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ที่มาและความสําคัญ
ข้ อมูลเมื่อเดือนมกราคม 2558 จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
พบว่าเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 6-14 ปี มีกิจกรรมทางกายลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีเด็กกว่า 41% ที่มี
พฤติกรรมเนือยนิ่ง คือ ใช้ เวลาอยูห่ น้ าจอโทรทัศน์ถึง 6 ชัว่ โมง/วัน1
พฤติกรรมการบริ โภคสื่อโทรทัศน์ของเด็กไทยในระดับสูงนี ้ ไม่สอดคล้ องกับแนวทางในการส่งเสริ ม
การเจริ ญเติบโตและจิตวิทยาพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กและเยาวชน การใช้ เวลากับสื่อที่มากเกินไป
อาจส่งผลต่อพัฒนาการที่ล่าช้ าและการเรี ยนรู้ ที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ เด็กขาดโอกาสในการทํากิจกรรม
หรื อการออกกําลังกาย มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นลดลง ซึง่ ส่งผลต่อความล่าช้ าของพัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
และกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ขาดการเคลื่อนไหวของร่างกาย พัฒนาการทางด้ านสมอง ภาษาและสังคมไม่ได้ รับ
การพัฒนาอย่างเต็มที่ และหากเด็กได้ รับข้ อมูลหรื อเนื อ้ หาที่ไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
พัฒนาการทางด้ านจิตใจ อารมณ์ และสังคมทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม เช่น การแสดงออกของพฤติกรรม
ความก้ าวร้ าว และปั ญหาในการจัดการอารมณ์ เป็ นต้ น
สื่อโทรทัศน์เป็ นสื่อที่เข้ าถึงเด็กได้ ง่ายและทรงอิทธิพลต่อเด็กเป็ นอย่างมาก เนื ้อหา “ในจอ” ส่งผล
กระทบต่อความคิดและ พฤติกรรม และพัฒนาการของเด็กที่ได้ รับชม เช่น กรณีเด็กหญิงอายุ 8 ขวบหมด
สติจากการแขวนคอตัวเองเลี ยนแบบละครและรายการโทรทัศน์ 2 หรื อจากผลการศึกษาโดยศูนย์ วิจัย
ความสุขชุมชน 3 ที่พบว่ากลุม่ ตัวอย่างเด็กจํานวนหนึง่ ชอบฉากข่มขืนในละครโทรทัศน์และมองว่าการข่มขืน
เป็ นเรื่ องธรรมดาของสังคมที่ยอมรับได้ และเด็กๆ บางส่วนบอกว่าอยากเป็ นพระเอกจะได้ ขม่ ขืนคนอื่นได้
จากความสําคัญดังกล่าว ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องจึงจําเป็ นต้ องตระหนัก เฝ้าระวัง มีจริ ยธรรมในการ
เผยแพร่ เนื ้อหาที่มีความเหมาะสมกับผู้ชมกลุ่มเด็กและเยาวชน ตลอดจนมีแนวทางหรื อมาตรการป้องกัน
ผลกระทบที่ อาจเกิ ดอย่างจริ งจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีโทรทัศน์
ดิจิตอล (Digital TV Technology) ที่มีสถานีและรายการโทรทัศน์ใหม่จํานวนมากเพิ่มเป็ น 27 ช่อง การ
เกิดขึ ้นใหม่ของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และผลกระทบของสื่อโทรทัศน์ที่มีตอ่ พฤติกรรม และพัฒนาการของ
1

เอเอสทีวี ผู้จดั การออนไลน์.(2558).เด็กไทยเฉี่อย นัง่ ดูทีวี-เล่นเกม-จิ ้มมือถือ 14 ชม. ห่วงกระทบพัฒนาการ.
เดลินิวส์. (2555). ช็อก 8 ขวบ แขวนคอเลียนแบบละครดัง “คนอวดผี-แรงเงา”.
3
เอเอสทีวี ผู้จดั การออนไลน์. (2551). อิทธิพลทีวี! เด็กไทยอยากเป็ นพระเอกเพราะ “ข่มขืน” คนอื่นได้ .
2
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เด็กในด้ านต่างๆ มีเดียมอนิเตอร์ จงึ สนใจศึกษา "จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กบั ผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก:
ศึกษาเปรี ยบเทียบโทรทัศน์ ดิจิตอลช่องที่ได้ รับความนิยม ช่วง ตุลาคม 2557 และ มกราคม 2558" เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์ เนือ้ หาที่ อาจไม่เหมาะสมสําหรั บเด็กในสื่อโทรทัศน์

โดยทํ าการสํารวจรายการที่ มี

กลุ่มเป้าหมายสําหรับเด็กช่วงวัย 10 – 15 ปี ซึง่ อยู่ในช่วงวัยรุ่ นตอนต้ น – ตอนกลาง ที่สื่อมีอิทธิพลใน
ระดับสูงต่อกระบวนการเรี ยนรู้และพัฒนาการ

วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เนื ้อหารายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมหรื อเข้ าข่ายละเมิดจริ ยธรรมว่าอาจส่งผล
กระทบต่อเด็กอย่างไร
2. เพื่อจัดทําข้ อเสนอต่อ กสทช.ในการกํากับดูแลเนื ้อหารายการโทรทัศน์ และการปฏิบตั ิตามแนวทาง
จริ ยธรรม อย่างเคร่ งครัดชัดเจน เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ชมกลุ่มเด็กจากเนื ้อหาที่ไม่เหมาะสมกับ
พัฒนาการตามวัย

หน่ วยการศึกษา
 ทีวีดจิ ิตอลช่องทัว่ ไปแบบความคมชัดสูง (HD) และช่องทัว่ ไปแบบความคมชัดปกติ (SD)
 ช่วงเวลาที่ศกึ ษาแบ่งเป็ น 2 ช่วง ได้ แก่ 1) 15-21 ตุลาคม 2557 และ 2) 17-23 มกราคม 2558

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อและพัฒนาการของวัยรุ่น
2. แนวคิดเกี่ยวกับ SLVR
3. แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายสื่อที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
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1. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อและพัฒนาการของวัยรุ่ น
วัยรุ่น หรื อ Adolescence หมายความถึง “พัฒนาการสูค่ วามเจริญเติบโตพ้ นจากความเป็ นเด็ก” 4
เป็ น ช่ ว งวัย แห่ ง การเปลี่ ย นผ่ า นจากวัย เด็ ก มาสู่ก ารเป็ น หนุ่ม สาวแรกรุ่ น 5 ในระยะวัย รุ่ น นัน้ จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงทังทางพั
้
ฒนาการสมอง ร่ างกาย และจิตใจเป็ นอย่างมาก6 ในอดีตจะเริ่ มนับการเข้ าสู่ระยะ
วัยรุ่ นในอายุ 12 ปี แต่เนื่องด้ วยสภาพสังคม สิ่งแวดล้ อม ภาวะโภชนาการ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ สภาพร่ างกายของวัยรุ่ นเข้ าสู่ความเป็ นหนุ่มสาวเร็ วขึ ้น ปั จจุบนั นักวิชาการจึง
้ เมื่อเด็กอายุได้ 10 ปี 7,8 อย่างไรก็ตาม วุฒิภาวะด้ านอารมณ์และการ
นิยามช่วงวัยรุ่ นโดยเริ่ มนับตังแต่
ตัดสินใจของเด็กยังจัดว่ามีความล่าช้ ากว่าพัฒนาการทางด้ านร่างกาย8
พัฒนาการทางด้ านร่ างกายมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับพัฒนาการทางด้ านจิตใจ กล่าวคือ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้ านกายภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์ โมนเพศ เสียงแตกขนาดของอัณฑะใน
เด็กผู้ชาย หรื อ สรี ระทางร่ างกายที่เปลี่ยนไป เอวที่คอดลง การมีรอบเดือนในเด็กผู้หญิง ก่อให้ เกิดความ
้ งเป็ นสาเหตุหนึ่งของความอ่อนไหว เปราะบาง และไม่มนั่ คงทางอารมณ์
กังวลและสับสนในตนเอง อีกทังยั
ความไม่มนั่ ใจทางด้ านกายภาพนี ้และนําไปสูก่ ารค้ นหาเอกลักษณ์ของตน9 เด็กจะเริ่ มสังเกตสิ่งรอบตัวเพื่อ
ค้ นหาคําตอบว่า ตนเองปกติหรื อไม่และรู ปลักษณ์ที่งดงามเป็ นอย่างไร ตลอดจนมีความสนใจในเรื่ องของ
เพศตรงข้ ามมากขึ ้น
สื่อจึงมีบทบาทสําคัญในการเป็ นต้ นแบบ และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรี ยนรู้ การปลูก
ทัศ นคติ ห รื อ ความเชื่ อ ของเด็ ก ในช่ ว งอายุ 10-15 ปี เนื อ้ หาที่ นํ า เสนอผ่ า นทางโทรทัศ น์ เ ป็ น เสมื อ น
สถานการณ์ จําลอง เด็กสามารถเรี ยนรู้ ผ่านการสังเกต10 ดังนันหากเด็
้
กได้ พบเห็นเนื ้อหาที่เหมาะสมและ
เป็ นประโยชน์ ก็จะนําข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิตนในสังคม ในทางตรงกันข้ าม หากเด็กพบ
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ศรี เรื อน แก้ วกังวาล. (2553). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย (เล่ม2) วัยรุ่น – วัยสูงอายุ (พิมพ์ครัง้ ที่ 9).กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
5
ราชบัณฑิตยสถาน. (2548). พจนานุกรมศัพท์ทางจิตวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
6
วิทยากร เชียงกูล. (2552). อธิบายศัพท์จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง. กรุงเทพฯ: สารธาร.
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สุริยเดว ทรี ปาตี. (ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์). การปรับตัวในวัยรุ่น. เอกสารประกอบการเรี ยนวิชา CFHD 520, ม.ป.ท.
8
วิทยากร เชียงกูล. (2552). จิตวิทยาวัยรุ่น ก้ าวข้ ามปั ญหาและพัฒนาศักยภาพด้ านบวก. กรุงเทพฯ: สายธาร.
9
สุริยเดว ทรี ปาตี. (2554). รู้จกั เด็กทั ้งตัวและหัวใจ : พัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น. ม.ป.ท.: ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล เจี ้ยฮั ้ว.
10
สุริยเดว ทรี ปาตี. (2556). รู้จกั เด็กทั ้งตัวและหัวใจ พัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น. สมุทรสาคร: แอ๊ ปป้า พริ น้ ติ ้ง.
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เห็นเนื ้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพนักแสดงที่มีชื่อเสียงแสดงบทบาทในการดื่มแอลกอฮอล์ เด็กก็จะเรี ยนรู้
จากการเห็นตัวอย่างผ่านการนําเสนอของสื่อว่า การดื่มแอลกอฮอล์เรื่ องปกติและสังคมยอมรับได้ และ
นําไปสูก่ ารมีทศั นคติว่าการกระทําดังกล่าวเป็ นเรื่ องปกติ เป็ นพฤติกรรมปรากฏและถูกยอมรับในสังคม จน
เกิดเป็ นพฤติกรรมเลียนแบบ โดยใช้ การดื่มแอลกอฮอล์เป็ นวิธีการเข้ าสังคมในชีวิตจริง (ทิพวรรณ และคณะ
, 2556)
พฤติกรรมการเลียนแบบดังกล่าว สามารถอธิบายได้ ด้วยพัฒนาการทางด้ านสติปัญญา กล่าวคือ
อายุ 10-15 ปี เป็ นช่วงรอยต่อระหว่างวัยเด็กและวัยรุ่ น พัฒนาการด้ านสติปัญญาของเด็กยังไม่ได้ ถูก
พัฒนาอย่างเต็มที่ โดยอาจกล่าวได้ วา่ เป็ นระยะแห่งการเพ้ อฝันและว้ าวุน่ 11 มีกระบวนการคิดที่ยงั ไม่ลกึ ซึ ้ง
หรื อถ่องแท้ ในการตีความเนื ้อหาได้ ดีเทียบเท่ากับผู้ใหญ่ และอยู่ในขันแรกของการพั
้
ฒนารู ปแบบความคิด
ในเชิงนามธรรม (formal operation)12 เดวิด พอตเตอร์

13

กล่าวว่าเด็กในช่วงอายุ 8 – 10 ปี จะให้ ความ

สนใจในเนื ้อหาของรายการละครที่ได้ รับชมผ่านทางโทรทัศน์ ช่วงอายุดงั กล่าวจะมีความสามารถในการ
เชื่อมโยงโครงเรื่ อง ไปสู่เหตุของแรงจูงใจ บทบาท บุคลิกภาพและการกระทําของตัวละครนันๆ
้ อย่างไรก็
ตาม ความสามารถในการตีความจะมีความซับซ้ อนขึ ้น และสามารถเชื่อมโยงความเข้ าใจที่มีต่อรายการ
โทรทัศน์ไปสูส่ ื่อประเภทอื่นๆ เช่น โฆษณา เมื่ออายุ 10 – 12 ปี อย่างไรก็ตาม ความเข้ าใจต่อเรื่ องดังกล่าว
ยังไม่ครอบคลุมไปถึงโฆษณาแฝงที่มีความซับซ้ อนในการนําเสนอสินค้ าและบริ การ เด็กจึงรับรู้ และจดจํา
ชื่อผลิตภัณฑ์โดยไม่ร้ ู ตวั และไม่ร้ ู ตระหนักว่าตนกําลังถูกเอาเปรี ยบจากความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้รับสาร
กลุม่ เด็กเป็ นกลุม่ ที่ยงั ตกอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของสื่อ และขาดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
นอกจากนี ้ ยังมีนกั วิชาการจํานวนมากให้ ความสนใจในการศึกษากระบวนการเรี ยนรู้ ของเด็กและ
ผลกระทบของสื่อโทรทัศน์ จอร์ จ เกิร์บเนอร์ 14 เสนอว่า เด็กจะเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ รับชมจากโทรทัศน์ส่โู ลกที่
แท้ จริ ง หากรายการนําเสนอเนื ้อหาที่รุนแรง หยาบคาย ทารุ ณกรรม หรื อก้ าวร้ าวทางเพศ ก็จะส่งผลให้ ผ้ ู
รับชมกลุม่ เด็กเกิดทัศนคติและมีมมุ มองว่าโลกเต็มไปด้ วยความป่ าเถื่อนโหดร้ าย อันตราย และไม่ปลอดภัย
11

สุริยเดว ทรี ปาตี และสุชีวา เจริ ญธรรม. (2554). รู้จกั เด็กทั ้งตัวและหัวใจ เคล็ดลับการเป็ นพี่เลี ้ยงคูใ่ จ.ม.ป.ท.: ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล เจี ้ยฮั ้ว.
12
ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย, รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์, สุรีย์ลกั ษณ์ สุจริ ตพงศ์ และวีระศักดิ์ ชลไชยะ. (2556). ตําราพัฒนาการและพฤติกรรม
เด็ก เล่ม 3 การดูแลเด็กสุขภาพดี. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ ไพรช์.
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
7

และวิธีการป้องกันอันตรายเพื่อให้ ตนเองอยู่รอดคือการแสดงออกด้ วยความก้ าวร้ าวและรุ นแรงโจเซฟ
แคลปเปอร์ (1960) 15 สนับสนุนอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อเด็กวัยรุ่ น โดยมองว่าสื่อเป็ นแรงเสริ ม
ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่ อ บรรทัดฐานทางสังคม ในขณะเดียวกันก็เป็ นแรงเสริ มความก้ าวร้ าว รุ นแรง
หยาบคายเช่นกัน โดยอิทธิพลของสื่อและการตอบสนองของเด็กจะแตกต่างกันออกไป กล่าวคือหากเด็กมี
พื ้นฐานของความรุนแรงอยู่เป็ นทุนเดิม ได้ รับสารที่มีเนื ้อหารุนแรง สื่อนันจะเสริ
้
มแรงความรุนแรงในเด็กให้
เพิ่มมากยิ่งขึ ้น โดยจะยิ่งตอกยํ ้าความเชื่อและเสริ มให้ เกิดการยอมรับการใช้ ความรุนแรง จนอาจส่งผลให้
เด็กมีพฤติกรรมที่รุนแรงก้ าวร้ าวยิ่งขึ ้น ตรงกันข้ าม หากเด็กไม่มีพื ้นฐานหรื อประสบการณ์เกี่ยวกับความ
รุ นแรง เมื่อได้ รับสารที่มีเนื ้อหารุ นแรงก็อาจจะแสดงออกในลักษณะของความสงสาร และตัดสินว่าความ
รุนแรงเป็ นสิง่ ที่ควรหลีกเลี่ยง ที ้นี ้ โจเซฟ แคลปเปอร์ (1960) เชื่อว่า เนื ้อหาที่มีความรุนแรงจะส่งผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมได้ เมื่อ 1) มีการเลียนแบบทางพฤติกรรม 2) มีทศั นคติเชิงบวก ต่อการกระทําอาชญากรรม
เช่น เห็นดีเห็นงามหรื อนิยมที่จะใช้ ความรุ นแรง โดยเมื่อ 3) บุคคลนันอยู
้ ่ในภาวะคับขัน จะมีแนวโน้ มที่จะ
ใช้ ความรุนแรงและความก้ าวร้ าวในการจัดการปั ญหาหรื อระบายออกทางอารมณ์ 4) ซึง่ บุคคลนัน้ อาจจะมี
ความรู้สกึ อยากติดตามเนื ้อหาที่มีความรุนแรงเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการทางจิตวิทยาของตน
งานวิจัยในประเทศไทยจํ านวนมาก ยืนยันผลกระทบเชิ งลบของเนือ้ หาสื่อ งานวิจัยของเมธา
เสรี ธนาวงศ์ (2545) 16 เชื่อว่าสื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู้ของเด็กและเยาวชน การเป็ นตัวอย่างที่ไม่
เหมาะสม ที่อาจก่อให้ เกิดการเลียนแบบทางความคิดและพฤติกรรมทังทางด้
้
านบวกและด้ านลบ เช่น การ
สร้ างต้ นแบบของพระเอก นางเอก ผู้ร้ายและตัวโกง การสร้ างโลกแห่งความฝั นและการหลีกหนีโลกแห่ง
ความจริง โครงการเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (2551) 17 ศึกษาความรุนแรงในละครที่ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ฟรี ทีวี (ช่อง 3, 5, 7, 9, 11 และทีวีไทย) ปี 2551 พบละครที่มีความรุนแรงมากถึง 110
จากทังหมด
้
113 เรื่ อง โดยได้ จําแนกความรุ นแรงเป็ นสองรู ปแบบ คือ ความรุนแรงทางกายภาพและความ
รุนแรงเชิงโครงสร้ าง
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Joseph T. Klapper. (1960). The Effect of Mass Communication. The Free Press
เมธา เสรี ธนาวงศ์. (2547) รายงานผลการวิจยั การวิเคราะห์รูปแบบของสว่ นประกอบรายการโทรทัศน์.กองทุนเพื่อการวิจยั คณะนิเทศ
ศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
17
โครงการเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม. (2551). รายงานผลการศึกษารอบที่ 38 เรื่ องความรุนแรงในละครโทรทัศน์ไทยปี 2551
16

8

เป็ นที่ น่าตกใจว่างานวิจัยจํานวนหนึ่งพบการนํ าเสนอภาพและเนื อ้ หาความก้ าวร้ าว รุ นแรงใน
รายการสําหรับเด็ก พสุ ชัยเวฬุ (2540)

18

วิเคราะห์เนื ้อหารายการช่อง 9 การ์ ตนู และพบเนื ้อหาการ

ประทุษร้ ายต่อชีวิต และการไม่เกรงกลัวต่อการทําความชัว่ งานวิจยั ของมัทนียา สุวรรณวงศ์ (2542) 19
วิเคราะห์ เรื่ องและประเภทเนื อ้ หาของภาพยนตร์ การ์ ตูนที่ ออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยพบเนือ้ หาที่ไม่
ส่งเสริ มคุณธรรม เช่น ความก้ าวร้ าวไม่ เคารพผู้ใหญ่ ความโลภและเห็นแก่ตวั การไม่มีเมตตาต่อสัตว์และ
เพื่อนมนุษย์ เนื ้อหาเรื่ องเพศที่ไม่สร้ างสรรค์ การพูดโกหก และการแอบฟั งคนอื่นคุยกัน ในปี 2551 ลักษมี
คงลาภ (2551) 20 ทํ าการศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์ ความรุ น แรงในละครโทรทัศน์ ” เพื่ อศึกษาจํ านวน
รายการโทรทัศน์สําหรับเด็กที่มีการนําเสนอความรุ นแรงทางสถานีโทรทัศน์ฟรี ทีวี (ก่อนที่จะมีการใช้ ระบบ
โทรทัศน์ดจิ ิตอล สถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง 3 , สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 , สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 , สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) , สถานีโทรทัศน์ NBT (ช่อง 11) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส ถูกเรี ยกโดยทัว่ ไปว่าฟรี ทีวี) ผลการวิจยั พบว่ามีรายการที่นําเสนอความรุ นแรงกว่า 50 รายการ จาก
้
่สดุ
รายการทังหมด
้
90 รายการ คิดเป็ น 54.95 เปอร์ เซ็นต์ โดยการนําเสนอความรุ นแรงนันปรากฏในมากที
ในการ์ ตนู สําหรับเด็ก รองลงมาคือละครหรื อภาพยนตร์ สําหรับเด็ก และสารคดีตามลําดับ การศึกษายังพบ
การนําเสนอลักษณะความรุ นแรงที่หลากหลาย เช่น ความรุ นแรงที่แสดงออกทางวาจาและสัญลักษณ์
ความรุ นแรงที่แสดงออกด้ วยการกระทําทางร่ างกาย ความรุ นแรงที่เกิดจากการกระทําโดยอุบตั ิเหตุหรื อใช้
อุปกรณ์ เป็ นต้ น ในปี เดียวกัน โครงการเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (2551) 21 ทําการศึกษาการ์ ตนู
เด็กในฟรี ทีวีและพบว่าเนื ้อหาการ์ ตนู โทรทัศน์โดยภาพรวมเป็ นเนื ้อหาด้ านลบ การ์ ตนู โทรทัศน์แทบทุกเรื่ อง
นําเสนอฉากความ รุนแรงต่อร่ างกาย จิตใจและวัตถุ มีการนําเสนอเนื ้อหาเรื่ องเพศผ่านมุมกล้ อง ชุดเสื ้อผ้ า
และความสัมพันธ์ ของตัวละครที่ไม่เหมาะสม ใช้ ภาษาลามก หยาบโลน ส่วนมากมาจากการพากย์บทใน
เนื อ้ หานัน้ ๆ โดยขาดการคํ า นึ ง ถึ ง กลุ่ม อายุข องผู้ชม ความเหมาะสมต่อ พัฒ นาการด้ า นร่ า งกายและ
สติปัญญาในแต่ละช่วงวัย
18

พสุ ชัยเวฬุ. (2540). การวิเคราะห์เนื ้อหารายการ "ช่อง 9 การ์ ตนู ". วิทยานิพนธ์วารสารศาสตร มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
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มัทนียา สุวรรณวงศ์. (2542). การวิเคราะห์แนวเรื่ อง และประเภทเนื ้อหาของภาพยนตร์ การ์ ตนู ที่ ออกอากาศทางโทรทัศน์. วิทยานิพนธ์
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
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ลักษมี คงลาภ. (2551). การวิเคราะห์ความรุนแรงในละครโทรทัศน์.
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โครงการเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม. (2551). รายงานผลการศึกษารอบที่ 23 เรื่ องการ์ ตนู เด็กในฟรี ทีวี.
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นอกเหนือจากงานวิจยั ที่ทําการศึกษาถึงเนื ้อหาที่สื่อได้ นําเสนอผ่านทางโทรทัศน์แล้ ว ยังมีผ้ สู นใจ
ศึก ษาถึ ง ผลกระทบของเนื อ้ หารายการที่ ถูก นํ า เสนอผ่า นสื่ อ โทรทัศ น์ กับ ผลกระทบที่ มี ต่ อ วัย รุ่ น เช่ น
กรองแก้ ว รัตนจันทร์ (2549) 22 ได้ ทําการศึกษา พบว่า ในกลุม่ เด็กวัยรุ่นอายุ 16-18 ปี ส่วนใหญ่จะมีการ
รั บชมรายการบัน เทิ งมากกว่า 4

ครั ง้ ต่อสัปดาห์ และใช้ เวลาในการรั บชมมากกว่า 3

ชั่วโมง

ทังนี
้ ้รายการที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากคือ รายการเพลง ซึง่ ผลจากการเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีเนื ้อหา
บันเทิงมีความสัมพันธ์ ต่อการทัศนคติในเรื่ องเพศสัมพันธ์ และการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนแต่งงาน
ของวัยรุ่ น ในขณะที่ดวงอมร พิทักษ์ ธรรม (2550) 23 สนใจในแง่ของการเลียนแบบพฤติกรรมจากละคร
โทรทัศ น์ ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า วัย รุ่ น ที่ รั บ ชมบทละครที่ มี เ นื อ้ หาแตกต่ า งกัน จะมี แ นวโน้ มในการ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ แตกต่างกัน และบทบาทของนักแสดงมีความสัมพันธ์ ต่อการเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบในระดับสูง เช่น เมื่อวัยรุ่ นได้ เห็นพฤติกรรมของนักแสดงที่ตนชื่นชอบก็เกิดความรู้สกึ อยากดูเท่ห์
ตาม ส่งผลให้ เกิดการสร้ างภาพลักษณ์ที่คล้ ายคลึงดาราคนดังกล่าว ทังนี
้ ้ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า ในการที่
วัยรุ่ นเลือกรับชมละครโทรทัศน์นนเป็
ั ้ นเพราะต้ องการศึกษาข้ อมูลของตัวละครอีกด้ วย นอกจากนี ้เนื ้อหา
และรู ปแบบของโฆษณาบนสื่อโทรทัศน์ก็ล้วนแล้ วแต่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่ น ดังเช่นงานวิจยั ของ อาวุธ โสพิลา
(2551) 24 ทํ า การศึก ษาถึ ง เนื อ้ หาโฆษณาที่ เ กี่ ย วข้ องกับเครื่ อ งสํา อาง พบว่า เนื อ้ หาโฆษณาในด้ า น
องค์ประกอบทางการสร้ างภาพลักษณ์ การนําเสนอผ่านทางตัวแทนหรื อพรี เซนเตอร์ และการมีเนื ้อเรื่ อง
ประกอบการนําเสนอสินค้ า จะสร้ างอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อเครื่ องสําอางของกลุม่ วัยรุ่น
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อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.
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2. แนวคิดเกี่ยวกับ SLVR
โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) (2553)25 ได้ ศึกษา
ประเด็น “เพศ-ภาษา-ความรุนแรง-ภาพตัวแทน” (S-L-V-R) ในละครโทรทัศน์และละครทัว่ ไป โดยมีประเด็น
และตัวชี ้วัดดังนี ้
1. เพศ (Sex) หมายความถึง การแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม โดยคํานึงถึงมุมกล้ องที่ส่งไป
ในทางเพศ และความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม
2. ภาษา (Language) หมายความถึง การใช้ ภาษาที่ไม่เหมาะสม มีความรุ นแรงหยาบคาย ดูหมิ่น
เหยียดหยาม และรวมถึงภาษาที่สง่ ทางเพศ
3. ความรุ นแรง (Violence) หมายความถึง ความรุ นแรงต่อร่ างกาย ความรุ นแรงต่อจิตใจ ความ
รุ นแรงต่อวัตถุสิ่งของ และความรุ นแรงทางเพศ นอกจากนี ้ยังรวมถึงภาพที่เสนอความรุนแรงอย่าง
โหดเหี ้ยม เช่น การทําลายล้ าง และการฆ่าฟั น
4. ภาพตัวแทน (Representation) หมายความถึง การใช้ ภาพตัวแทนซึ่งเป็ นการแสดงความดูหมิ่น
เหยียดหยาม ก่อให้ เกิดความเกลียดชัง หรื อแบ่งแยกในด้ านเชือ้ ชาติ ชนชัน้ ชาติพนั ธ์ อายุ คน
พิการ และเพศ
มีเดียมอนิเตอร์ ได้ อ้างอิงงานศึกษาของ เกิร์บเนอร์ (1980) โดยนับจํานวนความถี่ของลักษณะ S-LV-R ที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ โดยเชื่อว่าความถี่ที่เกิดขึ ้นจะเป็ นการตอกยํ ้าทําให้ ผ้ ชู มเกิดความรู้สกึ ชิน
ชาและเห็นว่าประเด็น S-L-V-R เป็ นเรื่ องธรรมดา อย่างไรก็ตาม มีเดียมอนิเตอร์ เพิ่มเติมในเรื่ องการใช้ การ
วัดระดับความเข้ มข้ นในประเด็น SLVR นอกเหนือไปจากการวัดความถี่ในแบบของ เกิร์บเนอร์ โดยมีระดับ
ความเข้ มข้ น 10 ระดับไล่เรี ยงไป เช่น S-Sex มีความเข้ มข้ น 10 ระดับ ตังแต่
้ ระดับแรกคือ ความรักในอุดม
คติ ไปจนถึงระดับ 10 ซึง่ มีความเข้ มข้ นสูงสุดได้ แก่ เพศสัมพันธ์ อนาจาร เป็ นต้ น
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3. แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายสื่อที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นับตังแต่
้ พ.ศ. 2507 ที่ประเทศไทยเริ่ มตระหนักถึงบทบาทภาระหน้ าที่ของการเป็ นนักจัดรายการ
วิทยุโทรทัศน์ ซึ่งนําโดยพลตรี พระเจ้ าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 26 ทรงมีพระราชดํารัสใน
งานเปิ ด สัม มนาสื่ อ สารมวลชนกับ ภาระหน้ า ที่ ข องนัก จัด รายการวิ ท ยุโ ทรทัศ น์ ใจความตอนหนึ่ ง ว่ า
“ภาระหน้ าที่สําคัญของบรรดานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ คือ การเป็ นผู้นําความงามและความจริ งทังปวง
้
ความไพเราะ และสิ่งที่ดีแก่ชีวิตไปสูป่ ระชาชนผู้ชมผู้ฟัง โดยเป็ นงานที่ต้องทําอย่างรอบคอบ มีการวางแผน
เพื่ อ ผลในอนาคต” จากใจความดัง กล่ า วนํ า ไปสู่ก ารเปิ ด ยุค ศัก ราชใหม่ ข องการประกอบวิ ช าชี พ นัก
สื่อสารมวลชนโดยต้ องคํานึงถึงจริ ยธรรมสื่อมวลชน ซึ่งหากดูจากศัพท์ บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
(2552) 27 คําว่า จริ ยธรรม มีความหมายถึง “ธรรมที่เป็ นข้ อประพฤติปฏิบตั ิ” เมื่อนํามาพิจารณาเป็ นคําว่า
จริ ยธรรมของสื่อมวลชน พบว่า นงนุช ศิริโรจน์26 ได้ สรุ ปความหมายไว้ ว่า “หลักประพฤติปฏิบตั ิสําหรับนัก
สื่ อ สารมวลชน หรื อ ธรรมะที่ บุค คลควรปฏิ บัติ จริ ย ธรรมจึ ง เป็ น คุณ ธรรมของผู้ป ระกอบอาชี พ ด้ า น
สื่อสารมวลชน” อย่างไรก็ตามจริ ยธรรมก็เป็ นเรื่ องของความสมัครใจ หากฝ่ าฝื นก็ไม่ได้ ถือว่าเป็ นการผิด
กฎหมายแต่อย่างใด เพราะเป็ นเพียงหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่ถกู กําหนดขึ ้นมาจากบรรทัดฐานทางสังคม แต่
อย่างไรก็ตามแม้ ว่าการฝ่ าฝื นจะไม่มีการรับโทษทางกฎหมายแต่ก็ยงั มีการลงโทษทางสังคมด้ วยการถูกตี
ตราหรื อเสื่อมศรัทธาต่อวงการวิชาชีพได้
อย่างไรก็ ตาม บทบาทของจริ ยธรรมสื่ อมวลชนได้ รับการยอมรั บอย่างเป็ น รู ปธรรมในปี 2538
โดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เสนอให้ มีการจัดทํ าหลักกฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ และในอีกหลายปี ให้ หลัง สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย28 ได้
ออกประกาศบทบัญญัติสิบประการแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา พ.ศ. 2545 โดยในข้ อที่ 10มีเนื ้อหา
สําคัญว่าด้ วย “ไม่ควรกระทําการโฆษณาอันอาจมีผลเป็ นอันตรายต่อเด็กหรื อผู้เยาว์ทงทางร่
ั้
างกาย จิตใจ
หรื อ ทํ า ให้ ข าดความรู้ สึก ผิ ด ชอบ หรื อ โดยอาศัย ความรู้ เท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ ข องบุค คลดัง กล่า วมาใช้ เ ป็ น
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เครื่ องมือในการจูงใจ” และในปี พ.ศ. 2549 เป็ นการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ของวงการสื่อโทรทัศน์ โดยมีการ
ประกาศใช้ สญ
ั ลักษณ์การจัดประเภทหรื อระดับของรายการวิทยุโทรทัศน์เป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย และมี
การปรับปรุ งรู ปแบบประเภทรายการใหม่อีกครัง้ ในปี 2550 และยังคงใช้ รูปแบบสัญลักษณ์การจัดระดับ
รายการดังกล่าวจนถึงปั จจุบนั นอกจากนีย้ ังเกิดการการรวมกลุ่มองค์กรวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนเพื่อร่ วมกันจัดหาแนวทางในการดูแลกํากับกันเอง และมีการประกาศใช้ ข้อบังคับหรื อคู่มือ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการประกอบวิชาชีพภายใต้ หลักจริยธรรมสื่อ
หากแต่ว่าข้ อกํ าหนดเรื่ องจรรยาบรรณและจริ ยธรรมสื่อมวลชนยังคงเป็ นประเด็นที่ถกเถี ยงกัน
จนถึ ง ปั จ จุบัน ว่ า ขอบเขตของเสรี ภ าพในการนํ า เสนอข่ า วที่ ไ ม่ ก้ า วล่ว งต่ อ การละเมิ ด จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณสื่ออยู่ตรงจุดใด29 เนื่องจากเมื่อมีสงั คมมีข้อกังขา หรื อมีข้อ วิพากษ์ วิจารณ์เกี่ยวกับความไม่
เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานของสื่อ สังคมมักถูกโต้ แย้ งกลับด้ วยสิทธิและเสรี ภาพในการนําเสนอของสื่อ
แม้ ว่าปั ญหาด้ านจริ ยธรรมของสื่อมวลชนจะปั ญหาเพิ่มมากขึ ้น งานวิจยั “จริ ยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน”
ของสันทัด ทองรินทร์ และคณะ 30 ชี ้ให้ เห็นถึงความพยายามของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในการเร่งแก้ ไข
สถานการณ์และพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมสื่ออย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2553 – 2556
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้ ตระหนักถึงความสําคัญของจริ ยธรรมสื่อสารมวลชนมากขึน้ โดยเฉพาะ
จริ ยธรรมต่อผู้รับสารกลุ่มเด็กและเยาวชน เห็นได้ จากการออกข้ อกําหนดที่ค้ มุ ครองเด็กและเยาวชนจาก
รายการที่มีความรุนแรง หรื อการนําเสนอเนื ้อหาผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย เนื ้อหาหยาบคายและเนื ้อหาที่
เกี่ยวข้ องกับอบายมุข ตลอดจนความสําคัญในการตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับเด็กที่ปรากฏใน
คูม่ ือจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ขณะเดี ยวกัน สมาคมวิชาชี พ ผู้ประกอบการด้ านสื่ อสารมวลชนก็ ได้ จัดทํ าคู่มือ และแนวทาง
ส่งเสริมจริยธรรมสื่อกับความรับผิดชอบที่มีตอ่ เด็กและเยาวชนเพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเนื ้อหา
ที่ไม่เหมาะสมดังต่อไปนี ้

29

นงนุช ศิริโรจน์. (ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์). MC463 จริ ยธรรมสื่อสารมวลชน (Mass Communication Ethics). กรุงเทพ:สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
30
สันทัด ทองริ นทร์ , ศิริวรรณ อนันต์โท และวริ ยา ชินวรรโณ. (2556). จริ ยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน (บทคัดย่อ). ค้ นจาก ศูนย์ศกึ ษา
นโยบายการสื่อสาร เว็บไซด์: http://www.compolicy.org/?p=481
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3.1 จริ ยธรรมสื่อมวลชนว่าด้ วยการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเนื ้อหาที่มีความเสี่ยงใน
ลักษณะต่างๆ
3.1.1 คูม่ ือจริยธรรมการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
(หลักการ 6 ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื ้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ) 31
3.1.2 ข้ อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้ วย
จริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552
(ข้ อ 8 จริ ยธรรมด้ านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากรายการที่แสดงออกถึงความ
รุนแรง การกระทําอันผิดกฎหมายหรื อศีลธรรม อบายมุข และภาษาอันหยาบคาย) 32
3.2 กฎหมาย/ ประกาศที่เกี่ยวข้ องกับแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของเนื ้อหารายการ
โทรทัศน์
3.2.1 ประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสีย ง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
ตามประกาศ คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ก ารจัด ทํ า ผัง รายการสํ า หรั บ การให้ บ ริ ก าร
กระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ. 255633

31

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. สํานักงาน กสทช. สายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์. (2557). คูม่ ือจริ ยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Ethical
guideline and Self-regulation for Broadcasting)
32
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารระแห่งประเทศไทย (2552). จริ ยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่ รายการ
พ.ศ. 2552
33
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. สํานักงาน กสทช. สายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์. (2556). ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่ อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้ บริ การกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ.
2556 .
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3.2.2 หลักเกณฑ์การแพร่ ภาพกระจายเสียงส่วนที่หนึ่ง: การคุ้มครองผู้มีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปี
(Ofcom Broadcasting Code section 1: Protecting the under-eighteens) 34
ดังที่กล่าวข้ างต้ นว่า สื่อมีอิทธิพลต่อพัฒนาการในด้ านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน งานวิจยั ชิ ้นนี ้
จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื ้อหารายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วงเวลาสําหรับเด็กและช่วงเวลาที่ต้อง
ระมัดระวังตามประกาศของ กสทช. เพื่อวิเคราะห์เนื ้อหารายการ กับความสอดคล้ องทางจริ ยธรรมและการ
กํ า กับ ดูแ ลกั น เองในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทัศ น์ ที่ มี ต่ อ ผลกระทบต่ อ พัฒ นาการเด็ ก
เพื่อรายงานและจัดทําข้ อเสนอต่อ กสทช. ในการกํากับดูแลเนื ้อหารายการโทรทัศน์ และการปฏิบตั ิตาม
แนวทางจริ ยธรรม เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ชมกลุ่มเด็กจากเนื ้อหาที่ไม่เหมาะสมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น
ต่อพัฒนาการตามช่วงวัย

นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี
พัฒนาการของเด็ก หมายถึง กระบวนการต่อเนื่องความสามารถในการทําหน้ าที่ต่างๆ ของเด็กตังแต่
้
ปฏิสนธิไปจนตลอดชีวิต แบ่งเป็ น ด้ านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม และคุณธรรม

เกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกหน่ วยการศึกษา
1. ช่องสถานีโทรทัศน์ที่ศกึ ษา
เลือกศึกษาเฉพาะช่องทัว่ ไปแบบความคมชัดสูง (HD)และช่องทัว่ ไปแบบความคมชัดปกติ (SD)
ที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในทุกกลุม่ อายุทวั่ ประเทศ 3 อันดับแรก ทังในช่
้ วงเดือนตุลาคม 2557 และมกราคม
2558 จากการจัดอันดับโดย AC Nielsen ดังนี ้
1) ช่องทัว่ ไปแบบความคมชัดสูง (HD) ได้ แก่ ช่อง 3 HD ช่อง 7 HD และช่อง MCOT HD
2) ช่องทัว่ ไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ได้ แก่ ช่อง Workpoint ช่อง 8 และ ช่อง Mono 29
สรุปได้ วา่ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้จะทําการสํารวจรวมทังสิ
้ ้น 6 ช่องสถานี ตามที่ปรากฏในข้ างต้ น
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2. ช่วงเวลาออกอากาศ:
เลือกศึก ษารายการที่ อ อกอากาศในช่ ว งเวลาสํ า หรั บเด็ก และช่ว งเวลาที่ ต้องระมัดระวัง ตาม
ประกาศของ กสทช.35 ในทุกช่องที่เลือกศึกษา ดังนี ้
a.

ช่ ว งเวลาสํ า ห รั บเด็ ก ได้ แก่ วั น จั น ท ร์ -วั น ศุ ก ร์ เวลา 16.00น.-18.00น .
และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 07.00-09.00น. และ 16.00 น.-18.00น.

b.

ช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวัง ได้ แก่ เวลา 18.00 น.-22.00น. ของทุกวัน

3. รูปแบบรายการที่ศกึ ษา:
เลือกศึกษาเฉพาะรู ปแบบรายการที่ได้ รับความนิยมในกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 10-15 ปี
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลการจัดอันดับรายการโทรทัศน์ ที่ได้ รับความนิยมในช่วงเดือนตุลาคม 2557 และ
มกราคม 2558 ของ AC Nielsen ซึง่ ประกอบไปด้ วย 3 รูปแบบหลัก ได้ แก่
a.

รายการสําหรับเด็กและการ์ ตนู (Children)

b.

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

c.

