอืดตก ยางออก 
๓)หากเป็นการแสดงความสามารถ
หรอืความเสีย่งเฉพาะบคุคล ใหข้ึน้
ขอ้ความกํากบั 

-มไีด ้โดยตอ้งไมข่ดั
กฎระเบยีบ และกฎหมาย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ประเด็น ระดบั 0 ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ 
ใชแ้สดงรายการระดบั “ป” และ “ด” “ท” “น๑๓” และ “น๑๘” “ฉ” 

๙.๑.๒ การใชค้วามรนุแรงตอ่
ตนเอง 

- ไมม่ ี -ไมม่ ีเวน้แตเ่ป็นไปตามบรบิทของเรือ่ง 
โดย  
๑) ไมน่ําเสนอในลกัษณะชีน้ํา ชกัจงู 
๒)ไมเ่นน้การแสดงขัน้ตอนการกระทํา และผล
จากการกระทํานัน้ 
๓)หากเป็นการแสดงความสามารถ หรอืความ
เสีย่ง เฉพาะบคุคลใหข้ึน้ขอ้ความกํากบั 

 

-มไีด ้ตามบรบิทของเรือ่ง โดย 
๑) ไมเ่นน้ใหเ้ห็นขัน้ตอนการกระทํา 
และผลการกระทําทีช่ดัเจน เพือ่ลด
ความรนุแรง (ดขูอ้แนะนําในการ
ผลติ) 
๒) หากเป็นการแสดงความสามารถ
หรอืความเสีย่งเฉพาะบคุคลใหข้ึน้
ขอ้ความกํากบั 

-มไีด ้โดยไมข่ดัตอ่
กฎระเบยีบ และกฏหมาย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

๙.๑.๓ การใชค้วามรนุแรงตอ่
ผูอ้ืน่ 

-ไมม่ ี -ไมม่ ีเวน้แต ่เป็นไปตามบรบิทของเรือ่ง 
โดยไมน่ําเสนอในลกัษณะชีน้ําชกัจงู โดย 
๑)ไมเ่ป็นองคป์ระกอบทีพ่บบอ่ยในการนําเสนอ  
๒)หากแสดงขัน้ตอนการกระทํา และ
ผูถ้กูกระทํา ตอ้งไมเ่นน้ผลจากการกระทํา 
๓)หากเป็นการแสดงความสามารถ หรอืความ
เสีย่งเฉพาะบคุคล ใหข้ึน้ขอ้ความกํากบั 

 

-มไีด ้ตามบรบิทของเรือ่ง โดย 
๑) สามารถแสดงขัน้ตอน การกระทํา 
และผูถ้กูกระทํา รวมทัง้ ผลจากการ
กระทํานัน้  
๒) สามารถแสดงการตาย การ
บาดเจ็บ บาดแผล เลอืดตกยางออก 
โดยไม ่เนน้ความทารณุโหดรา้ย 
หรอืขาดมนุษยธรรม 
๓) หากเป็นการแสดงความสามารถ 
หรอืความเสีย่งเฉพาะบคุคล ใหข้ึน้
ขอ้ความกํากบั 

-มไีด ้โดยเป็นการแสดง
ถงึพฤตกิรรมทีโ่หดรา้ยป่า
เถือ่น ผดิมนุษย ์ตอ้งไม่
เนน้ขัน้ตอนของการ
กระทํา ผูถ้กูกระทํา และ
ผลจากการถกูกระทําที่
ชดัเจน และตอ้งไมข่ดัตอ่
กฎ ระเบยีบและกฎหมาย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

๙.๑.๔ การใชค้วามรนุแรง 
ตอ่สิง่มชีวีติอืน่ หรอืวตัถุ
ส ิง่ของ 

- ไมม่ ีเวน้แตเ่ป็น
การสาธติ 
เพือ่ใหค้วามรู ้หรอื
พฒันา 
การเรยีนรู ้

- ไมม่ ีเวน้แตเ่ป็นไปตาม 
บรบิทของเรือ่ง โดย 
๑) ไมน่ําเสนอในลกัษณะชีน้ํา 
หรอื ชกัจงู 
๒) สามารถแสดงขัน้ตอน 
การกระทํา และสิง่ทีถ่กูกระทําได ้
โดยไมเ่นน้ผลจากการกระทํา 

- มไีด ้ตามบรบิทของเรือ่ง โดย 
๑) สามารถแสดงขัน้ตอน 
การกระทํา และสิง่ทีถ่กูกระทํา 
รวมทัง้ ผลจากการกระทํานัน้ 
๒) หากเป็นการแสดงการตาย 
การบาดเจ็บ บาดแผล เลอืดตก 
ยางออก ตอ้งไมเ่นน้การทรมาน 

- มไีด ้โดยหากเป็นการ
แสดงถงึพฤตกิรรมที่
โหดรา้ย ป่าเถือ่นผดิ
มนุษย ์ตอ้งไมเ่นน้
ขัน้ตอนของการกระทํา 
สิง่ผูถ้กูกระทําและผลจาก
การถกูกระทําทีช่ดัเจน 
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ประเด็น ระดบั 0 ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ 
ใชแ้สดงรายการระดบั “ป” และ “ด” “ท” “น๑๓” และ “น๑๘” “ฉ” 

๓) หากเป็นการแสดง 
ความสามารถ หรอืความเสีย่ง 
เฉพาะบคุคลใหข้ึน้ขอ้ความกํากบั 

การทรุนทรุาย หรอืความ 
สยดสยอง 
๓) หากเป็นการแสดง 
ความสามารถ หรอืความเสีย่ง 
เฉพาะบคุคล ใหข้ึน้ขอ้ความ 
กํากบั 

และตอ้งไมข่ดัตอ่
กฎระเบยีบ และกฎหมาย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

๙.๑.๕ การแสดงใหเ้ห็น 
เหตกุารณ์ หรอือนัตราย
รา้ยแรง 

- ไมม่ ี(ดขูอ้แนะนํา
ในการผลติ) 

- มไีดบ้า้ง ตามบรบิทของเรือ่ง 
โดยไมเ่ป็นองคป์ระกอบที ่
พบบอ่ยในการนําเสนอ 
(ดขูอ้แนะนําในการผลติ) 

- มไีด ้ตามบรบิทของเรือ่ง - มไีด ้โดยตอ้งไมข่ดัตอ่
กฎ 
ระเบยีบ และกฎหมายอืน่
ที ่
เกีย่วขอ้ง 

๙.๑.๖ การใชอ้าวธุในการทํา
รา้ยผูอ้ืน่ ตนเอง สิง่ของ 

- ไมม่ ีเวน้แตเ่ป็น
การแสดง 
ของตวัละครที่
ไมใ่ชม่นษุย ์หรอื 
ไมม่ลีกัษณะ
คลา้ยคลงึมนษุย ์
หรอืไมเ่ป็นเนือ้หา
หลกัของเรือ่ง 
และไมน่ําเสนอใน
ลกัษณะชีน้ํา 
ชกัจงู 

- ไมม่ ีเวน้แตเ่ป็นไปตามบรบิท 
ของเรือ่ง โดย 
๑) ไมน่ําเสนอในลกัษณะชีน้ําชกัจงู 
๒) ไมเ่นน้การแสดงถงึผลทีไ่ดร้ับจากการใช ้
อาวธุ 

- มไีด ้ตามบรบิทของเรือ่ง โดย 
สามารถแสดงถงึกระบวนการ 
แตไ่มน่ําเสนอในลกัษณะชีน้ําหรอื 
ชกัจงูใหเ้กดิพฤตกิรรมเลยีนแบบ 

- มไีด ้โดยตอ้งไมข่ดัตอ่
กฎ 
ระเบยีบ และกฎหมายอืน่
ที ่
เกีย่วขอ้ง 

๙.๑.๗ การดดัแปลงสิง่ของ 
รอบตวัใหเ้ป็นอาวธุในการทํา
รา้ยผูอ้ืน่ ตนเอง สิง่ของ 

- ไมม่ ีเวน้แตเ่ป็น
การแสดง 
ของตวัละครที่
ไมใ่ชม่นษุย ์

- ไมม่ ีเวน้แตเ่ป็นไปตามบรบิท 
ของเรือ่ง โดยไมเ่นน้ผลทีไ่ดร้บั 
จากการกระทาํ (ดขูอ้แนะนําใน 
การผลติ) 

- มไีด ้ตามบรบิทของเรือ่ง โดย 
สามารถแสดงถงึกระบวนการ แต ่
ไมน่ําเสนอในลกัษณะชีน้ํา หรอื 
ชกัจงูใหเ้กดิพฤตกิรรมเลยีนแบบ 

- มไีด ้โดยตอ้งไมข่ดัตอ่
กฎ 
ระเบยีบ และกฎหมายอืน่
ที ่
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ประเด็น ระดบั 0 ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ 
ใชแ้สดงรายการระดบั “ป” และ “ด” “ท” “น๑๓” และ “น๑๘” “ฉ” 

หรอื ไมม่ลีกัษณะ
คลา้ยคลงึ 
มนษุย ์โดยไมเ่ป็น
เนือ้หาหลกั 
ของเรือ่งหรอืการ
นําเสนอ และ 
ไมน่ําเสนอใน
ลกัษณะชีน้ํา 
ชกัจงู 

เกีย่วขอ้ง 

๙.๑.๘ ความรนุแรงใน
รปูแบบ 
จนิตนาการ (Fantasy 
Violence) 

- ไมม่ ีเวน้แตเ่ป็น
การแสดง 
ของตวัละครที่
ไมใ่ชม่นษุย ์หรอื 
ไมม่ลีกัษณะ
คลา้ยคลงึมนษุย ์
โดยไมเ่ป็นเนือ้หา
หลกัของเรือ่ง 
หรอืการนําเสนอ
และไมน่ําเสนอใน
ลกัษณะชีน้ํา ชกั
จงู 