รายการบันเทิง (Light Entertainment)

4. รายการที่ศกึ ษา:
เลือกศึกษาเฉพาะรายการที่ออกอากาศในช่วงเวลาสําหรับเด็ก และช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังตาม
ประกาศของ กสทช. และได้ รับความนิยมในกลุม่ เป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 10-15 ปี สงู ที่สดุ 3 อันดับแรก
ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 และมกราคม 2558 จากการจัดอันดับโดย AC Nielsen ของแต่ละรู ปแบบ
รายการที่เลือกศึกษา
้
6 ช่องสถานี ที่ออกอากาศใน
ผลจากการคัดเลือกหน่วยรายการที่ต้องการศึกษา จากทังหมด
ช่วงเวลาสําหรับเด็กและช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังตามประกาศ กสทช ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 และ
มกราคม 2558 และเป็ นรายการที่ได้ รับความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรก ในกลุม่ เป้าหมายอายุ 10 -15 ปี ใน
35

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2556). เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการ
สําหรับการให้ บริ การกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ.2556
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รูปแบบรายการประเภท รายการสําหรับเด็กและการ์ ตนู (Children) รายการละครและภาพยนตร์ โทรทัศน์
(Drama/ Series/ Mini-series/ Features Film) และ รายการบันเทิง (Light Entertainment) ได้ จํานวน
รายการที่จะใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ รวมทังสิ
้ ้น 72 รายการ รายละเอียดรายการตามที่ปรากฏในตาราง
ต่อไปนี ้
ตารางแสดงหน่ วยรายการที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ในครั ง้ นี ้
ช่ องทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD)
่ ง 3 HD
ชอ
ตุลาคม 57
มกราคม 58
ํ หร ับเด็กและการ์ตน
รายการสา
ู (Children )
ไม่พบรายการเด็กในช่วงทีเ่ ลือกศึกษา
1) BARBIE FAIRYTOPIA-1
2) JUNIOR MINUTE TO WIN IT

E
A

รายการละครและภาพยนตร์ (Drama/ Series / Mini-series และ Features Film)
้ สีฝน
1) สามหัวใจเสริมใยเหล็ก: เสือ
ุ่
C
ท
1) สามหัวใจเสริมใยเหล็ก: ลูกไม ้ลาย
C
รัก
2) ร ้ายรักพยัคฆ์กงั ฟู
D
ท
2) สายลับ 3 มิต ิ
D
3) มาลีเริงระบํา
D
ท
รายการบ ันเทิง (Light Entertainment)
1) ดันดารา
C
ท
1) ดันดารา
C
ั
2) The Voice
E
ท
2) สีสนบันเทิง
C
3)The Family Gang
C
ท
3) The Family Gang
C

ท
ท
ท
ท

ท
ท

่ ง 7 HD
ชอ
ตุลาคม 57

1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)

มกราคม 58
ํ
รายการสาหร ับเด็กและการ์ตน
ู (Children )
BEN 10 OMNIVERSE
A
ท
1) BEN 10 OMNIVERSE*
A
DISNEY CLUB
A
ด6+ 2) DISNEY CLUB*
A
AVENGERS ASSEMBLE
A
ท
3) AVENGERS ASSEMBLE *
A
รายการละครและภาพยนตร์ (Drama/ Series / Mini-series และ Features Film)
รักคุณเท่าช ้าง
C
ท
1) ลูกผู ้ชายพันธุด
์ ี
C
ลูกผู ้ชายพันธุด
์ ี
C
ท
2) หลานสาวนิรนาม
C
วัยมันส์พันธุอ
์ สูร
C
ท
3) วัยมันส์พันธุอ
์ สูร
C
รายการบ ันเทิง (Light Entertainment)
เส ้นทางบันเทิง
C
1) เส ้นทางบันเทิง
C
The Money Drop Thailand
C
ท
2) The Money Drop Thailand
C
ร ้องสู ้ไฟ
B
ท
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ท
ด6+
ท
ท
ท
ท
ท

่ ง MCOTHD
ชอ

1)
2)
3)
1)

ตุลาคม 57
มกราคม 58
ํ หร ับเด็กและการ์ตน
รายการสา
ู (Children )
กังฟู้ ด*
A
ด6+/ท 1) AVATAR THE LAST
A
AIRBENDER*
โดราเอมอน*
A
ด6+/ท 2) กังฟู้ ด*
A
โทริโกะ ยอดคนเปิ บพิสดาร*
A
ท
3) โดราเอมอน*
A
รายการละครและภาพยนตร์ (Drama/ Series / Mini-series และ Features Film)
บ ้านนีม
้ รี ัก
C
ท
1) นัดกับนัด
F

2) ลูกพีล
่ ก
ู น ้อง
3) นัดกับนัด

C
F

1) ใครคือใคร (Identity)
2) The Quest
3) HELL'S KITCHEN

ท
ท

2) บ ้านนีม
้ รี ัก
3) โอมมหาจรวย

รายการบ ันเทิง (Light Entertainment)
D
ท
1) HELL'S KITCHEN
D
ท
2) ดาวกระจาย
D
น 13+ 3) 9 ENTERTAIN NIGHT LIVE

ท
ด6+/ท
ด6+/ท
ท

C
B

ท
ท

D
C
D

น 13+
ท
-

ช่ องทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD)
่ ง Workpoint
ชอ
ตุลาคม 57

1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)

มกราคม 58
ํ หร ับเด็กและการ์ตน
รายการสา
ู (Children )
แก๊งนมกล่อง
F
ท
1) เมไจ อะลาดินมหัศจรรย์
A
YU-GI-OH GX
A
ด6+ 2) แก๊งนมกล่อง
F
KEKAISHI
A
ด6+ 3) แก๊งป่ วนมหัศจรรย์
B
รายการละครและภาพยนตร์ (Drama/ Series / Mini-series และ Features Film)
เกมริษยา
E
ท
1) มหัศจรรย์กระบีเ่ จ ้าพิภพ
C
Love Blood
E
ท
2) 7 วันจองเวร
D
8 เทพอสูรมังกรฟ้ า**
E
ท
3) 8 เทพอสูรมังกรฟ้ า
E
รายการบ ันเทิง (Light Entertainment)
ปริศนาฟ้ าแลป
C
ท
1) ชิงช ้าสวรรค์ ไมค์ทองคํา
C
ชิงช ้าสวรรค์ไมค์ทองคํา
C
ท
2) ปริศนาฟ้ าแลป
C
ชิงร ้อยชิงล ้านคลาสสิค**
B
ท
3) ห ้องข่าวบันเทิง
C

ด6+
ท
ด6+
ท
น13+
ท
ท
ท
ท

่ ง8
ชอ
ตุลาคม 57
1) สองสหายตะลุยดินแดน
มหัศจรรย์*

มกราคม 58
ํ หร ับเด็กและการ์ตน
รายการสา
ู (Children )
A
ท
1) Naruto Shippugen*

A

ท

A

ท

รายการละครและภาพยนตร์ (Drama/ Series / Mini-series และ Features Film)
1) ชิงรักหักสวาท
E
ท
1) เมียเถือ
่ น
E
2) ดงดอกงิว้
E
ท
2) สาปสาง
E
3) จอมยุทธ์ทะลุมต
ิ ิ
E
น13+

ท
ท

2) Hunter X Hunter*
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ํ หร ับเด็กและการ์ตน
รายการสา
ู (Children )
ิ ฝั น
F
ท
1) เสียงสวรรค์พช
ิ ต
F
ท
2) อึง้ ทึง่ เสียว**
B
ท
3) เกมส์จับผิดซุปตาร์

ิ ฝั น
1) เสียงสวรรค์พช
ิ ต
2) เกมส์จับผิดซุปตาร์
3) ปากโป้ ง

F
B
F

ท
ท
ท

่ ง Mono 29
ชอ
ตุลาคม 57

มกราคม 58
ํ หร ับเด็กและการ์ตน
รายการสา
ู (Children )
1) Hulk มนุษย์ตวั เขียวจอมพลัง
B
ด6+ 1) กันดัม
้ วิง*
2) The Sky Crawlers
B
ด6+ 2) ยูเรก ้า 7 AO**

B
A

รายการละครและภาพยนตร์ (Drama/ Series / Mini-series และ Features Film)
่ วป้ อ
1) อุ ้ยเสีย
C
ท
1) Hero ศึกมหาบุรษ
ุ
C
ิ ฟ้ า
2) ศึกรักสองภพสยบมารจิง้ จอกขาว
C
ท
2) เทพประยุทธ์พช
ิ ต
C
3) Roommate The Series**
B
ท
3) ซีรย
ี เ์ กาหลี Two Weeks
C
ํ หร ับเด็กและการ์ตน
รายการสา
ู (Children )
1) Millionaire Van**
B
ท
1) Millionaire Van**
B

ด6+
ด6+

ท
ท
ท
ท

3) Full Metal Panic**
B
ด6+
หมายเหตุ:
A หมายถึง รายการทีอ
่ อกอากาศในช่วงเวลาสําหรับเด็ก ตามประกาศ กสทช. ฯ ในช่วง 07.00-09.00 น.
ในวันเสาร์และอาทิตย์
B หมายถึง รายการทีอ
่ อกอากาศในช่วงเวลาสําหรับเด็ก ตามประกาศ กสทช. ฯ ในช่วง 16.00-18.00 น.
ของทุกวัน
C หมายถึง รายการทีอ
่ อกอากาศในช่วงเวลาทีต
่ ้องระมัดระวังตามประกาศของ กสทช.ฯ ในช่วงเวลา
18.00-20.30 น. ของทุกวัน
D หมายถึง รายการทีอ
่ อกอากาศในช่วงเวลาทีต
่ ้องระมัดระวังตามประกาศของ กสทช.ฯ ในช่วงเวลา
20.30-22.00 น. ของทุกวัน
E หมายถึง รายการทีอ
่ อกอากาศในช่วงเวลาคาบเกีย
่ ว
F หมายถึง รายการทีอ
่ อกอากาศหลายเวลาหรือมีเวลาออกอากาศเดือน ต.ค 58 และ ม.ค. 58 ต่างกัน

แบ่ งตามสถานี
สถานี
3 HD
7 HD
MCOT HD
Workpoint
8
Mono 29
รวม

จํานวนรายการ
11
10
13
14
12
12
72
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แบ่ งตามประเภทรายการ
ประเภทรายการ
ํ หร ับเด็กและการ์ตน
Children – รายการสา
ู
การ์ตน
ู
อืน
่ ๆ
Drama/ Series / Mini-series และ
Features Film –รายการละครและภาพยนตร์
ไทย
ต่างประเทศ
Light Entertainment – รายการบ ันเทิง
รวม

จํานวนรายการ
20
2

21
8
21
72

แบ่ งตามการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ (เรต)
การจ ัดระด ับความเหมาะสมของรายการ
ด 6+
ท
ด 6+ และ ท
น 13+
ไม่ระบุระดับความเหมาะสมของรายการ
รวม

จํานวนรายการ
10
54
2
3
3
72

-

แบ่ งตามช่ วงเวลาออกอากาศ
่ งเวลาทีอ
ชว
่ อกอากาศ

จํานวนรายการ

ช่วงเวลาสําหรับเด็ก
A. ช่วง 07.00-09.00 น. ในวันเสาร์และอาทิตย์
B. ช่วง 16.00-18.00 ของทุกวัน
ช่วงเวลาทีต
่ ้องระมัดระวัง 18.00-22.00 ของทุกวัน
C. ช่วงเวลา 18.00-20.30
D. ช่วงเวลา 20.30-22.00
E. รายการทีอ
่ อกอากาศในเวลาคาบเกีย
่ ว
F. รายการทีอ
่ อกอากาศหลายเวลา หรือมีเวลาออกอากาศเดือน
ต.ค. 57 และ ม.ค. 58 ต่างกัน
รวม

20

15
12
23
8
10
4
72

แบ่ งตามเดือนที่ออกอากาศ
สถานี

รายการทีม
่ เี รตเข้า
ข่ายเกณฑ์ค ัดเลือก
ึ ษาทงใน
หน่วยการศก
ั้
เดือนตุลาคม 57 และ
เดือนมกราคม 58
1. ดันดารา
2. The Family Gang

3 HD

รายการทีม
่ เี รตเข้าข่ายเกณฑ์
ึ ษา
ค ัดเลือกหน่วยการศก
เฉพาะเดือนตุลาคม 57

รายการทีม
่ เี รตเข้าข่ายเกณฑ์
ึ ษา
ค ัดเลือกหน่วยการศก
เฉพาะเดือนมกราคม 58

้ สีฝน
1.สามหัวใจเสริมใยเหล็ก: เสือ
ุ่
2. ร ้ายรักพยัคฆ์กงั ฟู
3.มาลีเริงระบํา

1.BARBIE FAIRTOPIA-1
2.JUNIOR MINUTE TO WIN IT
3.สามหัวใจเสริมใยเหล็ก: ลูกไม ้
ลายรัก
4.สายลับ 3 มิต ิ
ั บันเทิง
5.สีสน

4. The Voice

7 HD

MCOT
HD

Workp
oint

1. Ben 10
2. Disney Club
3.AVENGERS
ASSEMBLE
4. ลูกผู ้ชายพันธุด
์ ี
5. วัยมันส์พันธุอ
์ สูร
6. เส ้นทางบันเทิง
7. The Money Drop
Thailand

1.รักคุณเท่าช ้าง
2.ร ้องสู ้ไฟ

1.หลานสาวนิรนาม

1. กังฟู้ ด

1.โทริโกะยอดคนเปิ บพิสดาร

2.
3.
4.
5.

2.ลูกพีล
่ ก
ู น ้อง
3.Identity Thailand
4.The Quest

1. AVATAR THE LAST
AIRBENDER
2.โอมมหาจรวย
3.ดาวกระจาย
4. 9 ENTERTAIN NIGHT LIVE

1. แก๊งนมกล่อง
2. แปดเทพอสูรมังกร
ฟ้ า
3. ชิงช ้าสวรรค์ไมค์
ทองคํา
4. ปริศนาฟ้ าแลบ

1. YU-GI-OH GX
2. KEKAISHI

1.เมไจ อะลาดินมหัศจรรย์
2.แก๊งป่ วนมหัศจรรย์

3. เกมริษยา

3.มหัศจรรย์กระบีเ่ จ ้าพิภพ

4. Love Blood
5.ชิงร ้อยชิงล ้านคลาสสิค

4. 7 วันจองเวร
5. ห ้องข่าวบันเทิง

ิ ฝั น
1. เสียงสวรรค์พช
ิ ต
2. เกมส์จับผิดซุปตาร์

1.สองสหายตะลุยดินแดนมหัศจรรย์
2.ชิงรักหักสวาท
3.ดงดอกงิว้
4.จอมยุทธ์ทะลุมต
ิ ิ
5.ปากโป้ ง

1.
2.
3.
4.
5.

NARUTO SHIPPUGEN
Hunter X Hunter
เมียเถือ
่ น
สาปสาง
อึง้ ทึง่ เสียว

1. Millionaire van

1.Hulk
2. The Sky Crawlers
่ วป้ อ
3. อุ ้ยเสีย
4. ศึกรักสองภพสยบมารจิง้ จอกขาว

1.
2.
3.
4.

กันดัม
้ วิง
ยูเรก ้า 7 AO
Full Metal Panic
ศึกมหาบุรษ
ุ

โดราเอมอน
บ ้านนีม
้ รี ัก
นัดกับนัด
Hell’s Kitchen

8

Mono
29

21

สถานี

รายการทีม
่ เี รตเข้า
ข่ายเกณฑ์ค ัดเลือก
ึ ษาทงใน
หน่วยการศก
ั้
เดือนตุลาคม 57 และ
เดือนมกราคม 58

รายการทีม
่ เี รตเข้าข่ายเกณฑ์
ึ ษา
ค ัดเลือกหน่วยการศก
เฉพาะเดือนตุลาคม 57
5. Roommate The Series

รายการทีม
่ เี รตเข้าข่ายเกณฑ์
ึ ษา
ค ัดเลือกหน่วยการศก
เฉพาะเดือนมกราคม 58
ิ ฟ้ า
5. เทพประยุทธ์พช
ิ ต
6. ซีรส
ี เ์ กาหลี Two Weeks

ประเด็นการศึกษาและวิธีการนําเสนอ
1. จําแนกจํานวนรายการที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับ พฤติกรรมทางเพศ (Sex) ภาษา (Language) ความ
รุนแรง (Violence) และ อคติ และการเลือกปฏิบตั ิผ่านภาพตัวแทน (Representation) (เรี ยกโดยย่อว่า SL-V-R) โดยจําแนกเป็ นรายสถานี ประเภทกลุ่มรายการที่เลือกศึกษา และช่วงเวลาที่เลือกศึกษาพร้ อมทัง้
อธิบายลักษณะที่ปรากฏ การศึกษาโฆษณาแฝงในรายการที่ศกึ ษา (เน้ นแฝงในรูปแบบแฝงเนื ้อหา)
2. เปรี ยบเทียบผลการศึกษากับกรอบจริยธรรมในส่วนของเนื ้อหาสําหรับเด็กและเยาวชน ของ
กสทช., กรอบจริยธรรมของ ส.ส.ท. รวมถึงประกาศของ กสทช. และข้ อบังคับของ Ofcom
3. วิเคราะห์อิทธิพลของเนื ้อหารายการโทรทัศน์ที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน

ประเด็น/นิยามและวิธีการวัด
นิยามการว ัด
เพศ (SEX)
พฤติกรรมการ
แสดงออกทางเพศ36

รห ัส
S1
S2
S3
S4
S5
S6

คําอธิบาย
การยั่วยวนทางเพศ (Flirting) เช่น การส่งสายตา เลียริมฝี ปาก ลูบไล ้เรือน
ร่างของตนเอง เพือ
่ ดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่ าย
การใช ้ วัสดุ อุปกรณ์ ทีส
่ ามารถตีความถึงเรือ
่ งเพศได ้ (เช่น ถุงยาง หนั งสือ
โป๊ กล ้วย ไอติม) (Implied sex with products)
ฉากเปลือ
้ งผ ้า / อาบนํ้ า (Sexual undressing/bathing)
การจูบ (นับเฉพาะการจูบปาก)
การสัมผัสเพือ
่ เล ้าโล ้ม เร ้าอารมณ์ (Sexual touching/caressing)
การมีเพศสัมพันธ์ (Sexual Intercourse) แบ่งเป็ น
ื่ ให ้เห็น
เพศสัมพันธ์โดยนัย/ โดยอ ้อม (Implicit) หมายถึง ฉากทีส
่ อ
่ ให ้เห็นว่ามีการมีเพศสัมพันธ์เกิดขึน
ว่ามีการมีเพศสัมพันธ์ หรือสือ
้
S6.1
แล ้ว แต่ไม่ได ้แสดงให ้เห็นพฤติกรรมนั น
้ โดยตรง เช่น ฉากชาย
หญิงนุ่งผ ้าเช็ดตัว นอนร่วมเตียงเดียวกัน เป็ นต ้น

36

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

รห ัส

S6.2

ภาษา
(Language)

L1
L2

ความรุนแรง
(Violence)

V1
V2
V3

V4

V5
อคติและ
การเลือกปฏิบ ัติ
ผ่านภาพต ัวแทน
(Representative)

R1
R2
R3
R4
R5
R6

พฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมอืน
่ ๆ

37
38

คําอธิบาย
เพศสัมพันธ์โดยตรง (Explicit)
หมายถึง ฉากทีแ
่ สดงให ้การมี
เพศสัมพันธ์ของนั กแสดง/ ตัวละคร ซึง่ อาจเผยหรือไม่เผยให ้เห็น
่ ให ้เห็นว่านักแสดงกําลังมี
เรือนร่างของนั กแสดงก็ได ้ แต่เป็ นการสือ
เพศสัมพันธ์ เช่น ฉากกอดจูบของนั กแสดงชายหญิงใต ้ผ ้าห่ม เป็ น
ต ้น (อาจปรากฏให ้เห็ นในภาพยนตร์ต่างประเทศ หรือละครบาง
เรือ
่ ง) Silverman แบ่งพฤติกรรมทางเพศเป็ น 3 ระดับ คือ 1)
Simple Contact ซึง่ หมายถึงพฤติกรรมการจับมือถือแขน การกอด
สัมผัสทั่วๆ ไป 2) Intimate Contact
และ 3) Sexual
Intercourse ซึง่ การศึกษาครัง้ นีม
้ งุ่ ศึกษาพฤติกรรมในระดับ 2 และ
3 ทีเ่ ข ้าข่าย Sexual Acts/ Behaviors เท่านัน
้ )

ภาษาส่อทางเพศ คือภาษาลามก สัปดน หยาบโลน อุตริ เป็ นทีน
่ ่ารังเกียจใน
เรือ
่ งเพศและเพศสัมพันธ์
ภาษาหยาบคาย คํ า หยาบคาย คํ าด่า ทอ สบถ แช่งด่า ก ้าวร ้าว ขาดความ
สุภาพ วาจาชัว่ (พิจารณาจากบริบท)
ความรุนแรงต่อร่างกาย หมายถึง การใช ้กําลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใดๆ ทําให ้
ตนเองและผู ้อืน
่ ได ้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวต
ิ
ความรุนแรงต่อจิตใจ หมายถึง การกระทําทีม
่ ผ
ี ลให ้ผู ้อืน
่ เสียใจ เช่น ทอดทิง้
เพิกเฉย ดูถก
ู ดูหมืน
่ ข่มขู่ ตําหนิ ดุดา่ ฯลฯ
ความรุน แรงต่อ วัต ถุส งิ่ ของ หมายถึง การทํ า ลายวัต ถุด ้วยความโกรธแค ้น
หรือมุง่ ระบายความโกรธ
ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม หรือการล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การ
กระทําใดๆ ทีม
่ วี ัตถุประสงค์เพือ
่ ใช ้ผู ้ถูกกระทํ าเป็ นเครือ
่ งมือตอบสนองความ
ต ้องการทางเพศของผู ้กระทํา หรือตกลงยินยอมร่วมและการกระทํ านั น
้ อาจ
ใช ้กําลังบังคับข่มขูห
่ รือหลอกล่อ ชักชวนให ้สิง่ ตอบแทน37
ความรุนแรงต่อสัตว์ หมายถึง พฤติกรรมกลั่นแกล ้ง ทํ าร ้าย การทารุณกรรม
สัตว์ ด ้วยวิธก
ี ารใดๆ38
้ (Class) เช่น ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม เป็ นต ้น
ชนชัน
้ ชาติ/ ชาติพันธุ์ (Race/ Ethnic) เช่น คนลาว อีสาน เผ่ากะเหรีย
่ ง เอเชีย
เชือ
นิโกร เป็ นต ้น
่ าม ทัง้ ในด ้านเพศสรีระ เพศวิถ ี และ
เพศ (Sex) เช่น ผู ้ชาย ผู ้หญิง เพศทีส
เพศสภาพ การทําให ้เพศใดเพศหนึง่ เป็ นวัตถุทางเพศ
อายุ (Age) เช่น คนแก่ เด็ก คนรุน
่ เก่า เป็ นต ้น
คนพิการ (Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ ปั ญญาอ่อน เป็ น
ต ้น
รูปร่างหน ้าตา (Appearance) เช่น สูง ดํา ตํา่ ขาว ขีร้ วิ้ ขีเ้ หร่ เป็ นต ้น
การใช ้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย และเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
่ งต่อการผิด กฎหมายอืน
พฤติกรรมทีส
่ ุ่มเสีย
่ ๆ เช่น การพนั น การค ้าประเวณี
เป็ นต ้น
่ เรือ
เนือ
้ หารายการทีเ่ กีย
่ วกับความเชือ
่ งไสยศาสตร์ เรือ
่ งเหนือธรรมชาติ

สํานักงานพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารสุขภาพ (ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์) กรอบแนวคิดและนิยามความรุนแรง.
BBC Editorial Guidelines (2015). Section 5 : Harm and Offence Violence.
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กรอบการศึกษา
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ผลการศึกษา
เนือ้ หา SLVR ที่พบในรายการที่ศกึ ษา
จากการศึกษารายการโทรทัศน์ 72 รายการจากสถานีโทรทัศน์ 6 ช่องในช่วง 15-21 ตุลาคม 2557
และ 17-23 มกราคม 2558 ในภาพรวมพบว่ามีรายการที่ปรากฏเนื ้อหาความรุนแรง (V) 41 รายการ
รายการที่มีการใช้ ภาษาส่อทางเพศหรื อภาษาหยาบคาย (L) 24 รายการ รายการที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับเพศ
(S) 14 รายการ และรายการที่ปรากฏอคติและการเลือกปฏิบตั ผิ า่ นภาพตัวแทนต่างๆ (R) 14 รายการ
จากการเปรี ยบเทียบ จะเห็นว่าในภาพรวมทุกช่องมีรายการที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการใช้ ภาษาส่อทาง
เพศ และความรุนแรงเป็ นหลัก โดยช่อง MCOT HD มีจํานวนรายการที่มีการใช้ ภาษาส่อทางเพศ 3
รายการและภาษาหยาบคาย 7 รายการ ความรุนแรง 10 รายการ และอคติและการเลือกปฏิบตั ผิ า่ นภาพ
ตัวแทน 7 รายการ โดยส่วนใหญ่มกั พบในรายการประเภทละครซิทคอม ในขณะที่ช่อง Mono 29 มี
จํานวนรายการที่มีเนื ้อหาความรุนแรงเท่ากับช่อง MCOT HD (10 รายการ) แต่ไม่พบว่ามีรายการที่มี
เนื ้อหาเกี่ยวกับอคติและการเลือกปฏิบตั ผิ า่ นภาพตัวแทน ดังแสดงในตาราง
สถานี
3 HD
7 HD
MCOT HD
Workpoint
8
Mono 29
รวม

จํานวนรายการ
ึ ษา
ทีศ
่ ก
11
10
13
14
12
12
72

้ หาเข้าข่าย S L V R
จํานวนรายการทีม
่ เี นือ
S
L
V
R
4
5
5
2
2
5
3
7
10
7
2
3
4
3
3
6
7
2
2
1
10
14
24
41
14

รวม
16
7
27
12
18
13
93

หมายเหตุ: 1 รายการ อาจปรากฏเนือ
้ หาเกีย
่ วกับ S L V หรือ R ได ้มากกว่า 1 ประเภทขึน
้ ไป

เมื่อเปรี ยบเที ยบตามประเภทรายการที่ศึกษา พบลักษณะเด่น คือ กลุ่มรายการประเภทละคร
(ไทย) มีจํานวนรายการที่มีเนื ้อหาที่เกี่ยวกับเพศ 7 รายการ ภาษาส่อทางเพศและภาษาหยาบคาย 10
รายการ และ ความรุ นแรง 18 รายการ ซึ่งเป็ นจํ านวนที่ มากกว่ารายการประเภทอื่ นๆ ส่วนรายการ
ประเภทการ์ ตนู พบว่ามีจํานวนรายการที่มีเนื ้อหาความรุ นแรงค่อนข้ างมาก รวม 12 รายการ ด้ านกลุ่ม
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รายการบันเทิงอื่นๆ พบว่า มีจํานวนรายการที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับอคติและการเลือกปฏิบตั ผิ า่ นภาพตัวแทน 5
รายการ ซึง่ มากกว่ากลุม่ รายการประเภทอื่นๆ ดังแสดงในตาราง
ประเภทรายการ
Children
การ์ตน
ู
อืน
่ ๆ
Drama/ Series /
Mini-series และ
Features Film
ไทย
ต่างประเทศ
Light
Entertainment
รวม

้ หาเข้าข่าย S L V R
จํานวนรายการทีม
่ เี นือ
S
L
V
R

จํานวนรายการ
ึ ษา
ทีศ
่ ก

รวม

20
2

2
-

3
2

12
1

1
1

18
4

21
8
21

7
2
3

10
1
8

18
6
4

5
7

40
9
22

72

14

24

41

14

93

หมายเหตุ: 1 รายการ อาจปรากฏเนือ
้ หาเกีย
่ วกับ S L V หรือ R ได ้มากกว่า 1 ประเภทขึน
้ ไป

อย่างไรก็ตาม ทังเนื
้ ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องเพศ ภาษา ความรุนแรง และอคติและการเลือกปฏิบตั ิ
ผ่านภาพตัวแทนยังสามารถแบ่งเป็ นลักษณะย่อยต่างๆ ซึง่ จะกล่าวถึงในลําดับถัดไป
เนือ้ หาเกี่ยวกับเรื่องเพศ S-Sex
สถานี
3 HD
7 HD
MCOT HD
Workpoint
8
Mono 29

S1
1
3
1
-

รวม

5

้ หาเกีย
จํานวนรายการทีม
่ เี นือ
่ วก ับเรือ
่ งเพศ
S2
S3
S4
S5
S6.1
1
2
2
2
1
2
1
2
-

1

4

3

หมายเหตุ: ประเด็นเพศ ใน 1 รายการ อาจมีจํานวนมากขึน
้ ตามลักษณะย่อยทีป
่ รากฏในเนือ
้ หา
(S1) การยั่วยวนทางเพศ (Flirting)
(S2) การใช ้ วัสดุ อุปกรณ์ ทีส
่ ามารถตีความถึงเรือ
่ งเพศได ้
(S3) ฉากเปลือ
้ งผ ้า/ อาบนํ้ า (Sexual undressing/ bathing)
(S4) การจูบ (นั บเฉพาะการจูบปาก)
(S5) การสัมผัสเพือ
่ เล ้าโล ้ม เร ้าอารมณ์ (Sexual touching/ caressing)
(S6) การมีเพศสัมพันธ์ (Sexual Intercourse) แบ่งเป็ น
(S6.1) เพศสัมพันธ์โดยนั ย (Implicit)
(S6.2) เพศสัมพันธ์โดยตรง (Explicit)
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5

S6.2
1
1

รวม
3
3
4
6
2
12

จากตารางพบว่า ในภาพรวมรายการที่เลือกศึกษามีเนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ องเพศในลักษณะของการ
ยัว่ ยวนทางเพศ และเพศสัมพันธ์โดยนัยมากที่สดุ (อย่างละ 5 รายการเท่ากัน) แต่ไม่พบเนื ้อหาเกี่ยวกับการ
ใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ ที่สามารถตีความถึงเรื่ องเพศ (Implied sex with products) ในรายการที่เลือกศึกษา
เมื่อพิจารณาแต่ละช่อง พบว่า ช่อง 8 มีจํานวนรายการที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ องเพศหลากหลายมาก
ที่สดุ โดยพบทังฉากที
้
่มีการยัว่ ยวนทางเพศ ฉากเปลื ้องผ้ า/ อาบนํ ้า ฉากจูบ และฉากการมีเพศสัมพันธ์ (ทัง้
เพศสัมพันธ์โดยนัย และเพศสัมพันธ์โดยตรง) โดยพบมากในรายการประเภทละคร ทังนี
้ ้ ช่อง 8 เป็ นช่อง
เดียวที่มีการนําเสนอเนื ้อหาที่มีฉากเพศสัมพันธ์โดยตรง ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นละครเรื่ อง ชิงรักหักสวาท
ด้ านช่อง 3 HD

พบรายการที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ องเพศหลากหลายรองลงมา โดยพบทัง้ การ

ยั่ว ยวนทางเพศ การสัม ผัสเล้ า โลม และการมี เพศสัม พัน ธ์ โ ดยนัย ที่ พ บมากในรายการประเภทละคร
ในขณะที่ช่อง Wokpoint พบเพียงการจูบ และการสัมผัสเล้ าโลม ซึง่ พบในรายการภาพยนตร์ จีนชุด และ
พบบ่อยในรายการชิงร้ อยชิงล้ านคลาสสิค
นอกจากรายการประเภทละครที่ มักพบเนือ้ หาเรื่ องเพศแล้ ว จากการศึกษายังพบว่ามีรายการ
การ์ ตนู ทางช่อง Mono 29 ที่ปรากฏเนื ้อหาที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กนั (เพศสัมพันธ์โดยนัย) แต่ถกู จัด
ระดับความเหมาะสมเป็ น ด6+
ตัวอย่างเนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ องเพศในลักษณะต่างๆ
การยั่วยวนทางเพศ
หยาดฟ้ าถูกลอบลักพาตัว แต่โชคดีมช
ี ายคนรับใช ้มาช่วยไว ้
เธอจึง ได ้โอกาสยั่ ว ยวนเสนอตัว ให ้เพื่อหวัง ให ้ชายคนรั บ ใช ้
ช่ว ยเหลือ และทํ า ตามที่ตั ว เองต ้องการ แต่ ค นรั บ ใช ้ผู น
้ ั ้น
ปฏิเสธไป

ละคร ชิงรักหักสวาท (ท)
ช่อง 8
การยั่วยวนทางเพศ
้ รั ด รูปเห็ น ร่องอก นั่ งไขว่ห ้างเหมือ น
ภาพหญิง สาวในชุด เสือ
ไม่ได ้สวมใส่กางเกง โชว์ขาและทําท่าโปรยเสน่หใ์ ส่บรรดาตัว
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ละครหนุ่มๆ ในเรือ
่ ง พฤติกรรมดังกล่าวถูกเน ้นยํ้ าด ้วยการซูม
ภาพไปทีร่ ม
ิ ฝี ปาก ต ้นขา และภาพครึง่ ตัวระหว่างร่องอกกับต ้น
ขา

การ์ตน
ู โทริโกะ ยอดคนเปิ บพิสดารปี 2 (ท)
ช่อง MCOT HD
ฉากเปลือ
้ งผ ้าอาบนํ้ า
แพรวไปหาหมอผีเพือ
่ ให ้ช่วยทําคุณไสย โดยแพรวต ้องลงไป
อาบนํ้ าในสระเพือ
่ ทําพิธ ี เปลือ
้ งผ ้า เผยให ้เห็นแผ่นหลัง แต่ม ี
แท่นไฟบังอยู่ ระหว่างลงไปทําพิธใี นสระก็ทําท่ายั่วยวน เซ็ก
ซี่

ละคร สาปสาง (ท)
ช่อง 8
การจูบ/ การสัมผัสเพือ
่ เล ้าโล ้ม เร ้าอารมณ์
อาจารย์น ้อยหลับไปเพราะฤทธิเ์ หล ้า แล ้วฝั นว่ามีผู ้หญิงกําลัง
จูบ อาจารย์น ้อยมีการเล ้าโลมกลับด ้วยการจูบทีซ
่ อกคอ

ภาพยนตร์จน
ี ชุด 8 เทพอสูรมังกรฟ้ า (ท)
ช่อง Workpoint
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การจูบ/ การสัมผัสเพือ
่ เล ้าโล ้ม เร ้าอารมณ์

นักแสดงในรายการรับบทเป็ นชายรักชายกําลังส่งนํ้ าแข็งให ้อีก
คนด ้วยปาก จึงทําให ้ปากของทัง้ 2 คนประกบกัน แต่ใช ้
กราฟฟิ กบังด ้วยคําว่า “จุ๊บ” ไว ้ และมีพฤติกรรมกอดจูบลูบไล ้
ตามร่างกายซึง่ กันและกัน

รายการ ชิงร ้อยชิงล ้าน คลาสสิค (ท)
ช่อง Workpoint
เพศสัมพันธ์โดยนัย
ทาสสาวรับใช ้ในบ ้านกําลังรู ้สึกหงุดหงิด ทาสชายเกีย
้ วพาราสี
ขอร่วมหลับนอน ฝ่ ายหญิงไม่ค่อยเต็มใจนั ก แต่ก็ยอม เพราะ
้ ่ ายชายเป็ น
ทั ้ง สองเคย ได เ้ สี ย กั น มาก่ อ น แล ะหวั ง ใช ฝ
เครื่ อ งมื อ ภายหลั ง ในฉากไม่ ไ ด ใ้ ห เ้ ห็ น พฤติก รรมการมี
่ โดยนั ยด ้วยการโน ้มตัวลงของตัว
เพศสัมพันธ์ แต่เป็ นการสือ
ละคร และตัง้ กล ้องนิง่ เอาไว ้ ก่อนตัดภาพ

ละคร ชิงรักหักสวาท (ท)
ช่อง 8
เพศสัมพันธ์โดยนัย (Implicit)
ตัวร ้ายชวนเพือ
่ นนางเอกมาร ้องคาราโอเกะทีห
่ ้อง ด ้วยความที่
เพือ
่ นนางเอกเป็ นคนทีช
่ อบร ้องเพลง ใฝ่ ฝั นจะเป็ นนั กร ้องจึง
ตามตัวร ้ายมาในทีส
่ ด
ุ จึงลงเอยด ้วยการมีเพศสัมพันธ์กบ
ั ตัวร ้าย
ในฉากนีม
้ ก
ี ารแสดงพฤติกรรมทางเพศ แต่เป็ นการบอกโดยนัย
ว่าตัวละครกําลังจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกัน ตัวร ้ายมเริม
่ ใช ้
มือลูบไล ้ไหล่ผู ้หญิง จากนั น
้ จึงล ้มตัวลงบนเตีย ง โดยกล ้อง
ถ่า ยจั บ ไปที่ช ่ว งขาและโทรทั ศ น์ แต่ไ ม่ เ ห็ น พฤติก รรมอื่น ๆ
นอกจากนี้
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้ สีฝน
ละคร สามหัวใจเสริมใยเหล็ก ตอนเสือ
ุ่
(ท) ช่อง 3 HD
เพศสัมพันธ์โดยนัย (Implicit)

ตัวละครชาย-หญิงอยูบ
่ นเตียง ตัวละครหญิงลุกจากทีน
่ อน
โชว์ ร อยสั ก บริ เ วณแผ่ น หลั ง ใส่ ช ุ ด คลุ ม สี แ ดง มี ก าร
เซนเซอร์บริเวณหน ้าอก 1 ครัง้ (เนื่องจากเห็นหน ้าอกแต่
ภาพเป็ นระยะไกล) จากนั น
้ ตัวละครหญิงก็คุยกับตัวละคร
ชายทีน
่ อนอยูบ
่ นเตียง
ตัวละครหญิงเมา แล ้วจูบปากตัวละครชายบนรถ ซึง่ ระหว่างจูบ
ก็ถอ
ื ปื นอยูด
่ ้วย ใกล ้ๆบริเวณลําคอของตัวละครชาย (เซนเซอร์
้ บริเวณหลังฝ่ ายหญิง
ปื น) จากนัน
้ ฝ่ ายชายเอามือล ้วงไปในเสือ
จากนั น
้ ปื นทีผ
่ ู ้หญิงถือฝ่ ายชายก็ชว่ ยจับลงมา จากนั น
้ ภาพตัด
มาทีป
่ ื นทีส
่ องคนช่วยกันจับ

การ์ตน
ู The Sky Crawlers สกาย ครอว์เลอร์
สงครามเหนือเวลา (ด6+)
ช่อง Mono29
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เพศสัมพันธ์โดยตรง
ลูกชายคนโตของเจ ้าสัว กําลังพลอดรักกับผู ้ชาย โดยแสดงให ้
เห็นพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์บนเตียง เผยให ้เห็นเรือนร่าง
ท่อนบนของนักแสดงชายทัง้ สองคน โดยมีผ ้าห่มคลุมปิ ดท่อน
ล่างไว ้

ละคร ชิงรักหักสวาท (ท)
ช่อง 8

เนือ้ หาเกี่ยวกับการใช้ ภาษาส่ อทางเพศ และภาษาหยาบคาย L-Language
สถานี

3 HD
7 HD
MCOT HD
Workpoint
8
Mono 29
รวม

้ าษาสอ
่ ทางเพศ
จํานวนรายการทีม
่ ก
ี ารใชภ
และภาษาหยาบคาย
L1
L2
5
3
1
2
3
6
2
3
4
2
1
15
18

รวม
8
3
9
5
6
1
32

หมายเหตุ: ประเด็นภาษา ใน 1 รายการ อาจมีจํานวนมากขึน
้ ตามลักษณะย่อยทีป
่ รากฏในเนือ
้ หา
(L1) ภาษาส่อทางเพศ
(L2) ภาษาหยาบคาย

จากการศึกษา ในภาพรวมพบรายการที่มีการใช้ ภาษาส่อทางเพศ และภาษาหยาบคายในทุกๆ
ช่อง ส่วนใหญ่มกั เป็ นกลุ่มรายการประเภทบันเทิง/ เกมโชว์ และละคร โดยช่อง 3 พบรายการที่มีการใช้
ภาษาส่อทางเพศจํานวน 5 รายการ รองลงมาคือช่อง 8 จํานวน 4 รายการ ที่เหลือพบจํานวนรายการ
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ใกล้ เคียงกัน ยกเว้ นช่อง Mono29 ที่ไม่พบว่ามีการใช้ ภาษาส่อทางเพศ ในขณะที่ช่อง MCOT พบรายการ
ที่มีการใช้ ภาษาหยาบคายจํานวน 6 รายการ ดังแสดงในตาราง
นอกจากนี ้ยังพบว่า การใช้ ภาษาส่อทางเพศที่พบในรายการต่างๆ ส่วนใหญ่มกั มุ่งหวังให้ ผ้ ชู มรู้สกึ
ตลกขบขัน โดยเฉพาะในเกมโชว์ หรื อละครซิทคอม ในขณะการใช้ ภาษาหยาบคายมักเป็ นส่วนหนึ่งของ
เรื่ องราวในละครต่างๆ โดยพบบ้ างในรายการบันเทิงอื่นๆ เป็ นส่วนน้ อย
ตัวอย่างการใช้ ภาษาที่ไม่เหมาะสมในลักษณะต่างๆ
ภาษาส่อทางเพศ

หัวหน ้าแม่บ ้าน: “ไปเตือนพวกทีย
่ ังไม่มผ
ี ัวนะ ไอ ้นี่ (คนสวน
หนุ่ ม อีก คนที่นั่ ง ในครั ว ) คลํ า ไม่ ม ีห าง มั น ป๊ าบ (ทํ า มือ ทํ า
ท่าทาง)เลยนะ“
คนงานหญิงถามกลับ: “แล ้วไอ ้ทีม
่ แ
ี ล ้วล่ะ”
หัวหน ้าแม่บ ้าน: “แล ้วพวกนัน
้ มันรักสนุกไหมล่ะ”

้ สีฝน
ละคร สามหัวใจเสริมใยเหล็ก ตอนเสือ
ุ่ (ท)
ช่อง 3 HD
ภาษาส่อทางเพศ

ภาพข่าว โก๊ะตี๋ อารามบอย ให ้สัมภาษณ์นักข่าวถึงเคล็ดลับ
เอาใจแฟน โดยใช ้ภาษาส่อทางเพศ

“...หนูก็ไม่ใช่เจมส์จ ิ ไม่ใช่โดมแต่ถ ้าหนูจโู่ จมแล ้วคุณจะติด
้ แต่ขยันเอาใจ”
ใจ...บอกได ้เลยว่าเล็กสัน
นอกจากนีย
้ ังปล่อยเสียงซํ้าและขึน
้ ข ้อความกราฟิ กยํ้าถึง
เนือ
้ หาดังกล่าว
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รายการ 9 ENTERTAIN NIGHT LIVE (-)
ช่อง MCOT HD
ภาษาหยาบคาย
่ มุกดา เมือ
ชโลธรเป็ นนางเงือกทีป
่ ลอมตัวเป็ นตัวละครชือ
่ คุณ
ปู่ ของมุกดาล่วงรู ้ความลับว่าแท ้จริงแล ้วตนเป็ นนางเงือก จึง
ด่าบริภาษออกมาว่า

"หายโง่แล ้วหรือ ไอ ้แก่"

ละคร วัยมันพันธุอ
์ สูร (ท)
ช่อง 7 HD
ภาษาหยาบคาย
ลูก สาวเจ ้าสั ว ด่า ทอ หยาดฟ้ า นางโลมที่พ่ อ ของตนรั บ มา
อุปการะในบ ้าน ด ้วยภาษาหยาบคาย

้ ตํ่า เอ็งเข ้ามาอยู่ทน
"อีนางโลมชัน
ี่ ี่ หวังจะมากอบโกยจับใคร
ใช่มัย้ อย่าหวังเลย พีก
่ พ
ู ่อกู สมบัตบ
ิ ้านนี้เป็ นของกู......หยํ่า
ฉ่ากันทัง้ หัวหงอกหัวดํา .... นีแ
่ ค่เป็ นการต ้อนรับเท่านั น
้ หาก
ยังหน ้าด ้าน เจอหนักกว่านีแ
้ น่ "

ละคร ชิงรักหักสวาท (ท)
ช่อง 8

เนือ้ หาเกี่ยวกับความรุ นแรง V-Violence
สถานี

้ หาเกีย
จํานวนรายการทีม
่ เี นือ
่ วก ับความรุนแรง

รวม

V1

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

หมายเหตุ: ประเด็นความรุนแรง ใน 1 รายการ อาจมีจํานวนมากขึน
้ ตามลักษณะย่อยทีป
่ รากฎในเนือ
้ หา
(V1) ความรุนแรงต่อร่างกาย
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(V2)
(V3)
(V4)
(V5)

ความรุนแรงต่อจิตใจ
ความรุนแรงต่อวัตถุสงิ่ ของ
ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม หรือการล่วงละเมิดทางเพศ
ความรุนแรงต่อสัตว์