- ไมม่ ีเวน้แตเ่ป็นไปตามบรบิท 
ของเรือ่ง โดย ไมเ่นน้การแสดงถงึขัน้ตอนการ
กระทําและถกูกระทํา รวมทัง้ผลจากการกระทํา 

มไีด ้ตามบรบิทของเรือ่ง โดย 
สามารถแสดง ขัน้ตอนการกระทํา 
และ ผูถ้กูกระทํา รวมทัง้ผลจากการ
กระทํานัน้ 

- มไีด ้โดยตอ้งไมข่ดัตอ่
กฎ 
ระเบยีบ และกฎหมายอืน่
ที ่
เกีย่วขอ้ง 

๙.๑.๙ การกระทําอนัผดิ 
กฎหมาย รวมทัง้ การใชห้รอื 
การแสดง ใหเ้ห็นสารเสพตดิ 
ของมนึเมาทกุประเภท การ
พนันและการคา้ประเวณี 

- ไมม่ ี - ไมม่ ีเวน้แตเ่ป็นไปตาม 
บรบิทของเรือ่ง โดย 
๑) ไมน่ําเสนอ ในลกัษณะชีน้ํา 
ชกัจงู 
๒) ไมเ่นน้การแสดงถงึ 

- มไีด ้ตามบรบิทของเรือ่ง โดย 
๑) สามารถแสดงกระบวนการ 
ของการกระทําไดบ้า้ง โดยตอ้ง 
แสดงใหเ้ห็นถงึผลหรอืโทษ ที ่
ไดร้ับจากการกระทํานัน้ 

- มไีด ้โดยตอ้งไมข่ดัตอ่
กฎ 
ระเบยีบ และกฎหมายอืน่
ที ่
เกีย่วขอ้ง 
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ประเด็น ระดบั 0 ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ 
ใชแ้สดงรายการระดบั “ป” และ “ด” “ท” “น๑๓” และ “น๑๘” “ฉ” 

กระบวนการกระทําทีช่ดัเจน 
๓) แสดงใหเ้ห็นถงึผล หรอืโทษ 
ทีไ่ดร้ับจากการกระทํานัน้ 
๔) ขึน้ขอ้ความกํากบัวา่เป็น 
การกระทําทีผ่ดิกฎหมาย 

๒) ขึน้ขอ้ความกํากบั วา่เป็น 
การกระทําทีผ่ดิกฎหมาย 

๙.๑.๑๐ พืน้ทีห่รอืสถานที่
เฉพาะ 
ทีไ่มเ่หมาะสมสําหรับเด็ก 

- ไมม่ ีเวน้แตเ่ป็น
การสาธติ 
ใหค้วามรู ้หรอื
พฒันาการเรยีนรู ้
หรอืเป็นเรือ่งใน
จนิตนาการ(แฟน
ตาซ)ี หรอืการต์นู
สาํหรบัเด็ก โดย 
๑) ไมเ่ป็น
องคป์ระกอบทีพ่บ
บอ่ยในการนําเสนอ 
๒) ไมน่ําเสนอใน
ลกัษณะชีน้ํา 
ชกัจงู 
๓) ไมเ่นน้การแสดง
ถงึกจิกรรม 
ทีด่ําเนนิในสถานที่
นัน้ 

- มไีดบ้า้ง ตามบรบิทของเรือ่ง 
ทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งได ้หรอื 
เป็นเรือ่งในจนิตนาการ (แฟน 
ตาซ)ี หรอืการต์นูสาํหรบัเด็ก 
โดย 
๑) ไมน่ําเสนอในลกัษณะชีน้ําชกัจงู 
๒) ไมเ่นน้การแสดงถงึกจิกรรม 
ทีด่ําเนนิในสถานทีน่ัน้ 

- มไีด ้ตามบรบิทของเรือ่ง โดย 
ไมน่ําเสนอในลกัษณะชีน้ํา 
ชกัจงู 

- มไีด ้โดยตอ้งไมข่ดัตอ่
กฎ 
ระเบยีบ และกฎหมายอืน่
ที ่
เกีย่วขอ้ง 

๙.๑.๑๑ เหตกุารณ์ กจิกรรม 
พฤตกิรรมหรอืความเชือ่ ที่
ชกัจงูไปสูอ่นัตราย หรอืเสีย่ง

- ไมม่ ี - ไมม่ ีเวน้แตเ่ป็นไปตามบรบิท 
ของเรือ่งทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่ง 
ได ้โดย 

- มไีด ้ตามบรบิทของเรือ่ง โดย 
๑) ไมน่ําเสนอในลกัษณะชีน้ํา 
ชกัจงู 

- มไีด ้โดยตอ้งไมข่ดัตอ่
กฎ 
ระเบยีบ และกฎหมายอืน่ 
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ประเด็น ระดบั 0 ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ 
ใชแ้สดงรายการระดบั “ป” และ “ด” “ท” “น๑๓” และ “น๑๘” “ฉ” 

ตอ่การดําเนนิชวีติในวยัเด็ก ๑) ไมน่ําเสนอในลกัษณะชีน้ํา 
หรอื ชกัจงู 
๒) หากเป็นการแสดงความ 
สามารถ ความเสีย่งหรอืความ 
เชือ่เฉพาะบคุคล ใหข้ึน้ขอ้ความ 
กํากบั เตอืนถงึอนัตรายจากการเลยีนแบบ 

๒) หากเป็นการแสดงความ 
สามารถ ความเสีย่ง หรอืความ 
เชือ่เฉพาะบคุคล ใหข้ึน้ขอ้ความ 
กํากบั เตอืนถงึอนัตรายจากการ 
เลยีนแบบ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

๙.๑.๑๒ การนําเสนอประเด็น
ทีเ่กีย่วกบั เชือ้ชาต ิชาตพิันธุ ์
เพศศาสนา สถานะ ชนชัน้ 
หรอืการแสดงทีก่อ่ใหเ้กดิ
ทัศนคตใินทางลบ ตอ่บคุคล 
หรอืกลุม่บคุคลอืน่ 

- ไมม่ ี - มไีดบ้า้ง ตามบรบิทของเรือ่งที ่
ไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้โดย 
เป็นการเรยีนรูเ้กีย่วกบัสภาพปัญหาสงัคม หรอื 
สะทอ้นสงัคมทีเ่ป็นจรงิ เพือ่ประโยชนใ์นการ
เรยีนรู ้

- มไีด ้ตามบรบิทของเรือ่ง โดย 
ตอ้งไมน่ําเสนอในลกัษณะชีน้ํา 
ชกัจงู ใหเ้กดิการดถูกู เหยยีด 
หยาม และเกดิการเลอืกปฏบิตั ิ

- มไีด ้โดยตอ้งไมข่ดัตอ่
กฎ 
ระเบยีบ และกฎหมายอืน่
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

๙.๑.๑๓ การใชไ้สยศาสตร ์
เวทมนต ์ปาฏหิารยิ ์เรือ่ง
เหนอื 
ธรรมชาต ิ

- ไมม่ ี - มไีดบ้า้ง ตามบรบิทของเรือ่ง 
ทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งได ้หรอื 
เป็นการเรยีนรู ้หรอืใหค้วามรู ้
ดา้นวชิาการ หรอืเป็นเรือ่งใน 
จนิตนาการ (แฟนตาซ)ี หรอื 
การต์นูสาํหรบัเด็ก โดย 
๑) ไมน่ําเสนอในลกัษณะชีน้ํา 
ชกัจงูใหห้ลงเชือ่ งมงาย 
๒) ขึน้ขอ้ความกํากบั เตอืนถงึ 
เนือ้หาทีต่อ้งใชว้จิารณญาณ 
ในการรับชม 

- มไีด ้ตามบรบิทของเรือ่ง โดย 
๑) ไมน่ําเสนอในลกัษณะชีน้ํา 
ชกัจงูใหห้ลงเชือ่ งมงาย 
๒) ขึน้ขอ้ความกํากบั เตอืนถงึ 
เนือ้หาทีต่อ้งใชว้จิารณญาณ ใน 
การรับชม 

- มไีด ้โดยตอ้งไม่ขัดต่อ
กฎ 
ระเบยีบ และกฎหมายอืน่ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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๙.๒ ดา้นเรือ่งเพศ 
ประเด็น ระดบั 0 ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ 

ใชแ้สดงรายการระดบั “ป” และ “ด” “ท” “น๑๓” และ “น๑๘” “ฉ” 
๙.๒.๑ สรรีะและการแตง่กาย - ไมม่กีารแตง่กายทีไ่มม่ดิชดิ 

ไมเ่หมาะสมกบักาลเทศะและ
ประเพณี โดยเฉพาะตวัละคร 
พธิกีร หรอืผูร้ว่มรายการทีเ่ป็น
เด็กหรอืเยาวชน ควรแตง่กาย 
ใหเ้หมาะสมกบัวยั เวน้แต่เป็นไป
ตามบริบทของเรื่องที่ไม่สามารถ 
หลีก เลี่ย ง ได  ้หรือ เ ป็น เ รื่ อ ง ใน
จนิตนาการ(แฟนตาซ)ี หรือการ์ตูน
สําหรับเด็ก หรอืเป็นการแต่งกายใน
กจิกรรมทีไ่ดร้ับการยอมรับในสังคม 
ถูกตอ้งตามกาลเทศะและตามกตกิา
สากล (Dress Code) 

- ไมม่ภีาพสรรีะและการแตง่
กายทีโ่ป๊ ไมม่ดิชดิ ทีม่เีจตนา
เพือ่ย ัว่ยกุามารมณ ์
เวน้แตเ่ป็น ไปตามบรบิทของ 
เรือ่งทีไ่มพ่บบอ่ยในการนําเสนอ 
หรอื เป็น การแตง่กายในกจิกรรม
ทีไ่ดร้ับการยอมรับในสงัคม 
ถกูตอ้งตาม 
กาลเทศะ และตามกตกิาสากล 
(Dress Code) 

- มภีาพสรรีะและการแตง่กายที่
ไมม่ดิชดิไดบ้า้งตามบรบิทของ
เรือ่งทีไ่มอ่าจหลกีเลีย่งได ้

- มไีด ้โดยตอ้งไมข่ดัตอ่
กฎ 
ระเบยีบ และกฎหมายอืน่ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

๙.๒.๒ การแสดงออกถงึ 
สมัพันธภาพทางเพศทีส่ง่ผล
ให ้
เกดิความรูส้กึทางเพศ และ
กริยิาทา่ทางทีส่ ือ่ความหมาย
ทางเพศทีไ่มเ่หมาะสม 

- ไมม่ ี - มไีดบ้า้งตามบรบิทของเรือ่ง 
โดย 
๑) ไมเ่ป็นองคป์ระกอบทีพ่บ 
บอ่ยในการนําเสนอ 
๒) ไมน่ําเสนอในลกัษณะชีน้ํา 
ชกัจงู 
๓) เป็นการแสดงความรักที่
เหมาะสมตามประเพณี 
๔) ไมเ่นน้แสดงถงึขัน้ตอนการ
กระทําทีช่ดัเจน 

- มไีด ้ตามบรบิทของ 
เร ือ่งแตต่อ้งไมแ่สดงพฤตกิรรมที่
สอ่ไปในทางลามกอนาจาร 

- มไีด ้โดยหากเป็นการ 
แสดงสมัพันธภาพทาง
เพศใน 
ลกัษณะ ผดิประเพณีผดิ
กฎหมาย หรอืผดิ
ธรรมชาต ิตอ้งไมเ่นน้ 
ขัน้ตอนการกระทําอยา่ง 
ชดัเจน และตอ้งไมข่ดัตอ่ 
กฎ ระเบยีบ และกฎหมาย
อืน่ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

๙.๒.๓ คา่นยิมเรือ่งเพศทีไ่ม ่ - ไมม่ ี - ไมม่ ีเวน้แตเ่ป็นไปตาม - มไีด ้ตามบรบิทของเรือ่งแตต่อ้ง - มไีด ้โดยหากเป็นการ
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ประเด็น ระดบั 0 ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ 
ใชแ้สดงรายการระดบั “ป” และ “ด” “ท” “น๑๓” และ “น๑๘” “ฉ” 

เหมาะสมกบัสงัคม และ
วฒันธรรมไทย 

บรบิทของเรือ่งทีไ่มส่ามารถ 
หลกีเลีย่งได ้หรอืเป็นเรือ่ง 
ในจนิตนาการ (แฟนตาซ)ี 
หรอืการต์นูสาํหรบัเด็ก หรอื 
เป็น การเรยีนรูเ้ก ีย่วกบัสภาพ 
ปญัหาสงัคม หรอืสะทอ้น
สงัคม 
ทีเ่ป็นจรงิ เพือ่ประโยชนใ์น
การ 
เรยีนรู ้โดย ไมน่ําเสนอใน 
ลกัษณะชีน้ํา ชกัจงู 

ไมแ่สดงพฤตกิรรมทีส่อ่ไปในทาง
ลามกอนาจาร 

แสดง 
คา่นยิมเรือ่งเพศทีไ่ม่
เหมาะสม 
ตอ้งไมเ่นน้ขัน้ตอนการ
กระทํา 
อยา่งชดัเจน และตอ้งไม่
ขดัตอ่ 
กฎ ระเบยีบ และกฎหมาย
อืน่ที ่
เกีย่วขอ้ง 

 
 
๙.๓ ดา้นภาษา 

ประเด็น ระดบั 0 ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ 
ใชแ้สดงรายการระดบั “ป” และ “ด” “ท” “น๑๓” และ “น๑๘” “ฉ” 

๙.๓.๑ การใชภ้าษาทีไ่ม ่
เหมาะสม ลอ่แหลม หมิน่
เหม ่สือ่ความหมายในเชงิลบ 

- ไมม่ ี - มไีดบ้า้ง ตามบรบิทของเรือ่ง 
โดย ไมเ่ป็นองคป์ระกอบทีพ่บ 
บอ่ย ในการนําเสนอ 

- มไีด ้ตามบรบิทของเรือ่ง โดย 
ไมท่ําใหเ้กดิความเขา้ใจทางภาษา 
ผดิเพีย้น 

- มไีด ้โดยตอ้งไมข่ดัตอ่
กฎ 
ระเบยีบ และกฎหมายอืน่ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

๙.๓.๒ การใชภ้าษาทีไ่ม่
สภุาพ 
กา้วรา้ว รนุแรง ดหูมิน่ นํามา
ซึง่การลดทอนศกัดิศ์ร ีของ
ความเป็นมนุษย ์

- ไมม่ ี -มบีา้ง ตามบรบิทของเรือ่ง โดยไมเ่ป็น
องคป์ระกอบทีพ่บบอ่ยในการนําเสนอ 

- มไีด ้ตามบรบิทของเรือ่ง - มไีด ้โดยตอ้งไมข่ดัตอ่
กฎ 
ระเบยีบ และกฎหมายอืน่ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

๙.๓.๓ ภาษาสแลง - ไมม่ ี - มไีดบ้า้ง ตามบรบิทของเรือ่งโดย - มไีด ้ตามบรบิทของเรือ่ง - มไีด ้โดยตอ้งไมข่ดัตอ่
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ประเด็น ระดบั 0 ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ 
ใชแ้สดงรายการระดบั “ป” และ “ด” “ท” “น๑๓” และ “น๑๘” “ฉ” 

๑) ไมเ่ป็นองคป์ระกอบทีพ่บบอ่ยในการ
นําเสนอ 
๒) หากเป็นคําพดูในชวีติประจําวนั ตาม
ยคุสมัย ตอ้งไมห่ยาบคาย หรอืกา้วรา้ว 

โดยไมท่ําใหเ้กดิความเขา้ใจ 
ทางภาษาผดิเพีย้น 

กฎ 
ระเบยีบ และกฎหมายอืน่ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน 
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พบเนือ้หาความรุนแรง ภาษาไม่เหมาะสมใน 6 ช่องทวีีดจิติอล HD และ SD ยอดนิยม 
นักวชิาการชีอ้าจส่งผลต่อพฒันาการของเดก็ 
 

การศกึษาเร่ือง “จริยธรรมส่ือกับผลกระทบต่อพัฒนาการของเดก็” เป็นความร่วมมือระหวา่ง 

สํานกังาน กสทช. กบั  มีเดียมอนิเตอร์ มลูนิธิส่ือมวลชนศกึษา และ สถาบนัแหง่ชาตเิพ่ือการพฒันาเดก็

และเยาวชน มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อศกึษาประเดน็ เพศ/ พฤตกิรรมการแสดงออกทางเพศ (S)   ภาษา

สอ่ทางเพศและภาษาหยาบคาย (L) ความรุนแรง (V)  อคตแิละการเลือกปฏิบตัผิา่นภาพตวัแทน (R) ใน

ทวีีดจิติอลความคมชัดสูง (HD) และความคมชัดปกต ิ (SD) 3 อันดบัแรก ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ในทุกกลุ่มอายุทั่วประเทศ ช่วงเดอืนตุลาคม 2557 และ มกราคม 2558  (โดย AC Nielsen) พบวา่  

กลุ่ม HD ได้แก่ ช่อง 3 HD  ช่อง 7 HD  และ ช่อง MCOT HD    กลุ่ม SD ได้แก่ ช่อง Workpoint ช่อง 8 

และ ช่อง Mono 29   ช่วงเวลาที่ศกึษา แบง่เป็น 2 ชว่ง ได้แก่ 1) 15-21 ตลุาคม 2557 และ 2) 17-23 

มกราคม 2558  เฉพาะช่วงเวลาสําหรับเดก็ (วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ เวลา 16.00 - 18.00 น. และวนัเสาร์ - วนั

อาทิตย์ เวลา 07.00 - 09.00 น. และ 16.00 - 18.00 น.) และช่วงเวลาท่ีต้องระมดัระวงั (18.00 - 22.00 น. 

ของทกุวนั) ตามประกาศของ กสทช.  รูปแบบรายการที่ศึกษา คือ 1) Children  - รายการสําหรับเดก็ 

และการ์ตนู  2) Drama/ Series/ Mini-series และ Features Film - กลุม่ละคร และภาพยนตร์  3) Light 

Entertainment - กลุม่บนัเทิง  ท่ีได้รับความนิยมในกลุม่เปา้หมาย อาย ุ10-14 ปี รูปแบบละ 3 อนัดบั (โดย 

AC Nielsen)   

ผลการศึกษา รายการโทรทศัน์ 72 รายการ ของสถานีโทรทศัน์ 6 ช่อง พบว่า มีรายการท่ีปรากฏ

เนือ้หาความรุนแรง (V)  41 รายการ รายการท่ีมีการใช้ภาษาส่อทางเพศหรือภาษาหยาบคาย (L) 24 

รายการ  รายการท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัเพศ (S) 14 รายการ และรายการท่ีปรากฏอคติและการเลือกปฏิบตัิ

ผา่นภาพตวัแทนตา่งๆ (R) 14 รายการ   
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ในภาพรวม ทุกช่องมีรายการที่มีเนือ้หาเก่ียวกับการใช้ภาษาส่อทางเพศ ภาษาหยาบคาย 

และความรุนแรง  ซึง่สามารถแจกแจงจํานวนรายการท่ีพบเนือ้หาดงักลา่วในแตล่ะสถานี ดงัรายละเอียด