จากการศึก ษาเนื อ้ หาความรุ น แรงที่ ป รากฏในทุก ช่ อ ง ในภาพรวมพบเนื อ้ หาความรุ น แรงต่อ
ร่ างกายสูงที่สดุ จํานวน 38 รายการ รองลงมาเป็ นความรุ นแรงต่อจิตใจพบ 14 รายการ ความรุ นแรงจาก
การล่วงละเมิดทางเพศ/ การคุกคามทางเพศ พบ 8 รายการ ความรุนแรงต่อวัตถุสงิ่ ของ พบ 5 รายการ และ
ความรุนแรงต่อสัตว์ พบ 2 รายการ
ทัง้ ยัง พบว่า ทุก ช่ อ งมี ก ารนํ า เนื อ้ หาความรุ น แรงต่อ ร่ า งกาย และเนื อ้ หาความรุ น แรงต่อจิ ต ใจ
มากกว่าความรุ นแรงในลักษณะอื่นๆ โดยพบเนื ้อหาความรุนแรงต่อร่างกายสูงสุดในช่อง Mono 29 คือ 10
รายการ ช่อง MCOT HD พบ 9 รายการ และ ช่อง 8 พบ 7 รายการ โดยช่อง Mono 29 พบมากในรายการ
การ์ ตนู ละคร และซีรี่ส์ภาพยนตร์ ต่างประเทศ ช่อง MCOT HD พบเนื ้อหาความรุ นแรงมากในรายการ
ประเภทละครซิทคอม ในขณะที่ช่อง 8 พบมากในรายการละคร
ขณะที่ไม่พบเนื ้อหาความรุ นแรงต่อวัตถุสิ่งของในช่อง 3 HD และช่อง Mono29 กับไม่พบเนื ้อหา
ความรุ นแรงการล่วงละเมิดทางเพศ/ การคุกคามทางเพศในช่อง Workpoint และไม่พบเนื ้อหาความรุ นแรง
ต่อสัตว์ในช่อง 7 HD ช่อง MCOT HD ช่อง 8 และช่อง Mono 29
ขณะที่พบความรุ นแรงต่อจิตใจในรายการของทุกช่อง รวม 14 รายการโดยพบมากในช่อง 3 HD
MCOT HD และช่อง Workpoint โดยช่อง 3 HD พบเนื ้อหาความรุ นแรงต่อจิตใจในรายการประเภทละคร
ส่วนช่อง MCOT HD และ Workpoint พบในรายการเด็ก และรายการประเภทบันเทิงทัว่ ไป
นอกจากนี ้ยังพบเนื ้อหาความรุ นแรงการละเมิดทางเพศ/ การคุกคามทางเพศในรายการของเกือบ
ทุกช่อง (ยกเว้ นช่อง Workpoint) โดยพบเนื ้อหาดังกล่าวจากรายการประเภทละคร ภาพยนตร์ / ซีรีส์/ ละคร
ซิทคอม จํานวน 7 รายการ และประเภทรายการเด็ก (การ์ ตนู เรื่ อง Full Metal Panic (ด6+)) จากช่อง
Mono 29 จํานวน 1 รายการ
ตัวอย่างความรุนแรงประเภทต่างๆ
ความรุนแรงต่อร่างกาย
พบฉากการใช ้กําลัง เช่น การต่อย การเอากระดาษ/แผนทีต
่ ี
้อาวุ
หัว การกระชากผม การใช
ธยิง กัน จนตาย ปรากฏหลาย
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ฉาก และมีฉากการใช ้ปื นยิงจ่อหัวเลือดสาด (ระหว่างการใช ้
ปื นมีทงั ้ การเบลอภาพ และไม่เบลอภาพปื น)

การ์ตน
ู Full Metal Panic ฟูลแมทัลแพนิค
(ด6+) ช่อง Mono29
ความรุนแรงต่อร่างกาย
พบการทําร ้ายร่างกาย ทัง้ การใช ้อาวุธทําร ้ายร่างกาย ทิม
่ แทง
เพือ
่ ให ้ได ้รับบาดเจ็บ ทรมาน จนถึงแก่ความตาย เช่น การใช ้
้ ดาบ หอก แทงจนเลือดกระฉู ด โดยไม่มก
มีดสัน
ี ารเซ็นเซอร์
และการใช ้กําลังต่อสู ้ทําร ้ายร่างกาย เช่น ทุบตี บีบคอ เป็ นต ้น
้ ออกมาแกว่งเพือ
ความรุนแรงทีเ่ ด่นชัด เช่น ตัวละครใช ้มีดสัน
่
ข่ ม ขู่ แล ้วแกล ้งทํ า เป็ นมีด หลุ ด มือ จนมีด ปั กลงบนขาของ
คนร า้ ย แล ้วกระชากออก จากนั ้น เอามีด ยั ด เข ้าไปในปาก
คนร ้าย แกว่งขึน
้ ลง ทํ า ให ้ปากคนร ้ายมีเ ลือดไหลออกมาตัว
ละครหญิงชักดาบหวังฆ่าตัวตายด ้วยการปาดคอตนเอง

่ วป้ อ จอมยุทธ์เกรียน
ภาพยนตร์จน
ี ชุด อุ ้ยเสีย
ยุทธจักร (ท) ช่อง Mono29
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ความรุนแรงต่อร่างกาย
พบมุ ก เขกกะโหลก ตบหั ว ใช ้มือ บีบ หั ว ตบหน า้ เช่น ฉาก
่
อะตอมตบหน ้าประกิต (โดยมีกราฟฟิ คบังหัว) ฉากตัวละครชือ
้มจี๊
นัดหล่อผลักส ดเกือบล ้มคะมํา

ซิทคอม นัดกับนัด (ท)
ช่อง MCOT HD
ความรุนแรงทางร่างกาย
ฉากทะเลาะชกต่อยระหว่างหุ่นยนต์ไจแอนท์ และซึเนโอะ ที่
กํ า ลัง รุมทํ า ร ้ายหุ่น ยนต์เ ดคิสุง ิ โดยแสดงให ้เห็ น พฤติก รรม
การทํ าร ้ายร่างกายชัดเจน รวมถึงฉากทีโ่ นบิตะชกหุ่นยนต์ไจ
แอนท์ล ้ม เมือ
่ ไจแอนท์มาเห็นจึงโกรธ และวิง่ เข ้ามากระชาก
้
คอเสือโนบิตะ

การ์ตน
ู โดราเอมอน (ด6+)
ช่อง MCOT HD
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ความรุนแรงทางจิตใจ
ภรรยาคนทีส
่ องของเจ ้าสัวตะคอกใส่ลก
ู สาวของตัวเองว่า “โง่”
เพราะซักถามกวนใจ จนลูกสาวหน ้าสลด นอกจากนีย
้ ังหันไป
้
บริภาษคนใช เพือ
่ ระบายอารมณ์ โดยทีอ
่ ก
ี ฝ่ ายอยูใ่ นสภาพจํา
ยอม เป็ นต ้น

ละคร ชิงรักหักสวาท (ท)
ช่อง 8
ความรุนแรงทางจิตใจ
ตัวละครหญิงเสียใจนึกถึงเหตุการณ์ และคํ า พูดของตัวละคร
ชายอีกคนหนึง่ ทีเ่ คยทําร ้ายตนและพูดว่า

“สุดท ้ายแกก็ต ้องเป็ นเมียฉั นอยูด
่ ี อย่างแกจะไปไหนได ้”

ละคร ร ้ายรักพยัคฆ์กงั ฟู (ท)
ช่อง 3 HD
ความรุนแรงต่อวัตถุสงิ่ ของ
่ ภิสารัตน์ พยายามโทรหาอังกูรเพือ
ตัวละครชือ
่ พูดคุยเรือ
่ งเงิน
ทีฝ
่ ่ ายชายยืมเธอไป แต่ฝ่ายชายปิ ดโทรศัพท์ ทําให ้เธอติดต่อ
ไม่ไ ด ้ หญิง สาวจึง เกิด อารมณ์ โ กรธ และขว ้างโทรศั พ ท์ท งิ้
ทันที
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ละคร หลานสาวนิรนาม (ท)
ช่อง 7 HD
ความรุนแรง/ การล่วงละเมิดทางเพศ/ การคุกคามทางเพศ
ทาสสาวรับใช ้ เดินมาพบทาสชายอีกคนทีก
่ ําลังดักรอเพือ
่ ขอ
หลับนอนด ้วย มีการใช ้กําลังเล็กน ้อย ฝ่ ายหญิงไม่คอ
่ ยเต็มใจ
แสดงท่าทีข
่ ัดขืน เพราะกําลังเสียใจ แต่ก็ต ้องจํ ายอม เพราะ
ทัง้ สองเคยได ้เสียกันมาก่อนหน ้า และฝ่ ายหญิงก็หวังใช ้ทาส
ชายทําตามแผนการของตน
ทาสชายและทาสหญิง วางแผนเพื่อ ฉุ ด คร่า หญิง อีก คน เพื่อ
หวังกําจัดศัตรูหวั ใจ

ละคร ชิงรักหักสวาท (ท)
ช่อง 8
ความรุนแรงต่อสัตว์
พบเนือ
้ หาความรุนแรงต่อสัตว์ในฉากตัวละครเท่ง และเพือ
่ นๆ
นํ ากบใส่ถงุ พลาสติกมาแกล ้งโหน่ง ชะชาช่าทีก
่ ลัวกบ โดยมี
เจตนาเพือ
่ ความตลก สร ้างเสียงหัวเราะให ้ผู ้ชม

รายการ ชิงร ้อนชิงล ้านคลาสิค (ท)
ช่อง Workpoint
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เนือ้ หาเกี่ยวกับอคติ และการเลือกปฏิบัตผิ ่ านภาพตัวแทน R-Representation
สถานี

3 HD
7 HD
MCOT HD
Workpoint
8
Mono 29
รวม

้ หาเกีย
จํานวนรายการทีม
่ เี นือ
่ วก ับอคติ และการเลือก
ปฏิบ ัติผา
่ นภาพต ัวแทน
R1
R2
R3
R4
R5
R6
1
2
1
4
2
4
1
2
2
1
1
8
2
9

รวม
3
11
3
3
20

หมายเหตุ: ประเด็นอคติและการเลือกปฏิบต
ั ผ
ิ า่ นภาพตัวแทน ใน 1 รายการ อาจมีจํานวนมากขึน
้ ตามลักษณะย่อยทีป
่ รากฏ
ในเนือ
้ หา
้ (Class)
(R1) ชนชัน
้ ชาติ/ ชาติพันธุ์ (Race/ Ethnic)
(R2) เชือ
(R3) เพศ (Sex)
(R4) อายุ (Age)
(R5) ความพิการ (Disabled)
(R6) รูปร่างหน ้าตา (Appearance

จากการศึกษาเนื ้อหาเกี่ยวกับอคติและการเลือกปฏิบตั ผิ า่ นภาพตัวแทนในสถานีโทรทัศน์ทงั ้ 6 ช่อง
พบว่า มีเนื ้อหาเกี่ยวกับอคติและการเลือกปฏิบตั ิเรื่ องรู ปร่ างหน้ าตามากที่สดุ จํานวน 9 รายการ รองลงมา
คือเรื่ องเพศสภาพ/ เพศวิถี จํานวน 8รายการ อายุ จํานวน 2 รายการ เชื ้อชาติ/ ชาติพนั ธุ์ 1 รายการ โดยไม่
พบเนื ้อหาเกี่ยวกับชนชัน้ และอคติและการเลือกปฏิบตั เิ รื่ องความพิการในสถานีโทรทัศน์ช่องใด
เมื่อพิจารณาเนื ้อหาเกี่ยวกับอคติและการเลือกปฏิบตั ิผ่านภาพตัวแทนพบว่าช่อง MCOT HD เป็ น
ช่องที่พบเนื ้อหาเกี่ยวกับอคติ และการเลือกปฏิบตั ิผ่านภาพตัวแทนหลากหลาย มากที่สดุ โดยเฉพาะใน
ละครซิทคอมที่เน้ นความตลก สนุกสนาน จึงมักพบมุกตลกล้ อเลียนรู ปร่ างหน้ าตาตามลักษณะเด่นของ
นักแสดงในเรื่ องนันๆ
้ เช่น ไอ้ ดํา อีดําตับเป็ ด ไอ้ อ้วน ไอ้ เตี ้ย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังพบเนื ้อหาเกี่ยวกับเพศ
สภาพ/ เพศวิถี ซึ่งโดยการเน้ นยํ ้าอคติและการเลือกปฏิบตั ิผ่านภาพตัวแทน ว่าสาวประเภทสอง/ ผู้ชาย
ตุ้งติ ้ง ชอบลวนลามผู้ชาย
ตัวอย่างเนื ้อหาเกี่ยวกับอคติและการเลือกปฏิบตั ผิ า่ นภาพตัวแทนในลักษณะต่างๆ
้ ชาติ
อคติและการเลือกปฏิบต
ั เิ รือ
่ งเชือ

ผู ้แข่งขันวิเคราะห์ปรัศนีเบอร์ 9 จากรูปลักษณ์หน ้าตาและสีผม
ผู ้แข่งขัน: ผมเธอนีม
่ องเผยๆ เหมือนลูกครึง่ พอมองไปชัดๆ นี่
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เขมรโกรกผมเลยนะ...
พิธก
ี ร: ตอนแรกนึกว่าฝรั่ง พอเห็นหัวเข่าดําก็ไทยนีแ
่ หละ

ใครคือใคร Identity Thailand (ท)
ช่อง MCOT HD
อคติและการเลือกปฏิบต
ั ผ
ิ า่ นภาพตัวแทนเรือ
่ งรูปร่างหน ้าตา
พบการล ้อเลียน สุเทพ สีใส หนึง่ ในกรรมการของรายการ ซึง่ มี
ลักษณะเป็ นโรคสังข์ทอง (Ectodermal Dysplasia)
ว่ามี
รูปร่างหน ้าตาเหมือนผี ซึง่ พบซํ้าๆ ในทุก ตอนทีอ
่ อกอากาศ
ต ัวอย่าง
ตั๊ก ศิรพ
ิ ร ให ้คําแนะนํ าผู ้เข ้าแข่งขัน "อย่ายิม
้ มาก เพราะมีผ ี
จ ้องฟั นหนูอยู"่ แล ้วชีไ้ ปทางสุเทพ
แพท พิธก
ี ร แซว สุเทพ ว่าเป็ นผี "ผีจะได ้สิงง่ายๆ" ในขณะ
ทีเ่ สียงผู ้บรรยายซํ้าว่า “ระวังผีจะเปลีย
่ นไปสิงคุณแพทนะครับ
อย่าไปแซวเค ้า”
นอกจากนีย
้ ังพบว่ามีการแซวเรือ
่ งรูปร่างหน ้าตาของผู ้แข่งขัน
ด ้วย แต่พบไม่มาก ดังนี้
ี วิ เข ้ม "ให ้คะแนนตาม
สุเทพ ล ้อเลียนผู ้แข่งขันรายการ ทีม
่ ส
ี ผ
เนือ
้ ผ ้า แต่เนือ
้ ผ ้าดําไปหน่อย" (เสียงเอฟเฟคอีกา)
ิ ฝั น (ท)
รายการ เสียงสวรรค์พช
ิ ต
ช่อง 8
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อคติและการเลือกปฏิบต
ั เิ รือ
่ งเพศ/ สภาพวิถ ี
พบการนํ า เสนอภาพสาวประเภทสองทีม
่ พ
ี ฤติกรรมเรื่องมาก
ชอบโวยวายเสียงดัง และแสดงอาการคลั่งไคล ้อยากลวนลาม
ผู ้ชาย

ซิทคอม โอมมหาจรวย (ท)
ช่อง MCOT HD
อคติแ ละการเลือ กปฏิบั ต ผ
ิ ่ า นภาพตั ว แทนเรื่อ งเพศสภาพ/
เพศวิถ ี
พบการพูดเปรียบเปรยทีอ
่ าจตีความได ้ว่าเป็ นการดูถูก เหมา
รวม หรือลดทอนคุณค่าเพศหญิง ได ้แก่
พิธก
ี รใช ้มุกตลกอธิบ ายสาเหตุท น
ี่ กไม่ย อมไปเกาะมือพิธก
ี ร
หญิง เพราะเป็ นนกตัวเมีย

"อันนีน
้ กตัวผู ้ตัวเมียเนีย
่ ตัวเมียเหรอ ถึงว่า ชะนีขอมือ ไม่ยอม
ไป"
ั อ ้วน ว่า
เพือ
่ นแขกรับเชิญ อ ้วน รังสิต อธิบายนิสย
รายการ เกมส์จับผิดซุปตาร์ (ท)
ช่อง 8

“จู ้จีข
้ บ
ี้ น
่ เหมือนผู ้หญิง”
อคติและการเลือกปฏิบต
ั ผ
ิ า่ นภาพตัวแทนเรือ
่ งอายุ

ผู แ
้ ข่ ง ยั น วิเ คราะห์ ( ทาย)ผู ร้ ่ ว มแข่ ง ขั น เบอร์ 1 ปล่ อ ยมุ ก
ล ้อเลียนเรือ
่ งอายุ
ผู ้แข่งขัน (เอ๋) : “รุ่นนี้อย่าว่าแค่ยกนํ้ าหนั กเลย แค่ดัมเบลอัน

ละแค่ 2 โลฯ ก็ต ้องกินยาหอมกันแล ้ว”
พิธก
ี ร : “อู ้ยอย่าว่าแต่ยกนํ้ าหนั กฮะเดินไปหยิบรีโมทยังหอบ
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...” (เสียงหัวเราะ)

รายการ ใครคือใคร Identity Thailand
(ท) ช่อง MCOT HD

เนือ้ หาที่แสดงให้ เห็นพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมอื่นๆ
จากผลการศึก ษาพบว่ า ในรายการโทรทัศ น์ ยัง ปรากฏเนื อ้ หาที่ แ สดงให้ เ ห็ น พฤติ ก รรมที่ ไ ม่
เหมาะสมในเรื่ องของการแต่งกาย การแสดงออก การพนัน ยาเสพติด สุรา บุหรี่ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่างพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการแต่งกาย
พฤติกรรมไม่เหมาะสมเกีย
่ วกับการแต่งกาย
้ เห็ น
ภาพประกอบข่ า วดารา/ นั ก แสดงใส่ เ สื้อ ผ า้ น อ
้ ยชิน
บริเวณเนินอก

รายการ 9 ENTERTAIN NIGHT LIVE (-) ช่อง
MCOT HD
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พฤติกรรมไม่เหมาะสมเกีย
่ วกับการแต่งกาย
้ ผ ้าน ้อยชิน
้ เห็นบริเวณเนิน
ภาพผู ้ร่วมรายการแต่งกายใส่เสือ
อก

ิ ฝั น (ท)
รายการ เสียงสวรรค์พช
ิ ต
ทางช่อง 8
พฤติกรรมไม่เหมาะสมเกีย
่ วกับการแต่งกาย
ภาพตัวการ์ตน
ู ใส่ชด
ุ ว่ายนํ้ า แต่มม
ุ กล ้องมีการเน ้นถ่ายไล่จาก
ขาไปถึงบริเวณลําตัว

การ์ตน
ู Eureka Seven AO Astral Ocean
ยูเรก ้า เอโอ แอสทรา โอเชียน (ด6+)
ช่อง Mono29

ตัวอย่างพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการพนัน
พฤติกรรมไม่เหมาะสมเกีย
่ วกับการพนัน
ภาพตัวละครในเรือ
่ งกําลังนั่งเล่นไพ่ โดยไม่มก
ี ารขึน
้ คําเตือนว่า
การพนันเป็ นสิง่ ผิดกฎหมาย

้ สีฝน
ละคร สามหัวใจเสริมใยเหล็กตอนเสือ
ุ่
(ท) ช่อง 3 HD
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พฤติกรรมไม่เหมาะสมเกีย
่ วกับการพนัน
ภาพตัวละครกําลังเล่นการพนัน โดยมีการขึน
้ คําเตือนทีห
่ น ้าจอ
ว่า การพนันเป็ นสิง่ ผิดกฎหมาย

่ วป้ อ จอมยุทธ์
ภาพยนตร์จน
ี ชุด อุ ้ยเสีย
เกรียนยุทธจักร (ท) ช่อง Mono29

ตัวอย่างพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกี่ยวกับยาเสพติด สุรา และบุหรี่
พฤติกรรมไม่เหมาะสมเกีย
่ วกับการดืม
่ สุรา
ภาพตัวละครหญิงคะยัน
้ คะยอให ้ตัวละครชายดืม
่ เหล ้า ด ้วยการ
หยิบขวดเหล ้าเทใส่แก ้วส่งให ้ดืม
่ มีการเบลอภาพขวด แต่ไม่
ขึน
้ คําเตือน

ละครเรือ
่ ง ลูกผู ้ชายพันธุด
์ ี (ท)
ช่อง 7 HD
พฤติกรรมไม่เหมาะสมเกีย
่ วกับการดืม
่ สุรา
ภาพตัว ละครกํ า ลัง สังสรรค์ใ นผั บ มีก ารเบลอภาพขวด/ แก ้ว
เหล ้าบนโต๊ะ และขณะยกแก ้วขึน
้ ดืม
่ ก็เบลอภาพเช่นกัน

ละครเรือ
่ งเกมริษยา (ท)
ช่อง Workpoint
พฤติกรรมไม่เหมาะสมเกีย
่ วกับการดืม
่ สุรา
ภาพตัว ละครดืม
่ เครื่องดืม
่ แอลกอฮอล์ห ลายฉาก มีการเบลอ
ภาพกระป๋ อง
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การ์ตน
ู Full Metal Panic (ด6+)
ช่อง Mono29
พฤติกรรมไม่เหมาะสมเกีย
่ วกับการดืม
่ สุรา และสูบบุหรี่
ภาพผู ้เข ้าร่วมรายการสูบบุหรี่ และดืม
่ เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ มี
การเบลอภาพบุหรีแ
่ ละขวดเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ แต่ไม่ขน
ึ้ คํา
เตือน

รายการ HELL'S KITCHEN (น13+)
ช่อง MCOT HD
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พฤติกรรมไม่เหมาะสมอื่นๆ
พฤติกรรมถํ้ามอง
ภาพตัวละครหญิงอาบนํ้ าในห ้องนํ้ า มีตวั ละครชายมาแอบดู
พร ้อมทําหน ้าหืน
่ มุมกล ้องถ่ายเสมือนมองผ่านรูห ้องอาบนํ้ า
จริงๆ

้ สีฝน
ละคร สามหัวใจเสริมใยเหล็ก ตอนเสือ
ุ่ (ท)
ช่อง 3 HD
พฤติกรรมการกลัน
่ แกล ้ง
การกลัน
่ แกล ้งดึงกางเกงของเพือ
่ นนักแสดงจนหลุดออกมาครึง่
ก ้น (มีการใช ้กราฟฟิ กบัง)

รายการชิงร ้อยชิงล ้าน (ท)
ช่อง Workpoint

ลักษณะการจัดระดับความเหมาะสมของเนือ้ หา
จากการศึกษาภาพรวมของ SLVR พบว่ามีหลายรายการที่มีการจัดระดับความเหมาะสมของ
เนื ้อหา (เรต) ไม่ตรงกับเนื ้อหาที่ปรากฏจริ ง โดยเฉพาะรายการสําหรับเด็ก “ด6+” และ รายการทัว่ ไป “ท”
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ซึง่ จากการศึกษาพบว่าเนื ้อหาอาจเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปี ขึ ้นไป ซึง่ พบทังใน
้
รายการเด็ก/ การ์ ตนู ละคร และบันเทิงต่างๆ
ตัวอย่างกลุม่ รายการประเภทเด็ก/ การ์ ตนู เช่น การ์ ตนู เรื่ อง Full Metal Panic ทางช่อง Mono 29
ที่ออกอากาศในช่วงเวลา 16.10 - 16.40 น. ซึง่ ถือเป็ นช่วงเวลาสําหรับเด็กตามประกาศ กสทช. แต่กลับมี
เนื ้อหาที่สื่อถึงความรุนแรงในระดับ “น13+” เช่น การใช้ อาวุธปื นจ่อยิง เลือด บาดแผล และการบาดเจ็บที่
ชัดเจน รวมถึงมีเนื ้อหาที่อาจไม่เหมาะสมอื่นๆ เช่น การปรากฏฉากดื่มแอลกอฮอล์ของตัวละคร ซึง่ มีทงที
ั้ ่
เบลอภาพและไม่เบลอภาพ
ตัวอย่างกลุ่มรายการประเภทละคร เช่น ภาพยนตร์ จีนชุดเรื่ องอุ้ยเสี่ยวปอฯ ทางช่อง Mono 29
ออกอากาศในช่วงเวลา 18.15-19.15 น. ที่มีเนื ้อหาความรุนแรงทางร่างกายมาก โดยเฉพาะการเน้ นให้ เห็น
ขันตอนการทํ
้
าร้ ายร่ างกายของตัวละครในเรื่ อง หรื อในละครเรื่ องชิงรักหักสวาท ทางช่อง 8 ออกอากาศ
ในช่วงเวลา 20.00 - 21.00 น. ที่ปรากฏฉากความรุนแรง การใช้ ภาษาหยาบคาย และการมีเพศสัมพันธ์
ของตัวละครค่อนข้ างโจ่งแจ้ ง
ตัว อย่ า งกลุ่ม รายการประเภทบัน เทิ ง อื่ น ๆ เช่ น รายการชิ ง ร้ อยชิ ง ล้ า นคลาสสิ ค ทางช่ อ ง
Workpoint ที่มีการระบุเรตเป็ น “ท” และออกอากาศในช่วง 17.00 - 18.00 น.

ซึง่ ถือเป็ นช่วงเวลา

สําหรับเด็กตามประกาศ กสทช. แต่กลับมีเนื ้อหาที่อาจเข้ าข่ายทังเรื
้ ่ องเพศ ภาษาส่อทางเพศหรื อภาษา
หยาบคาย ความรุนแรง และอคติและการเลือกปฏิบตั ผิ า่ นภาพตัวแทน เป็ นต้ น
เปรียบเทียบ SLVR ในรายการที่ออกอากาศทัง้ ในเดือนตุลาคม 57 และ มกราคม 58
จากการศึกษาพบว่า มีรายการที่เป็ นไปตามเกณฑ์คดั เลือกหน่วยการศึกษา และปรากฏทังในเดื
้
อน
ตุลาคม 2557 และ มกราคม 2558 ทังสิ
้ ้น 21 รายการ โดยพบว่า ช่อง 7 มีรายการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
และออกอากาศทังใน
้ 2 ช่วงเวลามากกว่าช่องอื่นๆ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าเรตรายการที่ได้ รับความนิยมใน
้ 2 ช่วง ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก ในขณะที่ช่อง Mono 29
กลุ่มเป้าหมาย 10-15 ปี ของช่อง 7 ทังใน
มีรายการที่ผ่านเกณฑ์คดั เลือกและออกอากาศทังเดื
้ อนตุลาคม 2557 และมกราคม 2558 เพียง 1 รายการ
ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงของเรต และการวางผังรายการของช่อง Mono 29 มากกว่าช่องอื่น
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นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาตามกลุม่ ประเภทรายการ จะพบว่าช่อง 3, 8 และ Mono 29 มีรายการที่
ผ่านเกณฑ์และออกอากาศทังสองช่
้
วงเป็ นรายการประเภทเกมโชว์ทงหมด
ั้
ในขณะที่ช่อง 7, 9 และ
Workpoint

มี ทัง้ รายการสําหรั บเด็ก ละคร และเกมโชว์ ผลการศึกษาพบว่า ในแต่ละช่วง พบการ

เปลี่ยนแปลงของเนื อ้ หาที่เกี่ ยวข้ องกับเพศ ภาษา ความรุ นแรง และอคติและการเลือกปฏิบตั ิผ่านภาพ
ตัวแทนในแต่ละรายการดังนี ้

สถานี

3 HD

7 HD

MCOT
HD

Work
point

8
Mono 29

ึ ษาทงในเดื
รายการทีม
่ เี รตเข้าข่ายเกณฑ์ค ัดเลือกหน่วยการศก
ั้
อนตุลาคม 57
และเดือนมกราคม 58
ภาพรวมความเปลีย
่ นแปลง SLVR
รายการ
ตุลาคม 57
มกราคม 58
1. ดันดารา
S(1) / L(1) / R(3)
L(1/2) R(6)
2. แฟมิลแ
ี่ ก๊ง
1. Ben 10
2. Disney Club
L(2)
3. Avenger
V(1/3)
4. ลูกผู ้ชายพันธุด
์ ี
V(1)
V(1/4)
5. วัยมันส์พันธุอ
์ สูร
V(1)
6. เส ้นทางบันเทิง
7. อย่าทําเงินหล่น
1. กังฟู้ ด
V(1)
2. โดราเอมอน
V(1/2)
3. บ ้านนีม
้ รี ัก
L(2) / V(1) / R(6)
V(1)
4. นัดกับนัด
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)
1. แก๊งนมกล่อง
L(2)/ V(1/2)/ R(6)
2. แปดเทพอสูรมังกรฟ้ า
S(4/5)
3. ชิงช ้าสวรรค์ไมค์ทองคํา
4. ปริศนาฟ้ าแลบ
L(1) / R(6)
L(1/2) / R(6)
ิ ฝั น
1. เสียงสวรรค์พช
ิ ต
L(1) / R(6)
L(1) / R(3/6)
2. เกมส์จับผิดซุปตาร์
L(1) / R(3)
L(1)
1. Millionaire van

-

-

ในภาพรวมพบว่ามี 6 รายการที่ไม่พบเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องเพศ ภาษา ความรุ นแรง และอคติ
และการเลือกปฏิบตั ิผ่านภาพตัวแทนทัง้ 2 ช่วงที่ศกึ ษา ในขณะที่อีก 7 รายการ พบเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับ
เรื่ องเพศ ภาษา ความรุ นแรง และอคติและการเลือกปฏิบตั ิผ่านภาพตัวแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลาย
ประเด็นรวมกันในทัง้ 2 ช่วง ซึง่ มีทงรายการประเภทซิ
ั้
ทคอม และละครทางช่อง MCOT HD และช่อง 7 HD
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รายการบันเทิงวาไรตี ้ทางช่อง 8 และช่อง 3 HD หรื อกระทัง่ รายการการ์ ตนู Disney Club ทางช่อง 7 HD ที่
เหลือเป็ นรายการที่พบเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องเพศ ภาษา ความรุนแรง และและอคติและการเลือกปฏิบตั ิ
ผ่านภาพตัวแทนเพียงช่วงใดช่วงหนึง่ ที่เลือกศึกษา
อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์พบว่า ช่วงเวลาที่เลือกศึกษาในเดือนตุลาคม 2557 และมกราคม
2558 อาจไม่มีนยั ยะสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องเพศ ภาษา ความรุนแรง และ
อคติและการเลือกปฏิบตั ิผ่านภาพตัวแทนในรายการที่ศกึ ษา มากเท่ากับ “เนื ้อเรื่ อง”, “Theme”, “พิธีกร”,
“แขกรับเชิญ” ของรายการนันๆ
้ ยกตัวอย่างเช่น รายการเสียงสวรรค์พิชิตฝั น ซึง่ เป็ นรายการประกวดแข่งขัน
ร้ องเพลง มักปรากฏการเล่นมุกตลกของพิธีกร กรรมการ และผู้เข้ าแข่งขันในเรื่ องเพศ (ผ่านการใช้ ภาษาส่อ
ทางเพศ) และรู ปร่ างหน้ าตา ในขณะที่ละครเรื่ องลูกผู้ชายพันธุ์ดี ซึ่งเป็ นละครแนวแอ๊ คชั่น ก็มกั ปรากฏ
ความรุนแรงในลักษณะต่างๆ เป็ นต้ น
โฆษณาแฝงที่พบในรายการที่ศึกษา
จากการศึก ษาโฆษณาแฝง ประเภทแฝงเนื อ้ หา ในรายการตามหน่ ว ยการศึก ษาในช่ว งเดือน
ตุลาคม 2557 และ มกราคม 2558 พบว่ามี 11 รายการ จากทังหมด
้
72 รายการที่พบโฆษณาแฝงเนื ้อหา
ได้ แก่
เดือน

่ ง
ชอ

MCOT HD
ตุลาคม
มกราคม

ตุลาคม

Workpoint
MCOT HD

รายการ
รายการเด็ก
ไม่พบโฆษณาแฝงเนือ
้ หา
ิ คอม/ภาพยนตร์
ละคร/ซท
ลูกพีล
่ ก
ู น ้อง
นัดกับนัด
บ ้านนีม
้ รี ัก
Love Blood
นัดกับนัท
รายการบ ันเทิง

3 HD

The Voice

7 HD

The Money Drop Thailand
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ิ ค้า/บริการ
สน

พิชซ่า Company
ไวตามิล
้ ค์
แลคตาซอย
มาม่า
แฟนต ้า
ธนาคารกรุงศรี
Altis Esport
ซีพ ี
Oppo
ทรูมฟ
ู เอช
โค ้ก
แบรนด์รถยนต์ MG

่ ง
ชอ

เดือน

รายการ
ร ้องสู ้ไฟ
Keep your light shining Thailand

8

ปากโป้ ง

MONO 29

Millionaire Van

MCOT HD

ดาวกระจาย

8
MONO 29

เกมส์จับผิดซุปตาร์
Millionaire Van

ิ ค้า/บริการ
สน
ั ดิ์
วุฒศ
ิ ก
Dr. Jill 5 G Essence
เห็ดหลินจือแดงสกัด เสริมสุขภาพ/ แก ้
ภูมแ
ิ พ้
cake seoul ผลิตภัณฑ์ดแ
ู ลผิว
ชุดกระชับ Nano Super Burn
่ ธนาคารกสิกรไทย
สินเชือ
ร ้านอาหารเทนคัตสึ
ร ้านอาหาร YUKARI
โอเฮิรบ
์
Toyata Yaris
่ เสริม แฮปปี้ สโนว์ไวท์
โปรโมชัน

มกราคม

จากผลการสํารวจโฆษณาแฝงเนื ้อหาในรายการต่างๆ ที่ผ่านเกณฑ์คดั เลือกการศึกษา พบโฆษณา
แฝงเนื ้อหาสินค้ า/ บริ การต่างๆ จํานวน 23 ชิ ้น ใน 11 รายการ โดยพบมากในกลุ่มรายการประเภทละคร/
ซิทคอม/ ภาพยนตร์ และรายการบันเทิงเป็ นหลัก และไม่พบว่ามีโฆษณาแฝงเนื ้อหาในกลุม่ รายการการ์ ตนู /
รายการสําหรับเด็ก
นอกจากนี ้ เมื่อเปรี ยบเทียบโฆษณาแฝงเนือ้ หาที่พบในรายการที่ผ่านเกณฑ์ การศึกษายังพบว่า
ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 มีจํานวนโฆษณาแฝงสินค้ า/ บริการ มากกว่าเดือนมกราคม 2558
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สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา
สรุ ปลักษณะสําคัญของSLVR ที่พบในแต่ ละช่ อง
ํ ค ัญของ SLVR
สถานี
ล ักษณะสา
ั ง (HD)
่ งทว่ ั ไปแบบความคมชดสู
ชอ
พบเนือ
้ หาความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงเนือ
้ หาเรือ
่ งภาษาหยาบคาย เพศ อคติ
3 HD
และทางภาพตัวแทนในละคร
7 HD
พบเนือ
้ หาความรุนแรงทางร่างกาย ภาษาส่อหยาบคายในละคร และพบเนือ
้ หาความรุนแรง
ทางร่างกายในการ์ตน
ู เล็กน ้อย
พบความรุนแรงทางร่างกาย ภาษาส่อทางเพศ ภาษาหยาบคาย และอคติเรือ
่ งรูปร่างหน ้าตา
MCOT HD
ในละครซิทคอมเป็ นส่วนใหญ่ ในขณะทีร่ ายการประเภทการ์ตน
ู พบทัง้ ความรุนแรงทาง
ร่างกายและจิตใจ
ั
่ งทว่ ั ไปแบบความคมชดปกติ
ชอ
(SD)
Workpoint
พบเนือ
้ หาเรือ
่ งเพศ ภาษา ความรุนแรง และอคติผา่ นภาพตัวแทนในหลายรายการ แต่พบ
มากเป็ นพิเศษในรายการชิงร ้อยชิงล ้านคลาสสิค
พบเนือ
้ หาความรุนแรงทางร่ายกาย และจิตใจ รวมถึงเนือ
้ หาเกีย
่ วกับเพศสัมพันธ์ในละคร
8
และมักพบการใช ้ภาษาส่อทางเพศ และอคติเรือ
่ งรูปร่างหน ้าตา ในรายการประเภทเกมโชว์
ผ่านการเล่นมุกตลกขบขัน
พบเนือ
้ หาความรุนแรงทางร่างกาย พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น ภาพเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
Mono29
การใช ้อาวุธ ในรายการการ์ตน
ู และภาพยนตร์จน
ี ชุด เป็ นส่วนใหญ่ และเนือ
้ หาเรือ
่ ง
เพศสัมพันธ์โดยนัย ในรายการการ์ตน
ู และภาพยนตร์จน
ี ชุด

เปรียบเทียบผลการศึกษากับกรอบจริยธรรมในส่ วนของเนือ้ หาสําหรับเด็กและเยาวชนของ
กสทช. กรอบจริยธรรมของ ส.ส.ท. รวมถึงประกาศของ กสทช. และข้ อบังคับของ Ofcom
วิเคราะห์ ผลการศึกษากับกรอบจริยธรรม กสทช. และ ส.ส.ท.
จากคูม่ ือจริยธรรมการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีการพูดถึง
หลักการปกป้องคุ้มครองเยาวชน ในหลักการ 6 เรื่ องปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื ้อหาที่มีความเสี่ยงและ
เด็กที่ปรากฏในสื่อ พบข้ อจริ ยธรรมที่มีเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง SLVR และสอดคล้ องกับการวิเคราะห์
เนื ้อหา (Content Analysis) ในการศึกษาครัง้ นี ้ 2 หมวด คือ 1) หมวดการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจาก
รายการที่มีความรุ นแรง การกระทําผิด หรื อศีลธรรม อบายมุข และภาษาหยาบคาย และ 2) หมวดการ
ปกป้องเด็กและเยาวชนจากการนําเสนอเหตุร้ายแรงที่กระทบกระเทือนจิตใจ ซึ่งประกอบด้ วยแนวปฏิบตั ิ
ทังสิ
้ ้น 14 ข้ อ (ข้ อ 6.1-6.14)
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ในขณะที่ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยจริ ยธรรม
ของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่ รายการ พ.ศ. 2552 พบเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง SLVR
และสอดคล้ องกับการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ในการศึกษาครัง้ นี ้ เฉพาะข้ อ 8 จริ ยธรรมด้ าน
การคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากรายการที่แสดงออกถึงความรุ นแรง การกระทํ าอันผิดกฎหมายหรื อ
ศีลธรรม อบายมุข และภาษาอันหยาบคาย รวม 6 ข้ อ
จากการเปรี ยบเทียบกรอบจริ ยธรรมของพบว่า จริยธรรมข้ อ 6.1-6.5 ของ กสทช. และ 8.1-8.5 ของ
สสท. มีเนื ้อหาเหมือนกัน นอกจากนี ้ยังพบว่า จริ ยธรรมในข้ อ 6.8-6.14 ของ กสทช. หลายข้ อ ที่มีเนื ้อหา
สาระไม่แตกต่างจาก ข้ อ 6.1-6.7 มากนัก ดังแสดงให้ เห็นในตาราง
คูม
่ อ
ื จริยธรรมการกําก ับดูแลก ันเองฯ ของ
กสทช.

ี ฯ ของ
จริยธรรมของวิชาชพ
สสท.