ในตาราง   

 
สถาน ี จํานวน

รายการทีศ่กึษา 
จํานวนรายการทีม่เีนือ้หาเขา้ขา่ย S L V R 

S L V R 
3 HD 11 4 5 5 2 
7 HD 10 - 2 5 - 

MCOT HD 13 3 7 10 7 
Workpoint 14 2 3 4 3 

8 12 3 6 7 2 
Mono 29 12      2 1 10 - 
รวม 72 14 24 41 14 

หมายเหตุ: 1 รายการ อาจปรากฏเนือ้หาเก่ียวกับ S, L, V หรือ R ได้มากกว่า 1 ประเภทขึน้ไป   

  

 ในภาพรวม พบว่ารายการประเภทละคร (ไทย)  มีเนือ้หาที่เก่ียวกับเพศ (7 รายการ)  ภาษา

ส่อทางเพศและภาษาหยาบคาย (10 รายการ) และความรุนแรง  (18 รายการ)  มากกว่ารายการ

ประเภทอ่ืนๆ   ส่วน รายการประเภทการ์ตูน มีเนือ้หาความรุนแรงค่อนข้างมาก (12 รายการ)   

ในขณะท่ี กลุ่มรายการบันเทิงอ่ืนๆ พบเนือ้หาเก่ียวกับอคติและการเลือกปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน 

(5 รายการ) มากกว่ากลุ่มรายการประเภทอ่ืนๆ รายละเอียดตามตาราง  
 

ประเภทรายการ จํานวน
รายการทีศ่กึษา 

จํานวนรายการทีม่เีนือ้หาเขา้ขา่ย S L V R 
S L V R 

Children      
การต์นู 20 2 3 12 1 
อืน่ๆ 2 - 2 1 1 

Drama/ Series / 
Mini-series และ 
Features Film 

     

ไทย 21 7 10 18 5 
ตา่งประเทศ 8 2 1 6 - 

Light Entertainment 21 3 8 4 7 
รวม 72 14 24 41 14 

หมายเหตุ: 1 รายการ อาจปรากฏเนือ้หาเก่ียวกับ S, L, V หรือ R ได้มากกว่า 1 ประเภทขึน้ไป   

  

 ทัง้นี ้ลกัษณะของ SLVR ท่ีพบในรายการท่ีเป็นหน่วยการศกึษาช่อง HD และ SD สามารถสรุปได้

ดงันี ้ 
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สถาน ี ลกัษณะสาํคญัของ SLVR 
ชอ่งท ัว่ไปแบบความคมชดัสงู (HD) 

3 HD พบเนือ้หาความรนุแรงทางรา่งกายและจติใจ รวมถงึเนือ้หาเรือ่งเพศในละคร 
7 HD พบเนือ้หาความรนุแรงทางรา่งกาย ภาษาสอ่งทางเพศในละคร และพบเนือ้หาความ

รนุแรงทางรา่งกายในการต์นูเล็กนอ้ย 
MCOT HD 

 
 

พบความรนุแรงทางรา่งกาย ภาษาสอ่ทางเพศ ภาษาหยาบคาย และอคตเิรือ่งรปูรา่ง
หนา้ตาในละครซทิคอมเป็นสว่นใหญ ่  ในขณะทีร่ายการประเภทการต์นูพบทัง้ความรนุแรง
ทางรา่งกายและจติใจ 

ชอ่งท ัว่ไปแบบความคมชดัปกต ิ(SD) 
Workpoint 

 
พบเนือ้หาเรือ่งเพศ ภาษา ความรนุแรง และอคตผิา่นภาพตวัแทนในหลายรายการ แต่

พบมากเป็นพเิศษในรายการชงิรอ้ยชงิลา้นคลาสสคิ 
8 
 
 

พบเนือ้หาความรนุแรงทางรา่ยกาย และจติใจ รวมถงึเนือ้หาเกีย่วกบัเพศสมัพันธใ์นละคร  
และมักพบการใชภ้าษาสอ่ทางเพศ และอคตเิรือ่งรปูรา่งหนา้ตา ในรายการประเภทเกมโชว์
ผา่นการเลน่มกุตลกขบขนั  

Mono29 
 

พบเนือ้หาความรนุแรงทางรา่งกาย พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม เชน่ ภาพเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล ์การใชอ้าวธุ ในรายการการต์นู และภาพยนตรจ์นีชดุ เป็นสว่นใหญ ่และเนือ้หา
เรือ่งเพศสมัพันธโ์ดยนัย ในรายการการต์นูและภาพยนตรจ์นีชดุ 

 

 เม่ือเปรียบเทียบช่วงเวลาที่เลือกศึกษาในเดือนตุลาคม 2557 และมกราคม 2558  พบว่า 

ไมมี่ผลตอ่ความแตกตา่งอยา่งมีนยัยะสําคญัของเนือ้หาท่ีมี SLVR ในช่วงเวลาท่ีการศกึษาทัง้ใน 2 ช่วงของ

เวลาการศกึษาตามท่ีกําหนด   

 นอกจากนี ้จากผลการศึกษายังพบว่า มีหลายรายการที่มีการจัดระดบัความเหมาะสมของ

เนือ้หา (เรต) ไม่สอดคล้องกับระเบียบของ กสทช.  

ในแง่ของอิทธิพลของส่ือโทรทัศน์ที่ มีต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน อาจกล่าวได้ว่า 

เนือ้หาตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัเพศ ภาษาสอ่ทางเพศและภาษาหยาบ ความรุนแรง  และ อคติและการเลือกปฏิบตัิ

ผ่านภาพตวัแทน ท่ีพบในรายการโทรทศัน์ในลกัษณะตา่งๆ  อาจส่งผลกระทบต่อเดก็ใน 5 ด้านสําคัญ 

ได้แก่ กระบวนการคิด (Cognitive - Type Effects)  ทศันคติหรือความเช่ือ (Belief - Type Effects) ด้าน

พฤติกรรม (Behavioral - Type Effects) การแสดงออกทางอารมณ์ (Emotional - Type Effect) และ

ทางด้านกายภาพร่างกาย (Physiological - Type Effects)  

ผู้ประกอบการส่ือโทรทัศน์ทุกช่อง จึงควรตรวจสอบการนําเสนอเนือ้หารายการตา่งๆ ให้เป็นไป

ตามระเบียบ กสทช.อย่างคํานึงถึงจริยธรรมสื่อมวลชน ความรับผิดชอบต่อสงัคม  ท่ีสําคญั คือ ผลกระทบ

ตอ่พฒันาการของเด็ก  รวมถึง ควรจัดระดับความเหมาะสมของเนือ้หารายการต่างๆ อย่างเป็นจริง

ตามประกาศของ กสทช.   
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กสทช. ต้องติดตาม ตรวจสอบ และ บังคับใช้ระเบียบที่ประกาศ อย่างจริงจัง เช่น การจดั

ระดบัความเหมาะสมของเนือ้หา การระมดัระวงัเนือ้หาท่ีนําเสนอในช่วงเวลาสําหรับเด็ก และช่วงเวลาท่ีพงึ

ระมดัระวงั รวมทัง้กาํหนดแนวทางปฏิบัต ิที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ง่ายต่อการตรวจสอบ ตดิตามเฝ้า

ระวัง และกํากับดูแลทัง้เนือ้หา และจริยธรรมส่ือมวลชน ที่ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้

ได้รับใบอนุญาตทุกประเภท  
.............................................. 

 

ตวัอย่างเนือ้หาที่มี  SLVR 
 

 
การต์นู The Sky Crawlers สกาย ครอว์
เลอร ์สงครามเหนอืเวลา    (ด6+) 

ชอ่ง Mono29 

S 
 
เพศสมัพันธโ์ดยนัย/ โดยออ้ม (Implicit)  
 
 พบฉากที่ตัวละครชายนอนร่วมเตยีงเดยีวกัน โดยเนื้อ

เรือ่งสือ่วา่ตวัละครทัง้สองมเีพศสมัพันธก์นั  

 

 
ละคร ชงิรักหกัสวาท (ท) 

ชอ่ง 8 

L 
 
ภาษาหยาบคาย 
 
 พบฉากทีลู่กสาวเจา้สัวด่าทอ หยาดฟ้า นางโลมทีพ่่อของ

ตนรับมาอปุการะในบา้น ดว้ยภาษาหยาบคาย  "อนีางโลม
ช ัน้ตํ่า เอ็งเข้ามาอยู่ท ี่นี่ หวงัจะมากอบโกยจบัใคร
ใช่ม ัย้ อย่าหวงัเลย พีกู่พ่อกู สมบตับิา้นนีเ้ป็นของกู
......หยํ่าฉ่ากนัท ัง้หวัหงอกหวัดํา .... นี่แค่เป็นการ
ตอ้นรบัเทา่น ัน้ หากยงัหนา้ดา้น เจอหนกักวา่นีแ้น ่"  

 

  
ละคร ลกูผูช้ายพันธุด์ ี(ท) 

ชอ่ง 7 HD 

V 
 
ความรนุแรงตอ่รา่งกาย 
 
 พบฉากชกต่อย การป้องกันตัว การต่อสูก้ับคนรา้ย เป็นตน้ 

แต่ภาพความรุนแรงปรากฏเด่นชัดในบางฉาก เชน่ ภาพชก
ตอ่ย ทํารา้ยตวัประกนัอยา่งชดัเจน (ตัวประกนัถกูมัดมอืไพล่
หลัง) เห็นภาพใบหนา้บอบชํ้า มเีลอืดออก และฉากคนรา้ย
ถอืปืนจอ่ยงิ ขม่ขู ่ตวัละครหลายตวั โดยไมเ่บลอภาพปืน 
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ละครซทิคอม ลกูพีล่กูนอ้ง (ท) 

ชอ่ง MCOT HD 

R 
 
อคตแิละการเลอืกปฏบิัตผิ่านภาพตัวแทนเรือ่งเพศสภาพ/ เพศ

วถิ ี
 พบการนําเสนอภาพกลุ่มเพศที่สามที่มีจริตเยอะ ไม่กลา้

เปิดเผยตัวตนใหค้รอบครัวรู ้ตัวจรงิอกีดา้นที่มีลักษณะบา้
ผูช้าย และการถกูรังเกยีจจากเพศชายทีต่นแอบชอบ  

 
 
 
 

 

 

มีเดียมอนิเตอร์ มลูนิธิส่ือมวลชนศกึษา ห้อง 518 พญาไทบลิดิง้ 31 ถนนพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

10400 โทรศพัท์  02 246 7440  โทรสาร 02 246 7441   Email : mediamonitorth@gmail.com  

www.mediamonitor.in.th 
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สรุปการเสวนา “จริยธรรมและการกาํกับ
ดูแลรายการโทรทศัน์อย่างคาํนึงถงึ

พฒันาการของเดก็”  
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จริยธรรมและการกาํกับดแูลรายการโทรทศัน์อย่างคาํนึงถงึพฒันาการของเดก็ 
 

 
 

 

จากผลการศึกษา เร่ือง "จริยธรรมส่ือโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก" ท่ีมีเดีย

มอนิเตอร์ โดยการสนบัสนนุจาก สํานกังาน กสทช.ทําการศกึษา ทีวีดจิิตอล HD และ SD ท่ีได้รับความนิยม

สงู 3 อนัดบัแรก ในผู้ชมทกุกลุม่ ในช่วงเวลาท่ีศกึษาคือ ตลุาคม 2557 และ มกราคม 2558 ได้แก่ กลุม่ HD  

คือ ช่อง 3 HD  ช่อง 7 HD  ช่อง MCOT HD  และกลุม่ SD คือ ช่อง  Workpoint ช่อง 8 ช่อง Mono 29 ใน

ประเดน็ SLVR คือ เพศ ภาษาสอ่ทางเพศ ภาษาหยาบคาย ความรุนแรง อคตแิละการเลือกปฏิบตัผิา่นภาพ

ตวัแทน รวมทัง้เนือ้หาท่ีไมเ่หมาะสมอ่ืน ในช่วงเวลารายการสําหรับเดก็ฯ คือ เวลา 16.00-18.00 น. ของทกุ

วนั และ เวลา 07.00-09.00 น. ในวนัเสาร์และอาทิตย์ กบัช่วงเวลาให้ระมดัระวงั คือ เวลา 18.00-22.00 น. 

ของทุกวัน สรุปผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าทุกช่องมีเนือ้หาเก่ียวกับการใช้ภาษาส่อทางเพศ ภาษา

หยาบคาย และความรุนแรง 
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 ดร.เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อาํนวยการโครงการ

มีเดียมอนิเตอร์ กล่าวเปิดประเด็นในการเสวนา เม่ือวนัท่ี 17 

มีนาคม พ.ศ. 2558 เร่ือง “จริยธรรมสื่อโทรทศัน์กับผลกระทบ

ตอ่พฒันาการของเด็ก: ศกึษาเปรียบเทียบโทรทศัน์ดิจิตอลช่อง

ท่ีได้รับความนิยม ช่วงตลุาคม 2557 และ มกราคม 2558” ว่า 

ครัง้นีไ้มใ่ช่ครัง้แรก ท่ีมีเดียมอนิเตอร์ศกึษาเร่ือง SLVR แตค่วาม

แตกต่าง คือ ศึกษาผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก จึงขอ

ความร่วมมือจากสถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล โดย ดร.นนท

สรวง กลีบผึง้ ซึ่งวิเคราะห์ว่า ถ้าส่ือเสนอเนือ้หาท่ีพบจากการศึกษา อาจจะส่งผลกระทบต่อพฒันาการ

ของเด็กใน 5 ด้าน คือ กระบวนการคิด (Cognitive - Type Effects)  ทศันคติหรือความเช่ือ (Belief - Type 

Effects) พฤติกรรม (Behavioral - Type Effects) การแสดงออกทางอารมณ์ (Emotional - Type Effect) 

และทางกายภาพร่างกาย (Physiological - Type Effects)  

 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบนัเด็กไทยร้อยละ 45 ประสบ

ปัญหาการจัดการตนเอง ในขณะท่ีพฤติกรรมและพฒันาการต่าง ๆ 

ของเด็กได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย  โดยมีส่ือเป็นหนึ่งในปัจจัย

สําคญั เด็กท่ีอยู่กบัส่ือท่ีมีความรุนแรงซํา้ ๆ  ย่อมมีแนวโน้มทําให้เกิด

พฤติกรรมความรุนแรง สิ่งท่ีน่าเป็นห่วงคือเด็กจะคุ้ นชินกับความ

รุนแรง แต่ส่ือก็มีทางเลือกท่ีจะนําเสนอ หรือหลีกเล่ียงการตอกยํา้ความรุนแรง  โดยสามารถเข้ามามี

บทบาทในการเป็นต้นแบบหรือกลไกในการช่วยซอ่มแซมสงัคมได้ 

รองอธิบดีกรมสขุภาพจิตเสนอให้จดักระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเพิ่มทักษะสําคญัในการดูแลตวัเอง 

(Self-Rating) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีต้องจดัอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ เพราะกระบวนการเรียนรู้ ไม่สามารถเกิดขึน้ได้

เอง และยงัอยากเห็นช่องทางการรู้เท่าทนัส่ือแบบ Real Time เม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ีเป็นปัญหาสามารถนํามา

ถกเถียงกนัได้ เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกนัในสงัคม 
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รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ. สถาบันแห่งชาติเพื่อการ

พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจบุนั

เด็กอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไป การรับส่ือของเด็กจึงส่งผลให้เกิด

พฤติกรรมเชิงลบและเป็นปัจเจกมากขึ น้  เ ช่น  แรงมาแรงไป 

หวาดระแวงสังคม เกิดความรู้สึกเคยชิน และทําให้ลดความอยาก

ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ส่ือจึงควรสอดแทรกเนือ้หาท่ีนําไปสู่

กระบวนการเรียนรู้ ไมใ่ช่นําเสนอเพ่ือความบนัเทิงเพียงอยา่งเดียว  

ด้วยละครโทรทัศน์ ดูเป็นสิ่งคู่กับสังคมไทย และคิดว่าผู้ปกครองบางคนอาจไม่มีทักษะในการ 

“แนะนํา” เดก็ อยา่งท่ีมีการแนะนําในเรต จงึเสนอให้นําละครท่ีเคยออกอากาศไปแล้ว มาใช้เป็นแนวทางใน

การศกึษาเนือ้หา SLVR เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผู้ปกครอง นกัวิชาการ และผู้ผลิต  สง่เสริมกลไกทาง

กฎหมายและการกํากับดูแลกันเองท่ีมีอยู่ให้บังคับใช้ได้จริง ทัง้จัดให้มีกองทุนส่ือเพ่ือสนับสนุนผู้ ผลิต

รายการสําหรับเดก็ 

 นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้อํานวยการสถาบันส่ือ

เด็กและเยาวชน (สสย.) มองว่า ส่ือมีบทบาทอย่างมากสําหรับเด็ก 

เพราะเป็นสว่นหนึง่ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน  

หากต้องการให้ส่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ผลิตต้อง

สอดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์ เช่น ในละครท่ีคนสว่นใหญ่มองว่ามี

เนือ้หาเพ่ือความบนัเทิงเท่านัน้ แต่อาจสอดแทรกเนือ้หาท่ีสร้างการ

เรียนรู้ในเร่ืองราวตา่ง ๆ ได้ เช่น การให้ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลในฉากท่ีตวัละครประสบอบุตัเิหต ุ 

ทัง้นี ้ส่ือควรเพ่ิมความระมดัระวงัในการนําเสนอมกุตลกท่ีอาจจะแฝงอคติเร่ืองเชือ้ชาติ วฒันธรรม 

หรือการสร้างเสียงหวัเราะจากเนือ้หาท่ีดถูกูบคุคลอ่ืนในเร่ืองเพศ เชือ้ชาติ วฒันธรรม เป็นต้น จนทําให้ผู้ชม

เกิดรู้สึกเฉยชา เคยชิน ซึ่งถือเป็นความรุนแรงท่ีน่าเป็นห่วงมากกว่าความรุนแรงโดยตรง จึงอยากให้ส่ือ

นําเสนอมกุตลกในเชิงสร้างสรรค์ 

อาจารย์สุภาพร โพธ์ิแก้ว หัวหน้าภาควิชาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 

เห็นว่า การให้นิยามระดบัความเหมาะสมของรายการเรต “ท” ปัจจุบนัอาจไม่ตรงตามความเป็นจริง 
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สว่นตวัเห็นวา่ รายการเรต “ท” คือ รายการท่ีเหมาะสําหรับทกุเพศ-

วยั คือ ลดทอนเนือ้หาสําหรับผู้ ใหญ่ เพ่ือให้เด็กสามารถรับชมได้

ด้วย 

ส่วนการนําเสนอเนือ้หาในละครนัน้  อ.สุภาพร มองว่า 

ธรรมชาติของละครมีเนือ้หาทัง้ด้านดีและไม่ดี จึงไม่ควรกําหนดว่า

อะไรนําเสนอได้หรือไม่ได้ แต่ควรพิจารณาว่า หากต้องมีเนือ้หา 

SLVR จะเลือกนําเสนออย่างไร จึงอยากให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

เพ่ือนําไปสูก่ารยกระดบัการนําเสนอเนือ้หาของส่ือ 

อาจารย์นลินี สีตะสุวรรณ นักวิชาการด้านศิลปะการละคร และอดีตกรรมการบริหารไทย

พีบีเอส  เสนอว่า หากต้องทํารายการสําหรับเด็ก ผู้ผลิตรายการต้องมีความรู้เร่ืองจิตวิทยาเด็ก และศกึษา