เปรียบเทียบ
ํ ค ัญทีป
สาระสา
่ รากฏ

6.1) ผู ้ประกอบวิชาชีพต ้องใช ้วิจารณญาณในการ
นํ า เ ส น อ ภ า พ ภ า ษ า ถ อ
้ ย คํ า แ ล ะ นํ้ า เ สี ย ง
เหมาะสมโดยเฉพาะเนื้อ หาเรื่อ งเพศหรือ ความ
รุนแรง เพศวิถ ี เพศสัมพันธ์ และเรือ
่ งทีม
่ เี สียหาย
ต่อสถาบันครอบครัว หรือเรือ
่ งทีม
่ ค
ี วามอ่อนไหว
อืน
่ ๆ

8.1)
ผู ป
้ ฏิบั ต ิง านต ้องใช ้
วิจ ารณญาณในการนํ าเสนอภาพ
การใช ้ภาษา ถ ้อยคํ า และนํ้ าเสีย ง
ที่ เ ห ม า ะ ส ม โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ก า ร
นํ าเสนอเนื้ อ หาความรุ น แรง อั ต
ลั ก ษ ณ์ ท า ง เ พ ศ เ พ ศ วิ ถี
เพศสัมพันธ์ รวมทัง้ เรือ
่ งทีม
่ ผ
ี ลเสีย
หายต่อสถาบันครอบครัว และเรือ
่ ง
ทีม
่ ค
ี วามอ่อนไหวอืน
่ ๆ

ข ้อ 6.1 ของ กสทช.
และ ข ้อ 8.1
ของ
สสท.
มีส าระ
เหมือนกัน

6.2) ผู ้ประกอบวิชาชีพต ้องคํานึงถึงการนํ าเสนอ
เนือ
้ หา ภาษา ภาพ เสียง ทีอ
่ าจทําให ้ผู ้ชมผู ้ฟั งที่
เป็ นเด็ ก และเยาวชนเข ้าใจผิด หรือ ก่ อ ให ้เกิด
พฤติกรรมลอกเลียนแบบ เช่น รายการทีม
่ เี นื้อหา
่ งภัย
ความรุนแรง ภาษาหยาบคาย กิจกรรมทีเ่ สีย
ต่ อ ร่ า ง ก า ย อ บ า ย มุ ข แ ล ะ ก า ร ก ร ะ ทํ า ที่ ผ ิ ด
กฎหมาย

8.2)
ผู ป
้ ฏิบั ต ิง านต ้องใช ้
วิจารณญาณในการนํ าเสนอเนื้อหา
ภาษา ภาพ เสียง ทีอ
่ าจชักจูงผู ้ชม
ผู ้ฟั งทีเ่ ป็ นเด็กและเยาวชนให ้เห็ น
ผิดเป็ นชอบ หรือกระตุ ้นพฤติกรรม
ลอกเลีย นแบบ เช่ น รายการที่ ม ี
เนือ
้ หาความรุนแรง การยั่วยวนทาง
้ าษาหยาบคาย
เพศ การใชภ
กิ จ ก ร ร ม ที่ เ สี่ ย ง ภั ย ต่ อ ร่ า ง ก า ย
อบายมุข การกระทําทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย
ทีข
่ ด
ั ต่อศีลธรรม
8.3)
ผู ป
้ ฏิบั ต ิง านต ้องไม่
ออกอากาศหรื อ ตีพ ิม พ์ ภ าพและ
ข ้อมูลทีอ
่ าจมีผลเสียต่อพัฒนาการ
และการเรียนรู ้ของเด็กและเยาวชน
หรือมีผลเสียต่อบทบาทหน ้าทีแ
่ ละ
สัมพันธภาพของสถาบันครอบครัว

ข ้อ 6.2 ของ กสทช.
และ ข ้อ 8.2
ของ
สสท.
มีส าระ
เหมือนกัน

6.3) ผู ้ประกอบวิชาชีพต ้องไม่ออกอากาศหรือ
ตี พิ ม พ์ ภ า พ แ ล ะ ข อ
้ มู ล ที่ อ า จ มี ผ ล เ สี ย ต่ อ
พั ฒ นาการและการเรีย นรู ้ของเด็ ก และเยาวชน
หรือความสัมพันธ์ของครอบครัว
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ข ้อ 6.3 ของ กสทช.
และ ข ้อ 8.3
ของ
สสท.
มีส าระ
เหมือนกัน

คูม
่ อ
ื จริยธรรมการกําก ับดูแลก ันเองฯ ของ
กสทช.
6.4) ผู ้ประกอบวิชาชีพต ้องไม่นําเสนอภาพเด็ก
เยาวชน ที่ถูก ทํ า ร ้าย ถูก ทารุ ณ ถูก คุก คามทาง
เพศ ตกเป็ นผู ้ต ้องหา ผู ้ต ้องสงสัย รวมถึงการไม่
นํ า เสนอภาพ ข ้อมู ล ข ้อความ สัญ ลั ก ษณ์ ที่จ ะ
สามารถบ่งบอกถึงเด็ก และเยาวชนผู ้ตกเป็ นข่าว
ได ้ เว ้นแต่ก ระทํ า ไปเพือ
่ ประโยชน์ข องเด็ ก หรือ
เยาวชนคนนัน
้ เอง

6.5) การรายงานข่าวหรือการนํ าเสนอรายการใดๆ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ เด็ ก และเยาวชนต ้องคํ า นึงถึงการ
ปกป้ องศั ก ดิศ
์ รีค วามเป็ นมนุ ษ ย์แ ละสวั ส ดิภ าพ
ของเด็กและเยาวชน

6.6) ผู ้ประกอบวิชาชีพต ้องคํานึงถึงแหล่งข่าว
หรือผู ้ร่วมรายการทีเ่ ป็ นเด็ก เยาวชน และบุคคลที่
กํ า ลั ง มีค วามทุ ก ข์ห รือ ผู ้ที่ม ีค วามบกพร่ อ งทาง
สมองเป็ นพิเ ศษ เพราะพวกเขาอาจไม่ไ ด ้นึก ถึง
ผลกระทบทีจ
่ ะตามมาหลัง จากการให ้สัมภาษณ์
หรือเข ้าร่วมรายการ
6.7 ในกรณีทเี่ กีย
่ วกับเหตุการณ์อาชญากรรม การ
กระทํ าชําเรา การค ้าแรงงานเด็ก ต ้องไม่เปิ ดเผย
ชื่ อ อั ต ลั ก ษณ์ หรื อ ข อ
้ มู ล แวดล อ
้ มอื่ น ใด ที่
เกีย
่ วกับตัวเด็ก หรือนํ าเด็กมา
6.8) ไม่ออกอากาศหรือตีพม
ิ พ์ภาพและข ้อมูล ที่
อาจจะมีผ ลเสีย ต่อพั ฒ นาการด ้านศีล ธรรม ด ้าน
กายภาพ และด ้านสติปั ญญา ของเด็ ก เยาวชน
หรือมีผลเสียหายต่อสถาบันครอบครัว
6.9)
กรณีภาพข่าวทีม
่ ค
ี วามรุน แรง เช่น ข่า ว
อุบัตเิ หตุร ้ายแรง ภาพข่าวอาชญากรรม ภัยพิบัต ิ
ธรรมชาติ อุ บั ต ิเ หตุ ข นาดใหญ่ สงคราม ควร
คํานึงถึงระดับความรุนแรงของภาพและช่วงเวลา
ทีจ
่ ะนํ า เสนอ หลีกเลีย
่ งการนํ าเสนอในช่ว งเวลา
ของรายการเด็ ก ยกเว ้นประกาศหรื อ เตือ นภั ย
ฉุกเฉิน
6.10) หลีกเลีย
่ งการนํ าเสนอภาพข่าวรุนแรง หรือ
อาจกระทบกระเทือนจิตใจเด็กและเยาวชนในช่วง
รายการข่ า วหั ว คํ่ า เพราะเด็ ก และเยาวชนอาจ

ี ฯ ของ
จริยธรรมของวิชาชพ
สสท.

เปรียบเทียบ
ํ ค ัญทีป
สาระสา
่ รากฏ

8.4) ผู ้ปฏิบัตงิ านต ้องหลีกเลีย
่ ง
การนํ าเสนอภาพเด็ก เยาวชน ทีถ
่ ก
ู
ทําร ้าย ถูกกระทําทารุณ ถูกคุกคาม
ทางเพศ ตกเป็ นผู ้ต ้องหา ผู ้ต ้อง
สงสั ย ทั ้ง นี้ ห มายรวมถึ ง การไม่
นํ าเสนอภาพ ข ้อมูล ข ้อความ และ
่ มโยง
สัญลักษณ์ใด ทีส
่ ามารถเชือ
ไปถึง เด็ ก และเยาวชนที่ต กเป็ น
ข่าว ทีถ
่ ูกกระทํา ทีเ่ ป็ นผู ้ต ้องหา ผู ้
ต ้องสงสั ย เว ้นแต่ ก ระทํ า ไปเพื่อ
ประโยชน์ ข องเด็ ก หรื อ เยาวชน
นัน
้ เอง
8 . 5 ) ก า ร ร า ย ง า น ข่ า ว ห รื อ ก า ร
นํ าเสนอรายการใดๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
เด็ ก และเยาวชนต อ้ งดํ า เนิ น การ
อย่ า งคํ า นึง ถึง การปกป้ องศั ก ดิศ
์ รี
ความเป็ นมนุษย์และสวัสดิภาพของ
เด็กและเยาวชน

ข ้อ 6.4 ของ กสทช.
และ ข ้อ 8.4
ของ
สสท.
มีส าระ
เหมือนกัน

8.6) ข ้อบังคับด ้านจริยธรรมเพือ
่
การคุ ม
้ ครองเด็ ก และเยาวชนที่
กําหนดในข ้อ 8 นี้ ให ้ครอบคลุมถึง
่ ทุกประเภทขององค์กร
สือ

ข ้อ 6.5 ของ กสทช.
และ ข ้อ 8.5
ของ
สสท.
มีส าระ
เหมือนกัน

ข ้อ 6.6 ของ กสทช.
และ ข ้อ 8.6
ของ
สสท. มีสาระต่างกัน

มีเนื้อหาคล ้ายคลึงกับ
ข ้อ 6.3
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คูม
่ อ
ื จริยธรรมการกําก ับดูแลก ันเองฯ ของ
กสทช.

ี ฯ ของ
จริยธรรมของวิชาชพ
สสท.

กําลังนั่งรับชมพร ้อมกับผู ้ใหญ่ได ้
6.11) ต ้องระมั ด ระวั ง การนํ า เสนอเนื้ อ หาภาพ
เสียง ทีอ
่ าจชักจูงผู ้ชมผู ้ฟั งทีเ่ ป็ นเด็กและเยาวชน
ไปในทางทีผ
่ ด
ิ เช่น การเสนอรายการทีม
่ เี นื้อหา
่ งภัย
ความรุนแรง การยั่วยวนทางเพศ กิจกรรมเสีย
ต่อร่างกายทีเ่ ด็ก เยาวชนอาจลอกเลียนแบบ
6.12) ต อ
้ งประกาศเตื อ นหรื อ แสดงข อ้ ความ
(label) เพือ
่ ให ้ผู ้ชมผู ้ฟั งพิจารณาว่าเนื้อหาของ
รายการเหมาะสมกับ ตนเองหรือ เด็ ก เยาวชนใน
บ ้านของตนหรือไม่
6.13) ต ้องระมัด ระวัง การใช ้ภาษา ถ ้อยคํ า และ
นํ้ าเสีย งให ้เหมาะสม โดยเฉพาะในการนํ า เสนอ
เนือ
้ หาความรุนแรง เรือ
่ งเกีย
่ วกับเพศสัมพันธ์ การ
นํ า เสนออย่า งเลือ กปฏิบัต ิ เพราะเหตุแ ห่ง ความ
้ ชาติ ศาสนา
ต่างของสภาพร่างกาย เพศ วัย เชือ
้ หรือ ฐานะทางเศรษฐกิจ สัง คม เรื่อ งที่ม ี
ชนชัน
ผลเสีย หายต่ อ สถาบั น ครอบครั ว และเรื่อ งที่ม ี
ความอ่อนไหวอืน
่ ๆ
6.14) ต ้องระมั ด ระวั ง ในการนํ าเสนอเนื้ อ หาที่
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ดื่ ม สุ ร า สู บ บุ ห รี่ ก า ร เ ส พ ย า
พ ฤ ติ ก ร ร ม อั น ธ พ า ล ที่ ต อ
้ ง ไ ม่ ส่ อ ไ ป ใ น ท า ง
สนั บ สนุ น ให ้เห็ น ว่ า เป็ นเรื่อ งโก ้เก๋ ทั ง้ ต ้องไม ้มี
รายละเอียดหรือชักนํ าให ้เกิดการลอกเลียนแบบ

เปรียบเทียบ
ํ ค ัญทีป
สาระสา
่ รากฏ
มีเนื้อหาคล ้ายคลึงกับ
6.1 และ 6.2

มีเนื้อหาคล ้ายคลึงกับ
6.1

นอกจากเนื ้อหาสาระกรอบจริ ยธรรมของ กสทช. และ สสท. ที่พบว่ามีสาระไว้ ใกล้ เคียงกัน และมี
ข้ อความซ้ อนทับกันเองแล้ ว เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า เป็ นการระบุแนวทางปฏิบตั ิเชิงหลักการ
อย่างกว้ างๆ ไม่มีการแบ่งเนื ้อหาเรื่ องเพศ ภาษา ความรุ นแรง และอคติและการเลือกปฏิบตั ิผ่านภาพตัว
แทนที่แยกขาดจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงการไม่ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนในหลายประเด็น ซึ่งทําให้ ผ้ ู
ปฏิบตั เิ กิดความสับสน และอาจต้ องใช้ วิจารณญาณในการตีความข้ อความต่างๆ ที่แตกต่างกันด้ วย
ตัวอย่างจริ ยธรรมข้ อ 6.1 และ 8.1
“ผู้ป ฏิ บัติ ง านต้อ งใช้ วิ จ ารณญาณในการนํ า เสนอภาพ การใช้ภ าษา ถ้ อ ยคํ า และนํ้ า เสี ย งที ่
เหมาะสมโดยเฉพาะในการนํ าเสนอเนื ้อหาความรุนแรง อัตลักษณ์ ทางเพศ เพศวิ ถี เพศสัมพันธ์ รวมทัง้
เรื ่องทีม่ ีผลเสียหายต่อสถาบันครอบครัว และเรื ่องทีม่ ีความอ่อนไหวอืน่ ๆ”
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จะเห็นว่าจริ ยธรรม ข้ อ 6.1 และ 8.1 เป็ นการพูดถึงการใช้ วิจารณญาณของผู้ปฏิบตั ิงานในทังเรื
้ ่ อง
เพศ ภาษา ความรุ นแรง รวมถึงภาพตัวแทน โดยไม่ได้ ให้ รายละเอียดที่ชดั เจนว่าบริ บทของเนื ้อเรื่ องและ
เหตุการณ์เช่นไรที่ถือว่าเป็ นการใช้ ภาษาถ้ อยคํา หรื อการใช้ นํ ้าเสียงที่ไม่เหมาะสม ซึง่ อาจส่งผลให้ ผ้ ทู ี่นําไป
ปฏิบตั ใิ ช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างจริ ยธรรมข้ อ 6.3 และ 8.3
“ผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ /ผู้ป ฏิ บัติ ต้อ งไม่ อ อกอากาศหรื อ ตี พิ ม พ์ ภ าพและข้อ มู ล ที ่อ าจมี ผ ลเสี ย ต่ อ
พัฒนาการและการเรี ยนรู้ของเด็กและเยาวชนหรื อมี ผลเสียต่อบทบาทหน้าที แ่ ละสัมพันธภาพของสถาบัน
ครอบครัว”
จากจริ ยธรรมข้ อ 6.3 และ 8.3 แม้ ว่าในจริ ยธรรมของ กสทช. และ สสท. จะคํานึงถึงเนื ้อหา
รายการที่ ส่งผลเสีย ต่อพัฒนาการและการเรี ย นรู้ ของเด็ก แต่ไม่พ บว่า มี ก ารให้ ร ายละเอียดว่า เนื อ้ หา
ลักษณะใดที่ส่งผลเสียต่อพัฒนาการและการเรี ยนรู้ ของเด็กและเยาวชนได้ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ปฏิบตั ิ
อาจต้ องใช้ วิจารณญาณ/ ดุลยพินิจในการตีความที่แตกต่างกัน
วิเคราะห์ ผลการศึกษากับเกณฑ์ ของ Ofcom
เมื่อพิจารณาหลักการคุ้มครองผู้มีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปี ของ Ofcom แล้ ว จะพบว่า มีการคํานึงถึง
เรื่ องของเวลาออกอากาศรายการที่มีเนื ้อหาไม่เหมาะสม ซึ่งไม่ควรปรากฏระหว่างช่วง 05.30-21.00 น.
ของทุกวัน ซึ่งถือเป็ นจุดแข็งในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนของ Ofcom รวมถึงแนวทางการพิจารณา
เนื ้อหาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมีการแบ่งเป็ นเรื่ องเพศ ภาษา ความรุ นแรงที่ชดั เจน นอกจากนี ้ยังมีการคํานึงถึง
เนื ้อหาที่เกี่ยวกับภาพเปลือย ความเชื่อ การใช้ สารเสพติด รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ เนื ้อหา
เกี่ยวกับอาชญากรรม และความละเอียดอ่อนในประเด็นศาสนา ที่แยกออกมาโดยเฉพาะ แต่ไม่พบว่ามี
ระเบียบ/ ข้ อบังคับที่พดู ถึงเนื ้อหาเกี่ยวกับอคติหรื อการเลือกปฏิบตั ิผ่านภาพตัวแทนโดยตรง ดังแสดงใน
ตาราง
ิ แปดปี Ofcom
การคุม
้ ครองผูม
้ อ
ี ายุตา
ํ่ กว่าสบ
1. ปกป้องผูม
้ อ
ี ายุตา
ํ่ กว่า 18 ปี
เรือ
่ งทางเพศ
ภาษาทีไ่ ม่สภ
ุ าพ

กรอบ SLVR
S
L
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ิ แปดปี Ofcom
การคุม
้ ครองผูม
้ อ
ี ายุตา
ํ่ กว่าสบ
ความรุนแรง และพฤติกรรมทีเ่ ป็ นอันตราย
การใช ้ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย และเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
ภาพเปลือย
่ เรือ
ความเชือ
่ งผีสาง คาถาอาคม และเรือ
่ งเหนือจริง
การมีผู ้ร่วมแสดงซึง่ มีอายุตํา่ กว่า 18 ปี
2. อาชญากรรม
3. ศาสนา

กรอบ SLVR
V
R
V
-

ในภาพรวม จะเห็นว่าเกณฑ์ของ Ofcom ค่อนข้ างครอบคลุมในการปกป้องคุ้มครองเยาวชนจาก
เนื ้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยเมื่อลองพิจารณาผลการศึกษาที่พบกับเกณฑ์ของ Ofcom จะพบว่า รายการที่
เลือกศึกษาส่วนใหญ่อาจไม่สอดคล้ องกับเกณฑ์ดงั กล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งละคร ซิทคอม หรื อรายการ
บันเทิงในช่องต่างๆ ที่ออกอากาศช่วงก่อน 21.00 น. และมักมีเนือ้ หาเกี่ยวกับความรุ นแรง ในลักษณะ
ต่า งๆ การใช้ ภาษาหยาบคาย หรื อการใช้ ภาษาส่อ ทางเพศ ฯลฯ หรื อเรื่ อ งอื่น ๆ ที่ สอดแทรกเนื อ้ หา
เกี่ ยวกับผีสาง/ เหนือธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ละครเรื่ องสาปสาง ที่มีเนือ้ หาเกี่ ยวกับเรื่ องวิญญาณ และ
ความรุนแรง เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ จากการศึกษาพบว่า หลักการคุ้มครองผู้มีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปี ของ Ofcom ไม่ได้ เป็ นการ
ห้ ามไม่ไม่ให้ มีเนื ้อหาที่ไม่เหมาะสมระหว่าง 05.30-21.00 น. ในทุกๆ กรณี แต่มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ จู ดั และ
ผู้รับผิดชอบสามารถใช้ ดลุ ยพินิจในการนําเสนอเนื ้อหาที่อาจเข้ าข่ายไม่เหมาะสมต่างๆ ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ต้อง
อาศัยการตีความเช่นกัน
วิเคราะห์ ผลการศึกษากับเกณฑ์ ของ กสทช.
เมื่อพิจารณาประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การ
จัดทําผังรายการสําหรับการให้ บริ การกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 พบว่าในประกาศมีการแจก
แจงและเปรี ยบเทียบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ค่อนข้ างละเอียด โดยแบ่งออกเป็ น
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3 ประเด็นหลัก คือ พฤติกรรมและความรุนแรง เพศ และภาษา ซึง่ แต่ละประเด็นก็จะนําไปใช้ ร่วมกับการจัด
ระดับความเหมาะสมของเนื ้อหารายการ (เรต) อีกระดับหนึง่ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างการจัดระดับความเหมาะสมเรื่ องพฤติกรรมและความรุนแรง
ประเด็น
ใช ้กับรายการระดับ
9.1.6 การใช ้อาวุธ
ในการทําร ้ายผู ้อืน
่
ตนเอง สิง่ ของ

ระด ับ 0

ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3

“ป” และ “ด”

“ท”

“น13” และ น “18”

“ฉ”

-ไม่ม ี เว ้นแต่เป็ น
การแสดงของตัว
ละครทีไ่ ม่ใช่
มนุษย์หรือไม่ม ี
ลักษณะ
คล ้ายคลึงมนุษย์
หรือไม่เป็ นเนือ
้ หา
หลักของเรือ
่ งและ
ไม่นําเสนอใน
้ ํ าชัก
ลักษณะชีน
จูง

-ไม่ม ี เว ้นแต่
เป็ นไปตามบริบท
ของเรือ
่ งโดย
1)ไม่นําเสนอใน
้ ํ าชัก
ลักษณะชีน
จูง
2)ไม่เน ้นการ
แสดงถึงผลที่
ได ้รับจากการใช ้
อาวุธ

-มีได ้ตามบริบทของ
เรือ
่ ง โดยสามารถ
แสดงถึงกระบวนการ
แต่ไม่นําเสนอใน
้ ํ าหรือชัก
ลักษณะชีน
จูงให ้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ

-มีได ้ โดยต ้องไม่ขด
ั
ต่อกฎระเบียบ และ
กฎหมายอืน
่ ที่
เกีย
่ วข ้อง

ระด ับ 2
“น13” และ น “18”
-มีได ้ตามบริบทของ
เรือ
่ งโดยไม่ทําให ้
เกิดความเข ้าใจทาง
ภาษาผิดเพีย
้ น

ระด ับ 3

ตัวอย่างการจัดระดับความเหมาะสมด้ านภาษา
ประเด็น
ใช ้กับรายการระดับ
9.3.1 การใช ้ภาษาที่
ไม่เหมาะสม
ล่อแหลม หมิน
่ เหม่
่ ความหมายในเชิง
สือ
ลบ

ระด ับ 0
“ป” และ “ด”
-ไม่ม ี

ระด ับ 1
“ท”
-มีได ้บ ้าง ตามบริบท
ของเรือ
่ ง โดยไม่
เป็ นองค์ประกอบที่
พบบ่อยในการ
นํ าเสนอ

“ฉ”
-มีได ้ โดยต ้องไม่ขด
ั

ตัวอย่างการจัดระดับความเหมาะสมด้ านเพศ
ประเด็น
ใช ้กับรายการระดับ
9.2.2 การ
แสดงออกถึง
สัมพันธภาพทาง
เพศทีส
่ ง่ ผลให ้เกิด
ความรู ้สึกทางเพศ
และกิรย
ิ าท่าทางที่
่ ความหมายทาง
สือ
เพศทีไ่ ม่เหมาะสม

ระด ับ 0
“ป” และ “ด”
-ไม่ม ี

ระด ับ 1
“ท”
-มีได ้บ ้างตามบริบท
ของเรือ
่ งโดย
1)ไม่เป็ นองค์ประกอบ
ทีพ
่ บบ่อยในการ
นํ าเสนอ
2)ไม่นําเสนอใน
้ ํ าชักจูง
ลักษณะชีน
3)เป็ นการแสดงความ
รักทีเ่ หมาะสมตาม
ประเพณี
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ระด ับ 2
“น13” และ น “18”
-มีได ้ตามบริบทของ
เรือ
่ ง แต่ต ้องไม่
แสดงแสดง
่ ไป
พฤติกรรมทีส
่ อ
ในทางลามก
อนาจาร

ระด ับ 3
“ฉ”
-มีได ้ โดยหากเป็ น
การแสดง
สัมพันธภาพทางเพศ
ในลักษณะผิด
ประเพณี ผิดกฎหมาย
หรือผิดธรรมชาติ
ต ้องไม่เน ้นขัน
้ ตอน
การกระทําอย่าง
ชัดเจน และต ้องไม่
ขัดต่อกฎ ระเบียบ

และกฎหมายอืน
่ ที่
เกีย
่ วข ้อง

4)ไม่เน ้นแสดงถึง
ขัน
้ ตอนการกระทําที่
ชัดเจน

จากตารางแสดงให้ เห็นว่า ประกาศของ กสทช. ฉบับนี ้ มีการระบุการจัดระดับความเหมาะสมของ
เนื ้อหาเอาไว้ อย่างละเอียดชัดเจน โดยเฉพาะพฤติกรรมและความรุ นแรง ที่แบ่งออกเป็ น 13 ลักษณะย่อย
(โดยมีเรื่ องอคติและการเลือกปฏิบตั ผิ า่ นภาพตัวแทนรวมอยูใ่ นหัวข้ อนี ้) ทังยั
้ งมีรายละเอียดและเงื่อนไขใน
การพิจารณาร่ วมกับการจัดระดับความเหมาะสมของเนื ้อหา (เรตติ ้ง) ของรายการแต่ละประเภท รวมถึง
การพิจารณาช่วงเวลาออกอากาศ อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษากลับพบว่า ยังมีรายการจํานวนหนึ่งที่มี
เนื ้อหาไม่สอดคล้ องกับการจัดระดับในประกาศ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าประกาศเรื่ องแนวทางการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ฯ ของ กสทช. ในปั จจุบนั อาจยังมีปัญหาในเรื่ องการบังคับใช้ และ
กํากับดูแล
เมื่ อ พิ จ ารณากลไกในการปกป้อ งคุ้ม ครองเยาวชนจากเนื อ้ หาที่ ไ ม่เ หมาะสมต่า งๆ จากคู่มื อ
จริยธรรมและการกํากับดูและกันเองของ กสทช. ประกาศจริ ยธรรมของ ส.ส.ท. รวมถึงหลักการคุ้มครองผู้มี
อายุตํ่ากว่าสิบแปดปี ของ Ofcom และประกาศ กสทช. เรื่ อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ฯ จะสามารถจําแนกความแตกต่างในเนื ้อหา ความสามารถ และข้ อจํากัดของกลไกต่างๆ
ได้ ดงั นี ้
ํ ค ัญของกลไกการปกป้องคุม
้ หาทีไ่ ม่เหมาะสมใน
เปรียบเทียบล ักษณะสา
้ ครองเด็กจากเนือ
รายการโทรท ัศน์
กรอบ
จริยธรรม/
ประกาศที่
เกีย
่ วข ้อง

จริยธรรมการ
กําก ับดูแลก ันเอง
ในกิจการกระจาย
ี ง และกิจการ
เสย
โทรท ัศน์ โดย
กสทช.

ข้อบ ังค ับ ส.ส.ท. ว่า
ด้วยจริยธรรมของ
ี เกีย
วิชาชพ
่ วก ับการ
ผลิตและการ
เผยแพร่รายการ

หล ักการคุม
้ ครอง
ิ
ผูม
้ อ
ี ายุตา
ํ่ กว่าสบ
แปดปี โดย
Ofcom ของ UK

ประกาศ กสทช.
เรือ
่ ง แนวทางการ
จ ัดระด ับความ
เหมาะสมของ
รายการโทรท ัศน์ฯ

ลักษณะการ
กํากับดูแล39

กํากับดูแลกันเอง
(Self-regulation)

กํากับดูแลกันเอง
(Self-regulation)

กํากับดูแลโดย
หน่วยงานผู ้มีอํานาจ
หน ้าทีต
่ ามกฎหมาย

กํากับดูแลโดย
หน่วยงานผู ้มีอํานาจ
หน ้าทีต
่ ามกฎหมาย

39

ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา (2556). การกํากับดูแลเนื ้อหารายการที่อาจเป็ นภัยในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย เพื่อคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนภายใต้ ภาวะสื่อหลอมรวม. วิทยานิพนธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ํ ค ัญของกลไกการปกป้องคุม
้ หาทีไ่ ม่เหมาะสมใน
เปรียบเทียบล ักษณะสา
้ ครองเด็กจากเนือ
รายการโทรท ัศน์

ความสามารถ
และข ้อจํากัด
ในการกํากับ
ดูแล

- ส่งเสริมให ้เกิด
กลไกกํากับดูแล
่
กันเองของสือ
- ขาดรายละเอียด
และอาจมีปัญหาการ
ตีความ ต ้องอาศัย
เครือ
่ งมือ หรือกลไก
อืน
่ ๆ ประกอบ

- ส่งเสริมให ้เกิดกลไก
กํากับดูแลกันเองของ
่
สือ
- ขาดรายละเอียด
และอาจมีปัญหาการ
ตีความ ต ้องอาศัย
เครือ
่ งมือ หรือกลไก
อืน
่ ๆ ประกอบ

(Statutory
regulation)
- มีการกําหนด
ช่วงเวลาห ้าม
ออกอากาศเนือ
้ หาที่
ไม่เหมาะสม
(watershed)
ชัดเจน
- มีประเด็น
ครอบคลุมเรือ
่ งเพศ
ภาษา และความ
รุนแรง และอืน
่ ๆ แต่
อาจมีรายละเอียดใน
บางประเด็นไม่
เพียงพอ
- สามารถใช ้ดุลย
พินจ
ิ ได ้ แต่อาจมี
ปั ญหาการตีความใน
บางประเด็น

(Statutory
regulation)
- มีการกําหนด
ช่วงเวลาสําหรับเด็ก
และช่วงเวลา
ระมัดระวัง
- มีรายละเอียดในการ
พิจารณาเนือ
้ หาเรือ
่ ง
เพศ ภาษา และความ
รุนแรง ร่วมกับการจัด
ระดับความเหมาะสม
ของเนือ
้ หารายการ
- สามารถใช ้ดุลยพินจ
ิ
ได ้ แต่อาจมีปัญหา
การตีความในบาง
ประเด็น

จริยธรรมสื่อโทรทัศน์ และพัฒนาการของเด็กและเยาวชน
จากอดีตจนถึงปั จจุบนั ประเทศไทยได้ มีการรวมกลุ่มเพื่อยกระดับองค์กรและผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้ านสื่อสารมวลชน เพื่อนําเสนอข่าวสารอย่างมีจริ ยธรรม และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงทํา
ให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพด้ านสื่อสารมวลชนและหน่วยงานต่างๆ ได้ มีการเสนอให้ จดั ทําแนวทางจริ ยธรรมสื่อใน
การนําเสนอข้ อมูลข่าวสารแก่ เด็ก โดยเล็งเห็ นว่า เด็กและเยาวชนนัน้ เป็ นทรั พยากรที่ มีค่าอย่างยิ่งต่อ
ประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ,
2557)
้
านร่ างกายและจิตใจ
สื่อจึงต้ องทําหน้ าที่ในการปกป้องคุ้มครองไม่ให้ เด็กได้ รับอันตรายทังทางด้
หรื อได้ รับผลกระทบในด้ านลบ จากข้ อมูล ภาพ นํ ้าเสียง ถ้ อยคํา การใช้ ภาษาที่ได้ รับจากสื่อ คูม่ ือจริ ยธรรม
การกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หลักการที่ 6 ว่าด้ วยการปกป้องเด็กและ
เยาวชนจากเนื ้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ ในข้ อที่ 6.1 ข้ อที่ 6.9 – ข้ อที่ 6.10 และ ข้ อที่ 6.12
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– ข้ อที่ 6.14 ล้ วนแล้ วแต่มีเนื ้อหาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ านสื่อมวลชนพึงระวังในการนําเสนอข้ อมูลและละเว้ น
การนํ า เสนอเนื อ้ หาที่ ก้ า วร้ าวรุ น แรง ยั่ว ยุท างเพศ และอาจมี ก ารประกาศข้ อ ความเตื อ น เพื่ อ ให้ ผ้ ูฟั ง
พิจารณาว่า เนื ้อหาของรายการที่จะชมมีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในปกครองหรื อไม่ (สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557) ซึ่งคู่มือ
จริ ยธรรมดังกล่าวสอดคล้ องกับข้ อที่ 8.1 ของข้ อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้ วยจริ ยธรรมของวิชาชี พเกี่ ยวกับการผลิตและการเผยแพร่ รายการ พ.ศ.2552 (ข้ อ 8
จ ริ ย ธ ร ร ม ด้ า น ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น จ า ก ร า ย ก า ร ที่ แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม รุ น แ ร ง
การกระทําอันผิดกฎหมายหรื อศีลธรรม อบายมุข และภาษาอันหยาบคาย ซึง่ จากแนวทางที่สอดคล้ องกัน
ของทัง้ 2 ฉบับนี ้ นําไปสู่การจัดสร้ างบรรทัดฐานในการนําเสนอรายการประเภทต่างๆ สู่เด็กและเยาวชน
โดยได้ มี ก ารประกาศจากสํา นัก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศน์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ง ชาติ เรื่ อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกจิการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การ
จัดทําผังรายการสําหรับการให้ บริการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ขึ ้นมา โดยมีรูปแบบคล้ ายคลึง
กับแนวคิดการจัดประเภทรายการที่ใช้ กนั ภายในประเทศอังกฤษ ซึง่ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์การเผยแพร่ภาพ
กระจายเสียงส่วนที่หนึง่ : การคุ้มครองผู้ที่มีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปี (Ofcom Broadcasting Code section 1
: Protecting the under-eighteen) (The Ofcom Broadcasting Code, 2013) ระเบียบ ข้ อบังคับ แนว
ปฏิบตั ิ และคูม่ ือจริ ยธรรมการกํากับดูแลกันของสื่อมวลชนที่กล่าวมาข้ างต้ น บ่งชี ้ถึงบทบาทและหน้ าที่ของ
สื่อมวลชนในการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) แก่ประชาชนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ ข้อมูล
ความรู้ ที่ถูกต้ อง สร้ างระบบและวิธีคิด การให้ คุณค่า ตลอดจนการแสดงความรับผิดชอบ การคํานึงถึง
ประโยชน์สาธารณะ และการยกคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
นอกจากการคุ้มครองเด็กจากเนื อ้ หารายการที่ ไม่เหมาะสมแล้ ว คู่มือจริ ยธรรมการกํ ากับดูแล
กันเองฯ และ ข้ อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพฯ (สํานักงาน กสทช., 2557; สํานักงาน กสทช.,
2556) ยังตระหนักถึงอิทธิพลสื่อที่มีต่อการเรี ยนรู้ โดยการสังเกต (สุริยเดว ทรี ปาตี, 2556) การเรี ยนรู้ บท
สนทนา(script) จากโทรทัศน์เพื่อนํามาปรับใช้ กบั สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในชีวิตจริ ง (ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย,
รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์, สุรีย์ลกั ษณ์ สุจริ ตพงศ์ และวีระศักดิ์ ชลไชยะ, 2556) จึงได้ กําหนดให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ าน
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สื่อสารมวลชน พึงระวังการนําเสนอข้ อมูลสื่อที่กระตุ้นให้ เกิดการลอกเลียนแบบอย่างไม่เหมาะสม และไม่
ควรใช้ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กและเยาวชนล่อลวงด้ วยข้ อมูลผ่านสื่อ เพื่อโน้ มน้ าว ชักจูง ให้ เด็กและ
เยาวชนตกหลุมพรางการโฆษณาหรื อหวังประโยชน์จากการสร้ างค่านิยมให้ เกิดสังคมบริ โภคนิยมหรื อวัตถุ
นิ ย มเป็ น ต้ น รวมทัง้ สื่ อ จะต้ อ งไม่ นํ า เสนอข้ อ มูล อัน จะกระทบต่ อ พัฒ นาการทางด้ า นต่ า งๆ ทัง้ ทาง
พัฒนาการด้ านศีลธรรม พัฒนาการทางเพศ และพัฒนาการด้ านอารมณ์ สงั คมด้ วย รวมทัง้ หากสื่อต้ อง
นํ าเสนอข้ อมูลที่ เ กี่ ยวข้ องกับอาชญากรรม การค้ าแรงงาน หรื อ ข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับเด็กและเยาวชน
จะต้ อ งไม่ล ะเมิ ด นํ า ข้ อ มูล สภาพแวดล้ อ มหรื อ ข้ อ มูล ทางอัต ลัก ษณ์ ที่ บ่ง บอกถึ ง ตัว เด็ก มาออกสื่ อ โดย
เด็ดขาด เว้ นแต่จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของตัวเด็กเอง (สํานักงาน กสทช., 2557; สํานักงาน กสทช., 2556)
ผู้ปฏิบัติงานด้ านสื่อมวลชนจึงจําเป็ นต้ องคํานึงถึงการนําเสนอเนื อ้ หาที่ไม่ เหมาะสมที่จะส่ งผล
กระทบเชิ ง ลบต่ อ พั ฒ นาการทางด้ า นต่ า งๆ ของเด็ ก อั น ได้ แ ก่ พั ฒ นาการด้ า นสติ ปั ญญา
พัฒนาการทางเพศ พัฒนาการด้ านอารมณ์ สังคม และพัฒนาการด้ านศีลธรรม ฯลฯ
ตารางแสดงการเปรียบเทียบจริยธรรมและความเชื่อมโยงต่ อพัฒนาการหรือผลกระทบที่มีต่อเด็ก
และเยาวชน

ที่

่ มโยง
ความเชือ
ของ
่ ทีม
จริยธรรมสือ
่ ี
ต่อ
เด็กและเยาวชน

1

ปกป้ องเด็กในการ
เป็ นผู ้รับสารทีถ
่ ก
ู
นํ าเสนอข ้อมูล
่
โดยสือ

2

ปกป้ องการ
เลียนแบบและ
สร ้างค่านิยมทีไ่ ม่
เหมาะสม
ปกป้ องไม่ให ้เด็ก

3

จํานวนรายการที่
พบว่ามีการละเมิด
่ โดยแบ่ง
จริยธรรมสือ
ตามเกณฑ์ SLVR
สํารวจในเดือน
ตุลาคม 2557 และ
มกราคม 2558 รวม
้ 72 รายการ
ทัง้ สิน
โดย 1 รายการ
สามารถละเมิดได ้
มากกว่า 1 ข ้อ
R
S
L
V
14 24 41 14

คูม
่ อ
ื จริยธรรม
การกํากับ
ดูแลกันเองใน
กิจการ
กระจายเสียง
และกิจการ
โทรทัศน์

ข ้อบังคับองค์การ
กระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย ว่า
ด ้วยจริยธรรมของ
วิชาชีพเกีย
่ วกับการ
ผลิตและการ
เผยแพร่รายการ
พ.ศ. 2552

(หลัก 6)
ข ้อ 6.1
ข ้อ 6.9 – 10
ข ้อ 6.12 –
6.14

(ข ้อ 8)
ข ้อ 8.1

ข ้อ 6.2

ข ้อ 8.2

ข ้อ 6.11
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แนวทางการจัดระดับ
ความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ และ
หลักเกณฑ์การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการ
ให ้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์
พ.ศ.2556

ื่
เน ้นไปทีข
่ ้อห ้ามทีส
่ อ
ไม่ควรนํ ามา
ออกอากาศ หรือ
จัดเป็ นระดับประเภท
รายการให ้เหมาะสม
กับช่วงวัย
ไม่มรี ะบุไว ้อย่าง
ชัดเจน

ที่

4

5

่ มโยง
ความเชือ
ของ
่ ทีม
จริยธรรมสือ
่ ี
ต่อ
เด็กและเยาวชน

ถูกโน ้มน ้าว ชักจูง
โดยข ้อมูลทีถ
่ ก
ู
่
นํ าเสนอผ่านสือ
ปกป้ องไม่ให ้
ข ้อมูลทีน
่ ํ าเสนอ
กระทบต่อ
พัฒนาการ
ทางด ้านต่างๆ
ของเด็ก
่ จะนํ าเสนอ
สือ
ข ้อมูลข่าวสาร
โดยปกป้ องสิทธิ
เด็กและ
ไม่ละเมิดนํ า
ข ้อมูลแวดล ้อม
หรือข ้อมูลอัต
ลักษณ์ทส
ี่ ามารถ
บ่งบอกถึงตัวเด็ก
่
ได ้ มาออกสือ

จํานวนรายการที่
พบว่ามีการละเมิด
่ โดยแบ่ง
จริยธรรมสือ
ตามเกณฑ์ SLVR
สํารวจในเดือน
ตุลาคม 2557 และ
มกราคม 2558 รวม
้ 72 รายการ
ทัง้ สิน
โดย 1 รายการ
สามารถละเมิดได ้
มากกว่า 1 ข ้อ
R
S
L
V

คูม
่ อ
ื จริยธรรม
การกํากับ
ดูแลกันเองใน
กิจการ
กระจายเสียง
และกิจการ
โทรทัศน์

ข ้อบังคับองค์การ
กระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย ว่า
ด ้วยจริยธรรมของ
วิชาชีพเกีย
่ วกับการ
ผลิตและการ
เผยแพร่รายการ
พ.ศ. 2552

(หลัก 6)

(ข ้อ 8)

ข ้อ 6.3, 6.8

ข ้อ 8.3

ข ้อ 6.4 – 6.7

ข ้อ 8.4 – 8.6

แนวทางการจัดระดับ
ความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ และ
หลักเกณฑ์การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการ
ให ้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์
พ.ศ.2556

ตารางแสดงการเปรียบเทียบจริยธรรมและความเชื่อมโยงต่ อพัฒนาการ
หรือผลกระทบที่มีต่อเด็กและเยาวชน
่ มโยง
ความเชือ
ของ
่ ที่
จริยธรรมสือ
ที่
มีตอ
่
เด็กและ
เยาวชน
1 ปกป้ องเด็กใน
การเป็ นผู ้รับ
สารทีถ
่ ก
ู
นํ าเสนอข ้อมูล
่
โดยสือ
2 ปกป้ องการ
40

จํานวนรายการทีพ
่ บว่ามีการละเมิด
่ โดยแบ่งตามเกณฑ์
จริยธรรมสือ
SLVR สํารวจในเดือนตุลาคม 2557
้ 72
และมกราคม 2558 รวมทัง้ สิน
รายการ โดย 1 รายการสามารถ
ละเมิดได ้มากกว่า 1 ข ้อ
S
L
V
R
14
24
41
14

หลักเกณฑ์การแพร่ภาพ
กระจายเสียง: ด ้านการ
คุ ้มครองผู ้มีอายุตํา่ กว่าสิบแปด
ปี (Ofcom Broadcasting
Code: Protecting the
under- eighteens

(ข ้อ 10)
โดยการจัดเวลาออกอากาศให ้
เหมาะสมและห ้ามนํ าเสนอ
รายการทีท
่ ําร ้ายร่างกาย จิตใจ
และพัฒนาการ
มีการปกป้ อง

วิโรจน์ ศรี หิรัญ. (ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์.). 140-302 กฎหมายและจริ ยธรรมสื่อสารมวลชน.
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ิ
บทบัญญัตส
ิ บ
ประการแห่ง
จรรยาบรรณ
วิชาชีพโฆษณา
พ.ศ.2545 40

่ มโยง
ความเชือ
ของ
่ ที่
จริยธรรมสือ
ที่
มีตอ
่
เด็กและ
เยาวชน

จํานวนรายการทีพ
่ บว่ามีการละเมิด
่ โดยแบ่งตามเกณฑ์
จริยธรรมสือ
SLVR สํารวจในเดือนตุลาคม 2557
้ 72
และมกราคม 2558 รวมทัง้ สิน
รายการ โดย 1 รายการสามารถ
ละเมิดได ้มากกว่า 1 ข ้อ
S
L
V
R

หลักเกณฑ์การแพร่ภาพ
กระจายเสียง: ด ้านการ
คุ ้มครองผู ้มีอายุตํา่ กว่าสิบแปด
ปี (Ofcom Broadcasting
Code: Protecting the
under- eighteens

เลียนแบบและ
สร ้างค่านิยมที่
ไม่เหมาะสม
3 ปกป้ องไม่ให ้
เด็กถูกโน ้มน ้าว
ชักจูง โดย
ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู
นํ าเสนอผ่าน
่
สือ
4 ปกป้ องไม่ให ้
ข ้อมูลที่
นํ าเสนอ
กระทบต่อ
พัฒนาการ
ทางด ้านต่างๆ
ของเด็ก
่ จะนํ าเสนอ
5 สือ
ข ้อมูลข่าวสาร
โดยปกป้ อง
สิทธิเด็กและ
ไม่ละเมิดนํ า
ข ้อมูลแวดล ้อม
หรือข ้อมูลอัต
ลักษณ์ท ี่
สามารถบ่ง
บอกถึงตัวเด็ก
่
ได ้ มาออกสือ

ิ
บทบัญญัตส
ิ บ
ประการแห่ง
จรรยาบรรณ
วิชาชีพโฆษณา
พ.ศ.2545 40
(ข ้อ 10)

-

มีปกป้ อง

มีการปกป้ อง

มีการปกป้ อง

อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิจยั ในครัง้ นี ้กลับพบว่าสถานีโทรทัศน์หลายช่อง หลายรายการ ไม่ได้
ปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรมสื่อที่มีการกําหนดเอาไว้ ดงั ข้ างต้ น
ช่วงเวลาสําหรับเด็ก ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์

จากการสํารวจรายการที่ออกอากาศใน

เวลา 16.00 น. – 18.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์

เวลา 07.00 น. – 09.00 น. และ 16.00 น – 18.00 น. และช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในช่วง
เวลา 18.00

–

22.00 น. ของทุกวัน รวม 72 รายการ พบว่า รายการจํานวนมากที่ มีลกั ษณะเข้ า

ข่าย SLVR โดยพบรายการที่นําเสนอเนื ้อหาที่มีความรุนแรงทางร่ างกายและจิตใจ (Violence – V) คิด
เป็ น 44 เปอร์ เซ็นต์ของรายการทังหมด
้
(41 รายการ) รองลงมาคือ รายการที่นําเสนอเนื ้อหาที่มีภาษาไม่
เหมาะสม (Language–L) คิดเป็ น 26 เปอร์ เซ็นต์(24 รายการ)
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โดยพบรายการมีที่เนื ้อหานําเสนอ

พฤติกรรมทางเพศหรื อในเชิงยัว่ ยุทางเพศ (Sex – S) และ รายการที่มีเนื ้อหาในการเลือกปฏิบตั ิผ่านภาพ
ตัวแทน (Representation – R) ในจํานวนเท่ากัน คิดเป็ น15 เปอร์ เซ็นต์ (14 รายการ)

จํานวนรายการที่มีเนือ้ หาเข้ าข่ าย SLVR
S
R
15% 15%
L
26%

V
44%

ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่มีมาก่อนนี ้ ซึ่งระบุว่า สื่อโทรทัศน์มีการแทรกเรื่ องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
้
เพื่อชักจูงโน้ มน้ าวเด็กและเยาวชน
เอาไว้ มากเกินไป41 รวมถึงมีการใช้ โฆษณาทังทางตรงและโฆษณาแฝง
ผ่านทางรายการต่างๆ โดยเมื่อพิจารณาถึงสิทธิเด็กที่ปรากฏในสื่อโทรทัศน์สําหรับวัยรุ่ น42 พบว่า สิทธิใน
การได้ รับการปกป้องคุ้มครองจะปรากฏน้ อยอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาทัง้ 4 ประเด็น คือ เพศ-ภาษา-ความรุ นแรง-และภาพตัวแทน
(Sex-Language-Violence-Representation หรือ S-L-V-R) พบ
1. รายการที่มีเนื ้อหาในเชิงยัว่ ยุ หรื อนําเสนอพฤติกรรมทางเพศ (S)
การศึกษาในครัง้ นีพ้ บว่าจาก 72

รายการ มีรายการซึ่งเข้ าข่ายลักษณะของการยัว่ ยุทางเพศ

จํานวน 14 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 15 ของรายการทังหมด
้
เป็ นที่น่าตกใจอย่างยิ่งที่ลกั ษณะของการยัว่ ยุ
41

ลดาวัลย์ สงพัฒน์แก้ ว. (2552). การศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ด้านบันเทิงและทัศนคติในเรื่ องเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี.
42
วรวรรณ ธนะมงคล. (2546). สิทธิเด็กที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์สําหรับวัยรุ่น.
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ทางเพศมีการปรากฏอยู่ในรายการประเภทการ์ ตนู ด้ วย ซึ่งจัดระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ ด+ โดย
ปรากฏอยู่ใ นลัก ษณะการแสดงออกถึ ง การมี เ พศสัม พัน ธ์ โ ดยนัย (Implicit) และการยั่ว ยวนทางเพศ
(flirting) ตัวอย่างเช่น ในการ์ ตูนเรื่ องโทริ โกะ มีฉากที่ซูมให้ เห็นถึงหญิ งสาวในชุดเสื ้อรั ดรู ปเห็นร่ องอก
อยู่ในอิริยาบถนัง่ ไขว่ห้างโปรยเสน่ห์ให้ แก่ตวั ละครชายในเรื่ อง หรื อในการ์ ตนู เรื่ อง The Sky Crawlers ก็มี
ฉากที่ สื่อ ถึง การมี เ พศสัม พัน ธ์ ทัง้ ทางตรงและโดยนัย เช่น การที่ ช ายและหญิ ง นอนคุย กัน อยู่บ นเตีย ง
โดยเปลือยกายส่วนบนและมีการใช้ ผ้าคลุมบางส่วนของร่างกาย หรื อ การมีฉากจูบกันของตัวละคร
2. สื่อได้ นําเสนอรายการที่มีเนื ้อหาภาษาไม่เหมาะสม (L)
การศึกษาในครัง้ นี ้พบว่าจาก 72 รายการ มีรายการซึง่ เข้ าข่ายลักษณะรายการที่มีเนื ้อหาไม่
เหมาะสม จํานวน 24 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 26 ของรายการทังหมด
้
โดยส่วนใหญ่เป็ นการใช้ ภาษาส่อทาง
เพศและภาษาหยาบคาย ซึง่ พบได้ ในกลุม่ รายการประเภทบันเทิง/เกมโชว์และละคร ทังนี
้ ้พบว่า ในหลาย
รายการมุง่ หวังว่า การใช้ ภาษาไม่เหมาะสมหรื อหยาบคาบจะสร้ างอารมณ์ตลกขบขันให้ กบั ผู้ชม เช่น ใน
รายการ ใครคือใคร IDENTITY THAI ผู้ร่วมรายการได้ กล่าวกับผู้เข้ าร่วมด้ วยการพูดสโลแกนของตัวเองว่า
“เงินมาผ้ าหลุดเงินสะดุดหลุดแค่สะดือฮะ” (ถกเสื ้อโชว์พงุ นิดๆ) หรื อ ในละครเรื่ อง สามหัวใจเสริ มใยเหล็ก
ตอนเสือสีฝนุ่ ตัวละครหัวหน้ าแม่บ้านได้ กล่าวแก่คนงานหญิงว่า “ไปเตือนพวกที่ยงั ไม่มีผวั นะ ไอ้ นี่ (คนสวน
หนุ่มอีกคนที่นงั่ ในครัว) คลําไม่มีหาง มันป๊ าบ (ทํามือทําท่าทาง)เลยนะ“
3. สื่อได้ นําเสนอรายการที่มีความรุนแรงประเภทต่างๆ (V)
การศึกษาในครัง้ นี ้พบว่าจาก 72 รายการ มีรายการซึง่ เข้ าข่ายลักษณะรายการที่นําเสนอเนื ้อหาที่มี
ความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ จํานวน 41 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 44 ของรายการทังหมด
้
ทังนี
้ ้พบว่า
รายการส่วนใหญ่จะนําเสนอความรุนแรงที่มีตอ่ ร่างกายมากที่สดุ รองลงมาเป็ นความรุนแรงต่อจิตใจและ
ความรุนแรงทางเพศตามลําดับ ข้ อค้ นพบหนึง่ ที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้คือ ในรายการระดับความเหมาะสม
ด+ ซึง่ เป็ นรายการสําหรับเด็ก ก็มีการนําเสนอถึงความรุนแรงทางด้ านร่างกายด้ วย ตัวอย่างเช่น การ์ ตนู
เรื่ อง Full Metal Panic ก็ได้ นําเสนอภาพการใช้ อาวุธปื นยิงอีกฝ่ ายจนถึงแก่ความตายและปรากฏเลือดสาด
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อยูใ่ นฉาก หรื อในละครชิงรักหักสวาทก็ได้ มีฉากแสดงออกถึงความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ โดย
ตัวละครทาสชายได้ ทําการวางแผนและใช้ กําลังฉุดคร่าหญิงอื่นไปข่มขืน
4. สื่อได้ นําเสนอรายการที่มีเนื ้อหาเลือกปฏิบตั ผิ า่ นตัวแทน (R)
การศึกษาในครัง้ นี ้พบว่าจาก 72 รายการ มีรายการซึง่ เข้ าข่ายลักษณะรายการที่นําเสนอเนื ้อหาที่
เกี่ยวข้ องกับการเลือกปฏิบตั ผิ า่ นภาพตัวแทน จํานวน 14 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 15 ของรายการทังหมด
้
โดยส่วนใหญ่เนื ้อหากล่าวถึงการมีอคติหรื อเลือกปฏิบตั ใิ นเรื่ องของรูปลักษณ์ภายนอก รองลงมาเป็ นเรื่ อง
ของเพศวิถี และชนชาติเชื ้อชาติตามลําดับ ซึง่ ลักษณะของการนําเสนอจะออกมาในด้ านของการล้ อเลียน
เพื่อสร้ างให้ เกิดความตลกขบขัน สนุกสนาน โดยปรากฏอยูใ่ นคําบรรยายลักษณะเด่นของบุคคล เช่น ไอ้
เตี ้ย ไอ้ อ้วน ไอ้ ดํา เป็ นต้ น ดังเช่นที่ปรากฏในละครซิทคอม นัดกับนัด ซึง่ มีการพูดยํ ้าถึงสีผิวของตัวละคร
โดยใช้ ข้อความว่า “อีดําตับเป็ ด” เป็ นต้ น
ทัง้ นีก้ ารละทิง้ การปฏิบัตติ ามจริยธรรมสื่อในการนําเสนอข้ อมูลต่ างๆแก่ เด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะในช่ วงเวลาที่เด็กและเยาวชนส่ วนใหญ่ รับชมโทรทัศน์ ทําให้ เกิดผลกระทบในวงกว้ าง
ต่ อพัฒนาการและก่ อให้ เกิดปั ญหาทางพฤติกรรมทัง้ การเลียนแบบและการซึมซับความก้ าวร้ าว
ในเด็กและเยาวชน ซึ่งส่ งผลกระทบต่ อความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม
รายการที่เข้ าข่ ายมีลักษณะ S และ L อาจนําไปสู่การเกิดปั ญหาพฤติกรรมทางเพศและ
ผลกระทบในด้ านลบต่ อพัฒนาการด้ านศีลธรรมในวัยรุ่ น ซึง่ จากการศึกษาพบว่า สื่อมีอิทธิพลอย่าง
ยิ่งในการสร้ างทัศนคติและปลูกฝั งความเชื่อค่านิยมทางเพศให้ แก่วยั รุ่ น โดยเมื่อวัยรุ่ นได้ เรี ยนรู้ และรับเอา
ข้ อมูลทางเพศมาจากสื่อ ก็นําไปสู่การปลูกฝั งแนวคิดที่ว่า เป็ นเรื่ องปกติ ใครๆก็ทํากัน ตามแนวคิดของ
Super-Peer Theory และก่อให้ เกิดพฤติกรรมในเชิงการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร (Early Sexual
Intercourse) และการสับเปลี่ยนคู่นอนอย่างหลากหลาย (Multiple Sexual Partner) อย่างไรก็ตาม
แนวโน้ มของสื่อที่นําเสนอเนื ้อหาในเรื่ องทางเพศกลับพบว่า 20 ปี ที่ผ่านมาแนวโน้ มกลับเพิ่มสูงขึ ้นเรื่ อยๆ
และยังมีรายงานว่า พบเด็กและเยาวชนที่รับชมเนื ้อหาที่รุนแรงและถูกจัดอยู่ในระดับเอ็กซ์ (Violent XRated) จะมีพฤติกรรมก้ าวร้ าวเกี่ยวกับเรื่ องเพศ (Sexually Aggressive Behavior) สูงเกือบ 6 เท่า หาก
เที ย บกับ กลุ่ม เด็ก ที่ ไม่ ไ ด้ รั บ ชมสื่ อที่ มี ค วามรุ น แรงดัง กล่า ว นอกจากนี ก้ ารใช้ ภ าษากระตุ้น หรื อ ส่อ ถึ ง
ภาพลักษณ์ความสวยงามของร่างกาย และสร้ างค่านิยมความงามในอุดมคติขึ ้นมา ก็สง่ ผลต่อการเรี ยนรู้ใน
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การสร้ างอัตลักษณ์ แห่งตนของวัยรุ่ น โดยวัยรุ่ นส่วนใหญ่จะเกิดความไม่พึงพอใจในร่ างกายของตนเอง
(Body

Dissatisfaction) และนําไปสู่ปัญหาทางพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติได้ (Eating

Disorder)

(ทิพวรรณและคณะ, 2556) ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการที่สื่อกระตุ้นโดยนําเสนอถึงรู ปร่ างที่บ่งบอกถึงการ
กระตุ้นและส่อทางเพศ ไปยํ ้าเข้ ากับความรู้สกึ วิตกกังวลกับสภาพรู ปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปของช่วงวัยรุ่ น (สุ
ริ ยเดว ทรี ปาตี, 2554) จากการไม่มั่นใจในตัวเองและความวิตกกังวลที่ เกิ ดขึน้ กอปรกับอยู่ในช่วงวัยที่
ค้ นหาตัวตน จึงส่งผลให้ วยั รุ่ นจํานวนหนึ่งเกิดการค้ นหาตัวตนโดยผ่านการเลียนแบบจากประสบการณ์ที่
ได้ รับ ซึ่งสื่อก็เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ข้อมูลอย่างหนึ่งที่วยั รุ่ นสามารถเข้ าถึงได้ ง่าย จึงทําให้ เกิดการเลียนแบบใน
เรื่ องวัฒนธรรม ค่านิยม ตลอดจนการยึดเอาบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นเหมือนต้ นแบบในอุดมคติ และพยายาม
สร้ างตนเองให้ มีความละม้ ายคล้ ายคลึงกับต้ นแบบนันๆ
้ เพราะต้ องการที่จะได้ รับการยอมรับจากกลุม่ เพื่อน
และสังคม (ศรี เรื อน แก้ วกังวาล, 2553) จึงอาจกล่าวได้ วา่ เด็กและวัยรุ่ นจะถูกชีน้ ําจากเนือ้ หาที่ปรากฏ
ในสื่อ ซึ่งหากเนื อ้ หานั น้ มีความไม่ เหมาะสมต่ อการเป็ นต้ นแบบหรื อการใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อการ
ค้ นหาตนเองของวัยรุ่ น ก็ย่อมนําไปสู่การเกิดค่ านิยมและการเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสมได้
ส่วนปั ญหาทางด้ านพฤติกรรมความก้ าวร้ าว มีรายงานการวิจยั Meta – Analysis จํานวนหลาย
ร้ อยฉบับ ระบุว่า เด็กและเยาวชนที่ได้ รับชมรายการที่มีลกั ษณะเข้ าข่าย V จะเกิดปั ญหาทางพฤติกรรมใน
ระดับสูง43 โดยเฉพาะหากเด็กได้ รับชมฉากที่มีความรุ นแรงเกิน 4 ครัง้ ต่อชัว่ โมง ก็จะยิ่งมีอิทธิ พลต่อ
พฤติ ก รรมมากยิ่ ง ขึ น้ (สุ ริ ยเดว ทรี ปาตี , 2556) มี ก ารศึ ก ษาพบว่ าการที่ สื่ อนํ า เสนอภาพ
ที่น่ากลัว รุ นแรง อย่ างซํา้ ๆ จะทําให้ ผ้ ูชมมีการสร้ างบุคลิกภาพขึน้ มาในรูปแบบต่ างๆกัน โดยบาง
รายจะแสดงออกถึงพฤติกรรมก้ าวร้ าวเพิ่มมากขึน้ มีการพกพาอาวุธ มีแนวคิดในเชิงขาดความเมตตา
และมองโลกในแง่ร้ายว่า ความรุ นแรงและการก้ าวร้ าวเป็ นเพียงการป้องกันตนเอง เพราะถ้ าไม่ทําร้ ายคน
อื่นเสียก่อน ก็จะเป็ นฝ่ ายถูกคุกคามเสียเอง ซึง่ เป็ นผลมาจากการปลูกฝั งว่า โลกใบนี ้มันเลวร้ าย มีแต่ความ
น่ากลัว และการใช้ กําลังเป็ นสิ่งที่สงั คมยอมรับได้ เพราะแม้ แต่สื่อยังนํามาเสนอสู่สงั คม จึงทําให้ เด็กและ
วัยรุ่นเกิดความเข้ าใจผิดว่า นี่คือสิ่งที่สงั คมต้ องการ (สุริยเดว ทรี ปาตรี และสุชีวา เจริ ญธรรม, 2556; นิชรา
และคณะ, 2551) ส่วนหนึ่งที่ทําให้ จริ ยธรรมของเด็กและเยาวชนเกิดการบกพร่ อง เนื่องมาจากเป็ นวัยที่
43

นิชรา เรื องดารกานนท์, ชาคริ ยา ธีรเนตร, รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์, ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย และนิตยา คชภักดี. (2551). ตําราพัฒนาการ
และพฤติกรรมเด็ก. กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง.
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พัฒนาการทางด้ านจริ ยธรรมตามแนวคิดของ ลอเรนซ โคลเบิร์ก กล่าวไว้ ว่า เด็กและเยาวชนจะเรี ยนรู้
กฎเกณฑ์ทางจริ ยธรรมผ่านทางสังคม โดยสิ่งใดที่สงั คมยอมรับ สิ่งนันคื
้ อดี และควรธํารงไว้ หรื อปฏิบตั ิตาม
เพื่อให้ สงั คมอยูไ่ ด้ (ทิพวรรณและคณะ, 2556; นิชราและคณะ, 2551)
นอกจากนีก้ ารที่เด็กและเยาวชนได้ รับชมรายการที่เข้ าข่ ายมีลักษณะ R ก็ทาํ ให้ เกิดการ
เรียนรู้ท่ ไี ม่ เหมาะสมในแง่ ของการพัฒนาบุคลิกภาพให้ เป็ นที่ยอมรั บต่ อสังคม โดยอีริคสัน เอช อีริค
สัน (1968 อ้ างตาม ศรี เรื อน แก้ วกังวาล, 2553) ได้ เสนอเอาไว้ ว่า ช่วงวัยรุ่ นเป็ นระยะแห่งการค้ นหาตัวตน
อีกทังระยะวั
้
ยรุ่ นยังเป็ นช่วงที่เปลี่ยนจากเด็กมาสู่การเป็ นผู้ใหญ่ และเด็กกําลังมองหาต้ นแบบที่จะเรี ยนรู้
การเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ดังนันการที
้
่สื่อนําเสนอภาพลักษณ์ในการปฏิบตั ิต่อผู้อื่นที่ในลักษณะที่ไม่เท่า
เที ย มแฝงด้ วยอคติ ต่ อ ชนชั น้ เพศสภาพ เชื อ้ ชาติ อายุ ตลอดจนแบ่ ง แยกด้ ว ยรู ป ร่ า งหน้ าตาและ
ความสามารถ ก็ยอ่ มส่งผลต่อการเรี ยนรู้ในการยอมรับผู้อื่นในสังคมของเด็กและเยาวชน และกลายเป็ นถูก
สร้ างให้ เกิดความเคยชินต่อสภาพสังคมที่แบ่งชนชันด้
้ วยอคติไป ทําให้ เด็กเกิดความรู้สกึ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
น้ อยลง นําไปสูก่ ารไม่สามารถพัฒนาความสามารถทางด้ านศีลธรรมได้ อย่างสมบูรณ์ และยังก่อให้ เกิดการ
สร้ างค่านิยมและความเข้ าใจที่ผิดๆ เข่น คนดีต้องผิวขาว คนชัว่ ต้ องผิวดํา ทังที
้ ่ในความเป็ นจริ งไม่ได้ เป็ น
เช่นนันเสมอไป
้
(สุริยเดว ทรี ปาตี, 2556)
ยิ่งไปกว่านันผลจากการศึ
้
กษาในครั ง้ นีย้ ังพบอีกว่ า สื่อได้ มีการนําเสนอข้ อมูลโฆษณาโดย
ไม่ คํ า นึ ง ถึ ง หลั ก จริ ย ธรรมว่ าด้ วยการปกป้ องเด็ ก จากการถู ก โน้ มน้ าวหรื อ ชั ก จู ง โดยการ
รู้ เท่ าไม่ ถึงการณ์ ซึ่งพบได้ จากโฆษณาแฝงที่ปรากฏอยู่ในรายการต่ างๆโดยเฉพาะอย่ างยิ่งในช่ วง
ซิทคอมหรื อละครโทรทัศน์ ที่ฉายในช่ วงเวลาสําหรับเด็กและเวลาที่ควรเฝ้ าระวัง เนื่องจากโฆษณา
ตรงและโฆษณาแฝงในรายการต่างๆ ล้ วนแล้ วแต่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน44 โดยผล
การศึกษาในครัง้ นีส้ อดคล้ องกับรายงานวิจัยที่มีมาก่อนนีว้ ่า ในช่วงเวลารับชมโทรทัศน์ สําหรับเด็กและ
เยาวชนนัน้ รายการต่างๆได้ นําเอาชิน้ โฆษณาจํานวนมาก มาสอดแทรกอยู่ในรายการทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม ซึง่ ขัดต่อข้ อกฎหมายในการควบคุมจํานวนเวลาโฆษณาต่อชัว่ โมง อีกทังยั
้ งพบอีกว่า โฆษณาส่วน
ใหญ่ที่ออกอากาศในช่วงเวลาของเด็กและเยาวชนเต็มไปด้ วยโฆษณาอาหารที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพอย่าง
44

แผนงานวิจยั นโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ (FHP) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบานสุขภาพระหว่าง
ประเทศ (IHPF). (2557). เรื่ อง “โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สําหรับเด็กให้ ข้อมูล? คุณค่า? หรื อ พิษภัย?” [แผ่นพับ]. นนทบุรี: ม.
ป.ท.
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กลุม่ เครื่ องดื่มพร้ อมดื่ม ขนมขบเคี ้ยว ขนมหวาน และอาหารสําเร็จรูปเป็ นต้ น (แผนงานวิจยั นโยบายอาหาร
และโภชนาการ เพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ (FHP) และมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา, 255745 และการที่รายการ
ออกอากาศโฆษณาซํา้ ๆ และใช้ เวลาฉายเกินเวลาที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนการขึน้ โฆษณา
แฝงอันทําให้ ไม่ มีคําเตือนบ่ งบอก แสดงให้ เห็นถึงการพยายามชักจูง โน้ มน้ าว โดยอาศัยการ
รู้ เท่ าไม่ ถึงการณ์ ของเด็กและเยาวชน จากการที่เ ด็ก ยั งไม่ เ ข้ าใจถึง จุ ดประสงค์ ของโฆษณาที่
มุ่ ง เน้ น การขาย จึง ทํา ให้ เ กิ ด การเชื่ อ และถู ก ชี น้ ํ า โดยโฆษณา ซึ่ง ถื อ เป็ นการล่ อ ลวงและขาด
จริยธรรมแห่ งสื่ออย่ างสิน้ เชิง ทังนี
้ ้เพราะการเรี ยนรู้ ของเด็กจะเกิดขึ ้นเมื่อได้ รับข้ อมูลสะสมไปในระยะ
หนึ่ง การที่มีโฆษณาแฝงจึงนําไปสู่การพยายามปลูกฝั งภาพลักษณ์และการจดจําแบรนด์สินค้ าให้ แก่เด็ก
โดยไม่ร้ ู ตวั (นิชราและคณะ, 2551) ผลที่ตามมาคือ เด็กจะเลือกสินค้ าตามที่เคยพบเห็นโฆษณาและยังมี
งานวิจยั ค้ นพบอีกว่า ชัว่ โมงที่เด็กได้ เห็นโฆษณาสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั การจดจําสินค้ าและดัชนีมวลกาย
(BMI)ของเด็ก โดยเด็กในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ดโู ฆษณาอาหารเฉลี่ย 11.5 นาทีตอ่ วัน มีผลทําให้ นํ ้าหนัก
ของตัวเด็กเพิ่มสูงขึ ้นประมาณร้ อยละ 16 – 40 ส่วนในออสเตรเลียและอิตาลี เด็กจะมีนํ ้าหนักเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 10 – 28 และร้ อยละ 4 – 8 ตามลําดับ แสดงให้ เห็นว่าในหลายประเทศมีแนวโน้ มที่เด็กจะนํ ้าหนักตัว
้ งส่งผลให้ เกิดสุขนิสยั ในการบริ โภคอาหารที่ไม่
เพิ่มสูงขึ ้นหากได้ รับชมโฆษณาอาหารมากเกินไป46 อีกทังยั
เหมาะสม เช่น บริ โภคผักน้ อยลง(Boynton-jarrett R et.al, 2003 อ้ างตาม นงนุช ใจชื่น, 2557)47 ขาด
วิตามินและแร่ ธาตุ และประสบต่อปั ญหาทุพโภชนาการต่างๆได้ ซึง่ ปั ญหานี ้ไม่ได้ สง่ ผลกระทบเพียงแค่ต่อ
ตัวเด็กเอง แต่ยงั ส่งผลต่อประเทศชาติในแง่ของการที่รัฐต้ องสิ ้นเปลืองงบประมาณสําหรับดูแลรักษาโรค
อ้ วนมากถึง 12,142 ล้ านบาท (นงนุช ใจชื่น, 2557) และผลของการดูโฆษณาดังกล่าวยังส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร ของเล่น (นิชราและคณะ, 2551) ตลอดจนการสร้ างความเคยชินในการรับรู้ถึง
เทคนิคต่างๆที่ถกู แฝงมากับในโฆษณาเช่น การทําให้ ภาพมีขนาดใหญ่ การใช้ เทคนิคลดแลกแจกแถม (นง
นุช ใจชื่น, 2557) นอกจากนีจ้ ากการศึกษาในอดีตของวริ นทรี ย์ ธารี วรรณ (2534)48 เรื่ อง “บทบาทของ
45

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP), (2556). การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม ในช่วงเวลารายการ
โทรทัศน์สําหรับเด็กและเยาวชน
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
นงนุช ใจชื่น. (2557).4 ปริ ศนาของโฆษณาอาหารบนจอทีวี. นนทบุรี:เดอะกราฟิ โก ซิสเต็มส์.
48
วริ นทรี ย์ ธานีวรรณ. (2534).บทบาทของโฆษณาทางโทรทัศน์ตอ่ การตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ าของเด็กวัยรุ่น.
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โฆษณาทางโทรทัศน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ าของเด็กวัยรุ่ น” พบว่า วัยรุ่ นมีการพยายามเลียนแบบ
การกระทําจากโฆษณาและการรับรู้ ข้อมูลโฆษณาที่ได้ จากโทรทัศน์มีความสัมพันธ์ กบั การรู้ จกั สินค้ าและ
นําไปสู่การสร้ างความสนใจและตัดสินใจเลือกสินค้ านันๆ
้ จนมาถึงการศึกษาในปั จจุบนั ถึงอิทธิพลของสื่อ
โฆษณาที่มีต่อวัยรุ่ น เช่น การศึกษาของนริ นทรพร สุบรรณพงษ์ 49 ก็พบว่า วัยรุ่ นตอนต้ นจะมีการรับรู้ ถึง
วัฒนธรรมบริ โภคนิยมที่แฝงอยู่ภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ และมีการพยายามลอกเลียนแบบจาก
โฆษณาที่ได้ พบเห็น แสดงให้ เห็นว่า ไม่ ว่าเวลาจะผ่ านไปกี่สิบปี สื่อโฆษณาก็ยังคงมีอิทธิพลต่ อการ
ตัดสินใจเลือกสินค้ าและการชักจูงโน้ มน้ าวทางด้ านพฤติกรรมและค่ านิยมแก่ เด็กและเยาวชนเป็ น
อย่ า งยิ่ ง ดัง นัน้ จึ ง จํ า เป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ ผ้ ู ทํ า งานด้ านโฆษณาควรยึ ด หลัก บทบัญ ญั ติ สิ บ ประการแห่ ง
จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา พ.ศ.2545 (สมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย อ้ างตาม วิโรจน์ ศรี หิรัญ, ม.ป.ป.)
ว่าด้ วยการ “ไม่ควรกระทําการโฆษณาอันอาจมีผลเป็ นอันตรายต่อเด็กหรื อผู้เยาว์ ทงทางร่
ั้
างกาย จิตใจ
หรื อ ทําให้ ขาดความรู้สกึ ผิดชอบ โดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เป็ นเครื่ องมือใน
การจูงใจ”
จากข้ อ มูล ทัง้ หมดในข้ า งต้ น นี แ้ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การที่ ส่ ื อ โทรทั ศ น์ นํ า เสนอรายการโดยไม่
คํ า นึ ง ถึ ง จริ ย ธรรมสื่ อ ที่ มี ต่ อ เด็ ก และเยาวชน ก่ อให้ เ กิ ด อิ ท ธิ พ ลส่ งผลกระทบในแง่ ล บต่ อ
พัฒนาการและนําไปสู่การเกิดปั ญหาต่ างๆตามมาในสังคม ดังนันสื
้ ่อจึงควรให้ ความตระหนักถึงการ
ดํารงไว้ ซึ่งจริ ยธรรมแห่งสื่อ เนื่องจากแม้ ว่าจริ ยธรรมจะไม่ใช่ข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบตั ิตาม แต่ก็เป็ นสิ่งที่
สูงส่งกว่ากฎหมายเนื่องจากบทลงโทษจะออกมาในแง่ของการตอบสนองที่สงั คมมีต่อสื่อ เกิดเป็ นกระแส
สังคมที่เสื่อมศรัทธาต่อวิชาชีพแห่งสื่อเอง (นงนุช ศิริโรจน์, ม.ป.ป.) เพื่อให้ ยงั คงไว้ ซงึ่ เกียรติและศักดิ์ศรี ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสื่อสารมวลชนจําเป็ นต้ องนําเสนอข้ อมูลต่างๆด้ วยความระมัดระวัง และมีความ
รับผิดชอบ
อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ ท่ มี ีต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน
จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ก้าวไกลในทุกยุคทุกสมัย ที่ก่อให้ เกิดการแนวทางในการสื่อสาร
ข้ อมูลนําข้ อมูลกระจายสูม่ วลชนในวงกว้ าง(mass media) ซึง่ ผู้รับสารก็มีความหลากหลายช่วงวัยตังแต่
้
49

นริ นทร์ พร สุบรรณพงษ์ . (2554). วัฒนธรรมบริ โภคนิยมในภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์.
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เด็กไปถึงผู้สงู อายุ จึงทําให้ เกิดข้ อคําถามที่วา่ เนื ้อหา ภาพ เสียง หรื อ ถ้ อยคําข้ อความที่ปรากฏบนสื่อมี
อิทธิพลอย่างไรบ้ าง ทังนี
้ ้ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาได้ มงุ่ เน้ นไปที่อิทธิพลของสื่อที่มีตอ่ ช่วงวัยเด็ก
ั นาการในด้ านต่างๆ
และเยาวชนเป็ นพิเศษ เนื่องจากเป็ นช่วงอายุที่กําลังเรียนรู้สงิ่ ต่างๆรอบตัวและมีพฒ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว อีกทังจากผลสํ
้
ารวจที่ผา่ นมาพบว่า ครัวเรื อนไทยร้ อยละ 95 ล้ วนแล้ วแต่มีสื่อ
โทรทัศน์อยูใ่ นครอบครอง (UNICEF Thailand, 2008 อ้ างตาม นิชรา, 2551) สะท้ อนให้ เห็นว่า สือ่ โทรทัศน์
เองก็เป็ นสื่อที่ได้ รับความนิยมอย่างมากและเข้ าถึงเด็กและเยาวชนได้ เกือบทุกครัวเรื อน โดยจากผลการ
สํารวจพบว่า เด็กและเยาวชนไทยอายุตงแต่
ั ้ 1 – 14 ปี โดยเมื่ออายุยิ่งมากขึ ้น ปริ มาณการดูโทรทัศน์ตอ่ วัน
ก็จะมากขึ ้นด้ วย (ลัดดาและคณะ, ม.ป.ป.)50 ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
(ม.ป.ป.)51 ที่พบว่า กิจกรรมที่คนไทยใช้ เวลาว่างด้ วยมากที่สดุ คือ การดูโทรทัศน์ โดยจะใช้ เวลา 2.7 ชัว่ โมง
ต่อวัน

ชัว่ โมงต่อวัน

วันธรรมดา

5
4
3
2
1
0
กลุ่มอายุ (ปี )

วันหยุด

3.4

2.3

1.9

1.5
1-5

6-9

4
2.4
10 - 14

ภาพแสดง ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ เด็กดูโทรทัศน์ ในวันธรรมดาและวันหยุด (ชั่วโมงต่อวัน). ที่ มา
รายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที ่ 4 พ.ศ. 2551-2552, โดย ลัดดาและคณะ, ม.ป.ป.,ค้ นจาก
http://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/report/report6.pdf
นอกจากนี ้จากงานวิจยั ของ กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี และไอลดา ฟอลเล็ต (ม.ป.ป.)52 ยังพบอีก
ว่า พฤติกรรมการดูโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยในอดีตจะสามารถดูได้
50

ลัดดา เหมาะสุวรรณ, วิชยั เอกพลากร, นิชรา เรื องดารกานนท์, ปราณี ชาญณรงค์, ภาสุรี แสงศุภวนิช, วราภรณ์ เสถียรนพเก้ า,
สุวฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์ . (ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์). รายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2551-2552.
51
สํานักงานสถิติแห่งชาติ. (ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์) Research conner.
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จากเครื่ อ งโทรทัศ น์ เ ท่ า นัน้ แต่เ มื่ อมี ก ารพัฒ นาทางเทคโนโลยี ม ากขึน้ ทํ า ให้ โ ทรศัพ ท์ มื อ ถื อ และเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ก็สามารถดูโทรทัศน์ผ่านทางโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ เช่น TV Thai HD, TV Thailand
หรื อ Thai Live TV เป็ นต้ น ซึง่ พฤติกรรมการดูโทรทัศน์ผา่ นอุปกรณ์ 2 ชนิดขึ ้นไปของเด็กและเยาวชนนับวัน
ก็ยิ่งมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มสูงขึ ้น เมื่อผลสํารวจระบุว่า สถานการณ์ในปั จจุบนั สื่อโทรทัศน์เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชน จึงทําให้ เกิดการตระหนักว่า แล้ วสื่อที่เด็กได้ รับใน
้ ้จากการศึกษาข้ อมูลพบว่า สื่อจะ
แต่ละวัน มีอิทธิพลอย่างไรต่อกระบวนการเรี ยนรู้และพัฒนาการบ้ าง ทังนี
มีอิทธิพลกระทบ 5 ด้ านสําคัญดังต่อไปนี ้
ในด้ านของกระบวนการคิด (Cognitive Type Effects) ข้ อมูลที่เด็กได้ รับมาจากสื่อ นําไปสู่การ
้ ความไม่เหมาะสม
สร้ างการเรี ยนรู้และพัฒนาแนวทางในการคิดให้ แก่เด็ก แต่ในทางกลับกันหากข้ อมูลนันมี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลทางสังคม (Social Information) ซึง่ มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเป็ นอย่างยิ่ง
โดยตามแนวคิดของ อัลเบิร์ต แบนดูรา53 สนับสนุนว่า พฤติกรรมสามารถเรี ยนรู้ ได้ จากการสังเกตข้ อมูล
ต่างๆที่ได้ รับจากต้ นแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลความก้ าวร้ าว สามารถส่งผ่านไปสูเ่ ด็กและเยาวชนที่อยู่
หน้ าจอโทรทัศน์ได้ นอกจากนี ้สถานการณ์จําลองทางสังคมในรู ปแบบต่างๆที่ปรากฏอยู่ในสื่อ เช่น ข้ อมูล
บทสนทนาที่มีเนื ้อหาทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้ องกับเพศตรงข้ าม (Heterosexual Script) หรื อ
ข้ อมูลในการแสดงออกใดๆที่บง่ บอกถึงการเกี่ยวข้ องกับเพศผ่านทางสื่อโทรทัศน์ จะมีผลต่อการเรี ยนรู้ ทาง
เพศในวัยรุ่ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 54 แสดงให้ เห็นว่า ข้ อมูลของต้ นแบบหรื อสถานการณ์ จําลองทาง
สังคม ทังในด้
้ านของข้ อมูลภาพลักษณ์บคุ ลิกภาพที่ดงึ ดูด ข้ อมูลพฤติกรรมที่นําไปสู่ความสําเร็ จหรื อสร้ าง
้
ความสุข ความรํ่ ารวย การเป็ นที่รักและชื่นชอบ การมีอํานาจ ล้ วนแล้ วแต่ชกั นําทางความคิด ดังนันการจะ
นําเสนอข้ อมูลใดๆให้ แก่เด็กและเยาวชนจึงควรมีการกลัน่ กรองเนื ้อหาก่อนเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมและนําไปสูผ่ ลกระทบในด้ านอื่นๆต่อไป

53

Kong, L.L., Maria, C.A., & Samsilah, R. (2010). Understanding Media Vilolence and Development of Aggressive
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Tolman, D.L., Ed, D., Kim, J.L., Schooler, D., & Sorsoli, C.L. (2007). Rethinking the Associations between Television
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หลังจากที่ได้ รับรู้ ข้อมูลแล้ ว จะนําไปสู่กระบวนการที่เรี ยกว่าการสร้ างการรับรู้ และตัดสินและให้
คุณค่าแก่ข้อมูล โดยจะสรุ ปออกมาในรู ปแบบของทัศนคติหรื อความเชื่อ (Belief-Type Effects) เกิดเป็ น
ุ ค่าเพียงพอที่จะยอมรับก็จะนําไปสู่การ
ค่านิยมที่ยอมรับได้ และไม่ได้ ซึ่งหากข้ อมูลนัน้ ถูกตัดสินว่ามีคณ
สร้ างทัศนคติและเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เหมาะสม ดังเช่นในงานวิจยั ของ Rivadeneyra และ Lebo (2008) 55
พบว่า พฤติกรรมในการออกเดท (Dating) ของวัยรุ่ นได้ รับอิทธิ พลมาจากการดูภาพยนตร์ ทางโทรทัศน์
โดยเฉพาะภาพยนตร์ แนวโรแมนติก (Romantic) ซึ่งส่งผลให้ ร้ ู สึกถึงความเป็ นสุภาพบุรุษ (Traditional
Gender) และสร้ างมุมมองต่อความรักหรื อการออกเดทในรู ปแบบของการแสดงตัวเป็ นสุภาพบุรุษ ซึ่งจะ
ต่างจากกลุ่มวัยรุ่ นที่ดูภาพยนตร์ ที่อยู่ในแนวดราม่า (Drama) หรื อไม่โรแมนติก (Non-romantic) ก็จะมี
ลักษณะยึดติดในความเป็ นจริ ง (Realistic) แสดงให้ เห็นว่าข้ อมูลที่ได้ จากสื่อโทรทัศน์ มีอิทธิพลอย่ าง
ยิ่งต่ อการสร้ างทัศนคติหรื อความเชื่อขึน้ มา และนําไปสู่การเลียนแบบโดยเชื่อว่ า พฤติกรรมนัน้
คือสิ่งที่เหมาะสมและยอมรับได้ ในสังคม
ผลกระทบที่แสดงออกทางด้ านพฤติกรรม (Behavioral – Type Effects) อันเนื่องมาจากการที่สื่อ
นํ า ข้ อมูลมาเผยแพร่ และสร้ างความเชื่ อหรื อคุณค่า ต่า งๆต่อข้ อมูลนัน้ ก็ ทํา ให้ ผ้ ูรับสารเกิ ด พฤติกรรม
บางอย่างตามที่สื่อชี ้นําได้ โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนจะถูกโน้ มน้ าวและชี ้นําได้ มากกว่าปกติ
เนื่องจากการรู้ เท่าไม่ถึงการณ์และยังขาดวุฒิภาวะในการตัดสินใจ จึงพบได้ ว่า ในช่วงเวลาเหมาะสมที่เด็ก
และเยาวชนดูโทรทัศน์นนั ้ จึงได้ มีการนําเสนอโฆษณามากมายทังโฆษณาตรงและโฆษณาแฝง
้
ซึง่ จากการ
สํารวจในครัง้ นี ้พบว่า จาก 72 รายการ มีถึง 13 รายการที่มีโฆษณาแฝง โดยปรากฏอยู่ในช่วงต่างๆของ
รายการทังภาพนิ
้
่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบข้ อความบรรยาย โดยเป็ นไปเพื่อกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรม
การบริ โภคสินค้ า และยินดีที่จะเข้ ามาใช้ บริ การ ซึ่งผลระยะยาวที่สื่อคาดหวังคือ จะสามารถจดจําสินค้ า
และพัฒนาการจนกลายเป็ นการภักดีและศรัทธาต่อสินค้ านันๆ
้ แม้ ว่าในตอนแรกจะไม่ได้ ร้ ูสกึ ชื่นชอบก็ตาม
ที (สุริยเดว ทรี ปาตี, 2556, อ้ างแล้ ว) แต่การได้ ยินบ่อยๆก็จะสร้ างเป็ นความเคยชิน ทําให้ นึกพิจารณาและ
สนใจที่จะหาข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ านันก่
้ อนเป็ นอันดับต้ นๆ
นอกจากนี ้ยังพบอีกว่า อิทธิพลของสื่อมีความเชื่อมโยงต่อการแสดงออกทางอารมณ์ (EmotionalType Effect) อีกด้ วย โดยข้ อมูลที่ได้ รับจากสื่อจะมีผลโดยต่อตรงอารมณ์และความรู้ สึก ซึ่งยิ่งข้ อมูลมี
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ความเข้ มข้ นและกระตุ้นอารมณ์ได้ มากเท่าไรจะยิ่งส่งผลต่อการจดจําได้ มากขึ ้นเท่านัน้ เนื่องจากสมองส่วน
Limbic ที่ถกู เรี ยกว่าสมองส่วนอารมณ์ อยู่ในตําแหน่งใกล้ กบั Hippocampus ที่ทํางานเกี่ยวข้ องกับการ
้
่สื่อนําเสนอข้ อมูลที่กระตุ้นให้ เกิดอารมณ์เชิงลบ เช่น กลัว เศร้ า หดหู่ หรื ออารมณ์ใน
จดจํา56 ดังนันการที
ทางบวก เช่น สนุกสนาน เย้ ายวน สงบ ผ่อนคลาย ก็ จะสามารถส่งผลกระทบในระยะยาวได้ ทัง้ นี จ้ าก
งานวิจัยจํานวนมากชีใ้ ห้ เห็นว่ า สื่ อที่นําเสนอข้ อมูลรุ นแรงและทําให้ เกิดความรู้ สึกในเชิงลบ
ส่ งผลให้ ผ้ ูรับสารเกิดความชินชาต่ อความรุ นแรง ความเจ็บปวด และทําให้ สูญเสียความรู้ สึกผิด
ชอบชั่วดีและการเห็นอกเห็นใจในผู้อ่ ืนไป ซึง่ จากการศึกษารูปแบบในการกลัน่ แกล้ งกันของวัยรุ่น ของ
Kuntsche, E.M.A. และคณะ (2006) 57 โดยทําการสํารวจใน 8 ประเทศ พบว่า รู ปแบบการกลัน่ แกล้ งทัง้
การเตะ การชกต่อย การผลัก ตลอดจนการใช้ ความรุนแรงทางภาษา ล้ วนมีความสัมพันธ์กบั การดูโทรศัพท์
อีกทังยั
้ งพบด้ วยว่า ความถี่ในการดูโทรทัศน์ยิ่งมีมากเท่าไรแนวโน้ มของการกลัน่ แกล้ งก็จะยิ่งสูงขึ ้น อย่างไร
ก็ตามแม้ ว่าสื่อควรที่จะคํานึงถึงการเสนอข้ อมูลที่มีความรุ นแรงและกลัน่ กรองเนื ้อหาก่อนเผยแพร่ แต่จาก
การสํารวจในครัง้ นี ้กลับพบว่า รายการจํานวนหนึง่ นําเสนอเนื ้อหาที่มีความรุ นแรงทางร่ างกาย ความรุ นแรง
ทางจิตใจ ความรุ นแรงต่อสิ่งของ ความรุ นแรงทางเพศ และความรุ นแรงที่เข้ าข่ายทารุ ณกรรมสัตว์ มา
เผยแพร่ออกอากาศในช่วงเวลาที่มีเด็กและเยาวชนจํานวนมากดูโทรทัศน์
การศึกษาที่ผา่ นมายังพบอีกว่า อิทธิพลของสื่อที่สง่ ผลกระทบอย่างมากต่อเด็กและเยาวชนที่รับชม
โทรทัศน์คือ การส่งผลกระทบทางด้ านกายภาพร่ างกาย (Physiological-Type Effects) ทังนี
้ ้พบว่า สื่อ
สามารถส่ งผลกระทบต่ อระบบร่ างกายอย่ างอัตโนมัติ ซึ่งจะกระตุ้นให้ บุคคลไม่ สามารถควบคุม
การแสดงออกทางร่ างกาย เช่น การเบิ่งตากว้ าง การจ้ องมองหรื อกระพริ บตามแสงและการเคลื่อนไหว
ของจอภาพ โดยการแสดงออกทางร่างกายดังกล่าวเกิดได้ จากการถูกกระตุ้นทางความรู้สกึ อย่างรุนแรงจาก
เนื ้อหารายการที่สยองขวัญ หรื อ น่ากลัว ส่งผลทําให้ ร่างกายเข้ าสูภ่ าวะเครี ยด ร่ างกายหลัง่ cortisol หรื อ
ฮอร์ โมนแห่งความเครี ยดออกมา ทําให้ ต่อมหมวกไตต้ องทํางานหนักมากขึ ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
ทําให้ สง่ ผลต่อการเต้ นของหัวใจ มีอาการเกร็ง เหงื่อออกหรื อขนลุก มือสัน่ ได้ (หมอมวลชน, 2013)58 อีกทัง้
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ในการศึกษาของ Charmaine B.L และคณะ (2015) ได้ แนวคิดที่น่าสนใจว่า เด็กที่มีภาวะสมาธิสนั ้
(ADD/ADHD) จํานวนมากมีปริมาณรับชมโทรทัศน์อยูร่ าว 149.1 นาทีในช่วงวันหยุด อีกทังร้้ อยละ 59 จะมี
โทรทัศน์ ประจําอยู่ในห้ องนอน ซึ่งทํ าให้ เกิดสมมติฐานว่า หากลดปริ มาณการรับสื่อโทรทัศน์ ลงโดยหา
มาตรการป้องกันต่างๆ เช่น รณรงค์ไม่นําโทรทัศน์ไปไว้ ในห้ องนอนเด็ก ก็อาจจะช่วยทําให้ ภาวะสมาธิสนั ้
ลดลงได้ และ Hager L.R. (2006)59 ยังศึกษาพบอีกว่า เมื่อเด็กดูโทรทัศน์มากขึ ้นก็จะส่งผลให้ กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทางกายลดลง รวมทังยั
้ งก่อให้ เกิดพฤติกรรมต่อต้ านไม่ยอมเข้ านอน (bedtime resistance)
และรายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมยังกระตุ้นทําให้ เด็กเกิดความวิตกกังวลในการนอนหลับ (anxiety about
falling asleep) ส่งผลให้ เกิดสุขนิสยั ที่ไม่ดีในการนอนและส่งผลต่อด้ านอารมณ์ พฤติกรรม และการเรี ยนรู้
ได้ (ทิพวรรณและคณะ, 2556) นอกจากนี ้การศึกษาของ Dennison B.A. & Edmunds S.L. (2008)60 ซึง่
พบว่า การที่มีโทรทัศน์ ในห้ องทําให้ เด็กได้ รับชมโฆษณาเพิ่มมากขึน้ ส่วนใหญ่แล้ วโฆษณาจะมีเนือ้ หา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันและนํ ้าตาลในปริ มาณสูง มีรสหวาน โดยมีกลุม่ เป้าหมายในการโฆษณาอยู่ที่
้ งมี
เด็กและวัยรุ่ น ผลที่ตามมาคือ เด็กและวัยรุ่ นจํานวนหนึ่งประสบกับปั ญหาโรคอ้ วน (obesity) ดังนันจึ
การเสนอว่ า ควรให้ ความรู้ ด้ านการตระหนั ก ถึ ง อิ ท ธิ ผ ลจากสื่ อโทรทั ศ น์ แก่ ครอบครั ว
สถาบันการศึกษาและหน่ วยงานต่ างๆในสังคม รวมทัง้ กําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมกับการดู
โทรทัศน์ แก่ เด็ก เพื่อป้ องกันปั ญหาต่ างๆที่จะเกิดกับเด็กทัง้ ในแง่ ถูกชักจูงจากโฆษณา และการใช้
เวลาว่ างไปอย่ างไม่ เกิดประโยชน์
ในการนี ้เพื่อสร้ างการตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อที่มีตอ่ พัฒนาการของเด็ก จึงทําให้ หน่วยงานหลาย
ภาคส่วนในประเทศไทย ผนึกกําลังร่ วมหามาตรการ แนวทางและนโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ เกิดพื ้นที่สื่อ
สร้ างสรรค์ที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน เช่น มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (Media Monitor) จะมุ่งเน้ นเพื่อ
ปฏิรูปสื่อและสังคมให้ เป็ นไปในทิ ศทางที่ เหมาะสม เพื่ อเสริ มสร้ างสุขภาวะที่ ดีให้ แก่ สงั คม นอกจากนี ้
แผนงานวิจยั นโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพ ก็เป็ นอีกหน่วยงานที่มงุ่ มัน่ สร้ างการ
ตระหนักถึงการรู้เท่าทันเล่ห์เหลียมโฆษณาด้ วยเช่นกัน ถึงกระนันจากปรากฏการณ์
้
ที่เกิดขึ ้นจริงในสังคมคือ
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มีการพบว่าสื่อได้ นําเสนอเนื ้อหารายการที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก จึงทําให้ เกิดคําถามว่า ในปั จจุบันสื่อได้ ทาํ
หน้ าที่และยึดมั่นถือมั่นในหลักจริ ยธรรมมากน้ อยเพียงใด และจะมีแนวทางปฏิบัติใดบ้ างที่จะ
กระตุ้นให้ ผ้ ูปฏิบัติหน้ าที่ด้านสื่อสารมวลชนเกิดการตระหนั กถึงหลักจริ ยธรรมในการนําเสนอ
ข้ อมูลข่ าวสารต่ างๆแก่ เด็กและเยาวชนต่ อไป