ว่าจะทํารายการอย่างไรให้น่าดู เพ่ือดึงดูดความสนใจของเด็ก 

ขณะเดียวกนั ควรสง่เสริมให้มีงานวิจยัของคนไทยสําหรับนํามาใช้

ในการผลติรายการ เน่ืองจากท่ีผา่นมาผู้ผลติและนกัวิชาการมกันํา

แนวคิดจากต่างประเทศมาใช้ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับบริบทของ

สงัคมไทย และควรมีกองทุนเพ่ือสนบัสนุนผู้ผลิตรายการสําหรับ

เดก็ 

กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ กล่าวสรุปว่า อยากให้มี

การจดัเวที เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในลกัษณะนีอ้ย่าง

ตอ่เน่ือง เพราะปัจจบุนัการกํากบัดแูลเนือ้หาหลายประเด็นท่ียงัไม่

มีข้อยุติ เช่น การจัดเรตของละครบางเร่ือง ท่ีมีฉากความรุนแรง 

แต่สถานีจัดให้เป็นเรต “ท” ทําให้เกิดการถกเถียงถึงความ

เหมาะสมและมาตรฐานกลาง  

นอกจากนี  ้กสทช. ยังเห็นปัญหาของการผลิตรายการ
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สําหรับเด็ก เน่ืองจากเป็นรายการท่ีอาจไม่สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตรายการ กสทช. จึงมียุทธศาสตร์เพ่ือ

สนบัสนนุการผลิตรายการสําหรับผู้ผลิตรายการรายย่อย โดยอาจมีเง่ือนไขในการผลิต เช่น ขายให้ช่องใน

ราคาต่ํากวา่ราคามาตรฐาน  

ผู้ อํานวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ กล่าวขอบคุณช่องรายการท่ีเป็นหน่วยการศึกษา รวมทัง้

คณะวิทยากร และแจ้งว่า สาระจากการเสวนานีจ้ะนําเสนอในรายงานการศึกษาเร่ือง “จริยธรรมส่ือ

โทรทศัน์กบัผลกระทบตอ่พฒันาการของเดก็: ศกึษาเปรียบเทียบโทรทศัน์ดจิิตอลช่องท่ีได้รับความนิยม ช่วง

ตลุาคม 2557 และ มกราคม 2558” เพ่ือนําเสนอสํานกังาน กสทช. ตอ่ไป  
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ข่าวจากส่ือมวลชน 
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สาํรวจ 6 ช่อง ทวีีดจิติอล มีเดยีมอนิเตอร์พบ MCOT  HD เเพร่เนือ้หารุนเเรง ภาษา

หยาบคาย ส่อทางเพศ มากสุด  ส่วนใหญ่พบใน 'ละครซิทคอม' นักวชิาการชีก้ระทบ

พฒันาการเดก็ 10-15 ปี  

 

ส่ือโทรทัศน์เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้กว้างขวางและมีบทบาทสําคญัในการสร้างสรรค์สังคมไปสู่

ทิศทางท่ีดีขึน้ โดยเฉพาะนําไปสูพ่ฒันาการท่ีดีสําหรับเดก็ จงึต้องระมดัระวงันําเสนอเนือ้หาสาระท่ีสุม่เส่ียง 

อยา่งไรก็ตาม อาจมีข้อโต้แย้งวา่ การผลติส่ือโทรทศัน์ให้เป็นดนิแดนบริสทุธ์ินัน้ แลดขูดัแย้งกบัสถานการณ์

ปัจจบุนัท่ีเดก็สามารถเข้าถึงส่ือตา่ง ๆ ได้ง่ายขึน้ ซึง่เป็นอนัตรายมากกวา่ 

มีเดียมอนิเตอร์ มลูนิธิส่ือมวลชนศึกษา จึงร่วมกับสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและ

ครอบครัว ม.มหิดล ศกึษาประเด็น ‘จริยธรรมส่ือโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก’ ใน 4 

ประเด็น คือ เพศ/พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ (S) ภาษาส่อทางเพศและภาษาหยาบคาย (L) ความ

รุนแรง ( V) และอคต/ิการเลือกปฏิบตัผิา่นภาพตวัแทน (R) 

ดร.เอือ้จติ วิโรจน์ไตรรัตน์ ผอ.มีเดียมอนิเตอร์ เปิดเผยว่า จากการศกึษาประเด็นเพศรายการ

โทรทศัน์ 72 รายการ ของสถานีโทรทศัน์ 6 ช่อง ได้รับความนิยมสงูสดุช่วง ตลุาคม 2557 และมกราคม 

2558 จากการวิเคราะห์ของ AC Nielsen คือ ช่อง HD ได้แก่ ช่อง 3 HD ช่อง 7 HD ช่อง MCOT HD ช่อง 

SD ได้แก่ ช่อง เวิร์คพ้อยท์ ช่อง 8 และช่อง MONO 29 
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ทัง้นี ้ในช่วงเวลาสําหรับเด็ก (วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 16.00-18.00 น. และวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 

7.00-9.00 น. และ 16.00-18.00 น.) และช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวัง (18.00-20.00 น. ของทกุวนั) ตาม

ประกาศ กสทช. และมีรูปแบบรายการท่ีศึกษา กลุ่มรายการสําหรับเด็กและการ์ตูน กลุ่มละครและ

ภาพยนตร์ และกลุม่บนัเทิง ท่ีได้รับความนิยมในกลุม่เปา้หมาย อาย ุ10-14 ปี รูปแบบละ 3 อนัดบั 

“ผลการศึกษาพบรายการที่ปรากฏเนือ้หาความรุนแรง 41 รายการ รายการที่มีการใช้

ภาษาส่อทางเพศและภาษาหยาบคาย 24 รายการ รายการที่มีเนือ้หาเก่ียวกับเพศ 14 รายการ 

และรายการอคต/ิการเลือกปฏิบัตผ่ิานภาพตวัแทน 14 รายการ” ผอ.มีเดียมอนิเตอร์ ระบ ุ

ดร.เอือ้จิต ชีใ้ห้เห็นภาพรวมทุกช่องท่ีศึกษาว่า ช่อง MCOT HD มีรายการท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบั

ความรุนแรง การใช้ภาษาสอ่ทางเพศ ภาษาหยาบคาย จํานวนมากท่ีสดุ แบง่เป็น ใช้ภาษาสอ่ทางเพศและ

ภาษาหยาบคาย 7 รายการ ความรุนแรง 10 รายการ อคติและการเลือกปฏิบตัิผ่านภาพตวัแทน 7 รายการ 

ซึง่ส่วนใหญ่มกัพบใน ‘ละครซิทคอม’ ขณะท่ี ช่อง MONO 29 มีรายการเนือ้หาความรุนแรงเท่ากบัช่อง 

MCOT HD จํานวน 10 รายการ แตไ่มพ่บเนือ้หาเก่ียวกบัอคตแิละการเลือกปฏิบตัผิา่นภาพตวัแทน 

 

ผอ.มีเดียมอนิเตอร์ ระบภุาพรวมยงัพบว่า รายการประเภท ‘ละครไทย’ มีเนือ้หาเก่ียวกบัเพศ 7 

รายการ ภาษาสอ่ทางเพศและภาษาหยาบคาย 10 รายการ ความรุนแรง 18 รายการ ซึง่มากกว่ารายการ

ประเภทอ่ืน ๆ ส่วนรายการประเภท ‘การ์ตูน’ มีเนือ้หาความรุนแรงค่อนข้างมาก 12 รายการ และกลุ่ม

รายการบันเทงิอ่ืน ๆ มีเนือ้หาเก่ียวกบัอคติและการเลือกปฏิบตัิผ่านภาพตวัแทน 5 รายการ มากกว่ากลุม่

รายการอ่ืน ๆ 
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ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทียบช่วงเวลาศกึษาเดือนตลุาคม 2557 และมกราคม 2558 ดร.เอือ้จิต กลา่วว่า 

ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัยะสําคญัของเนือ้หา SLVR ท่ีสําคญั ยงัพบว่า มีหลายรายการและช่อง

สถานีท่ีมีการจดัระดบัความเหมาะสม (เรต) ของเนือ้หาไมส่อดคล้องกบัระเบียบ กสทช. 

ช่วงท้าย คณะผู้ ศึกษามีข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการส่ือโทรทัศน์ทุกช่อง ตรวจสอบการ

นําเสนอเนือ้หารายการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของ กสทช. อย่างคํานึงถึงจริยธรรมส่ือมวลชน ความ

รับผิดชอบต่อสังคม ท่ีสําคัญ คือผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก รวมถึงจัดระเบียบระดับความ

เหมาะสมของเนือ้หารายการต่าง ๆ อย่างเป็นจริงตามประกาศ กสทช. 

นอกจากนี ้กสทช.ต้องติดตาม ตรวจสอบ และบังคับใช้ระเบียบที่ประกาศอย่างจริงจัง เช่น 

จดัระดบัความเหมาะสมของเนือ้หา ระมดัระวงัเนือ้หาท่ีนําเสนอในช่วงเวลาสําหรับเด็ก และช่วงเวลาท่ีพึง

ระมดัระวงั รวมทัง้กําหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ง่ายต่อการตรวจสอบ ติดตามเฝ้า

ระวัง และกํากับดูแล ทัง้เนือ้หา และจริยธรรมส่ือมวลชน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้

ได้รับใบอนญุาตทกุประเภท 
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ดร.นนทสรวง กลีบผึง้ ผช.ผอ.ด้านส่ือสารองค์กร สถาบันแห่งชาตเิพื่อการพัฒนาเดก็และ

ครอบครัว ม.มหิดลวิเคราะห์อิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ท่ีมีผลต่อพฒันาการของเด็กวยั 10-15 ปี ว่า จะ

ส่งผลกระทบต่อกระบวนการคิด เพราะเม่ือเด็กรับข้อมลูจากการนําเสนอเนือ้หาอย่างต่อเน่ือง ทําให้เช่ือ

วา่ สิง่ท่ีเห็นเป็นเร่ืองจริง จนบางครัง้แยกแยะไม่ได้ระหว่างความรู้ ความจริง หรือความคิด และทําให้เข้าใจ

เป็นเร่ืองท่ียอมรับกนัได้ นอกจากนีย้งัสง่ผลตอ่ทศันคตหิรือความเช่ือ เม่ือเนือ้หาเข้าไปสูก่ระบวนการทาง

สมอง สะสมเป็นความรู้ให้เด็กซมึซบั กระทัง่สามารถคาดเดาได้ว่า หากมีอารมณ์โกรธต้องขว้างปาสิ่งของ 

ซึ่งค่านิยมเหล่านีนํ้าไปสู่พฤติกรรมของเด็กให้ถูกโน้มน้าวและชีนํ้าได้ ในช่วงท่ีกําลงัขาดวุฒิภาวะ ใช้

ความคดิอยา่งมีวิจารณญาณ เธอบอกอีกวา่ ในฐานะผู้ใหญ่ตกเป็นทาสของส่ือโดยไมรู้่ตวั แม้จะคิดว่ารู้เท่า

ทนัส่ือมากก็ตาม แล้วเด็กอาย ุ10-15 ปี จะรู้เท่าทนัได้มากน้อยเพียงใด อีกสิ่งหนึ่ง คือ ผลกระทบทาง

อารมณ์ ซึง่ส่ือมวลชนสามารถทําหน้าท่ีและแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมได้ ด้วยการนําเสนอข้อมลูเชิง

บวกท่ีส่งเสริมการพฒันาเด็ก สําหรับอารมณ์เชิงลบนัน้ ดร.นนทสรวง กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเศร้าโศก 

เสียใจ หดหู่ แม้จะเป็นเร่ืองเล็กน้อย แต่เราบอกได้หรือไม่ว่า อารมณ์เหล่านัน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเด็กไป

อีกนานเท่าไหร่ 

สว่นร่างกายเม่ือรับชมรายการโทรทศัน์ ผู้ใหญ่มกัมีอาการจ้อง ลุ้น สนกุ ต่ืนเต้น เร้าใจ ร่วมกนั แต่

เด็กท่ีมีวุฒิภาวะน้อย ไม่สามารถควบคมุตวัเองได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการนอนหลบั ซึ่งเกิด

จากการวิตกกังวลของเด็ก และเก็บไปฝังในความทรงจํา พร้อมกันนี  ้เธอยกตัวอย่างการใช้ภาษาไม่

เหมาะสมในเนือ้หารายการ เช่น เงินมาผ้าหลุด เงินสะดุดหลุดเเค่สะดือ หรือไปเตือนพวกยังไม่มี
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ผัว เป็นต้น หรือกรณีมีเนือ้หาเก่ียวกับเพศ เช่น ฉากซูมชุดเสือ้ผ้ารัดรูป หรือร่องอก หรือเเม้กระทั่ ง

ผู้ชายนอนกอดกับผู้หญิงบนเตียง เป็นต้น ไม่เว้นเเม้เเต่เนือ้หาเลือกปฏิบตัิผ่านภาพตวัเทน ล่อเลียน

ด้านเพศ หรือเชือ้ชาติ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อพฒันาการของเด็กสําหรับด้านความรุนเเรง พบมีฉาก

ปืน เเม้จะเป็นภาพสีหรือขาวดํา เดก็ก็สามารถจินตนาการได้ หรือสงัเกตพฤตกิรรมได้ จงึไมเ่หมาะสม 

ด้านเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผอ.สถาบันส่ือเด็กและเยาวชน รู้สึกติดใจเร่ืองความรุนแรง โดย

กลา่วว่า ช่วง 3-4 ปี ท่ีผ่านมา สงัคมไทยมีความรุนแรงมากขึน้ และส่ือมวลชนมีสว่นสําคญัสร้างสงัคมเกิด

ความเกลียดชัง เลือกข้าง และเข้าใจผิด ซึ่งมิได้แสดงออกในมิติการเมืองเพียงด้านเดียว และนัก

รัฐศาสตร์หลายคนเคยระบุถึงความรุนแรงเชิงโครงสร้างได้แฝงเร้นในวิถีชีวิตของเรา ทัง้นี ้SLVR นําไปสู่

ความรุนแรงกบักลุ่มคนคิดต่างและไม่เหมือนกนั โดยการศกึษาครัง้นีส้ะท้อนให้เห็นว่า รายการตลกบาง

รายการทาํให้เราหัวเราะไปกับการดูถูกเร่ืองภาษาพูดของคนบางภูมิภาคหรือชาวประเทศเพื่อน

บ้าน ซึง่ในมิตเิชิงวฒันธรรมท่ีแตกตา่งจากไทยอาจไมห่วัเราะก็ได้ และเปล่ียนกลายเป็นความรุนแรงแทน 

ผอ.สถาบันส่ือเด็กและเยาวชน มองมขุตลกดงักล่าวอาจเป็นความเคยชินหรือมายาคติเช่ือว่า 

ผู้ชมโทรทศัน์จะช่ืนชอบรายการ จนมีเรตสงู แต่เป็นไปได้หรือไม่...ทาํให้คนในสังคมไทยหัวเราะ แบบ

ไม่ต้องดูถูกคนอ่ืน โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือยกระดับความรู้และนําไปสู่คุณค่าท่ี

มากกวา่ โดยผู้ชมโทรทศัน์ยงัตลกได้ 

“ดิฉันเป็นแฟนละคร รับชมเกือบทุกคืน และในมิติที่กําลังรับชมได้รับประโยชน์อะไร ซึ่ง

ขณะนีมี้หลายช่องยกระดับการผลิตละครขึน้ โดยใส่ข้อเสนอแนะแฝงไว้ในละคร โดยที่อรรถรส

ไม่เสีย ยกตวัอย่าง ฉากประสบอบุตัิเหต ุละครโรแมนติกเร่ืองหนึ่ง คณุหมอสัง่ห้ามเคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บ

จากรถคว่ํา เพราะกระดกูอาจเคล่ือน จะต้องนําไม้มาดามรองก่อน เพียงแคใ่สเ่นือ้หาเพิ่มเติมไป ก็สามารถ

ยกระดบัการเรียนรู้ของผู้ชมละครได้ ไม่เว้นแม้แต่ ‘ฉากเสียตวั’ มีได้ แตไ่ม่จําเป็นต้องบอกรายละเอียดทกุ

ขัน้ตอน ดงันัน้ จะต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัมากขึน้” เข็มพร อธิบาย ดูละครเเล้วย้อนดูตัว พา

รู้จักมิตมืิด-สว่าง ของมนุษย์ 

อาจารย์สุภาภรณ์ โพธ์ิแก้ว คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลา่วถึงรายการใช้

ระดบัความเหมาะสม (ท-ทั่วไป) ค่อนข้างมาก พบว่า นิยามเปล่ียนแปลงไป ทัง้นี ้ความเข้าใจของบุคคล
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ทัว่ไป หมายถึง การปรุงอาหารท่ีทุกเพศทุกวยัรับประทานได้ ไม่เป็นพิษภยั คล้าย ๆ ‘ส้มตาํ’ ครกหนึ่ง ลกู

อยากจะรับประทานด้วย หากเปรียบเป็นส่ือโทรทศัน์ นัน่คือ จานเดียวกนั และมีช้อนจ้วงคนละคํา ลกัษณะ

เช่นนีจ้ะสัง่แมค้่าตําครกนีอ้ยา่งไร 

ความเป็นไป คือ คุณพ่อคุณแม่ต้องได้รับรสชาติส้มตาํที่อร่อยน้อยลง เพื่อหวังให้ทุกคนมี

โอกาสลิม้รสส้มตําได้ ในดีกรีท่ีลูกรับประทานได้ เเต่หากเม่ือไหร่กลายเป็นเมนูเด็ด ทําเฉพาะวัยเด็ก 

ทัง้นี ้หากผู้ผลิตส่ือโทรทศัน์คดิ SLVR เชิงกลไกมาก จะขาดความคดิเชิงองค์รวม ฉะนัน้ ต้องมีเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้บ่อยครัง้ เพื่อแลกเปล่ียนสูตรอาหาร 

สําหรับละครนัน้ ในฐานะนกัวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ไม่ปฏิเสธท่ีจะรับชม เพราะเป็นการเกิด 

เติบโต และเรียนรู้ของมนุษย์ยกตัวอย่างคําโบราณ ดูละครแล้วย้อนดูตัว ซึ่งกําลังบอกให้เราทะลุ

บางอย่างอยู่ และถ้ามองนยัยะเช่นนี ้ย่อมเกิดคณุค่าสําหรับรายการท่ีพาให้รู้จกัมิติด้านมืดและสว่างของ

ความเป็นมนษุย์ 

“อารมณ์เป็นสว่นหนึง่ในการพฒันาบคุลกิภาพและความเป็นคนด้วยหรือไม่ และหากเป็นสว่นหนึ่ง

จริงต้องมีอารมณ์ด้านมืดและสว่างหรือไม่” อาจารย์สภุาภรณ์ ตัง้คําถาม และว่า ลูกหลานน่ังชมละคร

ร้องไห้ เพราะสงสาร อารมณ์เหล่านีเ้ป็นส่วนหน่ึงทางจิตวิทยาที่ต้องส่งเสริมหรือไม่ สิ่งเหลา่นีต้้อง

ถกเถียงกนั และถือเป็นงานสร้างสรรค์ท่ีท้าทายของผู้ผลติส่ือมากขึน้ 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่ อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.