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึ ก ษารวบรวมข้ อ มูล ในเชิ ง นโยบายเกี่ ย วกับ จริ ย ธรรมสื่ อ ที่ ป รากฏในประเทศไทย
เมื่อนํามาพิจารณาถึงความสอดคล้ องในการดําเนินงานเพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมสื่อและสร้ างความเข้ าใจถึง
ผลกระทบที่สื่อมีตอ่ พัฒนาการของเด็กและเยาวชนอย่างเร่งด่วน จริ งจัง และเข้ มงวด
มาตรการเร่ งด่ วนที่ควรเร่ งดําเนินการ ควรครอบคลุมถึงการส่ งเสริมให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดการ
ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของสิ ท ธิ ใ นการบริ โ ภคสื่ อ และยกระดั บ มาตรฐานจริ ย ธรรมของผู้
ประกอบวิชาชีพด้ านสื่อสารมวลชน โดยมุ่งเสริ มสร้ างให้ ความรู้ ท่ ีเกี่ยวข้ องกับพัฒนาการมนุษย์
กับสื่อ เพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีและนําไปสู่การผลิตและนําเสนอรายการที่มีผลดีต่อการเรี ยนรู้
ของเด็กและเยาวชน
1. กําหนดเกณฑ์การตรวจสอบเนื ้อหารายการและเฝ้าระวังการนําเสนอข้ อมูลผ่านรายการ หรื อ
ลักษณะของการโฆษณาที่เข้ าข่ายเอาเปรี ยบ หลอกลวงผู้บริ โภค เพื่อนํามาประกอบใช้ ในการ
พิจารณาลักษณะของรายการที่อาจมีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนอย่างไม่
เหมาะสม
2. เร่งสร้ างความเข้ าใจในการนําเสนอประเด็นที่เปราะบางทางวัฒนธรรมหรื อสังคม และส่งเสริ ม
ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสม เพื่ อ สร้ างความเข้ า ใจและนํ า เสนอข้ อมูลผ่า นสื่อในลัก ษณะที่
ยอมรับในความแตกต่างดังกล่าว
3. สร้ างความรู้ ความเข้ าใจถึงผลกระทบของสื่อที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน และ
สร้ างการตระหนักถึงความสําคัญของการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์แก่ผ้ ู
ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
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4. สร้ างการตระหนักถึงความสําคัญในการเลือกรับชมรายการที่มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของ
เด็กและเยาวชนให้ แก่ สถาบันครอบครัว โรงเรี ยน และชุมชน เพื่ อสร้ างสุขภาวะที่ ดีในการ
บริโภคสื่อ
นอกจากนีค้ วรมีการใช้ มาตรการที่จริ งจัง เพื่อจุดมุ่งหมายระยะยาวในการส่ งเสริ มให้ ผ้ ู
ประกอบวิชาชีพด้ านสื่อสารมวลชนยึดแนวทางปฏิบัตติ ามหลักจริยธรรมหรื อข้ อกฎหมายต่ างๆที่
บังคับใช้ ในการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และเป็ นการส่ งเสริ มให้ เกิดพืน้ ที่ส่ ือสีขาว หรื อ
พืน้ ที่ส่ ือสร้ างสรรค์ ท่ ีเหมาะสมต่ อการเรี ยนรู้ ของเด็กและเยาวชน โดยมีแนวทางปฏิบัติท่ ีชัดเจน
หรื อมีกลไกที่สนับสนุนให้ ส่ ือสามารถดําเนินการกํากับดูแลกันเอง
1. สนับสนุนส่งเสริ มให้ เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะที่
เกี่ ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อผนึกกํ าลังในการจัดทํากลไกเพื่อการ
ส่งเสริ มและพัฒนาระบบการกํากับดูแลตนเองของกิจการวิทยุโทรทัศน์
2. สนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาและสร้ างจูงใจให้ เกิดการผลิตรายการโทรทัศน์ที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้
และเปิ ดพื ้นที่สื่อสร้ างสําหรับเด็กและเยาวชน
3. สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารบัง คับ ใช้ ข้ อ กฎหมายหรื อ พระราชบัญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ สื่ อ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4. สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ทํ า มาตรฐานหลั ก จริ ย ธรรมสื่ อ สํ า หรั บ ผู้ ประกอบวิ ช าชี พ ด้ าน
สื่อสารมวลชน
ขณะเดียวกันการดําเนินการด้ วยมาตรการที่เข้ มงวดก็เป็ นสิ่งจําเป็ น เพื่อปกป้ องสิทธิใน
การรั บข้ อมูลข่ าวสารของประชาชน และเพื่อสร้ างแนวทางในการนําเสนอข้ อมูล รายการ โฆษณา
ที่เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับต่ างๆตามหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อ
1. กํ า กั บ ดู แ ลการนํ า เสนอข้ อมู ล ข่ า วสาร เนื อ้ หาข้ อมู ล โดยให้ คํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ที่ มี ต่ อ
สาธารณชนและยึดในหลักสิทธิ มนุษยชน โดยมุ่งเน้ นปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื ้อหาที่มี
ความรุ นแรง เนื ้อหาที่ไม่เหมาะสมทางเพศสัมพันธ์ เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับการดื่มสุราและสูบ
บุหรี่ ตลอดจนเนื ้อหาที่แสดงออกถึงการก่อให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อจําแนกความแตกต่างใน
เรื่ องต่างๆ เช่น ชาติพนั ธุ์ สีผิว อายุ ศาสนา สุขภาพ ความพิการและความด้ อยโอกาส เป็ นต้ น
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ทังนี
้ ้เพื่อไม่ให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างไม่สร้ างสรรค์และนําไปสูก่ ารเกิดปั ญหาพฤติกรรมเลียนแบบ
ในสิง่ ที่ไม่เหมาะสม
2. ในการโฆษณาจะต้ องนําเสนอข้ อมูลโดยไม่ละเมิดต่อสิทธิ หรื อสร้ างความไม่เป็ นธรรมให้ แก่
ผู้บริ โภคโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน
3. ควบคุมให้ การโฆษณาเป็ นไปตามข้ อกฎหมายกํ าหนด เช่น ไม่ออกอากาศเกิ นกว่าเวลาที่
กําหนดไว้ ลดการโฆษณาแฝงในรายการสําหรับเด็ก หรื อ กระทําการโฆษณาแฝงโดยมุ่งหวัง
ผลประโยชน์ด้วยการชักจูง โน้ มน้ าวอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผู้บริ โภค
4. จัดทําคําอธิบายหรื อแนะนําระดับของประเภทรายการโทรทัศน์ เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ ผ้ รู ับชมได้ ใช้
ประกอบการพิจารณาว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในปกครอง
หรื อไม่
5. ตรวจสอบแนวทางในการปฏิบตั กิ ารจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์อย่าง
สมํ่าเสมอ
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ตารางเปรียบเทียบระเบียบและข้ อบังคับปั จจุบัน ที่สอดคล้ องกับการดําเนินการมาตรการที่เร่ งด่ วน จริงจัง และเข้ มงวด
ระเบียบ/ข้อบ ังค ับ
แผนแม่บทในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ปี 2555 –
2559 ยุทธศาสตร์ท ี่ 5.2 ตัวชีว้ ด
ั ที่ 6
(การกํากับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 61

‐

‐

มาตราการเร่งด่วน
กําหนดเกณฑ์การพิจารณา
โฆษณาอันมีลก
ั ษณะเป็ น
การค ้ากําไรเกินควร
หลอกลวงผู ้บริโภค
สร ้างกลไกการป้ องกันโดย
การให ้ความรู ้ ความเข ้าใจ

‐

‐

‐

มาตราการจริงจ ัง
ส่งเสริมการรวมกลุม
่ ของผู ้รับ
ใบอนุญาต ผู ้ผลิรายการ และผู ้
ประกอบวิชาชีพด ้าน
่ สารมวลชนทีเ่ กีย
สือ
่ วกับ
กิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์
จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม
การประกอบวิชาชีพ และ
ควบคุมกันการประกอบวิชาชีพ
กันเอง
ดําเนินการให ้มีกลไกบังคับใช ้
กฎหมายทีร่ วดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

‐

‐

มาตราการเข้มงวด
กํากับดูแลการประกอบ
กิจการในด ้านเนือ
้ หาให ้มี
คุณภาพ เป็ นประโยชน์ตอ
่
สาธารณะและคํานึงถึงหลัก
สิทธิมนุษยชนและความ
หลากหลาย
กํากับดูแลโฆษณามิให ้
ละเมิดสิทธิและเอาเปรียบ
ผู ้บริโภค

ระยะยาว
มีแนวทางปฏิบต
ั ิ
(Guideline) และ
กลไกสนับสนุนการ
กํากับดูแลกันเองของ
่
สือ

‐

ตารางเปรียบเทียบระเบียบและข้ อบังคับปั จจุบัน ที่สอดคล้ องกับการดําเนินการมาตรการที่เร่ งด่ วน จริงจัง และเข้ มงวด
ระเบียบ/ข้อบ ังค ับ
คูม
่ อ
ื จริยธรรมและการกํากับดูแล
กันเอง ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์

61

มาตราการเร่งด่วน
จัดทํามาตรฐานจริยธรรม
่
สือ
‐ เร่งทําความเข ้าใจใน
ประเด็นทีเ่ ปราะบางทาง
สังคม และส่งเสริมการ
เรียนรู ้ความแตกต่างทาง
สังคมหรือวัฒนธรรม

‐

‐

มาตราการจริงจ ัง
รวมกลุม
่ ผู ้ประกอบการ
วิชาชีพด ้าน
่ สารมวลชนเพือ
่ จัดทํา
สือ
มาตรฐานทางจริยธรรม
่
วิชาชีพสือ

มาตราการเข้มงวด
ปกป้ องเด็กและ
เยาวชนจากเนือ
้ หาทีม
่ ี
่ งและเด็กที่
ความเสีย
่
ปรากฏในสือ
‐ ไม่นําเสนอข ้อมูลที่
แสดงถึงการจําแนก
ความแตกต่างในเรือ
่ ง
‐

‐

‐

ระยะยาว
่ ยึดหลัก
สือ
ผลประโยชน์
สาธารณะ
่ ยึดหลักความ
สือ
เท่าเทียมและ
ความหลากหลาย
ของผู ้รับข ้อมูล

สํานักงาน กสทช. (ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์). แผนแม่บทในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ปี 2555-2559. ค้ นจาก สํานักงาน กสทช. เว็บไซด์: http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/Plan/Masterplan
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ระเบียบ/ข้อบ ังค ับ

มาตราการเร่งด่วน
่ื เพือ
ให ้แก่สอ
่ ให ้เกิดการ
นํ าเสนอรายการใน
ลักษณะเพือ
่ สร ้างเข ้าใจ
และยอมรับ

มาตราการจริงจ ัง

80

มาตราการเข้มงวด
้ ชาติ สี
ต่างๆ เช่น เชือ
ผิว เพศ ภาษา อายุ
สุขภาพ ศาสนา เด็ก
สตรี คนด ้อยโอกาส
‐ ไม่นําเสนอข ้อมูลทีม
่ ี
เนือ
้ หารุนแรง เกีย
่ วกับ
เพศสัมพันธ์ และ
ความระวังในการ
นํ าเสนอเนือ
้ หา
เกีย
่ วกับการดืม
่ สุรา
และสูบบุหรี่ เพือ
่
ป้ องกันไม่ให ้เด็กและ
เยาวชนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ
‐ ควบคุมการ
ออกอากาศโฆษณา
ไม่ให ้เกินกว่าที่
กฎหมายกําหนด
‐ ควบคุมเนือ
้ หาการ
โฆษณาทัง้ ทางตรง
และโฆษณาแฝง
ไม่ให ้เกิดการไม่เป็ น
ธรรมต่อผู ้บริโภคหรือ
ก่อให ้เกิดผลเสียงต่อ
สังคมในภาพรวม
โดยเฉพาะผลกระทบ
ทีม
่ ต
ี อ
่ กลุม
่ เด็กและ
เยาวชน

‐

ระยะยาว
ข่าวสาร
สร ้างเกียรติยศใน
การประกอบวิชาช
่
พสือ

ตารางเปรียบเทียบระเบียบและข้ อบังคับปั จจุบัน ที่สอดคล้ องกับการดําเนินการมาตรการที่เร่ งด่ วน จริงจัง และเข้ มงวด
ระเบียบ/ข้อบ ังค ับ
‘ แนวทางการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตาม
ประกาศ กสทช. เรือ
่ งหลักเกณฑ์
การจัดทังรายการสําหรับการ
ให ้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
2556’

‐

‐

‐

‐

มาตราการเร่งด่วน
สร ้างหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบเนือ
้ หาและเฝ้ าระวัง
่
สือ
สร ้างความรู ้และความเข ้าใจ
ในการจัดระดับความ
เหมาะสมแก่ผู ้ประกอบ
่
วิชาชีพสือ
สร ้างความรู ้และความเข ้าใจ
่ ทีม
ถึงผลกระทบของสือ
่ ต
ี อ
่
พัฒนาการเด็กและเยาวชน
่
แก่ผู ้ประกอบวิชาชีพสือ
สร ้างการตระหนักถึงการ
เลือกรับชมรายการทีม
่ ค
ี วาม
เหมาะสมให ้แก่สถาบัน
ครอบครัว โรงเรียน และ
สังคม

‐

‐

มาตราการจริงจ ัง
เพือ
่ เป็ นแนวทางในการสร ้าง
แจงจูงในการสร ้างสรรค์
โทรทัศน์เพือ
่ ส่งเสริม
การศึกษาและการเรียนรู ้
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ดูแลตนเองของกิจการวิทยุ
โทรทัศน์
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มาตราการเข้มงวด
ควรมีคําแนะนํ าการ
เข ้าสูร่ ายการ เพือ
่ เป็ น
การให ้ข ้อมูลว่า
รายการต่อไปนี้
เหมาะสมกับเด็กใน
ปกครองหรือไม่
‐ ควรมีการตรวจสอบแต่
ละรายการว่าปฏิบต
ั ิ
ตามแนวทางการจัด
ระดับความเหมาะสม
ของรายการ
โทรทัศน์ฯหรือไม่
‐

‐

ระยะยาว
สร ้างการตระหนัก
ถึงความสําคัญ
ของการจัดระดับ
ความเหมาะสม
รายการ

ตารางเปรียบเทียบระเบียบและข้ อบังคับปั จจุบัน ที่สอดคล้ องกับการดําเนินการมาตรการที่เร่ งด่ วน จริงจัง และเข้ มงวด
ระเบียบ/ข้อบ ังค ับ
พระราชบัญญัตอ
ิ งค์กรจัดสรรคลืน
่
ความถีแ
่ ละกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553
มาตรา 27(18) 62
พระราชบัญญัตป
ิ ระกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์
พ.ศ.2551 มาตรา 3963

‐

มาตราการเร่งด่วน
มาตรฐานทางวิชาชีพต ้อง
คํานึงถึงการได ้รับข ้อมูล
ข่าวสารธารณะของ
ประชาชนและการ
คุ ้มครองผู ้บริโภค

‐

มาตราการจริงจ ัง
กสทช.มีอํานาจในการ
รวมกลุม
่ เพือ
่ จัดทํา
มาตรฐานจริยธรรมทาง
่
วิชาชีพสือ

62

‐

มาตราการเข้มงวด
เร่งสร ้างมาตรฐานทาง
่
วิชาชีพสือ

‐

ระยะยาว
มีมาตรฐานวิชาชีพ
ในการกํากับดูแล
กันเอง และมีการ
ส่งเสริมการ
คุ ้มครองสิทธิใน
การรับข่าวสาร
ของประชาชน

สํานักงาน กสทช. (ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์). พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553. ค้ นจาก สํานักงาน กสทช.
เว็บไซด์: http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/Law/TelecomBroadcastLaw/AnAct
63
สํานักงาน กสทช. (ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์). พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ.2551. ค้ นจาก สํานักงาน กสทช. เว็บไซด์:
http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/Law/TelecomBroadcastLaw/AnAct
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จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
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จริ ยธรรมสื่ อมวลชนว่ าด้ วยการปกป้ องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเนื อ้ หาที่มีความเสี่ ยงใน
ลักษณะต่ างๆ
1 คู่มือจริยธรรมการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
หลักการ 6 ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื ้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ
6.1) ผู้ปฏิบตั ิงานต้ องใช้ วิจารณญาณในการนําเสนอภาพ การใช้ ภาษา ถ้ อยคํา และนํ ้าเสียงที่เหมาะสม
โดยเฉพาะในการนําเสนอเนื ้อหาความรุนแรง อัตลักษณ์ทางเพศ เพศวิถี เพศสัมพันธ์ รวมทังเรื
้ ่ องที่มีผลเสีย
หายต่อสถาบันครอบครัว และเรื่ องที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ
6.2) ผู้ประกอบวิชาชีพต้ องใช้ วิจารณญาณในการนําเสนอเนื ้อหา ภาษา ภาพ เสียง ที่อาจทําให้ ผ้ ชู มผู้ฟังที่
เป็ นเด็กและเยาวชนเข้ าใจผิด หรื อกระตุ้นพฤติกรรมลอกเลียนแบบ เช่น รายการที่มีเนื ้อหาความรุ นแรง
การใช้ ภาษาหยาบคาย กิจกรรมที่เสี่ยงภัยต่อร่างกาย อบายมุข การกระทําที่ผิดกฎหมาย
6.3) ผู้ประกอบวิชาชีพต้ องไม่ออกอากาศหรื อตีพิมพ์ภาพและข้ อมูลที่อาจมีผลเสียต่อพัฒนาการและการ
เรี ยนรู้ของเด็กและเยาวชน หรื อความสัมพันธ์ของครอบครัว
6.4) ผู้ประกอบวิชาชีพต้ องไม่นําเสนอภาพเด็ก เยาวชน ที่ถกู ทําร้ าย ถูกทารุ ณ ถูกคุกคามทางเพศ ตกเป็ น
ผู้ต้องหา ผู้ต้องสงสัย ทังนี
้ ้หมายรวมถึงการไม่นําเสนอภาพ ข้ อมูล ข้ อความ สัญลักษณ์ใด ที่จะสามารถบ่ง
บอกถึงเด็ก และเยาวชนผู้ตกเป็ นข่าวได้ เว้ นแต่กระทําไปเพื่อประโยชน์ของเด็กหรื อเยาวชนนันเอง
้
6.5) การรายงานข่าวหรื อการนําเสนอรายการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเด็กและเยาวชนต้ องคํานึงถึงการปกป้อง
ศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์และสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน
6.6) ผู้ประกอบวิชาชีพต้ องคํานึงถึงแหล่งข่าวหรื อผู้ร่วมรายการที่เป็ นเด็ก เยาวชน และบุคคลที่กําลังมี
ความทุกข์หรื อผู้ที่มีความบกพร่องทางสมองเป็ นพิเศษ เพราะพวกเขาอาจไม่ได้ นกึ ถึงผลกระทบที่จะตามมา
หลังจากการให้ สมั ภาษณ์หรื อเข้ าร่วมรายการ
6.7 ในกรณีที่เกี่ยวกับเหตุการณ์อาชญากรรม การกระทําชําเรา การค้ าแรงงานเด็ก ต้ องไม่เปิ ดเผยชื่อ อัต
ลักษณ์ หรื อข้ อมูลแวดล้ อมอื่นใด ที่เกี่ยวกับตัวเด็ก หรื อนําเด็กมา
การปกป้องเด็กและเยาวชนจากการนําเสนอเหตุร้ายแรงที่กระทบกระเทือนจิตใจ
แนวปฏิบตั ิ
6.8) ไม่ออกอากาศหรื อตีพิมพ์ภาพและข้ อมูล ที่อาจจะมีผลเสียต่อพัฒนาการด้ านศีลธรรม ด้ านกายภาพ
และด้ าน
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6.9) กรณีภาพข่าวที่มีความรุ นแรง เช่น ข่าวอุบตั ิเหตุร้ายแรง ภาพข่าวอาชญากรรม ภัยพิบตั ิธรรมชาติ
อุบตั ิเหตุขนาดใหญ่ สงคราม ควรคํานึงถึงระดับความรุ นแรงของภาพและช่วงเวลาที่จะนําเสนอ หลีกเลี่ยง
การนําเสนอในช่วงเวลาของรายการเด็ก ยกเว้ นประกาศหรื อเตือนภัยฉุกเฉินสติปัญญา ของเด็กเยาวชน
หรื อมีผลเสียหายต่อสถาบันครอบครัว
6.10) หลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพข่าวรุนแรง หรื ออาจกระทบกระเทือนจิตใจเด็กและเยาวชนในช่วงรายการ
ข่าวหัวคํ่า เพราะเด็กและเยาวชนอาจกําลังนัง่ รับชมพร้ อมกับผู้ใหญ่ได้
6.11) ต้ องระมัดระวัง การนําเสนอเนื ้อหาภาพ เสียง ที่อาจชักจูงผู้ชมผู้ฟังที่เป็ นเด็กและเยาวชนไปในทางที่
ผิด เช่น การเสนอรายการที่มีเนื ้อหาความรุนแรง การยัว่ ยวนทางเพศ กิจกรรมเสี่ยงภัยต่อร่ างกายที่เด็กและ
เยาวชนอาจลอกเลียนแบบ
6.12) ต้ องประกาศเตือนหรื อแสดงข้ อความ (label)

เพื่อให้ ผ้ ูชมผู้ฟังพิจารณาว่าเนือ้ หาของรายการ

เหมาะสมกับตนเองหรื อเด็กเยาวชนในบ้ านของตนหรื อไม่
6.13) ต้ องระมัดระวังการใช้ ภาษา ถ้ อยคํา และนํ ้าเสียงให้ เหมาะสม โดยเฉพาะในการนําเสนอเนื ้อหาความ
รุนแรง เรื่ องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ การนําเสนออย่างเลือกปฏิบตั ิ เพราะเหตุแห่งความต่างของสภาพร่างกาย
เพศ วัย เชื ้อชาติ ศาสนา ชนชัน้ หรื อฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม เรื่ องที่มีผลเสียหายต่อสถาบันครอบครัว
และเรื่ องที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ
6.14) ต้ องระมัดระวังในการนําเสนอเนื ้อหาที่เกี่ยวกับการดื่มสุรา สูบบุหรี่ การเสพยา พฤติกรรมอันธพาล ที่
ต้ อ งไม่ ส่ อ ไปในทางสนับ สนุน ให้ เ ห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งโก้ เ ก๋ ทัง้ ต้ อ งไม้ มี ร ายละเอี ย ดหรื อ ชัก นํ า ให้ เ กิ ด การ
ลอกเลียนแบบ
การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรงการกระทําผิดกฎหมายหรื อขัดต่อ
ศีลธรรม
แนวปฏิบตั ิ
6.15) ต้ องชัง่ นํ ้าหนักระหว่างการทําหน้ าที่ในฐานะสื่อมวลชนกับหน้ าที่ในการปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจากรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมกับวัย
6.16) ต้ องคํานึงถึงสิทธิในการรับรู้ขา่ วสารและการแสดงออกของความคิดเห็น ความต้ องการ ทักษะ
ความสามารถ จินตนาการ ฯลฯ ของเด็กและเยาวชน
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6.17) กําหนดเวลาการออกอากาศรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว แยกจากรายการเฉพาะ
ผู้ใหญ่ หมัน่ ตรวจสอบ ดูแลความเหมาะสมของเนื ้อหารายการ ในช่วงเวลาสําหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว โดยเฉพาะเนื ้อหาที่เกี่ยวกับเพศ การเลือกเพศ เพศสัมพันธ์ ภาษาหยาบคาย เนื ้อหาที่เสนอความ
รุนแรงและเนื ้อหาที่แสดงอคติหรื อปฏิบตั ิตอ่ กลุม่ คน ใดในสังคมอย่างไม่เหมาะสม
6.18) คํานึงว่าเด็กและเยาวชนมีความอ่อนไหว และด้ อยประสบการณ์ โดยปกป้องเด็กและเยาวชนจาก
เนื ้อหาและการนําเสนอที่ไม่เหมาะสม เช่น เนื ้อหารายการที่มีความรุนแรง ด้ วยการประกาศเตือนหรือแสดง
ข้ อความเพื่อให้ ผ้ ชู มผู้ฟังพิจารณาว่าเหมาะสมกับตนเองหรื อเด็กและเยาวชนในครอบครัวหรื อไม่
6.19) การเชิญเด็กและเยาวชนมาร่วมในการบันทึกเทปหรื อออกอากาศสด ต้ องแจ้ งเหตุผล เนื ้อหา และ
รูปแบบรายการอย่างชัดเจนต่อเยาวชนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี แต่สําหรับเด็กอายุ ตํ่ากว่า 18 ปี
ผู้ปฏิบตั งิ านต้ องแจ้ งพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อยินยอมให้ เด็กและเยาวชนมาให้ สมั ภาษณ์หรื อร่วมรายการ
6.20) ในการผลิตรายการต้ องไม่ทําให้ เด็กและเยาวชนที่ร่วมรายการ มีความกดดัน เครี ยด หรื อวิตกกังวล
ไม่ควรตังคํ
้ าถามที่ยากจนเกินไป หรื อเป็ นคําถามที่ซบั ซ้ อน ยิง่ เด็กและเยาวชนมีอายุน้อยเท่าไหร่
ผู้ปฏิบตั งิ านต้ องระมัดระวังมากเท่านัน้
6.21) การให้ เด็กและเยาวชนมาสัมภาษณ์หรื อร่วมรายการ ต้ องไม่เสนอเงินหรื อสิง่ ของเป็ นการตอบแทน
ยกเว้ นแต่การดูแลค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง เช่น ค่าใช้ จา่ ยการเดินทาง ค่าอาหาร และ เครื่ องดื่ม เป็ นต้ น
6.22) การชักชวนให้ เด็กและเยาวชนมีสว่ นร่วมในรายการ เช่น การส่งข้ อความสันทางโทรศั
้
พท์ (เอสเอ็ม
เอส) ต้ องแจ้ งค่าใช้ จ่ายในการโทรศัพท์ และควรแนะนําให้ เด็กขออนุญาตพ่อแม่ผ้ ปู กครองก่อน
6.23) ควรให้ รายละเอียดถึงผลกระทบที่อาจตามมาหลังจากที่ได้ ร่วมรายการไปแล้ วกับเด็กและเยาวชนที่
มาร่วมรายการ
6.24) ในรายการที่เป็ นการตีแผ่ปัญหาครอบครัว และปัญหาสังคมที่ซบั ซ้ อน ควรมีผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านเด็กหรื อ
นักจิตวิทยาเด็กมาให้ คําปรึกษาด้ วย และอาจต้ องเชิญพ่อแม่ผ้ ปู กครองของเด็กและเยาวชนที่ร่วมรายการ
มารับรู้ระหว่างการผลิตหรื อการออกอากาศสด เพราะเด็กและเยาวชนอาจไม่ได้ ใส่ใจถึงผลในระยะยาวที่
อาจเกิดขึ ้น
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6.25) บางครัง้ เด็กและเยาวชนที่ร่วมรายการบางคน อาจพูดถึงข่าวลือหรื อกล่าวอ้ างโดยไม่ได้ ตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งก่อน ผู้ปฏิบตั งิ านหรื อผู้รับผิดชอบการผลิตรายการต้ องพยายามสร้ างความสมดุลระหว่างการ
แสดงออกและความถูกต้ องเหมาะสมของเนื ้อหา
การถ่ายทําและสัมภาษณ์เด็กหรื อเยาวชนในรายการข่าว/รายการทัว่ ไป
แนวปฏิบตั ิ
6.26) ขออนุญาตพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรื อผู้ดแู ลเด็กหรื อเยาวชน ตังแต่
้ ก่อนการถ่ายทําและสัมภาษณ์ ไป
จนถึงขันตอนก่
้
อนออกอากาศ กรณีที่มีการเปลี่ยนใจภายหลังและขอให้ ยกเลิกการนําเสนอข่าว ต้ องเคารพ
สิทธิโดยไม่นําข่าวนันออกอากาศ
้
6.27) แจ้ งเหตุผล ประเด็นเนื ้อหา รูปแบบการนําเสนอข่าวอย่างละเอียดชัดเจนต่อเด็กหรื อเยาวชน และพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง หรื อผู้ดแู ล
6.28) ประเมินและแจ้ งผลกระทบในแง่มมุ ต่างๆ ทังเชิ
้ งบวกและเชิงลบ ทังในระยะสั
้
นและระยะยาวที
้
่
อาจจะเกิดขึ ้นหลังจากข่าวออกอากาศไปแล้ วให้ เด็กหรื อเยาวชน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรื อผู้ดแู ลทราบ
อย่างละเอียด กรณีที่ประเมินแล้ วว่า ถ้ าเปิ ดเผยภาพใบหน้ าของเด็กหรื อเยาวชนในข่าวไปแล้ วอาจมี
ผลกระทบทางสังคมตามมา แม้ วา่ เด็กหรื อเยาวชนจะยินยอมด้ วยความสมัครใจก็ไม่ควรเปิ ดเผยภาพ
ใบหน้ าของเด็กหรื อเยาวชนนัน้
6.29) ในกรณีการนําเสนอข่าวเด็กที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการยุตธิ รรม ควรใช้ คําเรี ยกเด็กหรื อเยาวชนที่
กระทําความผิด ตามขันตอนการดํ
้
าเนินคดี ดังนี ้
ขันตอน
้
1. ก่อนแจ้ งความดําเนินคดี คําเรี ยกที่ใช้ คือ “เด็ก/เยาวชนผู้ต้องสงสัย”
ขันตอน
้
2. หลังแจ้ งข้ อกล่าวหาระหว่างสอบสวนและพิจารณาคดี คําเรี ยกที่ใช้ คือ “เด็ก/เยาวชนผู้
ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด”
ขันตอน
้
3. หลังศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง คําเรียกที่ใช้ คือ “เด็ก/เยาวชนที่กระทําความผิด”
6.30) ไม่เสนอสิง่ ตอบแทน ทังที
้ ่เป็ นเงินหรื อสิง่ ของให้ กบั เด็กหรื อเยาวชน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของการทํา
้ ้น
ข่าวไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
6.31) ไม่ทําให้ เด็กหรื อเยาวชนตกอยูใ่ นภาวะกดดัน เครี ยด หรื อวิตกกังวล
6.32) ไม่ตงคํ
ั ้ าถามซับซ้ อนหรื อล่อหลอกเพื่อให้ ได้ คําตอบ
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6.33) กรณีการนําเสนอข่าวเรื่ องเพศศึกษาสําหรับเด็กหรือเยาวชน ต้ องไม่นําเสนอภาพจริ งและภาพเชิง
สัญลักษณ์ที่สอื่ ถึงอวัยวะเพศและการมีเพศสัมพันธ์
การเสนอข่าวและภาพข่าวเด็กที่ถกู ละเมิดทางเพศ
แนวปฏิบตั ิ
6.34) ต้ องไม่ลงเปิ ดเผยชื่อ ชื่อสกุล หรื อตําบลที่อยู่ของผู้หญิงและเด็กที่ถกู ละเมิดทางเพศ รวมทังชื
้ ่อ ชื่อ
สกุลและตําบลที่อยู่ของญาติของผู้เสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ หรื อสิ่งที่ทําให้ ร้ ู หรื อสามารถ รู้ ได้ ว่าผู้หญิงและ
เด็กที่ถกู ละเมิดทางเพศเป็ นใคร
6.35) ในกรณีที่ผ้ หู ญิงและเด็กที่ถกู ละเมิดทางเพศได้ รับอันตรายถึงแก่ชีวิต ต้ องไม่เผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัว ผู้เ สี ย ชี วิ ตซึ่ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ จิต ใจ ชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ คุณ หรื อ สิท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ใดของ
ครอบครัวผู้เสียชีวิต หรื อเพื่อแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรื อผู้อื่นโดยมิชอบ
6.36) การพาดหัวข่าวในรายการข่าวหรื อการโปรยข่าวหรื อการนําเสนอรายละเอียดของเนื ้อหาข่าวผู้หญิง
และเด็กที่ถกู ละเมิดทางเพศจะต้ องกระทําด้ วยความระมัดระวัง ทังในเรื
้ ่ องการใช้ ภาษาและการคํานึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชนและไม่ตอกยํ ้าให้ เกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับทัศนคติเรื่ องเพศอันเนื่องมาจากการละเมิด
ทางเพศนัน้
6.37) ต้ องไม่เปิ ดเผยภาพข่าวของผู้หญิงและเด็กที่ถกู ละเมิดทางเพศไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่ว่าผู้ที่ถกู ละเมิด
ทางเพศนันจะเสี
้
ยชีวิตหรื อไม่ก็ตาม
6.38) ในกรณีที่เด็กหรื อเยาวชนที่ถกู ละเมิดทางเพศได้ รับอันตรายถึงแก่ชีวิต อาจเผยแพร่ภาพหน้ าตรงของ
ผู้เสียชีวิตขณะมีชีวิตได้ ทังนี
้ ้ต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียงเกียรติคณ
ุ หรื อสิทธิประโยชน์
อื่นใดของครอบครัวผู้เสียชีวิต หรื อเพื่อแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรื อผู้อื่นโดยมิชอบ
6.39) ในการเสนอข่าวหรื อภาพใดๆ ต้ องคํานึงมิให้ ล่วงละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็ น
ข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้ องให้ ความคุ้มครองอย่างเคร่ งครั ดต่อสิทธิ มนุษยชนของเด็ก ต้ องไม่เป็ นการ
ซํ ้าเติมความทุกข์ หรื อโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็กไม่วา่ ทางใดทางหนึง่
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การสืบข่าวรายงานข่าวเด็กและเยาวชนจากการจัดแถลงข่าวของเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ
แนวปฏิบตั ิ
6.40) ในกรณีที่มีการจัดแถลงข่าวที่มีเด็กอยูใ่ นคดีความ อาชญากรรม เพศ ยาเสพติดหรื อความรุ นแรงอื่นๆ
และผู้สื่อข่าวไปสืบข่าวจากสถานที่แถลงข่าว และค้ นพบว่ามีการนํา เอาตัวเด็กมาเกี่ยวข้ องปรากฏในพื ้นที่
ของการแถลงข่าว ให้ หลีกเลี่ยงการถ่ายบันทึกภาพเด็กและเยาวชนนัน้ เพราะกฎหมาย พรบ.ศาลเยาวชน
และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ กําหนดให้ ความคุ้มครองสิทธิเด็ก
และเยาวชนเอาไว้ ไม่อนุญาตให้ บนั ทึกภาพหน้ าหรื ออวัยวะส่วนใดที่ทําให้ ทราบถึงชื่ออัตลักษณ์ที่สามารถ
ระบุตวั บุคคลได้
6.41) ไม่บนั ทึกภาพ หรื อบันทึกเสียง หรื อเผยแพร่ เสียงของเด็กหรื อเยาวชนซึง่ ต้ องหาว่ากระทํา ความผิด
หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลซึ่งอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ หรื อในทางพิจารณาคดีของศาล ที่ อาจทํ า ให้ บุคคลอื่ นรู้ จักตัว ชื่ อตัว หรื อชื่ อสกุลของเด็กและ
เยาวชนนัน้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลประวัติการกระทําความผิด หรื อสถานที่อยู่สถานที่ทํางาน หรื อสถานศึกษา
ของเด็กหรื อเยาวชนนันโดยเด็
้
ดขาด
2 ข้ อบังคับองค์ การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารระแห่ งประเทศไทย ว่ าด้ วยจริ ยธรรมของ
วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่ รายการ พ.ศ. 2552
ข้ อ 8 จริยธรรมด้ านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรง การกระทําอันผิด
กฎหมายหรื อศีลธรรม อบายมุข และภาษาอันหยาบคาย
8.1) ผู้ปฏิบตั ิงานต้ องใช้ วิจารณญาณในการนําเสนอภาพ การใช้ ภาษา ถ้ อยคํา และนํ ้าเสียงที่เหมาะสม
โดยเฉพาะในการนําเสนอเนื ้อหาความรุนแรง อัตลักษณ์ทางเพศ เพศวิถี เพศสัมพันธ์ รวมทังเรื
้ ่ องที่มีผลเสีย
หายต่อสถาบันครอบครัว และเรื่ องที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ
8.2) ผู้ปฏิบตั ิงานต้ องใช้ วิจารณญาณในการนําเสนอเนื ้อหา ภาษา ภาพ เสียง ที่อาจชักจูงผู้ชมผู้ฟังที่เป็ น
เด็กและเยาวชนให้ เห็นผิดเป็ นชอบ หรื อกระตุ้นพฤติกรรมลอกเลียนแบบ เช่น รายการที่มีเนือ้ หาความ
รุนแรง การยัว่ ยวนทางเพศ การใช้ ภาษาหยาบคาย กิจกรรมที่เสี่ยงภัยต่อร่างกาย อบายมุข การกระทําที่ผิด
กฎหมายที่ขดั ต่อศีลธรรม
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8.3) ผู้ปฏิบตั ิงานต้ องไม่ออกอากาศหรื อตีพิมพ์ภาพและข้ อมูลที่อาจมีผลเสียต่อพัฒนาการและการเรี ยนรู้
ของเด็กและเยาวชน หรื อมีผลเสียต่อบทบาทหน้ าที่และสัมพันธภาพของสถาบันครอบครัว
8.4) ผู้ปฏิบตั ิงานต้ องหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพเด็ก เยาวชน ที่ถกู ทําร้ าย ถูกกระทําทารุณ ถูกคุกคามทาง
เพศ ตกเป็ นผู้ต้องหา ผู้ต้องสงสัย ทังนี
้ ้หมายรวมถึงการไม่นําเสนอภาพ ข้ อมูล ข้ อความ และสัญลักษณ์ใด
ที่สามารถเชื่ อมโยงไปถึงเด็ก และเยาวชนที่ตกเป็ นข่าว ที่ ถูกกระทํา ที่เป็ นผู้ต้องหา ผู้ต้องสงสัย เว้ นแต่
กระทําไปเพื่อประโยชน์ของเด็กหรื อเยาวชนนันเอง
้
8.5) การรายงานข่าวหรื อการนําเสนอรายการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเด็กและเยาวชนต้ องดําเนินการอย่าง
คํานึงถึงการปกป้องศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์และสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน
8.6) ข้ อบังคับด้ านจริ ยธรรมเพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่กําหนดในข้ อ 8 นี ้ ให้ ครอบคลุมถึงสื่อทุก
ประเภทขององค์กร
กฎหมาย/ ประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แนวทางการจั ด ระดั บ ความเหมาะสมของเนื อ้ หารายการ
โทรทัศน์
หลักเกณฑ์ การแพร่ ภาพกระจายเสียงส่ วนที่หนึ่ง: การคุ้มครองผู้มีอายุต่าํ กว่ าสิบแปดปี (Ofcom
Broadcasting Code section 1: Protecting the under-eighteens)
1 ปกป้ องผู้มีอายุต่าํ กว่ า 18 ปี
 ห้ ามออกอากาศรายการหรื อการแสดงการทําร้ ายทังทางร่
้
างกาย จิตใจ และพัฒนาการ
 สถานีโทรทัศน์จําเป็ นต้ องคํานึงถึงสวัสดิภาพของเด็กเสมอ
 การจัดเวลาออกอากาศให้ เหมาะสมสําหรับเด็ก พิจารณาจากเนื ้อหา ช่วงเวลาที่เด็กมีเวลาและ
สามารถรับชมมากที่สดุ เช่น ปิ ดเทอม เสาร์ อาทิตย์ ลักษณะเฉพาะของสถานี หรื อรายการนันๆ
้
 รายการและละครที่ มี เนื อ้ หาที่ ไม่เหมาะสมสําหรั บเด็ก ไม่ควรจะได้ ออกอากาศ ระหว่างเวลา
05.30-21.00น.
 ในช่วงเวลาสําหรั บเด็ก หากรายการมีเนือ้ หาที่ อาจทําให้ เด็กและเยาวชนเกิดความเครี ยดหรื อ
กดดัน ควรจะมีข้อมูลที่ชดั เจน เพื่อให้ ผ้ ชู มได้ เข้ าใจในบริบทนันๆ
้
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การใช้ ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 การใช้ ยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้ องไม่ถกู นํามาแสดงใน
รายการสําหรับเด็กและพยายามหลีกเลี่ยงเรื่ องดังกล่าวในรายการประเภทที่ออกอากาศ
ก่อนหมดช่วงเวลาของเด็กและเยาวชน
ความรุ นแรง และพฤติกรรมที่เป็ นอันตราย
 ความรุ นแรง ผลของความรุ นแรง และการบรรยายถึงความรุ นแรง ไม่ว่าจะเป็ นโดยคําพูด
การแสดงออกด้ วยกริ ยาท่าทาง จะต้ องไม่ปรากฏในรายการและช่วงเวลาสําหรับเด็กและ
เยาวชน (ยกเว้ นผู้จดั และผู้รับผิดชอบได้ พิจารณามาเป็ นอย่างดีแล้ ว)
 พฤติกรรมที่เป็ นอันตราย หรื อภาพของพฤติกรรมอันตราย ซึ่งเด็กสามารถเลียนแบบได้
และมีอนั ตราย จะต้ องไม่ปรากฏในรายการและช่วงเวลาสําหรับเด็กและเยาวชน (ยกเว้ นผู้
จัดและผู้รับผิดชอบได้ พิจารณามาเป็ นอย่างดีแล้ ว)
ภาษาที่ไม่ สุภาพ/ ไม่ เหมาะสม
 ห้ ามนํ าเสนอภาษาไม่สุภาพ หยาบคาย นอกจากจะได้ รับการพิจารณาในบริ บทนัน้ ๆ
อย่างไรก็ ดี ควรหลีกเลี่ยงการใช้ ภาษาหยาบคายหลายๆ ครั ง้ ในรายการและช่วงเวลา
สําหรับเด็กและเยาวชน
เรื่องทางเพศ
 ห้ ามมิให้ มีภาพตัวแทนของการร่ วมเพศ การสนทนา หรื อแสดงภาพกิจกรรมทางเพศนัน้
ยกเว้ น ในกรณี เ พื่ อการศึก ษา ซึ่ง ผู้ผลิตและผู้รับผิดชอบในการออกอาอากาศจะต้ อง
พิจารณามาแล้ วเป็ นอย่างดี
ภาพเปลือย
 ภาพเปลือยในช่วงเวลาสําหรับเด็กและเยาวชน จะต้ องได้ รับการพิจารณาเป็ นอย่างดีใน
บริบท
ความเชื่อเรื่องผีสาง คาถาอาคม และเรื่องเหนือจริง
 การแสดงการไล่ผี การใช้ เวทย์มนต์คาถา และเรื่ องราวไสยศาสตร์ ที่แสดงว่าเป็ นเรื่ องจริ งที่
เกิดขึ ้น ห้ ามนํามาออกอากาศในช่วงเวลาสําหรับเด็กและเยาวชน
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การมีผ้ ูร่วมแสดงซึ่งมีอายุต่าํ กว่ า 18 ปี
 กรณี มีผ้ ูร่วมรายการเป็ นเด็กและเยาวชน ผู้ผลิตรายการจะต้ องคํานึงถึงสวัสดิภาพทาง
ร่างกาย จิตใจ และศักดิศ์ รี ของผู้ร่วมรายการ
 ผู้ร่วมแสดงจะต้ องไม่ถกู กดดันหรื อเกิดความเครี ยดโดยไม่จําเป็ น
 ของรางวัล ในรายการต้ อ งเหมาะสมกับ วัย ของผู้ร่ ว มรายการ และวัย ของกลุ่ม ผู้ช ม
เป้าหมาย
2 อาชญากรรม
 ต้ องไม่สนับสนุนหรื อยุยงส่งเสริมให้ เกิดการกระทําที่เป็ นอาชญากรรมหรื อความไม่สงบ
 ต้ องไม่แสดงเนื ้อหากรรมวิธีประกอบอาชญากรรม ที่สามารถนํามาเป็ นตัวอย่างในการ
ประกอบอาชญากรรมได้
 สถานีโทรทัศน์จะต้ องพยายามเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะไม่ให้ การออกอากาศนันนํ
้ าไปสู่อนั ตราย
ต่อชีวิต หรื ออคติตอ่ ความสําเร็ จในความพยายามที่จะต่อรองกับการจี ้ตัวประกัน หรื อการ
ลักพาตัว
3 ศาสนา
 ความเชื่อและทัศนของศาสนานันหรื
้ อนิกายหนึง่ ในศาสนา ต้ องได้ รับการยกย่อง ให้ เกียรติ
ไม่ทําให้ เกิดความเสียหายหรื อลบหลู่
 เมื่อกล่าวถึงศาสนาและนิกายทางศาสนาใดศาสนาหนึ่งในรายการทางศาสนา ต้ องระบุ
สถานที่และนิกายนันให้
้ ชดั เจนสําหรับผู้ชม
 รายการทางศาสนาจะต้ องไม่แอบแฝงการเผยแพร่ ทัศนะ หรื อความเชื่อทางศาสนา
 รายการทางศาสนาจะต้ องไม่เป็ นการเชิญให้ เข้ าร่ วมในศาสนา เว้ นเฉพาะเพื่อกิจทาง
ศาสนา
 รายการทางศาสนาต้ องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากความอ่อนไหวของผู้ชม
 รายการทางศาสนาที่อ้างถึงบุคคลหรื อกลุม่ คนว่ามีอํานาจวิเศษ จะต้ องดําเนินการด้ วย
ความระมัดระวัง และไม่นํามาออกอากาศในช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนได้ รับชม
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดทําผังรายการสําหรั บการให้ บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556
ตารางเปรี ยบเทียบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
๙.๑ ด้ านพฤติกรรมความรุ นแรง
ประเด็น
้
ใชแสดงรายการระด ับ
๙.๑.๑ การแสดงทีท
่ ําให ้
ผู ้ชมเกิดความรู ้สึก
สะเทือนใจ สะเทือนขวัญ
หวาดกลัว หรือวิตก