มหดิล อธิบายถึงจดุออ่นของการพฒันาเด็กว่า เด็กไม่รู้อารมณ์ของตวัเอง อะไร คือ เศร้า หรือไม่เศร้า และ

แปลงอารมณ์สะท้อนออกมาในรูปแบบใด ซึ่งผ่านมาไม่มีพืน้ท่ีในการแปลงอารมณ์เหล่านีอ้อกมาด้วย 

ดงันัน้เราต้องช่วยเด็กโดยการสอดแทรกเนือ้หาบางอย่าง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และใช้อารมณ์ด้านบวก 

แทนท่ีจะใช้อารมณ์ด้านลบ 

“เม่ือละครกลายเป็นวิถีชีวิตของคนไทย จะทําอย่างไรไม่ให้รับชมแบบหลงงมงาย วนั ๆ รับชมเร่ือย 

ๆ เพ่ือร่ืนรมย์เท่านัน้ แต่ไม่เกิดกระบวนการคิดเลย ฉะนัน้ต้องนําเนือ้หาในละครมาเป็นกรณีศกึษาและฝึก

เหลาความคดิร่วมกนั” ผอ.สถาบนัแห่งชาตเิพ่ือพฒันาเดก็ฯ กลา่ว 
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ขณะท่ี พญ.พรรณพมิล วิปุลากร รองอธิบดกีรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข ระบวุ่า มี

เด็กไทยร้อยละ 45 ท่ีประสบปัญหาจดัการตนเอง ฉะนัน้ต้องผลกัดนัให้เกิดการรู้เท่าทนัส่ือ นอกจากนี ้ยิ่ง

เติบโตยิ่งอารมณ์เปราะ ควบคุมอารมณ์และตัดสินใจถูกผิดไม่ได้ ซึ่งการจัดเวทีเรียนรู้ต่อเน่ืองและ

สม่ําเสมอมีส่วนสําคญัเพิ่มทักษะดูแลตวัเองได้จริง อีกทัง้ อยากเห็นช่องทางเท่าทันส่ือเรียลไทม์ เม่ือมี

เหตกุารณ์จะต้องถกเถียงกนัได้ เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกนัในสงัคม . 

ท่ีมา: สํานกัขา่วอิศรา วนัท่ี 17 มีนาคม 2558  http://bit.ly/1HXtpPX 

"6 ช่อง" ทวีีดจิติอล เสนอเนือ้หากระทบเดก็ 

 

มีเดียมอนิเตอร์  เปิดเผยผลการศกึษาเร่ืองจริยธรรมส่ือกบัผลกระทบตอ่เดก็ พบวา่ 6 ช่องทีวีดจิิตอล มี

เนือ้หาความรุนแรง ภาษาสอ่เสียดและหยาบคาย สง่ผลตอ่พฒันาการของเดก็ในช่วงอาย ุ10 ถึง 15ปี 

 

 

ท่ีมา: Voice TV รายการ VoiceNews  วนัท่ี 17 มีนาคม 2558  http://bit.ly/1Cr7xMM 

 



 

130 

 

สาํนักงาน กสทช.จัดงานเสวนาเร่ือง "จริยธรรมและการกาํกับดแูลรายการโทรทศัน์ 

อย่างคาํนึงถงึพฒันาการของเดก็"  

 

    เม่ือวนัองัคารท่ี 17 มีนาคม 2558 นางสาวสภิุญญา กลางณรงค์ กสทช. กลา่วเปิดงานเสวนาเร่ือง 

"จริยธรรมและการกํากบัดแูลรายการโทรทศัน์ อยา่งคํานงึถึงพฒันาการของเดก็" และ กลา่วรายงานโดย 

ดร.เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้ อํานวยการ Media Monitor ซึง่งานเสวนาดงักลา่วนีเ้ป็นความร่วมมือระหวา่ง 

สํานกังาน กสทช. กบั มีเดียมอนิเตอร์ มลูนิธิส่ือมวลชนศกึษา และสถาบนัแห่งชาตเิพ่ือการพฒันาเดก็และ

ครอบครัว มหาวทิยาลยัมหิดล โดยงานดงักลา่วจดัขึน้ท่ีี โรงแรม Vic 3 พหลโยธิน ซอย 3 ถนนพหลโยธิน 
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ท่ีมา: เว็บไซต์ สํานกังาน กสทช.: NBTC วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 http://bit.ly/1BeQfOv 
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      มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ กสทช. และเครือข่าย แถลงผลการศึกษา “จริยธรรมส่ือโทรทัศน์กับ

ผลกระทบตอ่พฒันาการของเด็ก” โดยศกึษาประเด็นด้านเพศ ภาษาท่ีส่ือทางเพศ ภาษาหยาบคาย ความ

รุนแรง อคต ิและการเลือกปฏิบตั ิในทีวีดจิิตอลความคมชดัสงูและความคมชดัปกตท่ีิถกูกําหนดให้เป็นเวลา

สําหรับเด็ก ช่องท่ีสํารวจ 6 ช่อง มีทัง้หมด 72 รายการ พบว่า มีรายการท่ีมีเนือ้หารุนแรง 41 รายการ ใช้

ภาษาส่อทางเพศหรือหยาบคาย 24 รายการ มีเนือ้หาเก่ียวกับเพศ 14 รายการ และรายการท่ีมีอคติและ

การเลือกปฏิบตัิ 14 รายการ หากแยกเป็นประเภทรายการพบว่า ละครมีเนือ้หารุนแรง เก่ียวกับเพศและ

หยาบคาย มากท่ีสดุ รองลงมาคือรายการประเภทการ์ตนูและกลุ่มรายการบนัเทิง ขณะเดียวกนัยงัพบว่า 

ผู้ประกอบการดจิิตอลสว่นมากจดัระดบัความเหมาะสมของเนือ้หาหรือเรต ไมเ่หมาะสมกบัรายการด้วย 

 

ดร.เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้ อํานวยการมีเดียมอนิเตอร์ ระบุว่า ผู้ ประกอบการสื่อทุกช่องควร

ตรวจสอบการนําเสนอเนือ้หารายการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด คํานึงถึงจริยธรรม
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ส่ือมวลชน ความรับผิดชอบต่อสงัคม ความเหมาะสมของเนือ้หารายการอย่างจริงจงั ส่วน กสทช. ก็ต้อง

ตรวจสอบและบงัคบัใช้ระเบียบข้อบงัคบัอย่างจริงจงั รวมถึงกําหนดแนวทางปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน

และง่ายตอ่การตรวจสอบมากขึน้ด้วย 

ท่ีมา: สถานีวทิยจุฬุาฯ (CU Radio) วนัท่ี 17 มีนาคม 2558  http://bit.ly/1GbytRO 

_____________________________________________________________________________________ 

นักวชิาการชี ้อทิธิพลส่ือมีผลต่อพฒันาการเดก็ 

 

นักวิชาการชี ้ส่ือรายการโทรทัศน์ มีผลต่อพัฒนาการเด็กวัย 10-15 ปี ทาํให้ส่ือต้องระวัง

เนือ้หา และภาษามากขึน้ เพื่อไม่ให้เป็นตวัอย่างไม่ดกัีบเดก็และเยาวชน 

สํานกังาน กสทช. ร่วมกบั มีเดียมอนิเตอร์ มลูนิธิส่ือมวลชนศึกษา และ สถาบนัแห่งชาติเพ่ือการ

พฒันาเดก็และครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล จดัเสวนา “จริยธรรมส่ือโทรทศัน์กบัผลกระทบตอ่พฒันาการ

เด็ก” จากผลการศกึษาพบว่าสถานีโทรทศัน์ท่ีมีผู้ นิยมรับชมมีเนือ้หาเก่ียวกบั ความรุนแรง การใช้ภาษาสอ่

ทางเพศ หยาบคาย และการสร้างอคติ เลือกปฏิบัติ ในช่วงเวลาการดูโทรทัศน์ร่วมกันของครอบครัว 

โดยเฉพาะ ซิทคอม ละคร หรือแม้แตก่าร์ตนู ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่พฒันาการของเด็กวยั 10-15 ปี หรือ วยั

ช่วงต่อระหว่างเด็กกบัวยัรุ่น ท่ีกําลงัเป็นช่วงเปล่ียนแปลงทางร่างกาย และ ฮอร์โมนเกิดการเลียนแบบจาก

ส่ือ กระทบถึงกระบวนการคิด ทัศนคติ การแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมความ
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รุนแรง ความหวาดผวา ระแวงสงัคม เกิดความชินชาตอ่ความรุนแรงท่ีพบเห็น กลายเป็นสงัคมท่ีมีความเห็น

ใจ ช่วยเหลือกันลดน้อยลง  ซึ่งการนําเสนอเนือ้หา ส่ือในฐานะ เป็นสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของเด็ก

จําเป็นต้องตระหนกัถึงการนําเสนอเนือ้หามากขึน้ โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีเด็กและครอบครัวอยู่ด้วยกนั ต้อง

ปรับเนือ้หาให้มีความเป็นกลางในการนําเสนอให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวยั สร้างส่ือให้มีการสอดแทรก

ความรู้ท่ีถกูต้อง และสร้างภมูิคุ้มกนัการจดัการกบัอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลง จะทําให้เป็นการสร้างเยาวชนท่ีมี

คณุภาพให้กบัสงัคมผ่านส่ือท่ีเด็กใช้เวลาอยู่ด้วยมากท่ีสดุ ท่ีสําคญั พ่อแม่ ผู้ปกครองจําเป็นต้องใช้ส่ือท่ีมี

อยู่ในมือเป็นเหตุการณ์จําลองในการนํามาสอนลูก ๆ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน สร้างความเข้าใจท่ี

ถกูต้อง 

ท่ีมา: ครอบครัวขา่ว3 รายการ คดัขา่วดี 3 Family วนัท่ี 18 มีนาคม 2558  http://bit.ly/19BHkA5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