ระด ับ 0
“ป” และ “ด”
-ไม่ม ี (ดูข ้อแนะนํ าใน
การผลิต)

ระด ับ ๑
“ท”
- ไม่ม ี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของเรือ
่ ง
โดย
๑) ไม่เป็ นองค์ประกอบทีพ
่ บบ่อยในการนํ าเสนอ
๒) สามารถเห็นภาพการตาย การบาดเจ็บ
บาดแผล เลือดตกยางออก
๓) หากแสดงขัน
้ ตอนการกระทําและ
ผู ้ถูกกระทํา ต ้องไม่เน ้นผลการกระทํานัน
้ ด ้วย
เทคนิคพิเศษและเสียง ประกอบเพือ
่ เพิม
่ ความ
ตืน
่ เต ้น ระทึกขวัญ (ดูข ้อแนะนํ าในการผลิต)
๔) หากเป็ นการแสดงความสามารถเฉพาะ
บุคคลให ้ขึน
้ ข ้อความกํากับ

101

ระด ับ ๒
“น๑๓” และ “น๑๘”
- มีได้ ตามบริบทของเรือ
่ ง โดย
๑) สามารถแสดงขัน
้ ตอนการกระทํา
และผู ้ถูกกระทํารวมทัง้ ผลการ
กระทํานัน
้ โดยไม่เน ้นถึงความทารุณ
โหดร ้าย หรือขาดมนุษยธรรม
๒) สามารถเห็นภาพการตาย การ
บาดเจ็บ บาดแผล เลือดตก ยางออก
๓)หากเป็ นการแสดงความสามารถ
่ งเฉพาะบุคคล ให ้ขึน
หรือความเสีย
้
ข ้อความกํากับ

ระด ับ ๓
“ฉ”
-มีได้ โดยต ้องไม่ขด
ั
กฎระเบียบ และกฎหมาย
อืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
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ประเด็น
้
ใชแสดงรายการระด ับ
๙.๑.๒ การใช ้ความรุนแรงต่อ
ตนเอง

ระด ับ 0
“ป” และ “ด”
- ไม่ม ี

ระด ับ ๑
“ท”
-ไม่ม ี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของเรือ
่ ง
โดย
้ ํ า ชักจูง
๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน
๒)ไม่เน ้นการแสดงขัน
้ ตอนการกระทํา และผล
จากการกระทํานัน
้
๓)หากเป็ นการแสดงความสามารถ หรือความ
่ ง เฉพาะบุคคลให ้ขึน
เสีย
้ ข ้อความกํากับ

๙.๑.๓ การใช ้ความรุนแรงต่อ
ผู ้อืน
่

-ไม่ม ี

-ไม่ม ี เว้นแต่ เป็นไปตามบริบทของเรือ
่ ง
้
ั
ี
โดยไม่นําเสนอในล ักษณะชนําชกจูง โดย
๑)ไม่เป็ นองค์ประกอบทีพ
่ บบ่อยในการนํ าเสนอ
๒)หากแสดงขัน
้ ตอนการกระทํา และ
ผู ้ถูกกระทํา ต ้องไม่เน ้นผลจากการกระทํา
๓)หากเป็ นการแสดงความสามารถ หรือความ
่ งเฉพาะบุคคล ให ้ขึน
เสีย
้ ข ้อความกํากับ

๙.๑.๔ การใช ้ความรุนแรง
ต่อสิง่ มีชวี ต
ิ อืน
่ หรือวัตถุ
สิง่ ของ

- ไม่ม ี เว้นแต่เป็น
การสาธิต
เพือ
่ ให้ความรู ้ หรือ
พ ัฒนา
การเรียนรู ้

- ไม่ม ี เว้นแต่เป็นไปตาม
บริบทของเรือ
่ ง โดย
้ ํา
๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน
หรือ ชักจูง
๒) สามารถแสดงขัน
้ ตอน
การกระทํา และสิง่ ทีถ
่ ก
ู กระทําได ้
โดยไม่เน ้นผลจากการกระทํา
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ระด ับ ๒
“น๑๓” และ “น๑๘”
-มีได้ ตามบริบทของเรือ
่ ง โดย
๑) ไม่เน ้นให ้เห็นขัน
้ ตอนการกระทํา
ั เจน เพือ
และผลการกระทําทีช
่ ด
่ ลด
ความรุนแรง (ดูข ้อแนะนํ าในการ
ผลิต)
๒) หากเป็ นการแสดงความสามารถ
่ งเฉพาะบุคคลให ้ขึน
หรือความเสีย
้
ข ้อความกํากับ
-มีได้ ตามบริบทของเรือ
่ ง โดย
๑) สามารถแสดงขัน
้ ตอน การกระทํา
และผู ้ถูกกระทํา รวมทัง้ ผลจากการ
กระทํานัน
้
๒) สามารถแสดงการตาย การ
บาดเจ็บ บาดแผล เลือดตกยางออก
โดยไม่ เน ้นความทารุณโหดร ้าย
หรือขาดมนุษยธรรม
๓) หากเป็ นการแสดงความสามารถ
่ งเฉพาะบุคคล ให ้ขึน
หรือความเสีย
้
ข ้อความกํากับ
- มีได้ ตามบริบทของเรือ
่ ง โดย
๑) สามารถแสดงขัน
้ ตอน
การกระทํา และสิง่ ทีถ
่ ก
ู กระทํา
รวมทัง้ ผลจากการกระทํานัน
้
๒) หากเป็ นการแสดงการตาย
การบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตก
ยางออก ต ้องไม่เน ้นการทรมาน

ระด ับ ๓
“ฉ”
-มีได ้ โดยไม่ขด
ั ต่อ
กฎระเบียบ และกฏหมาย
อืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

-มีได้ โดยเป็ นการแสดง
ถึงพฤติกรรมทีโ่ หดร ้ายป่ า
เถือ
่ น ผิดมนุษย์ ต ้องไม่
เน ้นขัน
้ ตอนของการ
กระทํา ผู ้ถูกกระทํา และ
ผลจากการถูกกระทําที่
ชัดเจน และต ้องไม่ขด
ั ต่อ
กฎ ระเบียบและกฎหมาย
อืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

- มีได้ โดยหากเป็ นการ
แสดงถึงพฤติกรรมที่
โหดร ้าย ป่ าเถือ
่ นผิด
มนุษย์ ต ้องไม่เน ้น
ขัน
้ ตอนของการกระทํา
สิง่ ผู ้ถูกกระทําและผลจาก
ั เจน
การถูกกระทําทีช
่ ด
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ประเด็น
้
ใชแสดงรายการระด ับ

ระด ับ 0
“ป” และ “ด”

ระด ับ ๑
“ท”
๓) หากเป็ นการแสดง
่ ง
ความสามารถ หรือความเสีย
เฉพาะบุคคลให ้ขึน
้ ข ้อความกํากับ

๙.๑.๕ การแสดงให ้เห็น
เหตุการณ์ หรืออันตราย
ร ้ายแรง

- ไม่ม ี (ดูข ้อแนะนํ า
ในการผลิต)

- มีได้บา้ ง ตามบริบทของเรือ
่ ง
โดยไม่เป็ นองค์ประกอบที่
พบบ่อยในการนํ าเสนอ
(ดูข ้อแนะนํ าในการผลิต)

๙.๑.๖ การใช ้อาวุธในการทํา
ร ้ายผู ้อืน
่ ตนเอง สิง่ ของ

- ไม่ม ี เว้นแต่เป็น
การแสดง
ของต ัวละครที่
่ นุษย์ หรือ
ไม่ใชม
ไม่มล
ี ักษณะ
คล้ายคลึงมนุษย์
้ หา
หรือไม่เป็นเนือ
หล ักของเรือ
่ ง
และไม่นําเสนอใน
ี้ ํา
ล ักษณะชน
ั ง
ชกจู
- ไม่ม ี เว้นแต่เป็น
การแสดง
ของต ัวละครที่
่ นุษย์
ไม่ใชม

- ไม่ม ี เว้นแต่เป็นไปตามบริบท
ของเรือ
่ ง โดย
้ ํ าชักจูง
๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน
๒) ไม่เน ้นการแสดงถึงผลทีไ่ ด ้รับจากการใช ้
อาวุธ

- มีได้ ตามบริบทของเรือ
่ ง โดย
สามารถแสดงถึงกระบวนการ
้ ํ าหรือ
แต่ไม่นําเสนอในลักษณะชีน
ชักจูงให ้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

- ไม่ม ี เว้นแต่เป็นไปตามบริบท
ของเรือ
่ ง โดยไม่เน้นผลทีไ่ ด้ร ับ
จากการกระทํา (ดูขอ
้ แนะนําใน
การผลิต)

- มีได ้ ตามบริบทของเรือ
่ ง โดย
สามารถแสดงถึงกระบวนการ แต่
้ ํ า หรือ
ไม่นําเสนอในลักษณะชีน
ชักจูงให ้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

๙.๑.๗ การดัดแปลงสิง่ ของ
รอบตัวให ้เป็ นอาวุธในการทํา
ร ้ายผู ้อืน
่ ตนเอง สิง่ ของ

ระด ับ ๒
“น๑๓” และ “น๑๘”
การทุรนทุราย หรือความ
สยดสยอง
๓) หากเป็ นการแสดง
่ ง
ความสามารถ หรือความเสีย
เฉพาะบุคคล ให ้ขึน
้ ข ้อความ
กํากับ
- มีได้ ตามบริบทของเรือ
่ ง
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ระด ับ ๓
“ฉ”
และต ้องไม่ขด
ั ต่อ
กฎระเบียบ และกฎหมาย
อืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

- มีได้ โดยต ้องไม่ขด
ั ต่อ
กฎ
ระเบียบ และกฎหมายอืน
่
ที่
เกีย
่ วข ้อง
- มีได้ โดยต ้องไม่ขด
ั ต่อ
กฎ
ระเบียบ และกฎหมายอืน
่
ที่
เกีย
่ วข ้อง

- มีได้ โดยต ้องไม่ขด
ั ต่อ
กฎ
ระเบียบ และกฎหมายอืน
่
ที่
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ประเด็น
้
ใชแสดงรายการระด ับ

๙.๑.๘ ความรุนแรงใน
รูปแบบ
จินตนาการ (Fantasy
Violence)

๙.๑.๙ การกระทําอันผิด
กฎหมาย รวมทัง้ การใช ้หรือ
การแสดง ให ้เห็นสารเสพติด
ของมึนเมาทุกประเภท การ
พนันและการค ้าประเวณี

ระด ับ 0
“ป” และ “ด”
หรือ ไม่มล
ี ักษณะ
คล้ายคลึง
มนุษย์ โดยไม่เป็น
้ หาหล ัก
เนือ
ของเรือ
่ งหรือการ
นําเสนอ และ
ไม่นําเสนอใน
ี้ ํา
ล ักษณะชน
ั ง
ชกจู
- ไม่ม ี เว้นแต่เป็น
การแสดง
ของต ัวละครที่
่ นุษย์ หรือ
ไม่ใชม
ไม่มล
ี ักษณะ
คล้ายคลึงมนุษย์
้ หา
โดยไม่เป็นเนือ
หล ักของเรือ
่ ง
หรือการนําเสนอ
และไม่นําเสนอใน
ั
ี้ ํา ชก
ล ักษณะชน
จูง
- ไม่ม ี

ระด ับ ๑
“ท”

ระด ับ ๒
“น๑๓” และ “น๑๘”

ระด ับ ๓
“ฉ”
เกีย
่ วข ้อง

- ไม่ม ี เว้นแต่เป็ นไปตามบริบท
ของเรือ
่ ง โดย ไม่เน ้นการแสดงถึงขัน
้ ตอนการ
กระทําและถูกกระทํา รวมทัง้ ผลจากการกระทํา

มีได้ ตามบริบทของเรือ
่ ง โดย
สามารถแสดง ขัน
้ ตอนการกระทํา
และ ผู ้ถูกกระทํา รวมทัง้ ผลจากการ
กระทํานัน
้

- มีได้ โดยต ้องไม่ขด
ั ต่อ
กฎ
ระเบียบ และกฎหมายอืน
่
ที่
เกีย
่ วข ้อง

- ไม่ม ี เว้นแต่เป็นไปตาม
บริบทของเรือ
่ ง โดย
้ ํา
๑) ไม่นําเสนอ ในลักษณะชีน
ชักจูง
๒) ไม่เน ้นการแสดงถึง

- มีได้ ตามบริบทของเรือ
่ ง โดย
๑) สามารถแสดงกระบวนการ
ของการกระทําได ้บ ้าง โดยต ้อง
แสดงให ้เห็นถึงผลหรือโทษ ที่
ได ้รับจากการกระทํานัน
้

- มีได้ โดยต ้องไม่ขด
ั ต่อ
กฎ
ระเบียบ และกฎหมายอืน
่
ที่
เกีย
่ วข ้อง
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ประเด็น
้
ใชแสดงรายการระด ับ

๙.๑.๑๐ พืน
้ ทีห
่ รือสถานที่
เฉพาะ
ทีไ่ ม่เหมาะสมสําหรับเด็ก

๙.๑.๑๑ เหตุการณ์ กิจกรรม
่ ที่
พฤติกรรมหรือความเชือ
่ น
่ ง
ชักจูงไปสูอ
ั ตราย หรือเสีย

ระด ับ 0
“ป” และ “ด”

- ไม่ม ี เว้นแต่เป็น
การสาธิต
ให้ความรู ้ หรือ
พ ัฒนาการเรียนรู ้
หรือเป็นเรือ
่ งใน
จินตนาการ(แฟน
ตาซ)ี หรือการ์ตน
ู
ํ หร ับเด็ก โดย
สา
๑) ไม่เป็ น
องค์ประกอบทีพ
่ บ
บ่อยในการนํ าเสนอ
๒) ไม่นําเสนอใน
้ ํา
ลักษณะชีน
ชักจูง
๓) ไม่เน ้นการแสดง
ถึงกิจกรรม
ทีด
่ ําเนินในสถานที่
นัน
้
- ไม่ม ี

ระด ับ ๑
“ท”
ั เจน
กระบวนการกระทําทีช
่ ด
๓) แสดงให ้เห็นถึงผล หรือโทษ
ทีไ่ ด ้รับจากการกระทํานัน
้
๔) ขึน
้ ข ้อความกํากับว่าเป็ น
การกระทําทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย
- มีได้บา้ ง ตามบริบทของเรือ
่ ง
ทีไ่ ม่สามารถหลีกเลีย
่ งได้ หรือ
เป็นเรือ
่ งในจินตนาการ (แฟน
ํ หร ับเด็ก
ตาซ)ี หรือการ์ตน
ู สา
โดย
้ ํ าชักจูง
๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน
๒) ไม่เน ้นการแสดงถึงกิจกรรม
ทีด
่ ําเนินในสถานทีน
่ ัน
้

ระด ับ ๒
“น๑๓” และ “น๑๘”
๒) ขึน
้ ข ้อความกํากับ ว่าเป็ น
การกระทําทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย

- มีได้ ตามบริบทของเรือ
่ ง โดย
ี้ ํา
ไม่นําเสนอในล ักษณะชน
ั ง
ชกจู

- มีได้ โดยต ้องไม่ขด
ั ต่อ
กฎ
ระเบียบ และกฎหมายอืน
่
ที่
เกีย
่ วข ้อง

- ไม่ม ี เว้นแต่เป็นไปตามบริบท
ของเรือ
่ งทีไ่ ม่สามารถหลีกเลีย
่ ง
ได้ โดย

- มีได้ ตามบริบทของเรือ
่ ง โดย
้ ํา
๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน
ชักจูง

- มีได้ โดยต ้องไม่ขด
ั ต่อ
กฎ
ระเบียบ และกฎหมายอืน
่
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ระด ับ ๓
“ฉ”

106

ประเด็น
้
ใชแสดงรายการระด ับ
ต่อการดําเนินชีวต
ิ ในวัยเด็ก

๙.๑.๑๒ การนํ าเสนอประเด็น
้ ชาติ ชาติพันธุ์
ทีเ่ กีย
่ วกับ เชือ
้
เพศศาสนา สถานะ ชนชัน
หรือการแสดงทีก
่ อ
่ ให ้เกิด
ทัศนคติในทางลบ ต่อบุคคล
หรือกลุม
่ บุคคลอืน
่
๙.๑.๑๓ การใช ้ไสยศาสตร์
เวทมนต์ ปาฏิหาริย ์ เรือ
่ ง
เหนือ
ธรรมชาติ

ระด ับ 0
“ป” และ “ด”

- ไม่ม ี

- ไม่ม ี

ระด ับ ๑
“ท”
้ ํา
๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน
หรือ ชักจูง
๒) หากเป็ นการแสดงความ
่ งหรือความ
สามารถ ความเสีย
่ เฉพาะบุคคล ให ้ขึน
เชือ
้ ข ้อความ
กํากับ เตือนถึงอันตรายจากการเลียนแบบ
- มีได้บา้ ง ตามบริบทของเรือ
่ งที่
ไม่สามารถหลีกเลีย
่ งได้ โดย
เป็ นการเรียนรู ้เกีย
่ วกับสภาพปั ญหาสังคม หรือ
สะท ้อนสังคมทีเ่ ป็ นจริง เพือ
่ ประโยชน์ในการ
เรียนรู ้
- มีได้บา้ ง ตามบริบทของเรือ
่ ง
ทีไ่ ม่สามารถหลีกเลีย
่ งได้ หรือ
เป็นการเรียนรู ้ หรือให้ความรู ้
ด้านวิชาการ หรือเป็นเรือ
่ งใน
จินตนาการ (แฟนตาซ)ี หรือ
ํ หร ับเด็ก โดย
การ์ตน
ู สา
้ ํา
๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน
่ งมงาย
ชักจูงให ้หลงเชือ
๒) ขึน
้ ข ้อความกํากับ เตือนถึง
เนือ
้ หาทีต
่ ้องใช ้วิจารณญาณ
ในการรับชม
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ระด ับ ๒
“น๑๓” และ “น๑๘”
๒) หากเป็ นการแสดงความ
่ ง หรือความ
สามารถ ความเสีย
่ เฉพาะบุคคล ให ้ขึน
เชือ
้ ข ้อความ
กํากับ เตือนถึงอันตรายจากการ
เลียนแบบ

ระด ับ ๓
“ฉ”
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

- มีได้ ตามบริบทของเรือ
่ ง โดย
้ ํา
ต ้องไม่นําเสนอในลักษณะชีน
ชักจูง ให ้เกิดการดูถก
ู เหยียด
หยาม และเกิดการเลือกปฏิบต
ั ิ

- มีได้ โดยต ้องไม่ขด
ั ต่อ
กฎ
ระเบียบ และกฎหมายอืน
่
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

- มีได้ ตามบริบทของเรือ
่ ง โดย
้ ํา
๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน
่ งมงาย
ชักจูงให ้หลงเชือ
๒) ขึน
้ ข ้อความกํากับ เตือนถึง
เนือ
้ หาทีต
่ ้องใช ้วิจารณญาณ ใน
การรับชม

- มีได้ โดยต ้องไม่ขัดต่อ
กฎ
ระเบียบ และกฎหมายอืน
่
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
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๙.๒ ด้านเรือ
่ งเพศ
ประเด็น
้ สดงรายการระด ับ
ใชแ
๙.๒.๑ สรีระและการแต่งกาย

๙.๒.๒ การแสดงออกถึง
สัมพันธภาพทางเพศทีส
่ ง่ ผล
ให ้
เกิดความรู ้สึกทางเพศ และ
ื่ ความหมาย
กิรย
ิ าท่าทางทีส
่ อ
ทางเพศทีไ่ ม่เหมาะสม

๙.๒.๓ ค่านิยมเรือ
่ งเพศทีไ่ ม่

ระด ับ 0
“ป” และ “ด”
ิ
- ไม่มก
ี ารแต่งกายทีไ่ ม่มด
ิ ชด
ไม่เหมาะสมก ับกาลเทศะและ
ประเพณี โดยเฉพาะต ัวละคร
พิธก
ี ร หรือผูร้ ว่ มรายการทีเ่ ป็น
เด็กหรือเยาวชน ควรแต่งกาย
ให้เ หมาะสมก บ
ั วย
ั เว ้นแต่เ ป็ นไป
ตามบริบ ทของเรื่ อ งที่ ไ ม่ ส ามารถ
ห ลี ก เ ลี่ ย ง ไ ด ้ ห รื อ เ ป็ น เ รื่ อ ง ใ น
จิน ตนาการ(แฟนตาซี) หรือ การ์ตูน
สําหรับเด็ ก หรือเป็ นการแต่งกายใน
กิจ กรรมทีไ
่ ด ้รั บการยอมรั บในสัง คม
ถูกต ้องตามกาลเทศะและตามกติกา
สากล (Dress Code)
- ไม่ม ี

- ไม่ม ี

ระด ับ ๑
“ท”
- ไม่มภ
ี าพสรีระและการแต่ง
ิ ทีม
กายทีโ่ ป๊ ไม่มด
ิ ชด
่ เี จตนา
เพือ
่ ยวยุ
่ ั กามารมณ์
เว ้นแต่เป็ น ไปตามบริบทของ
เรือ
่ งทีไ่ ม่พบบ่อยในการนํ าเสนอ
หรือ เป็ น การแต่งกายในกิจกรรม
ทีไ่ ด ้รับการยอมรับในสังคม
ถูกต ้องตาม
กาลเทศะ และตามกติกาสากล
(Dress Code)

ระด ับ ๒
“น๑๓” และ “น๑๘”
- มีภาพสรีระและการแต่งกายที่
ิ ได้บา้ งตามบริบทของ
ไม่มด
ิ ชด
เรือ
่ งทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย
่ งได้

ระด ับ ๓
“ฉ”
- มีได้ โดยต ้องไม่ขด
ั ต่อ
กฎ
ระเบียบ และกฎหมายอืน
่
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

- มีได้บา้ งตามบริบทของเรือ
่ ง
โดย
๑) ไม่เป็ นองค์ประกอบทีพ
่ บ
บ่อยในการนํ าเสนอ
้ ํา
๒) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน
ชักจูง
๓) เป็ นการแสดงความรักที่
เหมาะสมตามประเพณี
๔) ไม่เน ้นแสดงถึงขัน
้ ตอนการ
ั เจน
กระทําทีช
่ ด

- มีได้ ตามบริบทของ
เรือ
่ งแต่ต ้องไม่แสดงพฤติกรรมที่
ส่อไปในทางลามกอนาจาร

- ไม่ม ี เว้นแต่เป็นไปตาม

- มีได้ ตามบริบทของเรือ
่ งแต่ต ้อง

- มีได้ โดยหากเป็ นการ
แสดงสัมพันธภาพทาง
เพศใน
ลักษณะ ผิดประเพณีผด
ิ
กฎหมาย หรือผิด
ธรรมชาติ ต ้องไม่เน ้น
ขัน
้ ตอนการกระทําอย่าง
ชัดเจน และต ้องไม่ขด
ั ต่อ
กฎ ระเบียบ และกฎหมาย
อืน
่
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
- มีได้ โดยหากเป็ นการ
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ประเด็น
้
ใชแสดงรายการระด ับ
เหมาะสมกับสังคม และ
วัฒนธรรมไทย

๙.๓ ด้านภาษา
ประเด็น
้
ใชแสดงรายการระด ับ
๙.๓.๑ การใช ้ภาษาทีไ่ ม่
เหมาะสม ล่อแหลม หมิน
่
่ ความหมายในเชิงลบ
เหม่ สือ
๙.๓.๒ การใช ้ภาษาทีไ่ ม่
สุภาพ
ก ้าวร ้าว รุนแรง ดูหมิน
่ นํ ามา
ซึง่ การลดทอนศักดิศ
์ รี ของ
ความเป็ นมนุษย์
๙.๓.๓ ภาษาสแลง

ระด ับ 0
“ป” และ “ด”

ระด ับ ๑
“ท”
บริบทของเรือ
่ งทีไ่ ม่สามารถ
หลีกเลีย
่ งได้ หรือเป็นเรือ
่ ง
ในจินตนาการ (แฟนตาซ)ี
ํ หร ับเด็ก หรือ
หรือการ์ตน
ู สา
เป็น การเรียนรูเ้ กีย
่ วก ับสภาพ
ั
ปัญหาสงคม หรือสะท้อน
ั
สงคม
ทีเ่ ป็นจริง เพือ
่ ประโยชน์ใน
การ
เรียนรู ้ โดย ไม่นําเสนอใน
้ ํ า ชักจูง
ลักษณะชีน

ระด ับ ๒
“น๑๓” และ “น๑๘”
่ ไปในทาง
ไม่แสดงพฤติกรรมทีส
่ อ
ลามกอนาจาร

ระด ับ 0
“ป” และ “ด”
- ไม่ม ี

ระด ับ ๑
“ท”
- มีได้บา้ ง ตามบริบทของเรือ
่ ง
โดย ไม่เป็ นองค์ประกอบทีพ
่ บ
บ่อย ในการนํ าเสนอ

ระด ับ ๒
“น๑๓” และ “น๑๘”
- มีได้ ตามบริบทของเรือ
่ ง โดย
ไม่ทําให ้เกิดความเข ้าใจทางภาษา
ผิดเพีย
้ น

- ไม่ม ี

-มีบา้ ง ตามบริบทของเรือ
่ ง โดยไม่เป็ น
องค์ประกอบทีพ
่ บบ่อยในการนํ าเสนอ

- มีได้ ตามบริบทของเรือ
่ ง

- ไม่ม ี

- มีได้บา้ ง ตามบริบทของเรือ
่ งโดย

- มีได้ ตามบริบทของเรือ
่ ง
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ระด ับ ๓
“ฉ”
แสดง
ค่านิยมเรือ
่ งเพศทีไ่ ม่
เหมาะสม
ต ้องไม่เน ้นขัน
้ ตอนการ
กระทํา
อย่างชัดเจน และต ้องไม่
ขัดต่อ
กฎ ระเบียบ และกฎหมาย
อืน
่ ที่
เกีย
่ วข ้อง

ระด ับ ๓
“ฉ”
- มีได้ โดยต ้องไม่ขด
ั ต่อ
กฎ
ระเบียบ และกฎหมายอืน
่
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
- มีได้ โดยต ้องไม่ขด
ั ต่อ
กฎ
ระเบียบ และกฎหมายอืน
่
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
- มีได้ โดยต ้องไม่ขด
ั ต่อ
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ประเด็น
้
ใชแสดงรายการระด ับ

ระด ับ 0
“ป” และ “ด”

ระด ับ ๑
“ท”
๑) ไม่เป็ นองค์ประกอบทีพ
่ บบ่อยในการ
นํ าเสนอ
๒) หากเป็ นคําพูดในชีวต
ิ ประจําวัน ตาม
ยุคสมัย ต ้องไม่หยาบคาย หรือก ้าวร ้าว
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ระด ับ ๒
“น๑๓” และ “น๑๘”
โดยไม่ทําให ้เกิดความเข ้าใจ
ทางภาษาผิดเพีย
้ น

ระด ับ ๓
“ฉ”
กฎ
ระเบียบ และกฎหมายอืน
่
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

ข่ าวเผยแพร่ ส่ ือมวลชน
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พบเนือ้ หาความรุ นแรง ภาษาไม่ เหมาะสมใน 6 ช่ องทีวีดจิ ติ อล HD และ SD ยอดนิยม
นักวิชาการชีอ้ าจส่ งผลต่ อพัฒนาการของเด็ก
การศึกษาเรื่ อง “จริยธรรมสื่อกับผลกระทบต่ อพัฒนาการของเด็ก” เป็ นความร่วมมือระหว่าง
สํานักงาน กสทช. กับ มีเดียมอนิเตอร์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาประเด็น เพศ/ พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ (S) ภาษา
ส่อทางเพศและภาษาหยาบคาย (L) ความรุนแรง (V) อคติและการเลือกปฏิบตั ผิ า่ นภาพตัวแทน (R) ใน
ทีวีดจิ ติ อลความคมชัดสูง (HD) และความคมชัดปกติ (SD) 3 อันดับแรก ที่ได้ รับความนิยมสูงสุด
ในทุกกลุ่มอายุท่ วั ประเทศ ช่ วงเดือนตุลาคม 2557 และ มกราคม 2558 (โดย AC Nielsen) พบว่า
กลุ่ม HD ได้ แก่ ช่อง 3 HD ช่อง 7 HD และ ช่อง MCOT HD กลุ่ม SD ได้ แก่ ช่อง Workpoint ช่อง 8
และ ช่อง Mono 29 ช่ วงเวลาที่ศกึ ษา แบ่งเป็ น 2 ช่วง ได้ แก่ 1) 15-21 ตุลาคม 2557 และ 2) 17-23
มกราคม 2558 เฉพาะช่วงเวลาสําหรับเด็ก (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 - 18.00 น. และวันเสาร์ - วัน
อาทิตย์ เวลา 07.00 - 09.00 น. และ 16.00 - 18.00 น.) และช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวัง (18.00 - 22.00 น.
ของทุกวัน) ตามประกาศของ กสทช. รูปแบบรายการที่ศึกษา คือ 1) Children - รายการสําหรับเด็ก
และการ์ ตนู 2) Drama/ Series/ Mini-series และ Features Film - กลุม่ ละคร และภาพยนตร์ 3) Light
Entertainment - กลุม่ บันเทิง ที่ได้ รับความนิยมในกลุม่ เป้าหมาย อายุ 10-14 ปี รูปแบบละ 3 อันดับ (โดย
AC Nielsen)
ผลการศึกษา รายการโทรทัศน์ 72 รายการ ของสถานีโทรทัศน์ 6 ช่อง พบว่า มีรายการที่ปรากฏ
เนื ้อหาความรุ นแรง (V) 41 รายการ รายการที่มีการใช้ ภาษาส่อทางเพศหรื อภาษาหยาบคาย (L) 24
รายการ รายการที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับเพศ (S) 14 รายการ และรายการที่ปรากฏอคติและการเลือกปฏิบตั ิ
ผ่านภาพตัวแทนต่างๆ (R) 14 รายการ
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ในภาพรวม ทุกช่ องมีรายการที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับการใช้ ภาษาส่ อทางเพศ ภาษาหยาบคาย
และความรุ นแรง ซึง่ สามารถแจกแจงจํานวนรายการที่พบเนื ้อหาดังกล่าวในแต่ละสถานี ดังรายละเอียด
ในตาราง
สถานี
3 HD
7 HD
MCOT HD
Workpoint
8
Mono 29
รวม

จํานวน
ึ ษา
รายการทีศ
่ ก
11
10
13
14
12
12
72

้ หาเข้าข่าย S L V R
จํานวนรายการทีม
่ เี นือ
S
L
V
R
4
5
5
2
2
5
3
7
10
7
2
3
4
3
3
6
7
2
2
1
10
14
24
41
14

หมายเหตุ: 1 รายการ อาจปรากฏเนือ้ หาเกี่ยวกับ S, L, V หรื อ R ได้ มากกว่ า 1 ประเภทขึน้ ไป

ในภาพรวม พบว่ ารายการประเภทละคร (ไทย) มีเนือ้ หาที่เกี่ยวกับเพศ (7 รายการ) ภาษา
ส่ อทางเพศและภาษาหยาบคาย (10 รายการ) และความรุ นแรง (18 รายการ) มากกว่ ารายการ
ประเภทอื่นๆ ส่วน รายการประเภทการ์ ตูน มีเนื อ้ หาความรุ นแรงค่ อนข้ างมาก (12 รายการ)
ในขณะที่ กลุ่มรายการบันเทิงอื่นๆ พบเนือ้ หาเกี่ยวกับอคติและการเลือกปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน
(5 รายการ) มากกว่ ากลุ่มรายการประเภทอื่นๆ รายละเอียดตามตาราง
ประเภทรายการ
Children
การ์ตน
ู
อืน
่ ๆ
Drama/ Series /
Mini-series และ
Features Film
ไทย
ต่างประเทศ
Light Entertainment
รวม

จํานวน
ึ ษา
รายการทีศ
่ ก

้ หาเข้าข่าย S L V R
จํานวนรายการทีม
่ เี นือ
S
L
V
R

20
2

2
-

3
2

12
1

1
1

21
8
21
72

7
2
3
14

10
1
8
24

18
6
4
41

5
7
14

หมายเหตุ: 1 รายการ อาจปรากฏเนือ้ หาเกี่ยวกับ S, L, V หรื อ R ได้ มากกว่ า 1 ประเภทขึน้ ไป

ทังนี
้ ้ ลักษณะของ SLVR ที่พบในรายการที่เป็ นหน่วยการศึกษาช่อง HD และ SD สามารถสรุปได้
ดังนี ้
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ํ ค ัญของ SLVR
สถานี
ล ักษณะสา
ั ง (HD)
่ งทว่ ั ไปแบบความคมชดสู
ชอ
3 HD
พบเนือ
้ หาความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงเนือ
้ หาเรือ
่ งเพศในละคร
7 HD
พบเนือ
้ หาความรุนแรงทางร่างกาย ภาษาส่องทางเพศในละคร และพบเนือ
้ หาความ
รุนแรงทางร่างกายในการ์ตน
ู เล็กน ้อย
พบความรุนแรงทางร่างกาย ภาษาส่อทางเพศ ภาษาหยาบคาย และอคติเรือ
่ งรูปร่าง
MCOT HD
หน ้าตาในละครซิทคอมเป็ นส่วนใหญ่ ในขณะทีร่ ายการประเภทการ์ตน
ู พบทัง้ ความรุนแรง
ทางร่างกายและจิตใจ
ั
่ งทว่ ั ไปแบบความคมชดปกติ
ชอ
(SD)
Workpoint
พบเนือ
้ หาเรือ
่ งเพศ ภาษา ความรุนแรง และอคติผา่ นภาพตัวแทนในหลายรายการ แต่
พบมากเป็ นพิเศษในรายการชิงร ้อยชิงล ้านคลาสสิค
พบเนือ
้ หาความรุนแรงทางร่ายกาย และจิตใจ รวมถึงเนือ
้ หาเกีย
่ วกับเพศสัมพันธ์ในละคร
8
และมักพบการใช ้ภาษาส่อทางเพศ และอคติเรือ
่ งรูปร่างหน ้าตา ในรายการประเภทเกมโชว์
ผ่านการเล่นมุกตลกขบขัน
พบเนือ
้ หาความรุนแรงทางร่างกาย พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น ภาพเครือ
่ งดืม
่
Mono29
แอลกอฮอล์ การใช ้อาวุธ ในรายการการ์ตน
ู และภาพยนตร์จน
ี ชุด เป็ นส่วนใหญ่ และเนือ
้ หา
เรือ
่ งเพศสัมพันธ์โดยนัย ในรายการการ์ตน
ู และภาพยนตร์จน
ี ชุด

เมื่อเปรี ยบเทียบช่ วงเวลาที่เลือกศึกษาในเดือนตุลาคม 2557 และมกราคม 2558 พบว่า
ไม่มีผลต่อความแตกต่างอย่างมีนยั ยะสําคัญของเนื ้อหาที่มี SLVR ในช่วงเวลาที่การศึกษาทังใน
้ 2 ช่วงของ
เวลาการศึกษาตามที่กําหนด
นอกจากนี ้ จากผลการศึกษายังพบว่ า มีหลายรายการที่มีการจัดระดับความเหมาะสมของ
เนือ้ หา (เรต) ไม่ สอดคล้ องกับระเบียบของ กสทช.
ในแง่ของอิทธิ พลของสื่อโทรทัศน์ ท่ ีมีต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน อาจกล่าวได้ ว่า
เนื ้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเพศ ภาษาส่อทางเพศและภาษาหยาบ ความรุ นแรง และ อคติและการเลือกปฏิบตั ิ
ผ่านภาพตัวแทน ที่พบในรายการโทรทัศน์ในลักษณะต่างๆ อาจส่ งผลกระทบต่ อเด็กใน 5 ด้ านสําคัญ
ได้ แก่ กระบวนการคิด (Cognitive - Type Effects) ทัศนคติหรื อความเชื่อ (Belief - Type Effects) ด้ าน
พฤติกรรม (Behavioral - Type Effects) การแสดงออกทางอารมณ์ (Emotional - Type Effect) และ
ทางด้ านกายภาพร่างกาย (Physiological - Type Effects)
ผู้ประกอบการสื่อโทรทัศน์ ทุกช่ อง จึงควรตรวจสอบการนําเสนอเนื ้อหารายการต่างๆ ให้ เป็ นไป
ตามระเบียบ กสทช.อย่างคํานึงถึงจริ ยธรรมสื่อมวลชน ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สําคัญ คือ ผลกระทบ
ต่อพัฒนาการของเด็ก รวมถึง ควรจัดระดับความเหมาะสมของเนือ้ หารายการต่ างๆ อย่ างเป็ นจริ ง
ตามประกาศของ กสทช.
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กสทช. ต้ องติดตาม ตรวจสอบ และ บังคับใช้ ระเบียบที่ประกาศ อย่ างจริ งจัง เช่น การจัด
ระดับความเหมาะสมของเนื ้อหา การระมัดระวังเนื ้อหาที่นําเสนอในช่วงเวลาสําหรับเด็ก และช่วงเวลาที่พงึ
ระมัดระวัง รวมทัง้ กําหนดแนวทางปฏิบัติ ที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจน ง่ ายต่ อการตรวจสอบ ติดตามเฝ้ า
ระวัง และกํากับดูแลทัง้ เนือ้ หา และจริ ยธรรมสื่อมวลชน ที่ถือเป็ นความรั บผิดชอบร่ วมกันของผู้
ได้ รับใบอนุญาตทุกประเภท
..............................................

ตัวอย่ างเนือ้ หาที่มี SLVR
S
เพศสัมพันธ์โดยนัย/ โดยอ ้อม (Implicit)


พบฉากที่ตัว ละครชายนอนร่ว มเตีย งเดีย วกัน โดยเนื้อ
่ ว่าตัวละครทัง้ สองมีเพศสัมพันธ์กน
เรือ
่ งสือ
ั

การ์ตน
ู The Sky Crawlers สกาย ครอว์
เลอร์ สงครามเหนือเวลา (ด6+)
ช่อง Mono29
L
ภาษาหยาบคาย


ละคร ชิงรักหักสวาท (ท)
ช่อง 8

พบฉากทีล
่ ูกสาวเจ ้าสัวด่าทอ หยาดฟ้ า นางโลมทีพ
่ ่อของ
ตนรับมาอุปการะในบ ้าน ด ้วยภาษาหยาบคาย "อีนางโลม
ั้ ตํ่ า เอ็ งเข้า มาอยู่ ท ี่น ี่ หว งั จะมากอบโกยจ บ
ชน
ั ใคร
ใช่ ม ย
ั้ อย่า หว งั เลย พีก
่ ู พ ่อ กู สมบ ต
ั บ
ิ า
้ นนีเ้ ป็ นของกู
......หยํ่ า ฉ่ า ก น
ั ท งั้ ห วั หงอกห วั ดํ า .... นี่แ ค่เ ป็ นการ
้ น่ "
ต้อนร ับเท่านน
ั้ หากย ังหน้าด้าน เจอหน ักกว่านีแ

V
ความรุนแรงต่อร่างกาย


ละคร ลูกผู ้ชายพันธุด
์ ี (ท)
ช่อง 7 HD

พบฉากชกต่อย การป้ องกันตัว การต่อสู ้กับคนร ้าย เป็ นต ้น
แต่ภาพความรุนแรงปรากฏเด่นชัดในบางฉาก เช่น ภาพชก
ต่อย ทําร ้ายตัวประกันอย่างชัดเจน (ตัวประกันถูกมัดมือไพล่
หลัง) เห็นภาพใบหน ้าบอบชํ้า มีเลือดออก และฉากคนร ้าย
ถือปื นจ่อยิง ข่มขู่ ตัวละครหลายตัว โดยไม่เบลอภาพปื น
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R
อคติและการเลือกปฏิบัตผ
ิ ่านภาพตัวแทนเรือ
่ งเพศสภาพ/ เพศ
วิถ ี


พบการนํ า เสนอภาพกลุ่ม เพศที่ส ามที่ม ีจ ริต เยอะ ไม่ ก ล ้า
เปิ ดเผยตัว ตนให ้ครอบครั ว รู ้ ตัว จริง อีก ด ้านที่ม ีลักษณะบ ้า
ผู ้ชาย และการถูกรังเกียจจากเพศชายทีต
่ นแอบชอบ

ละครซิทคอม ลูกพีล
่ ก
ู น ้อง (ท)
ช่อง MCOT HD

มีเดียมอนิเตอร์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ห้ อง 518 พญาไทบิลดิ ้ง 31 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์ 02 246 7440 โทรสาร 02 246 7441 Email : mediamonitorth@gmail.com
www.mediamonitor.in.th
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สรุ ปการเสวนา “จริยธรรมและการกํากับ
ดูแลรายการโทรทัศน์ อย่ างคํานึงถึง
พัฒนาการของเด็ก”
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จริยธรรมและการกํากับดูแลรายการโทรทัศน์ อย่ างคํานึงถึงพัฒนาการของเด็ก

จากผลการศึก ษา เรื่ อ ง "จริ ย ธรรมสื่ อ โทรทัศ น์ กับ ผลกระทบต่อ พัฒ นาการของเด็ ก " ที่ มี เ ดี ย
มอนิเตอร์ โดยการสนับสนุนจาก สํานักงาน กสทช.ทําการศึกษา ทีวีดจิ ิตอล HD และ SD ที่ได้ รับความนิยม
สูง 3 อันดับแรก ในผู้ชมทุกกลุม่ ในช่วงเวลาที่ศกึ ษาคือ ตุลาคม 2557 และ มกราคม 2558 ได้ แก่ กลุม่ HD
คือ ช่อง 3 HD ช่อง 7 HD ช่อง MCOT HD และกลุม่ SD คือ ช่อง Workpoint ช่อง 8 ช่อง Mono 29 ใน
ประเด็น SLVR คือ เพศ ภาษาส่อทางเพศ ภาษาหยาบคาย ความรุนแรง อคติและการเลือกปฏิบตั ผิ า่ นภาพ
ตัวแทน รวมทังเนื
้ ้อหาที่ไม่เหมาะสมอื่น ในช่วงเวลารายการสําหรับเด็กฯ คือ เวลา 16.00-18.00 น. ของทุก
วัน และ เวลา 07.00-09.00 น. ในวันเสาร์ และอาทิตย์ กับช่วงเวลาให้ ระมัดระวัง คือ เวลา 18.00-22.00 น.
ของทุกวัน สรุ ปผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าทุกช่องมีเนือ้ หาเกี่ ยวกับการใช้ ภาษาส่อทางเพศ ภาษา
หยาบคาย และความรุนแรง
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ดร.เอือ้ จิต วิโรจน์ ไตรรั ตน์ ผู้อาํ นวยการโครงการ
มีเดียมอนิเตอร์ กล่าวเปิ ดประเด็นในการเสวนา เมื่อวันที่ 17
มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่ อง “จริ ยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบ
ต่อพัฒนาการของเด็ก: ศึกษาเปรี ยบเทียบโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง
ที่ได้ รับความนิยม ช่วงตุลาคม 2557 และ มกราคม 2558” ว่า
ครัง้ นี ้ไม่ใช่ครัง้ แรก ที่มีเดียมอนิเตอร์ ศกึ ษาเรื่ อง SLVR แต่ความ
แตกต่า ง คื อ ศึก ษาผลกระทบต่ อ พัฒ นาการของเด็ ก จึ ง ขอ
ความร่ วมมือจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.นนท
สรวง กลีบผึง้ ซึ่งวิเคราะห์ ว่า ถ้ าสื่อเสนอเนื ้อหาที่พบจากการศึกษา อาจจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ
ของเด็กใน 5 ด้ าน คือ กระบวนการคิด (Cognitive - Type Effects) ทัศนคติหรื อความเชื่อ (Belief - Type
Effects) พฤติกรรม (Behavioral - Type Effects) การแสดงออกทางอารมณ์ (Emotional - Type Effect)
และทางกายภาพร่างกาย (Physiological - Type Effects)
พญ.พรรณพิมล วิ ปุล ากร รองอธิ บ ดีก รมสุ ข ภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปั จจุบนั เด็กไทยร้ อยละ 45 ประสบ
ปั ญหาการจัดการตนเอง ในขณะที่พฤติกรรมและพัฒนาการต่าง ๆ
ของเด็กได้ รับอิทธิ พลจากหลายปั จจัย โดยมีสื่อเป็ นหนึ่งในปั จจัย
สําคัญ เด็กที่อยู่กบั สื่อที่มีความรุนแรงซํ ้า ๆ ย่อมมีแนวโน้ มทําให้ เกิด
พฤติก รรมความรุ น แรง สิ่ ง ที่ น่ า เป็ น ห่ว งคื อ เด็ก จะคุ้น ชิ น กับ ความ
รุ น แรง แต่สื่อก็ มี ทางเลือกที่ จะนํ าเสนอ หรื อหลีกเลี่ยงการตอกยํา้ ความรุ น แรง โดยสามารถเข้ า มามี
บทบาทในการเป็ นต้ นแบบหรื อกลไกในการช่วยซ่อมแซมสังคมได้
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเสนอให้ จดั กระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะสําคัญในการดูแลตัวเอง
(Self-Rating) ซึ่งเป็ นสิ่งที่ต้องจัดอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ เพราะกระบวนการเรี ยนรู้ ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้
เอง และยังอยากเห็นช่องทางการรู้เท่าทันสื่อแบบ Real Time เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็ นปั ญหาสามารถนํามา
ถกเถียงกันได้ เพื่อสร้ างการเรี ยนรู้ร่วมกันในสังคม
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รศ.นพ.สุริยเดว ทรี ปาตี ผอ. สถาบันแห่ งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครั ว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปั จจุบนั
เด็กอยู่กับเทคโนโลยีมากเกิ นไป การรับสื่อของเด็กจึงส่งผลให้ เกิ ด
พฤติ ก รรมเชิ ง ลบและเป็ นปั จเจกมากขึ น้ เช่ น แรงมาแรงไป
หวาดระแวงสังคม เกิดความรู้ สึกเคยชิ น และทําให้ ลดความอยาก
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สื่อจึงควรสอดแทรกเนือ้ หาที่นําไปสู่
กระบวนการเรี ยนรู้ ไม่ใช่นําเสนอเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว
ด้ วยละครโทรทัศน์ ดูเป็ นสิ่งคู่กับสังคมไทย และคิดว่าผู้ปกครองบางคนอาจไม่มีทักษะในการ
“แนะนํา” เด็ก อย่างที่มีการแนะนําในเรต จึงเสนอให้ นําละครที่เคยออกอากาศไปแล้ ว มาใช้ เป็ นแนวทางใน
การศึกษาเนื ้อหา SLVR เพื่อการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง นักวิชาการ และผู้ผลิต ส่งเสริ มกลไกทาง
กฎหมายและการกํ ากับดูแลกันเองที่ มีอยู่ให้ บังคับใช้ ได้ จริ ง ทัง้ จัดให้ มี กองทุนสื่อเพื่อสนับสนุนผู้ผลิต
รายการสําหรับเด็ก
นางสาวเข็ ม พร วิรุ ณ ราพันธ์ ผู้ อํา นวยการสถาบั น สื่ อ
เด็กและเยาวชน (สสย.) มองว่า สื่อมีบทบาทอย่างมากสําหรับเด็ก
เพราะเป็ นส่วนหนึง่ ในการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน
หากต้ องการให้ สื่อเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ผู้ผลิตต้ อง
สอดแทรกเนื ้อหาที่เป็ นประโยชน์ เช่น ในละครที่คนส่วนใหญ่มองว่ามี
เนือ้ หาเพื่อความบันเทิงเท่านัน้ แต่อาจสอดแทรกเนือ้ หาที่สร้ างการ
เรี ยนรู้ในเรื่ องราวต่าง ๆ ได้ เช่น การให้ ความรู้เรื่ องการปฐมพยาบาลในฉากที่ตวั ละครประสบอุบตั เิ หตุ
ทังนี
้ ้ สื่อควรเพิ่มความระมัดระวังในการนําเสนอมุกตลกที่อาจจะแฝงอคติเรื่ องเชื ้อชาติ วัฒนธรรม
หรื อการสร้ างเสียงหัวเราะจากเนื ้อหาที่ดถู กู บุคคลอื่นในเรื่ องเพศ เชื ้อชาติ วัฒนธรรม เป็ นต้ น จนทําให้ ผ้ ชู ม
เกิดรู้ สึกเฉยชา เคยชิน ซึ่งถื อเป็ นความรุ นแรงที่น่าเป็ นห่วงมากกว่าความรุ นแรงโดยตรง จึงอยากให้ สื่อ
นําเสนอมุกตลกในเชิงสร้ างสรรค์
อาจารย์ สุภาพร โพธิ์แก้ ว หัวหน้ าภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
เห็นว่า การให้ นิยามระดับความเหมาะสมของรายการเรต “ท”
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ปั จจุบนั อาจไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง

ส่วนตัวเห็นว่า รายการเรต “ท” คือ รายการที่เหมาะสําหรับทุกเพศวัย คือ ลดทอนเนื ้อหาสําหรับผู้ใหญ่ เพื่อให้ เด็กสามารถรับชมได้
ด้ วย
ส่ว นการนํ า เสนอเนื อ้ หาในละครนัน้ อ.สุภ าพร มองว่า
ธรรมชาติของละครมีเนื ้อหาทังด้
้ านดีและไม่ดี จึงไม่ควรกําหนดว่า
อะไรนําเสนอได้ หรื อไม่ได้ แต่ควรพิจารณาว่า หากต้ องมีเนือ้ หา
SLVR จะเลือกนําเสนออย่างไร จึงอยากให้ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เพื่อนําไปสูก่ ารยกระดับการนําเสนอเนื ้อหาของสื่อ
อาจารย์ นลินี สีตะสุวรรณ นักวิชาการด้ านศิลปะการละคร และอดีตกรรมการบริ หารไทย
พีบีเอส เสนอว่า หากต้ องทํารายการสําหรับเด็ก ผู้ผลิตรายการต้ องมีความรู้เรื่ องจิตวิทยาเด็ก และศึกษา
ว่า จะทํ ารายการอย่างไรให้ น่า ดู เพื่ อดึง ดูดความสนใจของเด็ก
ขณะเดียวกัน ควรส่งเสริมให้ มีงานวิจยั ของคนไทยสําหรับนํามาใช้
ในการผลิตรายการ เนื่องจากที่ผา่ นมาผู้ผลิตและนักวิชาการมักนํา
แนวคิดจากต่างประเทศมาใช้ ซึ่งอาจไม่สอดคล้ องกับบริ บทของ
สังคมไทย และควรมีกองทุนเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตรายการสําหรับ
เด็ก
กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ กล่าวสรุ ปว่า อยากให้ มี
การจัดเวที เพื่อสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันในลักษณะนี ้อย่าง
ต่อเนื่อง เพราะปั จจุบนั การกํากับดูแลเนื ้อหาหลายประเด็นที่ยงั ไม่
มีข้อยุติ เช่น การจัดเรตของละครบางเรื่ อง ที่มีฉากความรุ นแรง
แต่สถานี จัดให้ เป็ นเรต “ท”

ทํ าให้ เกิ ดการถกเถี ยงถึงความ

เหมาะสมและมาตรฐานกลาง
นอกจากนี ้ กสทช. ยัง เห็ น ปั ญ หาของการผลิต รายการ
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สําหรับเด็ก เนื่องจากเป็ นรายการที่อาจไม่สร้ างรายได้ ให้ กับผู้ผลิตรายการ กสทช. จึงมียุทธศาสตร์ เพื่อ
สนับสนุนการผลิตรายการสําหรับผู้ผลิตรายการรายย่อย โดยอาจมีเงื่อนไขในการผลิต เช่น ขายให้ ช่องใน
ราคาตํ่ากว่าราคามาตรฐาน
ผู้อํานวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ กล่าวขอบคุณช่องรายการที่เป็ นหน่วยการศึกษา รวมทัง้
คณะวิ ท ยากร และแจ้ ง ว่า สาระจากการเสวนานี จ้ ะนํ า เสนอในรายงานการศึก ษาเรื่ อง “จริ ยธรรมสื่อ
โทรทัศน์กบั ผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก: ศึกษาเปรี ยบเทียบโทรทัศน์ดจิ ิตอลช่องที่ได้ รับความนิยม ช่วง
ตุลาคม 2557 และ มกราคม 2558” เพื่อนําเสนอสํานักงาน กสทช. ต่อไป
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ข่ าวจากสื่อมวลชน
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สํารวจ 6 ช่ อง ทีวีดจิ ติ อล มีเดียมอนิเตอร์ พบ MCOT HD เเพร่ เนือ้ หารุ นเเรง ภาษา
หยาบคาย ส่ อทางเพศ มากสุด ส่ วนใหญ่ พบใน 'ละครซิทคอม' นักวิชาการชีก้ ระทบ
พัฒนาการเด็ก 10-15 ปี

สื่อโทรทัศน์ เข้ าถึงกลุ่มผู้บริ โภคได้ กว้ างขวางและมี บทบาทสําคัญในการสร้ างสรรค์ สังคมไปสู่
ทิศทางที่ดีขึ ้น โดยเฉพาะนําไปสูพ่ ฒ
ั นาการที่ดีสําหรับเด็ก จึงต้ องระมัดระวังนําเสนอเนื ้อหาสาระที่สมุ่ เสี่ยง
อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อโต้ แย้ งว่า การผลิตสื่อโทรทัศน์ให้ เป็ นดินแดนบริ สทุ ธิ์นนั ้ แลดูขดั แย้ งกับสถานการณ์
ปั จจุบนั ที่เด็กสามารถเข้ าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ ง่ายขึ ้น ซึง่ เป็ นอันตรายมากกว่า
มีเดียมอนิเตอร์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา จึงร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว ม.มหิดล ศึกษาประเด็น ‘จริ ยธรรมสื่อโทรทัศน์ กับผลกระทบต่ อพัฒนาการของเด็ก’ ใน 4
ประเด็น คือ เพศ/พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ (S) ภาษาส่อทางเพศและภาษาหยาบคาย (L) ความ
รุนแรง ( V) และอคติ/การเลือกปฏิบตั ผิ า่ นภาพตัวแทน (R)
ดร.เอือ้ จิต วิโรจน์ ไตรรั ตน์ ผอ.มีเดียมอนิเตอร์ เปิ ดเผยว่า จากการศึกษาประเด็นเพศรายการ
โทรทัศน์ 72 รายการ ของสถานีโทรทัศน์ 6 ช่อง ได้ รับความนิยมสูงสุดช่วง ตุลาคม 2557 และมกราคม
2558 จากการวิเคราะห์ของ AC Nielsen คือ ช่อง HD ได้ แก่ ช่ อง 3 HD ช่ อง 7 HD ช่ อง MCOT HD ช่อง
SD ได้ แก่ ช่ อง เวิร์คพ้ อยท์ ช่ อง 8 และช่ อง MONO 29
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ทังนี
้ ้ ในช่ วงเวลาสําหรั บเด็ก (วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น. และวันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา
7.00-9.00 น. และ 16.00-18.00 น.) และช่ วงเวลาที่ต้องระมัดระวัง (18.00-20.00 น. ของทุกวัน) ตาม
ประกาศ กสทช. และมี รู ป แบบรายการที่ ศึก ษา กลุ่ม รายการสํ า หรั บ เด็ก และการ์ ตูน กลุ่ม ละครและ
ภาพยนตร์ และกลุม่ บันเทิง ที่ได้ รับความนิยมในกลุม่ เป้าหมาย อายุ 10-14 ปี รูปแบบละ 3 อันดับ
“ผลการศึกษาพบรายการที่ปรากฏเนือ้ หาความรุ นแรง 41 รายการ รายการที่มีการใช้
ภาษาส่ อทางเพศและภาษาหยาบคาย 24 รายการ รายการที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับเพศ 14 รายการ
และรายการอคติ/การเลือกปฏิบัตผิ ่ านภาพตัวแทน 14 รายการ” ผอ.มีเดียมอนิเตอร์ ระบุ
ดร.เอือ้ จิต ชี ้ให้ เห็นภาพรวมทุกช่องที่ศึกษาว่า ช่ อง MCOT HD มีรายการที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับ
ความรุ นแรง การใช้ ภาษาส่อทางเพศ ภาษาหยาบคาย จํานวนมากที่สดุ แบ่งเป็ น ใช้ ภาษาส่อทางเพศและ
ภาษาหยาบคาย 7 รายการ ความรุนแรง 10 รายการ อคติและการเลือกปฏิบตั ิผ่านภาพตัวแทน 7 รายการ
ซึง่ ส่วนใหญ่มกั พบใน ‘ละครซิทคอม’ ขณะที่ ช่ อง MONO 29 มีรายการเนื ้อหาความรุ นแรงเท่ากับช่อง
MCOT HD จํานวน 10 รายการ แต่ไม่พบเนื ้อหาเกี่ยวกับอคติและการเลือกปฏิบตั ผิ า่ นภาพตัวแทน

ผอ.มีเดียมอนิเตอร์ ระบุภาพรวมยังพบว่า รายการประเภท ‘ละครไทย’ มีเนื ้อหาเกี่ยวกับเพศ 7
รายการ ภาษาส่อทางเพศและภาษาหยาบคาย 10 รายการ ความรุ นแรง 18 รายการ ซึง่ มากกว่ารายการ
ประเภทอื่น ๆ ส่วนรายการประเภท ‘การ์ ตูน’ มีเนื ้อหาความรุ นแรงค่อนข้ างมาก 12 รายการ และกลุ่ม
รายการบันเทิงอื่น ๆ มีเนื ้อหาเกี่ยวกับอคติและการเลือกปฏิบตั ิผ่านภาพตัวแทน 5 รายการ มากกว่ากลุม่
รายการอื่น ๆ
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ทังนี
้ ้ เมื่อเปรี ยบเทียบช่วงเวลาศึกษาเดือนตุลาคม 2557 และมกราคม 2558 ดร.เอื ้อจิต กล่าวว่า
ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั ยะสําคัญของเนื ้อหา SLVR ที่สําคัญ ยังพบว่า มีหลายรายการและช่อง
สถานีที่มีการจัดระดับความเหมาะสม (เรต) ของเนื ้อหาไม่สอดคล้ องกับระเบียบ กสทช.
ช่ว งท้ า ย คณะผู้ศึก ษามี ข้อ เสนอแนะให้ ผ้ ู ป ระกอบการสื่ อ โทรทัศ น์ ทุ ก ช่ อ ง ตรวจสอบการ
นําเสนอเนื ้อหารายการต่างๆ ให้ เป็ นไปตามระเบียบของ กสทช. อย่างคํานึงถึงจริ ยธรรมสื่อมวลชน ความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม ที่ สํ า คัญ คื อ ผลกระทบต่อ พัฒ นาการของเด็ ก รวมถึ ง จั ด ระเบี ย บระดั บ ความ
เหมาะสมของเนือ้ หารายการต่ าง ๆ อย่ างเป็ นจริงตามประกาศ กสทช.
นอกจากนี ้ กสทช.ต้ องติดตาม ตรวจสอบ และบังคับใช้ ระเบียบที่ประกาศอย่ างจริ งจัง เช่น
จัดระดับความเหมาะสมของเนื ้อหา ระมัดระวังเนื ้อหาที่นําเสนอในช่วงเวลาสําหรับเด็ก และช่วงเวลาที่พึง
ระมัดระวัง รวมทังกํ
้ าหนดแนวทางปฏิบัติท่ ีเป็ นรู ปธรรมชัดเจน ง่ ายต่ อการตรวจสอบ ติดตามเฝ้ า
ระวัง และกํากับดูแล ทัง้ เนือ้ หา และจริ ยธรรมสื่อมวลชน ซึ่งถื อเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของผู้
ได้ รับใบอนุญาตทุกประเภท
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ดร.นนทสรวง กลีบผึง้ ผช.ผอ.ด้ านสื่อสารองค์ กร สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครั ว ม.มหิดลวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กวัย 10-15 ปี ว่า จะ
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการคิด เพราะเมื่อเด็กรับข้ อมูลจากการนําเสนอเนื ้อหาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ เชื่อ
ว่า สิง่ ที่เห็นเป็ นเรื่ องจริง จนบางครัง้ แยกแยะไม่ได้ ระหว่างความรู้ ความจริ ง หรื อความคิด และทําให้ เข้ าใจ
เป็ นเรื่ องที่ยอมรับกันได้ นอกจากนี ้ยังส่งผลต่อทัศนคติหรือความเชื่อ เมื่อเนื ้อหาเข้ าไปสูก่ ระบวนการทาง
สมอง สะสมเป็ นความรู้ ให้ เด็กซึมซับ กระทัง่ สามารถคาดเดาได้ ว่า หากมีอารมณ์โกรธต้ องขว้ างปาสิ่งของ
ซึ่งค่านิยมเหล่านีน้ ําไปสู่พฤติกรรมของเด็กให้ ถูกโน้ มน้ าวและชีน้ ํ าได้ ในช่วงที่กําลังขาดวุฒิภาวะ ใช้
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เธอบอกอีกว่า ในฐานะผู้ใหญ่ตกเป็ นทาสของสื่อโดยไม่ร้ ูตวั แม้ จะคิดว่ารู้เท่า
ทันสื่อมากก็ตาม แล้ วเด็กอายุ 10-15 ปี จะรู้ เท่าทันได้ มากน้ อยเพียงใด อีกสิ่งหนึ่ง คือ ผลกระทบทาง
อารมณ์ ซึง่ สื่อมวลชนสามารถทําหน้ าที่และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ ด้ วยการนําเสนอข้ อมูลเชิง
บวกที่ส่งเสริ มการพัฒนาเด็ก สําหรับอารมณ์เชิงลบนัน้ ดร.นนทสรวง กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องเศร้ าโศก
เสียใจ หดหู่ แม้ จะเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย แต่เราบอกได้ หรื อไม่ว่า อารมณ์เหล่านันจะไม่
้
ส่งผลกระทบต่อเด็กไป
อีกนานเท่าไหร่
ส่วนร่ างกายเมื่อรับชมรายการโทรทัศน์ ผู้ใหญ่มกั มีอาการจ้ อง ลุ้น สนุก ตื่นเต้ น เร้ าใจ ร่วมกัน แต่
เด็กที่มีวุฒิภาวะน้ อย ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการนอนหลับ ซึ่งเกิด
จากการวิตกกัง วลของเด็ก และเก็ บ ไปฝั ง ในความทรงจํ า พร้ อมกัน นี ้ เธอยกตัว อย่า งการใช้ ภ าษาไม่
เหมาะสมในเนื ้อหารายการ เช่น เงินมาผ้ าหลุด เงินสะดุดหลุดเเค่ สะดือ หรื อไปเตือนพวกยังไม่ มี
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ผัว เป็ นต้ น หรื อกรณีมีเนื ้อหาเกี่ยวกับเพศ เช่น ฉากซูมชุดเสือ้ ผ้ ารั ดรู ป หรื อร่ องอก หรื อเเม้ กระทั่ง
ผู้ชายนอนกอดกับผู้หญิงบนเตียง เป็ นต้ น ไม่เว้ นเเม้ เเต่เนื ้อหาเลือกปฏิบตั ิผ่านภาพตัวเทน ล่ อเลียน
ด้ านเพศ หรื อเชือ้ ชาติ ซึ่งล้ วนส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กสําหรับด้ านความรุ นเเรง พบมีฉาก
ปื น เเม้ จะเป็ นภาพสีหรื อขาวดํา เด็กก็สามารถจินตนาการได้ หรื อสังเกตพฤติกรรมได้ จึงไม่เหมาะสม
ด้ านเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผอ.สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน รู้ สึกติดใจเรื่ องความรุ นแรง โดย
กล่าวว่า ช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมา สังคมไทยมีความรุนแรงมากขึ ้น และสื่อมวลชนมีสว่ นสําคัญสร้ างสังคมเกิด
ความเกลี ยดชั ง เลื อกข้ า ง และเข้ าใจผิ ด ซึ่ง มิได้ แสดงออกในมิ ติการเมื องเพี ยงด้ านเดีย ว และนัก
รัฐศาสตร์ หลายคนเคยระบุถึงความรุ นแรงเชิงโครงสร้ างได้ แฝงเร้ นในวิถีชีวิตของเรา ทังนี
้ ้ SLVR นําไปสู่
ความรุ นแรงกับกลุ่มคนคิดต่างและไม่เหมือนกัน โดยการศึกษาครัง้ นี ้สะท้ อนให้ เห็นว่า รายการตลกบาง
รายการทําให้ เราหัวเราะไปกับการดูถูกเรื่ องภาษาพูดของคนบางภูมิภาคหรื อชาวประเทศเพื่อน
บ้ าน ซึง่ ในมิตเิ ชิงวัฒนธรรมที่แตกต่างจากไทยอาจไม่หวั เราะก็ได้ และเปลี่ยนกลายเป็ นความรุนแรงแทน
ผอ.สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มองมุขตลกดังกล่าวอาจเป็ นความเคยชินหรื อมายาคติเชื่อว่า
ผู้ชมโทรทัศน์จะชื่นชอบรายการ จนมีเรตสูง แต่ เป็ นไปได้ หรื อไม่ ...ทําให้ คนในสังคมไทยหัวเราะ แบบ
ไม่ ต้องดูถูกคนอื่น โดยการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน เพื่ อยกระดับความรู้ และนํ าไปสู่คุณค่าที่
มากกว่า โดยผู้ชมโทรทัศน์ยงั ตลกได้
“ดิฉันเป็ นแฟนละคร รั บชมเกือบทุกคืน และในมิติท่ ีกําลังรั บชมได้ รับประโยชน์ อะไร ซึ่ง
ขณะนีม้ ีหลายช่ องยกระดับการผลิตละครขึน้ โดยใส่ ข้อเสนอแนะแฝงไว้ ในละคร โดยที่อรรถรส
ไม่ เสีย ยกตัวอย่าง ฉากประสบอุบตั ิเหตุ ละครโรแมนติกเรื่ องหนึ่ง คุณหมอสัง่ ห้ ามเคลื่อนย้ ายผู้บาดเจ็บ
จากรถควํ่า เพราะกระดูกอาจเคลื่อน จะต้ องนําไม้ มาดามรองก่อน เพียงแค่ใส่เนื ้อหาเพิ่มเติมไป ก็สามารถ
ยกระดับการเรี ยนรู้ ของผู้ชมละครได้ ไม่เว้ นแม้ แต่ ‘ฉากเสียตัว’ มีได้ แต่ไม่จําเป็ นต้ องบอกรายละเอียดทุก
ขันตอน
้
ดังนัน้ จะต้ องเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันมากขึ ้น” เข็มพร อธิบาย ดูละครเเล้ วย้ อนดูตัว พา
รู้จักมิตมิ ืด-สว่ าง ของมนุษย์
อาจารย์ สุภาภรณ์ โพธิ์แก้ ว คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กล่าวถึงรายการใช้
ระดับความเหมาะสม (ท-ทั่วไป) ค่อนข้ างมาก พบว่า นิยามเปลี่ยนแปลงไป ทังนี
้ ้ ความเข้ าใจของบุคคล
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ทัว่ ไป หมายถึง การปรุ งอาหารที่ทุกเพศทุกวัยรับประทานได้ ไม่เป็ นพิษภัย คล้ าย ๆ ‘ส้ มตํา’ ครกหนึ่ง ลูก
อยากจะรับประทานด้ วย หากเปรี ยบเป็ นสื่อโทรทัศน์ นัน่ คือ จานเดียวกัน และมีช้อนจ้ วงคนละคํา ลักษณะ
เช่นนี ้จะสัง่ แม่ค้าตําครกนี ้อย่างไร
ความเป็ นไป คือ คุณพ่ อคุณแม่ ต้องได้ รับรสชาติส้มตําที่อร่ อยน้ อยลง เพื่อหวังให้ ทุกคนมี
โอกาสลิม้ รสส้ มตําได้ ในดีกรี ที่ลูกรั บประทานได้ เเต่หากเมื่อไหร่ กลายเป็ นเมนูเด็ด ทําเฉพาะวัยเด็ก
ทังนี
้ ้ หากผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ คดิ SLVR เชิงกลไกมาก จะขาดความคิดเชิงองค์ รวม ฉะนัน้ ต้ องมีเวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้บ่อยครัง้ เพื่อแลกเปลี่ยนสูตรอาหาร
สําหรับละครนัน้ ในฐานะนักวิชาการด้ านนิเทศศาสตร์ ไม่ปฏิเสธที่จะรับชม เพราะเป็ นการเกิด
เติบ โต และเรี ย นรู้ ของมนุ ษ ย์ ย กตัว อย่ า งคํ า โบราณ ดูละครแล้ ว ย้ อ นดูตัว ซึ่ง กํ า ลัง บอกให้ เ ราทะลุ
บางอย่างอยู่ และถ้ ามองนัยยะเช่นนี ้ ย่อมเกิดคุณค่าสําหรับรายการที่พาให้ ร้ ู จกั มิติด้านมืดและสว่างของ
ความเป็ นมนุษย์
“อารมณ์เป็ นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็ นคนด้ วยหรื อไม่ และหากเป็ นส่วนหนึ่ง
จริ งต้ องมีอารมณ์ด้านมืดและสว่างหรื อไม่” อาจารย์สภุ าภรณ์ ตังคํ
้ าถาม และว่า ลูกหลานนั่งชมละคร
ร้ องไห้ เพราะสงสาร อารมณ์ เหล่ านีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งทางจิตวิทยาที่ต้องส่ งเสริ มหรื อไม่ สิ่งเหล่านี ้ต้ อง
ถกเถียงกัน และถือเป็ นงานสร้ างสรรค์ที่ท้าทายของผู้ผลิตสื่อมากขึ ้น
รศ.นพ.สุ ริ ย เดว ทรี ป าตี ผอ.สถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว ม.
มหิดล อธิบายถึงจุดอ่อนของการพัฒนาเด็กว่า เด็กไม่ร้ ูอารมณ์ของตัวเอง อะไร คือ เศร้ า หรื อไม่เศร้ า และ
แปลงอารมณ์ สะท้ อนออกมาในรู ปแบบใด ซึ่งผ่านมาไม่มีพืน้ ที่ ในการแปลงอารมณ์ เหล่านีอ้ อกมาด้ วย
ดังนัน้ เราต้ องช่วยเด็กโดยการสอดแทรกเนือ้ หาบางอย่าง เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ และใช้ อารมณ์ ด้านบวก
แทนที่จะใช้ อารมณ์ด้านลบ
“เมื่อละครกลายเป็ นวิถีชีวิตของคนไทย จะทําอย่างไรไม่ให้ รับชมแบบหลงงมงาย วัน ๆ รับชมเรื่ อย
ๆ เพื่อรื่ นรมย์เท่านัน้ แต่ไม่เกิดกระบวนการคิดเลย ฉะนันต้
้ องนําเนื ้อหาในละครมาเป็ นกรณีศกึ ษาและฝึ ก
เหลาความคิดร่วมกัน” ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กฯ กล่าว
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ขณะที่ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า มี
เด็กไทยร้ อยละ 45 ที่ประสบปั ญหาจัดการตนเอง ฉะนันต้
้ องผลักดันให้ เกิดการรู้เท่าทันสื่อ นอกจากนี ้ ยิ่ง
เติ บ โตยิ่ ง อารมณ์ เ ปราะ ควบคุม อารมณ์ แ ละตัด สิ น ใจถูก ผิ ด ไม่ ไ ด้ ซึ่ง การจัด เวที เ รี ย นรู้ ต่ อ เนื่ อ งและ
สมํ่าเสมอมีส่วนสําคัญเพิ่มทักษะดูแลตัวเองได้ จริ ง อีกทัง้ อยากเห็นช่องทางเท่าทันสื่อเรี ยลไทม์ เมื่อมี
เหตุการณ์จะต้ องถกเถียงกันได้ เพื่อสร้ างการเรี ยนรู้ร่วมกันในสังคม .
ที่มา: สํานักข่าวอิศรา วันที่ 17 มีนาคม 2558 http://bit.ly/1HXtpPX

"6 ช่ อง" ทีวีดจิ ติ อล เสนอเนือ้ หากระทบเด็ก
มีเดียมอนิเตอร์ เปิ ดเผยผลการศึกษาเรื่ องจริยธรรมสื่อกับผลกระทบต่อเด็ก พบว่า 6 ช่องทีวีดจิ ิตอล มี
เนื ้อหาความรุนแรง ภาษาส่อเสียดและหยาบคาย ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ 10 ถึง 15ปี

ที่มา: Voice TV รายการ VoiceNews วันที่ 17 มีนาคม 2558 http://bit.ly/1Cr7xMM
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สํานักงาน กสทช.จัดงานเสวนาเรื่ อง "จริยธรรมและการกํากับดูแลรายการโทรทัศน์
อย่ างคํานึงถึงพัฒนาการของเด็ก"
เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. กล่าวเปิ ดงานเสวนาเรื่ อง
"จริยธรรมและการกํากับดูแลรายการโทรทัศน์ อย่างคํานึงถึงพัฒนาการของเด็ก" และ กล่าวรายงานโดย
ดร.เอื ้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อํานวยการ Media Monitor ซึง่ งานเสวนาดังกล่าวนี ้เป็ นความร่วมมือระหว่าง
สํานักงาน กสทช. กับ มีเดียมอนิเตอร์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานดังกล่าวจัดขึ ้นทีี่ โรงแรม Vic 3 พหลโยธิน ซอย 3 ถนนพหลโยธิน
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ที่มา: เว็บไซต์ สํานักงาน กสทช.: NBTC วันที่ 17 มีนาคม 2558 http://bit.ly/1BeQfOv
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มีเดียมอนิ เตอร์ ร่ วมกับ กสทช. และเครื อข่าย แถลงผลการศึกษา “จริ ยธรรมสื่อโทรทัศน์ กับ
ผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก” โดยศึกษาประเด็นด้ านเพศ ภาษาที่สื่อทางเพศ ภาษาหยาบคาย ความ
รุนแรง อคติ และการเลือกปฏิบตั ิ ในทีวีดจิ ิตอลความคมชัดสูงและความคมชัดปกติที่ถกู กําหนดให้ เป็ นเวลา
สําหรับเด็ก ช่องที่สํารวจ 6 ช่อง มีทงหมด
ั้
72 รายการ พบว่า มีรายการที่มีเนื ้อหารุ นแรง 41 รายการ ใช้
ภาษาส่อทางเพศหรื อหยาบคาย 24 รายการ มีเนื ้อหาเกี่ยวกับเพศ 14 รายการ และรายการที่มีอคติและ
การเลือกปฏิบตั ิ 14 รายการ หากแยกเป็ นประเภทรายการพบว่า ละครมีเนื ้อหารุ นแรง เกี่ยวกับเพศและ
หยาบคาย มากที่สดุ รองลงมาคือรายการประเภทการ์ ตนู และกลุ่มรายการบันเทิง ขณะเดียวกันยังพบว่า
ผู้ประกอบการดิจิตอลส่วนมากจัดระดับความเหมาะสมของเนื ้อหาหรื อเรต ไม่เหมาะสมกับรายการด้ วย

ดร.เอือ้ จิ ต วิโ รจน์ ไตรรั ตน์ ผู้อํานวยการมี เดียมอนิ เตอร์ ระบุว่า ผู้ประกอบการสื่ อทุก ช่องควร
ตรวจสอบการนํ าเสนอเนื อ้ หารายการต่างๆ ให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ อย่างเคร่ งครัด คํานึงถึงจริ ยธรรม
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สื่อมวลชน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเหมาะสมของเนื ้อหารายการอย่างจริ งจัง ส่วน กสทช. ก็ต้อง
ตรวจสอบและบังคับใช้ ระเบียบข้ อบังคับอย่างจริ งจัง รวมถึงกําหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจน
และง่ายต่อการตรวจสอบมากขึ ้นด้ วย
ที่มา: สถานีวทิ ยุจฬุ าฯ (CU Radio) วันที่ 17 มีนาคม 2558 http://bit.ly/1GbytRO
_____________________________________________________________________________________

นักวิชาการชี ้ อิทธิพลสื่อมีผลต่ อพัฒนาการเด็ก

นักวิชาการชี ้ สื่อรายการโทรทัศน์ มีผลต่ อพัฒนาการเด็กวัย 10-15 ปี ทําให้ ส่ ือต้ องระวัง
เนือ้ หา และภาษามากขึน้ เพื่อไม่ ให้ เป็ นตัวอย่ างไม่ ดกี ับเด็กและเยาวชน
สํานักงาน กสทช. ร่ วมกับ มีเดียมอนิเตอร์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “จริ ยธรรมสื่อโทรทัศน์กบั ผลกระทบต่อพัฒนาการ
เด็ก” จากผลการศึกษาพบว่าสถานีโทรทัศน์ที่มีผ้ นู ิยมรับชมมีเนื ้อหาเกี่ยวกับ ความรุ นแรง การใช้ ภาษาส่อ
ทางเพศ หยาบคาย และการสร้ างอคติ เลือ กปฏิบัติ ในช่ว งเวลาการดูโทรทัศ น์ ร่ว มกันของครอบครั ว
โดยเฉพาะ ซิทคอม ละคร หรื อแม้ แต่การ์ ตนู ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กวัย 10-15 ปี หรื อ วัย
ช่วงต่อระหว่างเด็กกับวัยรุ่น ที่กําลังเป็ นช่วงเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย และ ฮอร์ โมนเกิดการเลียนแบบจาก
สื่อ กระทบถึงกระบวนการคิด ทัศนคติ การแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมความ
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รุนแรง ความหวาดผวา ระแวงสังคม เกิดความชินชาต่อความรุนแรงที่พบเห็น กลายเป็ นสังคมที่มีความเห็น
ใจ ช่วยเหลือกันลดน้ อยลง ซึ่งการนํ าเสนอเนื อ้ หา สื่ อในฐานะ เป็ นสิ่งแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ ของเด็ก
จําเป็ นต้ องตระหนักถึงการนําเสนอเนื ้อหามากขึ ้น โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เด็กและครอบครัวอยู่ด้วยกัน ต้ อง
ปรับเนื ้อหาให้ มีความเป็ นกลางในการนําเสนอให้ เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย สร้ างสื่อให้ มีการสอดแทรก
ความรู้ที่ถกู ต้ อง และสร้ างภูมิค้ มุ กันการจัดการกับอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง จะทําให้ เป็ นการสร้ างเยาวชนที่มี
คุณภาพให้ กบั สังคมผ่านสื่อที่เด็กใช้ เวลาอยู่ด้วยมากที่สดุ ที่สําคัญ พ่อแม่ ผู้ปกครองจําเป็ นต้ องใช้ สื่อที่มี
อยู่ในมือเป็ นเหตุการณ์ จําลองในการนํามาสอนลูก ๆ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างกัน สร้ างความเข้ าใจที่
ถูกต้ อง
ที่มา: ครอบครัวข่าว3 รายการ คัดข่าวดี 3 Family วันที่ 18 มีนาคม 2558 http://bit.ly/19BHkA5
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